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ӨМНӨХ ҮГ

Эрхэм уншигч Таны амар амгаланг айлтгая!

Монголбанкны судалгааны ажил нь мөнгөний бодлогын оновчтой 
шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор (i) бодлогын суурь 
судалгаа, (ii) макро бодлого, банк санхүү болон дотоод, гадаад 
эдийн засгийн талаарх эмпирик шинжилгээ, болон (iii) бодлогын 
хэрэгжилтийн үр нөлөөнд үнэлгээ, шинжилгээ хийх, санал 
боловсруулахад чиглэдэг. Эдгээр судалгаа, шинжилгээг гүйцэтгэхдээ 
орчин цагийн эдийн засгийн загварчлал, шинжилгээний арга техникийг 
ашиглахаас гадна түүвэр судалгаа, санал асуулгын үр дүн, мэдээллийг 
түлхүү ашиглаж байна. 

Монголбанкны судалгааны ажлын товхимол нь судалгааны үр 
дүнг уншигч Тантай хуваалцах, Монголын эдийн засгийн судалгаа, 
шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсээр ирсэн. 
Судалгааны ажлын цуврал товхимлууд нь судлаач, эдийн засагч, багш, 
оюутнуудын сонирхон уншдаг, судалгаандаа иш татдаг бүтээл болж 
байгаад Монголбанкны судлаачид бид туйлын талархалтай байна. 
Энэ оноос Монголбанкны судалгааны ажлын чиглэл нь улс орны 
онцлог, үүссэн нөхцөл байдлыг нарийвчлан тодруулах, микро суурьтай 
судалгаанд түлхүү төвлөрч байна. Энэ нь бодлого боловсруулагчдын 
өмнө тулгарч байгаа олон чухал асуудалд зөв шийдэл олоход тусална 
гэдэгт итгэлтэй байна.

Бид энэ удаа 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлуудыг нэгтгэн 
Танд хүргэж байна. 

Тус товхимолд Монголын эдийн засагт хариу хүлээж буй чухал 
асуудлууд болох Олон улсын валютын сан (ОУВС)-гаас хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, зээлийн өндөр хүүний 
оньсого, түүний тайлал болон валютын ханшийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөө зэрэг судалгааны ажил орсныг онцолмоор байна. Үүний сацуу 
уншигч Та манай орны банкны системийн түүхэн хөгжлийн талаарх 
сонирхолтой баримттай танилцах боломжтой. Монголбанкнаас эрхлэн 
явуулдаг нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны байдал, жижиг 
дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал, банкны зээлийн 
түүвэр судалгаануудын үр дүн, түүнд үндэслэсэн бодлогын зөвлөмж 
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олон хүний анхаарлыг татна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Эдгээрээс гадна 
хөрөнгийн чөлөөтэй урсгалтай үе дэх Төв банкны бодлого, инфляцид 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн талаарх сонирхолтой судалгаанууд уг 
товхимолд багтсан болно. 

Монголбанкны судалгааны ажлын сэдвийн сонголт нь тулгамдаж буй 
чухал асуудлуудыг хөнддөг бөгөөд судалгааны ажлын гүйцэтгэл нь бие 
даасан байх боломжийг судлаачдад олгодог. Иймд мэргэжилтнүүдийн 
судалгааны санал, дүгнэлт нь зайлшгүй Төв банкны албан ёсны байр 
суурийг илэрхийлэх албагүй юм. Энэ нь судалгаа шинжилгээний 
ажлууд шинэлэг арга, техникээр хийгдэх, мэргэжилтнүүдийн бодол, 
санааг бодлогын шийдвэрт тусгах боломжийг олгодог давуу талтай.

Судалгааны ажлын цуврал товхимлын шинэ дугаарыг уншигч Танд 
толилуулж байна, болгоон соёрхоно уу. 

Хүндэтгэсэн,
Судалгаа, статистикийн газрын захирал 

Д.Ган-Очир
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются и оцениваются важнейшие количественные 
показатели развития экономики Монголии и ее банковской системы, 
а также особенности ее функционирования во время мирового 
финансового кризиса и посткризисный период (с 2008 по 2015 год). 
Авторы оценивают динамику состава банковской системы, ее роль и 
значение для финансового сектора экономики страны, анализируют 
особенности формирования ее ресурсной базы, основные направления 
вложения банковских ресурсов, выявляют проблемы, характерные для 
анализируемого периода и делают выводы о необходимости усиления 
государственного регулирования банковской системы на современном 
этапе ее развития, а также предлагают возможные формы и методы 
усиления регулирующего воздействия.

Ключевые слова:

Банковская система, Монголбанк, коммерческие 
банки, инфляция, государственное 
регулирование, банковские ресурсы, инвестиции, 
ключевая ставка, ставка рефинансирования

Классификация 
JEL: E42, E44, E52, E58, E61, G18, G21, G28

THE BANKING SYSTEM OF MONGOLIA: TRANSFORMATION
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

ANNOTATION: 

On the base of analysis and evaluation of the major quantitative indicators 
of the Mongolian banking system development and its functioning during 
the global financial crisis and post-crisis period (2008 and 2015), authors 
draw to the conclusion about the need to strengthen state regulation of the 
banking system, they suggest possible forms and methods of strengthening 
the regulatory impact.

Key words:

banking system, bank of Mongolia, commercial 
banks, inflation, government regulation, banking 
resources, investment, key interest rate, the 
refinancing rate.

JEL classification: E42, E44, E52, E58, E61, G18, G21, G28
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Последствия глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, а 
также мощные структурные изменения экономики Китайской народной 
республики создают в мире новую экономическую реальность для стран 
с развивающейся экономикой, особенно для стран с преобладающим 
объемом экспорта сырьевых товаров. Нужно отметить, что в этой 
сложившейся новой экономической ситуации потенциал темпов роста 
развитых и развивающихся стран замедляется и по прогнозам ведущих 
экономистов темпы роста мировой экономики в ближайшие 10 лет 
сохранится на низком уровне. 

С 2012 года на мировом рынке началось падение цен на сырьевые 
товары и, как ожидается, эта тенденция сохранится в будущем. За 
последние три года приток капитала, который после международного 
финансового кризиса был направлен на бурно развивающиеся 
экономики в Азии и Латинской Америке иссякает и прогнозируется, что 
сохранится тенденция оттока капитала из развивающихся стран. Кроме 
того, и в развитых, и в развивающихся странах трансформировалась 
роль макроэкономической политики, в особенности денежно-
кредитной политики, вследствие чего роль последней расширяется и 
не ограничивается более только сохранением стабильного уровня цен и 
обеспечением финансовой стабильности.

Результаты этих серьезных изменений отразились и на экономике 
Монголии, которая, очень сильно зависящая от иностранных 
инвестиций и мировых цен на сырьевые товары, не успела создать 
механизмы сохранения своего стабильного роста и столкнулась со 
серьезными проблемами.67

Рост валового внутреннего продукта Монголии в 2014 г. составил 7.9%, 
в 2015 г. – 2.3%, а в первом квартале 2016 г. достиг 3.1%.68

В 2015 году индекс цен на экспорт снизился на 28.5%. Объем внешней 
торговли снизился на 25.1%. Объем прямых иностранных инвестиций 
резко сократился за последние три года до 0.1 млрд долл. США по 
сравнению с 2012 годом, когда он составлял 4.4 млрд долл. США. 

В то время (в 2012 году) годовой уровень инфляции по индексу 
потребительских цен составлял 14%. К концу 2015 года, в результате 
67 Годовой отчет Монголбанка за 2015 год. – УБ., – 2016. – С.22-23.
68 Отчет о финансовой стабильности Монголии: [Электронный ресурс] / Монголбанк. 

– 2016. – № 7. – С.7. 
 URL:www.mongolbank.mn/documents/sanhuugintb/FSC_report_201606.pdf 

(18.10.2016)
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проведенного комплекса мероприятий, Монголбанку удалось снизить 
уровень инфляции до 1.9%, уменьшив величину дефицита текущего 
баланса с 3362 млн долл. США в 2012 году (27% от ВВП) до 469 млн 
долл. США в 2015 году (до 4% от ВВП), что было непосредственно 
связано с ростом баланса внешней торговли, достигшего в 2015 
году 883 млн долл. США, увеличившись на 3.2 млрд долл. США по 
сравнению с 2012 годом.

Дефицит платежного баланса в 2015 году составил 268 млн долл. США, 
сократившись почти в 7 раз по сравнению с 1867 млн долл. США в 2013 
году.

В этих условиях у Центрального банка Монголии (Монголбанка) 
стояла сложная задача обеспечить работу банковской системы страны 
в непростых кризисных и посткризисных экономических условиях с 
учетом изменений, происходящих в мировой банковской практике, в 
том числе, ужесточившихся международных требований Базельского 
комитета к достаточности капитала кредитных организаций и 
уровню управления банковскими рисками. Зарубежные банковские 
системы к этому времени изменили миссии и задачи своих кредитных 
учреждений, подходы к разработке их стратегий, поставили во главу 
угла максимальный объем продаж банковских продуктов и услуг в 
целях максимизации своей прибыли, концентрацию ссудного капитала, 
клиентоориентированность и совершенствование управления рисками. 
В новых условиях функционирования оказался и банковский сектор 
Монголии.

На конец 2015 – начало 2016 года экономику Монголии обслуживал 
банковский сектор, представленный 14-ю самостоятельными 
коммерческими банками, которые имели 1482 филиала. По сравнению 
с 981 филиалами в 2008 году [Батсух А. (4), С.47] их количество 
значительно выросло, кроме того открыли свои представительства в 
стране такие иностранные банки как Tokyo Mitsubishi UFJ и SMBC 
(Япония), Bank of China (Китай), ING (Нидерланды), Standard Chartered 
(Великобритания).69

Все монгольские коммерческие банки обладают валютными 
лицензиями, три банка – лицензией на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов. Численность вкладчиков достигла 
2.8 млн чел., что на 120.2 тыс. чел. больше по сравнению с 2014 

69 URL: www.news.mn/r/314291 (дата обращения 15.10.2016)



10

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

годом. Число заемщиков увеличилось на 43.0 тыс.чел. и достигло 
количества 846.0 тыс. человек. Общий объем активов банковского 
сектора составил 20.8 трлн тугр; что меньше на 3.1% или на 665.9 млрд 
тугр. по сравнению с предыдущим годом. В общем объеме активов 
кредиты составили 52.8%, денежные средства – 17.0%, краткосрочные 
инвестиции – 9.8%, долгосрочные инвестиции – 11.7%, а прочие 
средства составляют 8.8%. 

Таблица 1 Динамика состава финансовой системы 
Монголии в 2008–2015 гг., ед.

Наименование организаций 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Коммерческие банки 16 14 14 14 14 14 15 14
Представительства 
кредитных организаций 
других стран

– – – – – – – 4

Небанковские финансовые 
учреждения 132 177 182 195 212 263 378 450

Сберегательно-кредитные 
кооперативы 209 212 179 162 148 141 159 253

Страховые компании 17 17 16 16 17 16 16 15
Примечание: составлено авторами по данным Комитета финансового регулирования 

Монголии (Financial Regulatory Commission of Mongolia): URL: www.frc.mn/data/
szzm?c=308 (18.10.2016)

Кроме того, в финансовой системе работают небанковские финансовые 
учреждения, количество которых увеличивается высокими темпами 
– за 8 лет в 3.4 раза. На начало 2016 года их количество составило 
450 организаций (табл. 1). Небанковские финансовые учреждения 
активно конкурируют с коммерческими банками, увеличивают 
свою клиентскую базу и расширяют спектр предоставляемых услуг. 
Увеличилось количество сберегательно-кредитных кооперативов 
(на 21% за анализируемый период). Количество же коммерческих 
банков сократилось на 2 единицы, равно как и страховых компаний. 
Наблюдается тенденция диверсификации услуг, которые банки 
предоставляют клиентам, а также усиливается конкуренция между 
коммерческими банками за новые рынки и банковские продукты.

Доля банковского сектора в финансовой системе Монголии была 
и остается довольно высокой. На конец 2015 г. банковский сектор 
владеет 95.7 процентами активов финансовой системы Монголии, 79.9 
процентами прибыли и 80.1 процентами собственных средств (табл. 2).
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Таблица 2 Структура финансовой системы Монголии 
в 2014-2015 годах, млрд тугр.

Активы Прибыль Собственные 
средства

сумма доля, % сумма доля, % сумма доля, %
2015 г.

Коммерческие банки 21,521 95,7 218,0 79,9 2,427 80,1
Небанковские финансовые 
организации 623 2,8 46,0 17,0 424 14,0

Страховые компании 173 0,8 7,1 2,6 94 3,1
Сберегательно-кредитные 
кооперативы 98 0,4 2,2 0,8 21 0,7

Компании-участники рынка 
ценных бумаг 68 0,3 -0,7 -0,3 62 2,0

2014 г.

Коммерческие банки 22,582 96,6 326,0 88,5 2,134 81,7
Небанковские финансовые 
организации 508 2,2 36,0 9,9 332 12,7

Страховые компании 153 0,7 2,2 0,6 75 2,9
Сберегательно-кредитные 
кооперативы 81 0,3 4,0 1,1 19 0,7

Компании-участники рынка 
ценных бумаг 56 0.2 -0,2 -0,1 53 2,0

Источник: Годовой отчет Монголбанка за 2015 год. – УБ., 2016. – С.22.

В развитых странах и странах с формирующейся рыночной экономикой 
доля банковского сектора на финансовом рынке, рассчитанная по 
соотношению70 источников финансирования, составляет от 20 до 
80%. Например, в США, где очень развит рынок ценных бумаг 
этот показатель составляет около 20%, а в Австрии, Венгрии и 
Новой Зеландии – около 80%, т.е. преобладает финансирование 
банковского сектора. В Монголии без учета капитализации рынка 
бондов (облигаций), этот показатель составляет около 83%, что также 
указывает на то, что банковский сектор является основным источником 
финансовой системы.71

70 Соотношение объема финансирования банковского сектора с общим объемом 
финансирования страны, включающим рыночную оценку ценных бумаг и бондов.

 Чем выше значение этого соотношения, тем выше финансовый рынок данной 
страны тяготеет к банковскому сектору (привалирует банковский сектор), чем 
ниже, тем больше он тяготеет к рынку ценных бумаг.

71 Годовой отчет Монголбанка за 2015 год. – УБ., – 2016. – С.22-23.



12

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

В результате проводимых в Монголии реформ за последние 26 лет (с 
1990-х гг. ХХ века) были созданы экономические и правовые основы 
функционирования рыночных институтов. В области финансов и 
банковского сектора коренным образом изменены их законодательные 
основы [Пурэвдорж Л. (11), С.53]. Произошло радикальное изменение 
политико-экономического устройства. Сформировался частный 
сектор, который превратился в доминирующую структуру экономики, 
производящую около 80% ВВП.72 Не стала исключением и банковский 
сектор, в котором частный капитал начал превалировать. В настоящее 
время он составляет около 93% от общего капитала банковского 
сектора Монголии, поскольку все работающие на территории страны 
коммерческие банки, кроме Государственного банка, являются 
частными (табл. 3, 4). 

Таблица 3 Динамика объема капитала коммерческих банков 
Монголии в 2011-2015 гг.

№ Наименование 
коммерческого банка

Сумма капитала, млн тугр.

2011 2012 2013 2014 2015

1. Банк торговли и развития 139.4 239.9 367.5 554.4 665.9

2. ХААН 189 231.78 335.59 443.62 564.70
3. Голомт 188 222 330 394 428
4. Государственный банк 30 28 132 152 169.51
5. Хас 83 98 122 134 156
6. Улаанбаатар 35 37 52 71 80
7. Капитал 12.31 23.92 41.0 69.58 83.29
8. Чингис хаан 25 29 20 19 22
9. Капитрон 9 15 21 21 18
10. Национальный инвестбанк – – 14.44 15.04 25.52
11. Ариг – – 17.41 14.54 13.64
12. Кредит – – 11.38 11.98 12.39
13. Богдбанк – – – 16.07 17.90
14. Трансбанк – – – – –

Итого 710.71 924.6 1 464.32 1 916.23 2 256.85
Примечание: составлено авторами по данным официальных сайтов коммерческих 

банков Монголии, приведенных в таблице.

72 Госкомстат Монголии. Статитистический ежедневник 2015. – УБ., – 2016. – С.212.
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Однако, стоит отметить тот факт, что в структуре консолидированного 
капитала монгольских коммерческих банков превалирует капитал трех 
кредитных учреждений – Банка торговли и развития, ХААН банка и 
банка Голомт. Доля капитала этих трех коммерческих банков – 72-
75%, что показывает их абсолютное лидерство в банковском секторе 
Монголии в отношении капитализации. Отметим также постоянно 
укрепляющиеся позиции Банка торговли и развития, ежегодно 
увеличивавшего темпы своей капитализации, что привело к его 
доминирующему положению на рынке банковских капиталов Монголии 
в 2015 году (29.51%) и снижение темпов роста капитализации его 
главных конкурентов. 

Таблица 4 Структура капитала банковского сектора Монголии в 2011-2015 гг.

№ Наименование коммерческого 
банка

Доля капитала, %
2011 2012 2013 2014 2015

Всего капитала 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. Банк торговли и развития 19.62 25.95 25.10 28.94 29.51
2. ХААН 26.60 25.07 22.92 23.15 25.03
3. Голомт 26.46 24.01 22.54 20.57 18.97
4. Государственный банк 4.23 3.03 9.02 7.94 7.51
5. Хас 11.68 10.60 8.34 7.00 6.92
6. Улаанбаатар 4.93 4.01 3.56 3.71 3.69
7. Капитал 1.74 2.59 2.80 3.64 3.69
8. Чингис хаан 3.52 3.14 1.37 1.00 0.98
9. Капитрон 1.27 1.63 1.44 1.10 0.80

10. Национальный инвестбанк – – 0.99 0.79 1.13
11. Ариг – – 1.19 0.76 0.61
12. Кредит – – 0.78 0.63 0.55
13. Богдбанк – – – 0.84 0.80
14. Трансбанк – – – – –

Примечание: рассчитано авторами по данным таблицы 3.

Чтобы выполнять свою основную функцию в экономике – 
аккумулировать финансовые ресурсы и превращать их в инвестиции, 
коммерческий банк должен быть крупным и надежным.

Однако, в банковском секторе Монголии есть и небольшие кредитные 
организации – Национальный инвестбанк, Ариг, Кредит, Богдбанк, 
Трансбанк, чья капитализация незначительна и составляет 3% от 
общей капитализации банковского сектора Монголии. Кроме того, как 
положительный факт нужно отметить, что кредитные организации, 
имеющие отрицательный капитал, в стране отсутствуют.
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Для формирования национального универсального банковского 
сектора, отвечающего международным требованиям и способного 
оказывать широкий спектр банковских услуг клиентам, Монголбанк с 
1 апреля 2015 года установил минимальный размер уставного капитала 
коммерческого банка в 50 млрд тугр. Однако, в настоящее время, 
в условиях объединения и укрупнения транснациональных банков 
деятельность большинства коммерческих банков Монголии все еще не 
отвечает требованиям внутренних и внешних кредиторов, поскольку, 
учитывая все нормативные требования относительно размера капитала 
и возможных к принятию на себя рисков, монгольские коммерческие 
банки могут выдать одному заемщику не более 5 млрд тугр. Это не 
удовлетворяет запросам современного бизнеса в Монголии и требуется 
докапитализация.

Общий объем активов банковского сектора по состоянию на 1 апреля 
2016 года возрос на 8.4% или 1732 млрд тугр. и достиг 22.2 трлн тугр., 
что составляет 96% ВВП73, в том числе основные из них – это кредиты 
– 52.0%, банковские ресурсы – 11.4%, вложения в государственные 
ценные бумаги – 11.3%, в ценные бумаги Монголбанка – 1.2% и т.д.74 

Можно говорить о том, что в настоящее время страна в целом 
завершила переход к рыночной экономике, создала основу для 
развития и на ее основе новых социально-экономических отношений. 
В последние годы до недавнего времени отмечался стабильный рост 
благосостояния, увеличение ВВП на душу населения в национальной 
валюте, который во второй половине нулевых годов увеличился в 2.5 
раза, а затем с 2011 по 2016 год вырос еще на 61.9% (табл. 5). Однако 
в связи с уменьшением реального роста ВВП в 2014 году на 3.7 
процентных пункта, в 2015 г. – на 5.6 п.п., ВВП на душу населения, 
рассчитанный по методу Атласа Всемирного банка составил только 
4177 долл. США, что меньше по сравнению с 2013 г. на 386 долл. США 
или на 8.5%.

73 Использован ВВП за 2015 г.
74 Отчет о финансовой стабильности Монголии: [Электронный ресурс] / Монголбанк. 

– 2016. – № 7. – С.40. 
 URL:www.mongolbank.mn/documents/sanhuugintb/FSC_report_201606.pdf 

(18.10.2016)
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Таблица 5 Динамика ВВП Монголии в 2011-2014 гг.

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015* 2015/
2011, %

ВВП (в ценах данного 
года), млрд тугр. 13 173.8 16 688.4 19 174.2 22 227.1 23 166.8 175.9

Рост, % 17.3 12.3 11.6 7.9 2.3 -15.0 пп
ВВП на душу населения, 
тыс. тугр. 4 728.0 5 876.8 6 614.1 7 501.3 7 653.7 161.9

ВВП на душу населения, 
долл. США (по методу 
Атласа Всемирного банка)

3 031 3 939 4 563 4 551 4 177 137.8

Примечание: * по предварительным данным 
Источник: Госкомстат Монголии. Статистический ежегодник 

2015. – 2016, – С.209-2011.

К сожалению, в стране долго серьезной проблемой оставалась 
инфляция, которая снижала эффект от номинального роста доходов. 
Еще в 2008 году она составляла 28%, вместо планировавшихся 6-7% 
[Батсух А. (4), С.48]. Однако в последнее время ее удалось значительно 
снизить. Динамика уровня инфляции в Монголии в 2009-2016 годах 
представлена в таблице 6.

Таблица 6 Динамика инфляции в Монголии в 2009-2016 годах, %

Дата Уровень 
инфляции Дата Уровень 

инфляции Дата Уровень 
инфляции Дата Уровень 

инфляции
2009 4.2 2011 10.2 2013 11.9 2015 1.9
2010 13.0 2012 14.0 2014 11.0 2016 1.7

Источник: официальный сайт Монголбанка: URL: www.mongolbank.mn/dblistcpi_mng.
aspx (дата обращения 18.10.2016)

Монголбанк стремится полностью взять под контроль инфляцию и 
тем самым усилить поддержку экономического роста [Пурэвдорж 
Л (11), С.54]. Поскольку наблюдается тенденция уменьшения 
инфляции, логически ожидается снижение ключевой ставки и ставки 
рефинансирования Монголбанка (что и наблюдалось до 18 августа 
2016 года, табл. 6), а также процентных ставок и сроков кредитования 
клиентов монгольскими коммерческими банками, поскольку 
сохранение существующих сегодня условий кредитования не может 
стать на перспективу вариантом оптимальной политики увеличения 
прибыли банков.
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Таблица 7 Динамика ставки рефинансирования Монголбанка 
в 2008-2015 гг., %

Дата Ставка Дата Ставка Дата Ставка Дата Ставка

2016.08.18 15.0 2013.04.05 11.50 2011.04.28 11.50 2008.11.19  9.75
2016.05.05 10.5 2013.01.25 12.50 2010.05.12 11.00 2008.11.13 10.25
2016.01.14 12.0 2012.04.17  13.25 2009.09.30 10.00 2008.03.19  9.75
2015.01.15 13.0 2012.03.19  12.75 2009.06.12 11.50 2007.11.21  8.40
2014.07.31 12.0 2011.10.25  12.25 2009.05.12 12.75
2013.06.24 10.5 2011.08.29  11.75 2009.03.11 14.00

Источник: официальный сайт Монголбанка:  URL: www.mongolbank.mn/
dblistmongolbankrate.aspx (дата обращения 18.10.2016)

Однако с 18 августа 2016 года Монголбанк резко поднял ставку 
рефинансирования (табл. 7), что было сделано в сложившихся 
непростых экономических обстоятельствах в целях сохранения 
банковской ликвидности и поддержания внешнего торгового баланса.

Вместе с тем надо признать, что процентная политика Монголбанка 
пока еще не оказывает решающего воздействия на реальные 
условия заимствования в монгольской экономике [Пурэвдорж Л. 
(11), С.55; Ариунтуяа Ц. (1), С.22]. Задача Центрального банка 
Монголии заключается в повышении доступности всех инструментов 
рефинансирования для коммерческих банков и проведении такой 
процентной политики, которая станет эффективным инструментом 
макроэкономического регулирования экономики. В этом направлении 
предстоит большая работа, в частности, создание благоприятных 
условий реализации эффективной процентной политики [Пурэвдорж Л. 
(11), С.55].

Предоставление широкого спектра банковских услуг максимальному 
количеству клиентов – важная особенность современной банковской 
деятельности во всех странах мира [Ариунтуяа Ц. (1), С.9]. Это касается 
и активных и пассивных банковских операций. 

Развитие коммерческих банков Монголии в 2008-2015 гг. 
характеризуется стремительным ростом активов, в том числе и 
кредитного портфеля. Увеличение банковских активов сопровождается 
в целом позитивными изменениями, но в то же время возрастают риски 
коммерческих банков, связанные с ростом кредитного портфеля. Более 
50% активов всего банковского сектора приходится на долю большой 
тройки: Банка торговли и развития, банка Голомт и банка ХААН 
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[Батсух (4), С.47]. Основные показатели деятельности кредитных 
организаций Монголии за 2008–2015 годы приведены в таблицах 8, 9.

Таблица 8 Объем активов, пассивов и капиталов банковского сектора 
Монголии в 2008–2015 гг., млн тугриков

 Активы в 
тугриках

Активы в 
иностранной 

валюте

Пассивы в 
тугриках

Пассивы в 
иностранной 

валюте

Капиталы в 
тугриках

2008.12.31 2,333,587.38 1,316,414.47 2,016,035.89 1,293,399.58 340,566.38
2009.12.31 1,801,013.11 1,801,013.11 2,559,734.33 1,631,822.77 230,212.08
2010.12.31 4,541,692.88 1,703,939.88 3,718,334.69 2,144,813.01 382,485.06
2011.12.31 6,412,990.25 2,958,638.09 6,137,086.67 2,557,646.52 676,895.15
2012.12.31 8,048,543.43 3,943,684.67 7,280,100.04 3,726,408.61 985,719.45
2013.12.31 20,883,706.80 – 15,468,558.77 4,091,408.70 1,323,739.33
2014.12.31 22,582,376.80 – 14,554,544.80 5,893,563.80 2,134,268.20
2015.12.31 20,623,003.90 – 11,944,906.30 6,526,258.50 2,151,839.10
Источник: официальный сайт Монголбанка. URL: www.mongolbank.mn/liststatistic.

aspx?id=8 (дата обращения 18.10.2016)

Темпы прироста активов банковского сектора Монголии гораздо ниже 
среднего темпа роста активов банковского сектора соседних стран. 
Данное обстоятельство обусловлено низким уровнем их капитала, 
в силу чего они не могут увеличивать прибыль, и как следствие, их 
рентабельность ниже среднерыночных показателей других стран 
[Курганский (9)].

Таблица 9 Динамика депозитной базы юридических и физических лиц, 
привлеченной банковским сектором Монголии в 2008–2015 гг., по видам 

валют, млрд тугриков

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.01

Всего 
депозитов и 
вкладов

1338.9 1856.4 2756.2 3890.3 4919.7 6387.5 7380.0 7383.0 7297.3 

Прирост, % – 38.7 48.5 41.1 26.5 29.8 15.5 0.0 –1.2
в т.ч.: 
депозиты 
и вклады в 
тугр.

898.7 1234.3 2001.6 2912.4 3485.0 4911.3 5410.3 5434.0 5312.5 

Прирост, % – 37.3 62.2 45.5 19.7 40.9 10.2 0.4 –2.2
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Депозиты 
и вклады в 
иностранной 
валюте

440.2 622.1 754.6 977.9 1434.7 1476.2 1969.8 1949.0 1984.8 

Прирост, % – 41.3 21.3 29.6 46.7 2.9 33.4 –1.1 1.8
Примечание: составлено по данным Монголбанка. URL: www.mongolbank.mn/

documents/statistic/2016/01.pdf (18.10.2016)

За период с 2008 по 2015 год депозитная база банковского сектора 
Монголии, увеличилась в абсолютной сумме в 5.5 раз (с 1338.9 
до 7383 млрд тугр.), а в 2016 году кризисные явления привели к 
ее снижению до 7297.3 млрд тугриков или на 1.2%. Характеризуя 
темпы роста депозитной базы, необходимо отметить их снижение, 
начиная с 2010 года (с 48.5% в 2010 г. до 0% в 2015 г.). Это говорит об 
уменьшении доходной базы клиентов и желании защитить имеющиеся 
в их распоряжении денежные средства, вложив их перед новой волной 
кризиса в покупку иностранной валюты. Об этом свидетельствует 
тот факт, что депозитная база, сформированная коммерческими 
банками Монголии в иностранной валюте не только не уменьшилась в 
абсолютном выражении, но и продолжала расти на протяжении всего 
исследуемого периода (с 440.2 млрд в 2008 г. до 1984.8 млрд тугр. на 
начало 2016 г., то есть увеличилась в 4.5 раза), хотя темпы ее роста 
существенно замедлились в 2013 году, когда прирост составил всего 
2.9 %, и в 2015 году, когда прирост составил отрицательную величину 
–1.1%.

Депозиты и вклады в иностранной валюте в настоящее время 
составляют почти одну треть средств, размещенных клиентами на 
счетах. Это говорит о том, что депозитная база сформирована в 
основном в тугриках (табл. 10). 

Таблица 10 Структура депозитной базы, привлеченной банковским сектором 
Монголии в 2008–2015 гг., по видам валют, %

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего депозитов и вкладов 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

в 
т.ч

.: в тугриках 67.1 66.5 72.6 74.9 70.8 76.9 73.3 73.6 72.8
в иностранной валюте 32.9 33.5 27.4 25.1 29.2 23.1 26.7 26.4 27.2
Примечание: рассчитано авторами по официальным данным Монголбанка.
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Как видно из табл. 10. доля тугриковой составляющей постоянно 
увеличивается (с 67.1 % в 2008 г. до 76.9 – в 2013 г.), но начиная с 2014 
г. постепенно снижается. В 2008-2015 гг. в абсолютном выражении 
депозитная база в тугриках возросла в 6.1 раз (с 898.7 до 5434 млрд 
тугриков), в валюте – в 4.4 раза (с 440.2 до 1949 млрд тугр.). Также 
следует отметить, что доля депозитов юридических лиц превалирует 
над физическими и составляет в исследуемом периоде 70-91% (табл. 
12). Прирост объема депозитной базы юридических лиц (15.1 раз) выше 
прироста объема вкладов физических лиц (5.3 раз), но в иностранной 
валюте выше доля сбережений физических лиц, хотя и наблюдается 
тенденция к ее снижению (с 91.7 % в 2008 г. до 80.8 % в 2015 г.).

В целом, ежегодный рост суммы депозитов и вкладов, привлекаемых 
на счета кредитных организаций от юридических и физических 
лиц, является положительной тенденцией в развитии монгольской 
экономики. 

Отметим также, что темпы роста сбережений юридических лиц 
выше темпов роста сбережений физических лиц (табл. 11), что 
противоположно тенденции, имевшей место в 2006-2009 гг., когда 
темпы роста вкладов физических лиц преобладали над темпами роста 
юридических лиц [Батсух А (4), С.47].

Таблица 11 Динамика депозитной базы юридических и физических лиц в 
тугриках, привлеченной банковским сектором Монголии в 2008–2016 гг., 

млрд тугриков

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

В с е г о 
депозитов и 
вкладов

898.7 1234.3 2001.6 2912.4 3485.0 4911.3 5410.3 5434.0  
5312.5 

в том числе:
юридических 
лиц 69.2 108.7 166.2 325.8 378.8 1249.0 1571.9 1044.4 980.5

прирост, % 57.2 52.9 96.0 16.3 229.7 25.9 –33.6 –6.1

физиче ских 
лиц 829.5 1125.6 1835.4 2586.7 3106.2 3662.3 3838.4 4389.7 4332.0

прирост, % 35.7 63.1 40.9 20.1 17.9 4.8 14.4 –1.3
Примечание: составлено авторами по данным Монголбанка. URL:www.mongolbank.

mn/documents/statistic/2016/01.pdf (18.10.2016)



20

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Увеличение темпов роста депозитов юридических лиц привело к 
увеличению их доли в общей структуре депозитной базы юридических 
и физических лиц в тугриках и в иностранной валюте, привлеченных 
банковским сектором Монголии в 2008–2015 гг. (с 8.3% в 2008 г. до 
29.1% в 2014 г. (пиковое значение) и 18.5% – на начало 2016 г. (табл. 
12).

Таблица 12 Структура депозитной базы юридических и физических лиц, 
привлеченной банковским сектором Монголии в 2010–2016 гг., %

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего депозитов и 
вкладов 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

в 
т.ч

.:

Юридических 
лиц 8.3 11.2 10.9 25.4 29.1 19.2 18.5

Физических 
лиц 91.7 88.8 89.1 74.6 70.9 80.8 81.5

Примечание: рассчитано авторами по официальным данным Монголбанка.

Максимальная доля депозитов юридических лиц в общей сумме 
депозитной базы за последние годы приходится на 2014 г., что говорит 
(принимая во внимание и инфляцию) об улучшении финансового 
положения юридических лиц в этот период и о происходящем спаде их 
активности в последующие годы. 

Положительные макроэкономические факторы, с одной стороны, 
оказывают благоприятное влияние на развитие банковского сектора 
страны, а с другой – экономический рост способствует увеличению 
спроса на банковские услуги [Пурэвдорж Л. (11), С.53]. Особенно это 
касается предоставления кредитов, доля которых в общем объеме 
активов банковского сектора Монголии в настоящее время составляет 
52.8%.75 

Сумма общего объема кредитов, выданных коммерческими банками 
Монголии, за анализируемый период увеличилась в 5 раз (с 2350.2 млрд 
тугр. в 2008 г. до 11633.6 млрд тугр. в 2015 г.), однако, как отмечалось 
ранее, темпы роста этого процесса в последние годы существенно 
замедлились (с 88% в 2011 г. (пиковое значение) до –6.5% в 2015 г. или 
на 94.5 п.п.) и имеют в настоящее время отрицательную величину (табл. 
13). 

75 Годовой отчет Монголбанка за 2015 год. – УБ., – 2016. – С.22-23.
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Таблица 13 Динамика кредитов, предоставленных банковским сектором 
Монголии в 2008–2015 гг., млрд тугриков

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общий объем 
кредитов 2350.2 2066.6 2755.8 5180.7 6528.4 10715.6 12440.9 11633.6

Прирост, % –12.1 33.3 88.0 26.0 64.1 16.1 –6.5

в т.ч.: 
 Кредиты в 
тугриках

1588.4 1277.1 1879.1 3544.7 4428.5 7785.2 9564.4 8857.6

 Прирост, % –19.6 47.1 88.6 24.9 75.8 22.9 –7.4
Примечание: составлено авторами по данным Монголбанка. URL:www.mongolbank.

mn/liststatistic.aspx?id=8 (18.10.2016)

В целом развитие коммерческих банков Монголии за последнее 
десятилетие характеризовалось стремительным увеличением 
кредитного портфеля и ростом активов коммерческих банков. 
Кредитный портфель в это время составлял от одной трети до двух 
третей всех их активов [Дэлгэрбаяр (8), С.57]. Так, совокупный 
собственный капитал коммерческих банков Монголии возрос с 2008 
г. в 3.2 раза (с 710.7 млрд тугр. до 2256.8 млрд тугр., табл. 3), а 
активы коммерческих банков за этот период увеличились в 8.8 раз 
и составляют сейчас 20.8 трлн тугриков.76 Однако, рост банковских 
активов сопровождается в целом позитивными изменениями. В 
частности, в структуре активов увеличивалась доля рабочих активов и 
сокращалась доля внешних. Но постепенно снижалась дифференциация 
в структуре активов крупных банков и соответственно возрастали риски 
коммерческих банков, связанные с ростом кредитного портфеля [Батсух 
А (4), С.47]. В последние годы под воздействием улучшающейся 
макроэкономической ситуации и быстрых темпов экономического роста 
коммерческие банки увеличивали темпы роста объемы кредитования от 
25 до 88% в год и эта тенденция сохранялась до 2013 г. Причем, судя 
по данным табл. 13 стабильности в темпах роста и четких тенденций в 
процессе не наблюдалось, банковский сектор развивался скачкообразно, 
что может свидетельствовать о периодических проблемах с 
ее финансовой устойчивостью и угрозах потери ликвидности 
коммерческих банков. 

76 Рассчитано авторами по материалам Монголбанка: Годовой отчет Монголбанка за 
2015 год. – УБ., – 2016. – С.22-23.
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Кредиты коммерческими банками выдаются в бóльшей доле в тугриках 
и существующая тенденция к снижению доли кредитов, выданных 
в иностранной валюте, сохраняется. В настоящее время 24% общего 
объема кредитов выдаются в иностранной валюте по сравнению с 32% в 
2008 г. (табл. 14).

Таблица 14 Динамика структуры кредитов, предоставленных кредитными 
организациями банковской системы Монголии в 2008–2015 гг. по видам 

валют, %

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общий объем кредитов 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

в 
т.ч

.: Кредиты в тугриках 68.2  68.4  67.8  72.7  76.9  76.1 
Кредиты в иностранной валюте  31.8  31.6  32.2  27.3  23.1  23.9 

Примечание: рассчитано авторами по данным табл 13.

Характеризуя абсолютные финансовые показатели, отметим, что в 
общем объеме выданных коммерческими банками Монголии кредитов 
до 2013 г. преобладали кредиты юридическим лицам. Но в 2014 году 
ситуация кардинально изменилась и с этого года в консолидированном 
банковском кредитном портфеле стали преобладать кредиты, выданные 
физическим лицам. Причем абсолютная сумма кредитов, выданных 
юридическим лицам снизилась с 6158.1 млрд тугр. в 2013 г. (пиковое 
значение за исследуемый период) до 4822 млрд тугр. в 2015 г. или на 
21.7%, а объем кредитов, выданных физическим лицам, возрос с 4557.5 
млрд до 6811.6 млрд тугр. или на 49.6%. 

Таблица 15 Динамика кредитов, предоставленных банковским сектором 
Монголии юридическим и физическим лицам в тугриках в 2008–2015 гг., 

млрд тугриков

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общий объем 
кредитов 2350.2 2066.6 2755.8 5180.7 6528.4 10715.6 12440.9 11633.6

прирост, % – –12.1 33.3 88.0 26.0 64.1 16.1 –6.5
в т.ч.: 
Юридическим 
лицам

1395.2 1266.1 1613.1 2850.7 3546.2 6158.1 6046.0 4822.0

прирост, % – –9.3 27.4 76.7 24.4 73.7 –1.8 –20.2
Физическим 
лицам 955.0 800.5 1142.7 2330.1 2982.2 4557.5 6395.0 6811.6
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прирост, % – –16.2 42.7 103.9 28.0 52.8 40.3 6.5
Примечание: составлено авторами по данным Монголбанка. URL:

www.mongolbank.mn/liststatistic.aspx?id=12 (18.10.2016)
www.mongolbank.mn/documents/statistic/2016/01.pdf (18.10.2016)

Причем тенденция в формировании кредитного портфеля физических 
лиц не менялась – в абсолютном выражении он рос на протяжении 
всего исследуемого периода, причем хорошими темпами (16.2-103.9%, 
табл. 15) и увеличился с 955 млрд в 2008 г. до 6811.6 млрд тугр. в 2015 
г. или в 7.1 раз. Но темп его роста существенно замедлился в 2015 г. 
до 6.5%, что достаточно красноречиво говорит о снижении кредитного 
потенциала населения и о возросших кредитных рисках в банковском 
секторе Монголии.

Таблица 16 Динамика структуры кредитов, предоставленных банковским 
сектором Монголии в 2008–2015 гг., по заемщикам, %

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кредиты в тугриках, 
всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

в т.ч.: 
Юридическим лицам 59.4 61.3 58.5 55.0 54.3 57.5 48.6 41.4

Физическим лицам 40.6 38.7 41.5 45.0 45.7 42.5 51.4 58.6
Примечание: рассчитано авторами по данным табл. 14.

Одним из показателей, характеризующих состояние кредитных 
операций коммерческих банков, является удельный вес просроченной 
задолженности по отношению к общему объему предоставленных 
кредитов. Анализ данного показателя по кредитам, предоставленным в 
тугриках, показан в таблице 17.

Таблица 17 Общий объем и удельный вес просроченной задолженности в 
общем объеме кредитов, предоставленных банковским сектором Монголии в 

2010–2015 гг., %

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общий объем кредитов, млрд тугр. 2755.8 5180.7 6528.4 10715.6 12440.9 11633.6
Общий объем просроченных 
кредитов, млрд тугр. 828.8 726.4 696.4 564.3 623.9 822.4 

Удельный вес просроченной 
задолженности в общем объеме 
кредитов, %

30.0 14.0 10.7 5.3 5.0 7.1
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Прирост просроченной 
задолженности, % – –12.4 –4.1 –19.0 10.6 31.8

Примечание: составлено по авторами по данным официального сайта Монголбанка.

URL: www.mongolbank.mn/liststatistic.aspx?id=8 (18.10.2016)

Если рассмотреть структуру просроченной задолженности, то 
задолженность горнорудной промышленности в общем объеме 
просроченных кредитов составляет 30.6%, сферы торговли – 21.4%, 
обрабатывающей отрасли – 14.2%, строительной отрасли – 8.3%, а 
других отраслей – 25.5%. 

Из табл. 17 следует, что удельный вес просроченной задолженности 
в общем объеме задолженности по кредитам в тугриках, 
предоставленным банковским сектором Монголии, довольно 
стабильно снижался до 2014 г. Общий объем просроченных кредитов 
в 2013 году составлял 564.3 млрд тугр. или 5.3% от общего объема 
предоставленных кредитов. Однако в дальнейшем наметился рост 
удельного веса просроченной задолженности, который достиг 7.1% 
к 2015 г., что свидетельствует об ухудшении качества кредитного 
портфеля. Некоторые исследователи объясняют сей факт влиянием 
мирового финансового кризиса. Например, в мировой банковской 
практике некритичным считается наличие просроченной задолженности 
в размере 3–5% [6, С.335].

Стоит отметить также и тот факт, что, среди факторов, влиявших на 
рост просроченной задолженности, экономисты отмечают высокий 
уровень процентной ставки по кредитам. Конкурируя между собой 
за получение депозитов граждан и организаций, банки предлагают им 
необоснованно высокий процент, что приводит к росту процентных 
ставок по кредитам и удорожанию стоимости последних [Базархуу (3), 
С.139].

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, начиная с кризисного 
2008 года, в развитии банковского сектора Монголии имелись 
как положительные, так и негативные тенденции. Постепенное 
восстановление банковской деятельности после кризиса 2008–2009 гг. 
к 2013 году привело к росту доверия населения страны к банковскому 
сектору экономики, вследствие чего увеличился объем кредитования 
коммерческими банками реального сектора экономики. Качество 
основных показателей банковской ликвидности улучшилось. По 
сравнению с предыдущими годами в 2010 г. увеличилась денежная 
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масса (М2) на 62.5%, сбережения населения в банках – более чем 
на 50%, кредиты – на 17%, чистые активы банков – на 63%, остатки 
средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях – на 
75%. Остаток просроченной задолженности уменьшился более чем на 
40% по сравнению с предыдущим годом [Пурэвдорж Л. (11), С.53].

В дальнейшем, поскольку состояние банковского сектора Монголии 
тесным образом связано со социально-экономическим развитием 
страны, на прирост объема кредитования юридических лиц наибольшее 
влияние оказали увеличение оборота розничной торговли и рост 
валового внутреннего продукта; на увеличение объема кредитов 
физическим лицам – доходы населения. 

Повышение доходов населения оказало непосредственное влияние 
и на увеличение остатков по вкладам физических лиц, а на сумму 
депозитов юридических лиц наибольшее влияние оказали рост 
объема промышленного производства и оборота розничной торговли, 
поскольку рост этих показателей ведет к увеличению выручки, которая 
является основным источником средств на счетах организаций.

Вместе с мировой банковской системой банковский сектор Монголии 
столкнулся с обвалом национальной валюты – тугрика, нехваткой 
валютной и тугриковой ликвидности, одномоментным ростом ключевой 
ставки и, как следствие, падением объемов кредитования и снижением 
маржи [4]. 

Рост основных показателей социально-экономического развития 
Монголии будет и в дальнейшем оказывать непосредственное влияние 
и на потребности юридических и физических лиц в банковских услугах 
[Горчакова, С.337].

Таким образом, подводя итоги проведенному анализу, можно 
предположить, что развитие банковского сектора Монголии сдерживает 
целый ряд факторов [3, С.56; 7, С.34]. Основными проблемами, 
оказывающими влияние на ход событий, на наш взгляд, являются:

1) низкий уровень капитализации кредитных организаций, 
сдерживающий эффективное обслуживание хозяйствующих 
субъектов и домашних хозяйств;

2) краткосрочность ресурсной базы кредитных организаций, 
ограничивающая реализацию долгосрочных программ и проектов в 
финансовом и нефинансовом секторе экономики; 
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3) слабодифференцированный портфель банковских услуг, 
препятствующий развитию экономики страны;

4) неравномерное распределение коммерческих банков на территории 
страны, ведущее к разной степени обеспеченности банковскими 
услугами физических и юридических лиц в крупных городах и 
малых населенных пунктах, которое, однако, объясняется влиянием 
социально-демографических традиций государства и большого 
влияния на трансформацию банковского сектора Монголии не 
оказывает.

Банковский сектор Монголии в своем развитии опережает другие 
секторы экономики, но при этом необходимо отметить и определенные 
проблемы, к решению которых можно отнести следующие: [Батсух (4), 
с. 47]: 

1)  капитализация (создание условий для привлечения стратегических 
инвесторов, государственного капитала, выхода на международные 
финансовые рынки, совершенствование регулирования 
деятельности коммерческих банков, что должно содействовать 
росту капитализации);

2)  обеспечение финансовой устойчивости и стабильности банковского 
сектора; 

3)  снижение рисков [Батсух (4), С.48]. 

Аналитически оценивая современную реальность мы приходим к 
выводу о том, что банковскому сектору Монголии для укрепления 
стабильности финансовой системы и экономики в целом необходимо:

	повысить устойчивость тугрика и сохранить инфляцию на низком 
уровне;

	усилить инвестиционную деятельность государства и частных 
предприятий на территории страны;

	усовершенствовать институциональное обеспечение банковского 
сектора Монголии путем укрупнения банковских учреждений и 
их докапитализации, роста независимости Монголбанка;

	стимулировать рост долгосрочной ресурсной базы коммерческих 
банков и сроков кредитования;

	активизировать кредитование малого и среднего бизнеса;
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	развивать систему страхования (в частности, в области 
страхования скота).

Все это доказывает необходимость усиления и совершенствования 
государственного регулирования в банковском секторе Монголии через 
модернизацию форм и методов работы Монголбанка с коммерческими 
банками, совершенствования критериев и показателей оценки их 
деятельности в соответствии с задачами повышения эффективности 
кредитования и значительного улучшения форм и методов 
кредитования юридических и физических лиц в городах и малых 
населенных пунктах страны.

Кроме того, проведенные в Монголии исследования показали, что 
социально-экономическая политика все же должна строиться с расчетом 
на внутренние факторы, ибо рост ВВП имеет большую зависимость не 
от внешних, а от внутренних инвестиций [Люблинский, С.224].

О необходимости финансовой стабилизации, поддержании 
экономического роста и создания условий для инвестиционной 
активности пишет Пурэвдорж Л., который отмечает, что в новой 
редакции закона “О банках”, регламентирующего банковскую 
отрасль Монголии, отражены такие важные вопросы, как усиление 
защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческих 
банков; укрепление устойчивости банковского сектора, исключающее 
возможность возникновения системных банковских кризисов; 
повышение уровня требований к достаточности капитала; приближение 
основных правовых норм функционирования коммерческих банков 
к международнопризнанным нормам, в том числе определенным в 
документе Базельского комитета по банковскому надзору; повышение 
транспарентности структуры собственности коммерческих банков, 
включая информацию о реальных владельцах, внедрение института 
независимого члена в совете директоров коммерческого банка 
и т. д. Эти и другие меры, направленные на совершенствование 
законодательной базы развития банковского сектора страны, позволят 
нам существенно повысить объективность оценки финансового 
состояния коммерческих банков и ограничить их подверженность 
рискам [Пурэвдорж Л. (11) , С.53-54].

С целью реализации положения монетарной политики Монголбанк 
совместно с Правительством страны начал осуществлять конкретные 
меры по дальнейшему обеспечению финансовой стабильности 
банковского сектора и нейтрализации внутренних и внешних факторов 
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риска. Эти меры предусматривают повышение капитализации 
банковского сектора, обеспечение достаточной ликвидности 
коммерческих банков, формирование условий для создания банками 
длинных денег, создание оптимальной системы страхования депозитов 
граждан, улучшение правовой основы платежной системы страны и 
обеспечение ее надежности, осуществление конкретных мероприятий 
по расширению деятельности рынка ценных бумаг, улучшение 
инфраструктуры и пропускной способности пограничных таможенных 
пунктов с целью поддержки иностранных инвестиций и экономического 
роста и т. д. [Пурэвдорж Л. (11), С.55].

На наш взгляд, в дальнейшем следует, с учетом рыночной ситуации, 
еще более гибко устанавливать нормативы обязательных резервных 
требований и усовершенствовать методы их определения и порядок 
расчетов с тем, чтобы этот механизм монетарной политики стал прямым 
инструментом регулирования ликвидности банковского сектора. 
Требуется принятие мер по дальнейшему повышению эффективности 
и конкурентоспособности банковского сектора, минимизации 
системных банковских рисков, укреплению доверия к банковскому 
сектору со стороны клиентов и инвесторов, в том числе иностранных. 
Правительство страны и Монголбанк должны будут уделять особое 
внимание дальнейшему развитию внутреннего финансового рынка, 
улучшению его инфраструктуры и правового регулирования, это будет 
способствовать более эффективному перераспределению денежных 
средств в экономике страны. Все эти мероприятия в конечном счете 
должны быть направлены на обеспечение стабильного развития всего 
банковского сектора Монголии. 

Наша задача заключается в том, чтобы закрепить достигнутые успехи и 
обеспечить стабильное развитие банковской системы страны в целом и 
тем самым способствовать росту экономики Монголии [Пурэвдорж Л. 
(11) , С. 55].
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ХУРААНГУЙ

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголд зээлийн хүү яагаад өндөр 
байгаа шалтгаан, түүнийг бууруулах боломжийн талаар судаллаа. 
Зээлийн хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг нягтлан бодох бүртгэлийн 
задаргааны шинжилгээ болон хугацааны цувааны Марков-шилжилтийн 
эконометрик загвар ашиглан судалсан нь энэ судалгааны ажлын онцлог 
юм. Судалгааны ажлаас дараах сонирхолтой үр дүн гарав. Нэгд, зээлийн 
хүү өндөр байхад депозитын хүү голлон нөлөөлж байгаа бол хүүний 
зөрүү өндөр байхад банкуудын үйл ажиллагааны зардал, зээлийн 
эрсдэлийн сангийн зардал голлон нөлөөлж байна. Хоёрт, чанаргүй 
зээл, банк хоорондын захын хүү, мөнгөний өсөлт зэрэг тайлбарлагч 
хүчин зүйлсийн зээл, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүнд үзүүлэх 
нөлөө нь банкны зах зээл ямар дэглэм/төлөвт байгаагаас хамаарч 
харилцан ялгаатай байна. Гуравт, зээл, депозитын захын бүтэц, эдийн 
засгийн мөчлөг, улсын төсвийн зардлын төлөв, хөрөнгийн зах зээлийн 
идэвхижил нь аль дэглэмд байхаас үл хамааран зээлийн хүү, хүүний 
зөрүүнд нөлөөлж байна. Эдгээр үр дүнд суурилан зээлийн хүүг 
бууруулахад чиглэсэн бодлогын зөвлөмж гаргасан болно. 

Түлхүүр үгс: Монгол, зээлийн хүү, хадгаламжийн хүү, хүүний зөрүү, 
хүүний загварчлал, дэглэм хоорондын шилжилт. 

JEL ангилал: C22, C51, D40, E43, L11.
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I. УДИРТГАЛ

Зээл, хадгаламжийн хүү нь банкны шийдвэрээс хамаарах хэдий ч энэхүү 
шийдвэрт зах зээлийн бүтэц, санхүүгийн салбарын хөгжил, дэд бүтцийн 
хөгжил, хууль эрх зүйн орчин, санхүүгийн болон макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдал, мөнгөний бодлогын үр нөлөөтэй байдал зэрэг олон 
хүчин зүйлс тусгалаа олж байдаг. Эдгээр хүчин зүйлс нь улс орнуудад 
зээлийн хүүг яагаад ялгаатай байгааг тайлбарлана. Манай орны 
банкны салбарын зээлийн хүү 2000 оноос 2012 он хүртэлх хугацаанд 
тогтвортой буурч байсан бол сүүлийн 5 жилд өсөх хандлагатай буюу 
дунджаар жилийн 20 орчим хувьтай байна. Зээлийн хүүний энэ түвшинг 
бага орлоготой орнуудтай харьцуулахад харьцангуй бага түвшинд 
байгаа боловч Монгол улсын орлогын ангилал болох дундаас доогуур 
орлоготой орнуудын дундажтай харьцуулахад 5 нэгж хувиар, Зүүн 
ази, Номхон Далайн орнуудын дундажтай харьцуулахад 10 гаруй нэгж 
хувиар өндөр байна (Бумчимэг 2016). Манай эдийн засагт зээлийн 
хүү нь хөрөнгө оруулалт, бизнес эрхлэлтийг дэмжих түвшин хүртэл 
буурахгүй байгаа талаар сүүлийн 10 гаруй жилийн турш байнга ярьж, 
холбогдох бодлогын баримт бичиг боловсруулагдан хэрэгжсэн хэдий 
ч зээлийн хүү өндөр хэвээр байна. Иймээс зээлийн хүүнд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг судалж, тус хүүг цаашид хэрхэн бууруулах арга замыг 
эрэлхийлэх, бодлогын хүрээнд ямар арга хэмжээг авах шаардлагатай 
байгааг тодорхойлох нь өнөөдөр ч чухал, сонирхолтой асуудлуудын нэг 
болж байна. 

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголд зээлийн хүү яагаад өндөр байгаа 
шалтгаан, түүнийг бууруулах боломжийн талаар судаллаа. Ялангуяа 
энэ судалгаа нь зээлийн хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг илрүүлж, 
бодлогын зөвлөмж гаргахад чиглэсэн болно. Зээлийн хүүнд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг (1) нягтлан бодох бүртгэлийн задаргааны шинжилгээ 
болон (2) хугацааны цувааны Марков-шилжилтийн эконометрик загвар 
ашиглан судалсан нь энэхүү судалгааны ажлын бусад судалгааны 
ажлаас ялгагдах онцлог юм. Эконометрик шинжилгээний хувьд 
зээлийн хүү нь хүүний зөрүү болон хадгаламжийн хүүний нийлбэр 
тул нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг хүүний зөрүүний Maudoes and Guevare 
(2004)-ын загвар болон хадгаламжийн хүүний эмпирик загварууд 
(Hannan болон Berger 1989, 1991, De Bondt 2005, Raquel болон Vecente 
2005)-д суурилан тодорхойлсон. 

Нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн зээлийн хүүнд үзүүлэх нөлөө нь макро 
орчноос хамаарч цаг хугацаанд өөрчлөгдөж болох тул тус өөрчлөлтийг 
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тусгадаг Quandt (1972), Goldfeld болон Quandt (1973) нарын хөгжүүлсэн 
Марков-шилжилтийн регрессийн загварыг ашиглах нь тохиромжтой 
гэж үзсэн. Марков шилжилтийн загвар нь нийгмийн шинжлэх ухаанд 
өргөн хэрэглэгддэг. Тухайлбал, эдийн засгийн шинжлэх ухаанд, 
Hamilton (1989) дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн өрнөлийн 
болон уналтын үе дэх ассимметрик байдлыг шилжилтийн процессоор 
загварчилсан бөгөөд үнэлгээнд шугаман бус фильтер ашиглаж болохыг 
санал болгосон. Түүнчлэн тус аргачлалыг хүүний загварчлал (Garcia 
болон Perron 1996) болон валютын ханшийн өөрчлөлт (Engel болон 
Hamilton 1990)-ийг судлахад өргөн ашигладаг. Манай орны хувьд 
тус аргачлалыг Б.Даваажаргал (2015) ханшийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөллийн хувьд ашигласан. 

Олон улсын судалгаанууд зээлийн хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсээс 
илүүтэй хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсэд илүүтэй анхаардаг. 
Учир нь депозитын хүү бодлогын хүүнээс өндөр хамааралтай бөгөөд 
макро эдийн засаг, зах зээлд гарч буй өөрчлөлт нь бодлогын хүүнээс 
үл хамааран хүүний зөрүү, улмаар зээлийн хүүнд нөлөөлж байдаг. 
Ялангуяа санхүүгийн системд банкны салбар давамгайлдаг орнууд 
буюу Евро бүсийн орнуудад хүүний зөрүүний шинжилгээ онолын болон 
эмпирик түвшинд өндөр хөгжсөн. Хүүний зөрүүг судалсан судалгааны 
ажлууд (жишээ нь, Ho болон Sanders 1981, Maudoes and Guevare 2004, 
Valverde болон Fernández 2007) нь хүүний зөрүүнд зах зээлийн бүтэц 
(төвлөрөл, өрсөлдөөн), хүүний эрсдэл, зээлийн эрсдэл болон үйл 
ажиллагааны зардлаас өндөр хамааралтай болохыг тогтоосон. 

Манай орны хувьд зээлийн хүү, хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн талаар цөөнгүй судалгаа хийгдээд байна. Эхний бүлэг 
судалгаа нь банкуудын бодитой төлөгдсөн зээлийн хүүг тооцож 
зарлах, яагаад тус хүү нь зарласан хүүнээс доогуур байдаг талаар 
тайлбарласан (Б.Энххуяг 2005, Д.Дуулал 2006, Д.Энхзаяа, Л.Дөлгөөн 
болон Д.Даваасүх 2012). Дараагийн бүлэг судалгаа нь хүүний зөрүү, 
хадгаламжийн хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсэд илүүтэй анхаарсан. 
Тухайлбал, Д.Болдбаатар (2006) зүүн өмнөд Азийн орнуудын хүүний 
зөрүүг тооцох, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судлахдаа панел 
өгөгдлийн бүрэлдэхүүнд Монголын тоон мэдээллийг оруулсан. Тэрээр 
хүүний зөрүү нь банкуудын онцлог байдал, зах зээлийн хүч болон 
эрх зүйн зохицуулалтаас ихээхэн хамааралтай болохыг харуулсан. 
Ялангуяа зах зээлийн төвлөрөл болон зээлийн эрсдэл нь нийтлэг гол 
хүчин зүйл болохыг онцолсон. Харин Д.Ган-Очир (2006, 2009) зээлийн 
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хүүний бууралт нь хүүний зөрүүний бууралтаар тайлбарлагдаж байгаа 
бөгөөд үйл ажиллагааны зардал болон зээлийн эрсдэлийн бууралт, 
үйл ажиллагааны өргөжилт, М2 мөнгөний өндөр өсөлт, банкны 
зуучлал болон хөрөнгийн захын хөгжил нь хүүний зөрүүг бууруулахад 
нөлөөлсөн гэж дүгнэсэн. Харин өндөр, тогтворгүй инфляцийн 
орчин, үнийн хүчтэй өрсөлдөөн, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханшийн сулралт болон банк хоорондын захын хүү өндөр байгаа зэрэг 
нь хадгаламжийн хүү өндөр байх нөхцөл болж байгааг харуулсан. 
Дараагийн бүлэг судалгаа нь бодлогын хүүний зээл, хадгаламжийн 
хүүнд үзүүлэх нөлөөнд төвлөрсөн байдаг. Олон тооны макро эдийн 
засгийн загварт суурилсан судалгаанууд (Д.Батням, Д.Ган-Очир 
болон Łyziak 2008, Д.Ган-Очир 2011, Б.Баярдаваа, Б.Ундрал болон 
Ч.Алтан-Өлзий 2015) банк хоорондын захын хүү нь зээлийн хүүнд 1-2 
улирлын хоцрогдолтой нөлөөлж байгааг харуулсан. Д.Ган-Очир болон 
Б.Дуламзаяа (2014) нар мөнгөний бодлогын зардлын сувгийг Бейсын 
аргаар үнэлсэн динамик стохастик ерөнхий тэнцвэр (DSGE)-ийн загвар 
ашиглан судалж, зээлийн хүүний шок нь макро эдийн засагт хүчтэй 
нөлөөтэйг харуулсан бөгөөд зээлийн хүү буурахгүйгээр инфляци 
тогтвортой, нам түвшинд очих, нөгөө талдаа инфляци буурахгүйгээр 
зээлийн хүү буурах боломж хязгаарлагдмал гэж дүгнэсэн. Харин Д.Ган-
Очир болон Kaliappa (2016) нар бодлогын хүүний хадгаламж, зээлийн 
хүүнд үзүүлэх нөлөө нь сул, ассимметрик бөгөөд харьцангуй удаан 
хугацааны дараа илэрдэг болохыг тогтоосон. 

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах бүтэцтэй. Хоёрдугаар хэсэгт, 
зээлийн хүүний динамикт гарч буй өөрчлөлт, түүний нягтлан бодох 
бүртгэлд суурилсан задаргааг авч үзсэн. Гуравдугаар хэсэгт, зээлийн 
хүүний онолын болон эмпирик загварчлал, түүний үнэлгээг хийх 
Марков-шилжилтийн загварын талаар авч үзсэн. Дөрөвдүгээр хэсэгт, 
судалгаанд ашигласан тоон мэдээлэл болон эмпирик үр дүнгүүдийн 
тайлбарыг харуулсан. Эцэст нь буюу тавдугаар хэсэгт, судалгааны үр 
дүнг нэгтгэн дүгнэж, эдийн засаг тогтворжих үед зээлийн хүүг хэрхэн 
бууруулах талаар бодлогын санал, зөвлөмжийг танилцуулсан. 

II. ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ, ТҮҮНИЙ ЗАДАРГАА 

Энэ хэсэгт Монголын эдийн засаг дахь зээлийн зарласан хүү (ex-
ante) болон бодитой төлөгдсөн (ex-post) хүүний динамикийг авч 
үзсэн. Бодитой төлөгдсөн хүү (ex-post) хүүг хэрхэн тооцож болохыг 
Д.Болдбаатар (2006), Д.Ган-Очир (2006) болон Д.Дуулал (2006) 
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дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Банкуудын зарласан буюу зээлийн 
харилцаанд банк зээлдэгч хоёр дөнгөж орох үеийн урьдчилан 
тохиролцсон хүү болон зарласан хадгаламжийн хүүний динамикийг 
Зураг 1-т харуулав. 

Зураг 1. Тухайн сард олгосон зээлийн хүү, татсан хадгаламжийн хүү болон 
эдгээр хүүний зөрүү, 2008M12-2016M10

4 
 

2. Зээлийн хүү, түүний задаргаа  

Энэ хэсэгт Монголын эдийн засаг дахь зээлийн зарласан хүү (ex-ante) болон бодитой төлөгдсөн 
(ex-post) хүүний динамикийг авч үзсэн. Бодитой төлөгдсөн хүү (ex-post) хүүг хэрхэн тооцож 
болохыг Boldbaatar (2006), Ган-Очир (2006) болон Дуулал (2006) дэлгэрэнгүй тайлбарласан. 
Банкуудын зарласан буюу зээлийн харилцаанд банк зээлдэгч хоѐр дөнгөж орох үеийн урьдчилан 
тохиролцсон хүү болон зарласан хадгаламжийн хүүний динамикийг Зураг 1-т харуулав.  

Зураг 1. Тухайн сард олгосон зээлийн хүү, татсан хадгаламжийн хүү болон эдгээр хүүний   
                зөрүү, 2008M12-2016M10 

  
 Эх сурвалж: Монголбанкны сарын статистикийн бюллетень  

Банкуудын зарласан зээлийн хүү 2012 он хүртэл буурах трендтэй байж 15.5 хувьд хүрч бол 2012 
оноос эргэн өсөх хандлагатай байна. Зээлийн хүүний 2012 он хүртэлх бууралт нь хүүний зөрүүний 
бууралтаар голлон тайлбарлагдаж байв (Ган-Очир 2009). Харин зарласан зээл, хадгаламжийн 
хүүний зөрүү сүүлийн 5 жилийн турш харьцангуй тогтвортой 6.5 хувь орчим хэлбэлзэж байна. 
Зээлийн хүүний өсөх хандлага нь хадгаламжийн хүүний өсөлтөөр голлон тайлбарлагдаж байна.  

Харин зээл, депозит (харилцах, хадгаламж)-ын хүүг ex-post аргаар тооцож Зураг 2-т үзүүлэв. 
Бодитой төлөгдсөн зээлийн хүү 2014 он хүртэл буурч 13 хувьд хүрч байсан бол 2015 оны сүүл 
гэхэд 16 хувь болж өссөн байна. Хэдийгээр зээл, депозитын хүүний зөрүү буурч байгаа хэдий ч 
бодитой төлөгдсөн зээлийн хүү эргэн өссөн нь депозитын хүүний өсөлттэй холбоотой байна. 
Банкуудын бодитой олж авч чадаж байгаа зээлийн хүү 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 15 
хувь байгаа нь зарласан зээлийн хүүнээс 5 нэгж хувиар доогуур байна. Энэ нь бодит байдал дээрх 
банкуудын олж чадаж буй зээлийн хүү хэт өндөр биш болохыг илэрхийлнэ. 

Манай орны нөхцөлд зарласан болон бодитой төлөгдсөн зээлийн хүүний зөрүү яагаад өндөр байж 
болохыг Энххуяг (2005) дараах байдлаар тайлбарласан: (i) банкны нөхцөл анхнаасаа зээлдэгчийн 
санхүүжсэн төслөөс хол зөүүтэй байснаас зээлийн хэрэгжилтийн явцад банк зээлийн хугацаа, 
хүүгээ өөрчлдөг, (ii) гадаад, дотоод орчны нөлөөгөөр банк, зээлдэгч хоѐр зээлийн гэрээний нөхцөл 
байдлыг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр уян хатан өөрчилдөг, (iii) 90 хоногоос дээш хугацаа 
хэтэрсэн зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд орох хэдий ч, одоо үйлчилж буй журмаар түүний хүүг 
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Банкуудын зарласан зээлийн хүү 2012 он хүртэл буурах трендтэй байж 
15.5 хувьд хүрч бол 2012 оноос эргэн өсөх хандлагатай байна. Зээлийн 
хүүний 2012 он хүртэлх бууралт нь хүүний зөрүүний бууралтаар 
голлон тайлбарлагдаж байв (Д.Ган-Очир 2009). Харин зарласан зээл, 
хадгаламжийн хүүний зөрүү сүүлийн 5 жилийн турш харьцангуй 
тогтвортой 6.5 хувь орчим хэлбэлзэж байна. Зээлийн хүүний өсөх 
хандлага нь хадгаламжийн хүүний өсөлтөөр голлон тайлбарлагдаж байна. 

Харин зээл, депозит (харилцах, хадгаламж)-ын хүүг ex-post аргаар 
тооцож Зураг 2-т үзүүлэв. Бодитой төлөгдсөн зээлийн хүү 2014 
он хүртэл буурч 13 хувьд хүрч байсан бол 2015 оны сүүл гэхэд 16 
хувь болж өссөн байна. Хэдийгээр зээл, депозитын хүүний зөрүү 
буурч байгаа хэдий ч бодитой төлөгдсөн зээлийн хүү эргэн өссөн нь 
депозитын хүүний өсөлттэй холбоотой байна. Банкуудын бодитой олж 
авч чадаж байгаа зээлийн хүү 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 15 
хувь байгаа нь зарласан зээлийн хүүнээс 5 нэгж хувиар доогуур байна. 
Энэ нь бодит байдал дээрх банкуудын олж чадаж буй зээлийн хүү хэт 
өндөр биш болохыг илэрхийлнэ.
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Манай орны нөхцөлд зарласан болон бодитой төлөгдсөн зээлийн 
хүүний зөрүү яагаад өндөр байж болохыг Энххуяг (2005) дараах 
байдлаар тайлбарласан: (i) банкны нөхцөл анхнаасаа зээлдэгчийн 
санхүүжсэн төслөөс хол зөүүтэй байснаас зээлийн хэрэгжилтийн явцад 
банк зээлийн хугацаа, хүүгээ өөрчилдөг, (ii) гадаад, дотоод орчны 
нөлөөгөөр банк, зээлдэгч хоёр зээлийн гэрээний нөхцөл байдлыг 
харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр уян хатан өөрчилдөг, (iii) 90 
хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд 
орох хэдий ч, одоо үйлчилж буй журмаар түүний хүүг тэнцлийн гадуур 
бүртгэж байгаа (хүү нь төлөгдсөн тохиолдолд л тэнцлийн дотор орж 
ирнэ) тул бодитой төлөгдсөн хүү багаар тооцогдоход хүрдэг, (iv) зээл 
чанаргүй болж, түүний хүүний орлого орж ирэхгүй буюу зээлийн 
хүүг нөхөн төлүүлэх ажиллагаа дутагдалтай байх зэрэг нь тус зөрүүнд 
нөлөөлдөг. Эдгээрээс сүүлийн тайлбар нь банкууд зээлийн эрсдэл 
өндөртэй орчинд зарласан зээлийн хүүндээ олж авч чадахгүй зээл, 
түүний хүүний орлогыг шингээх шаардлагатай болохыг илэрхийлнэ. 

Зураг 2. Бодитой төлөгдсөн зээлийн хүү, бодитой төлсөн депозитын хүү болон 
эдгээр хүүний зөрүү, 2008Q2-2016Q3
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Эх сурвалж: Банкны салбарын баланс болон орлого, зарлагын тайланд үндэслэсэн судлаачийн тооцоо 

Арилжааны банкуудын орлого, зарлагын тайлан, балансыг ашиглан бодитой төлөгдсөн зээлийн 
хүүний нягтлан бодох бүртгэлийн задаргааны шинжилгээг дараах байдлаар хийв.  

Арилжааны банкны нэгдсэн орлого, зарлагын тайланд татварын өмнөх ашиг ( )-ийг хүүний орлого 
(  ) нэмэх нь хүүний бус цэвэр орлого (   ) хасах нь хүүний зардал (  ), үйл ажиллагааны зардал 
(  ) болон зээлийн эрсдлийн сан (    ) гэж тодорхойлдог. Энэ адитгалыг бага зэрэг хувирган 
хүүний орлогын зөрүү (i.e.,      ) хэлбэрт дараах байдлаар бичиж болно: 

                                                                                      (1) 

энд хүүний орлого (  ) нь зээлийн хүүний орлого (   ) болон бусад хүүний орлого (   )-ийн 
нийлбэртэй тэнцүү (          ), харин хүүний зардал (  ) нь депозит (харилцах, хадгаламжийн 
нийлбэр)-ын хүүний зардал (   ) болон бусад хүүний зардал (   )-ын нийлбэртэй тэнцүү (   
       ).  

(1) илэрхийллийн хоѐр талыг дундаж депозит ( )-д хувааж, дундаж зээл ( ) болон актив ( )-ийг 
ашиглан дараах байдалтай бичиж болно: 
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Хүүний бодит зөрүү 

Эх сурвалж: Банкны салбарын баланс болон орлого, зарлагын тайланд үндэслэсэн 
судлаачийн тооцоо

Арилжааны банкуудын орлого, зарлагын тайлан, балансыг ашиглан 
бодитой төлөгдсөн зээлийн хүүний нягтлан бодох бүртгэлийн 
задаргааны шинжилгээг дараах байдлаар хийв. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Арилжааны банкны нэгдсэн орлого, зарлагын тайланд татварын өмнөх 
ашиг (P)-ийг хүүний орлого (II) нэмэх нь хүүний бус цэвэр орлого 
(NII) хасах нь хүүний зардал (IP), үйл ажиллагааны зардал (OC) болон 
зээлийн эрсдэлийн сан (Prov) гэж тодорхойлдог. Энэ адилтгалыг бага 
зэрэг хувирган хүүний орлогын зөрүү (i.e., II - IP) хэлбэрт дараах 
байдлаар бичиж болно:

II - IP ≡ OC + Prov + P - NII (1)
энд хүүний орлого (II) нь зээлийн хүүний орлого (LII) болон бусад хүүний орлого 
(OII)-ийн нийлбэртэй тэнцүү (II = LII + OII), харин хүүний зардал (IP) нь депозит 
(харилцах, хадгаламжийн нийлбэр)-ын хүүний зардал (DIP) болон бусад хүүний 
зардал (OIP)-ын нийлбэртэй тэнцүү (IP = DIP + OIP). 

(1) илэрхийллийн хоёр талыг дундаж депозит (D)-д хувааж, дундаж зээл 
(L) болон актив (A)-ийг ашиглан дараах байдалтай бичиж болно:
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энд   ⁄  нийт активын өгөөж      ,              нь бусад хүүний цэвэр орлого 
(зээл, хадгаламжаас бусад хүүний цэвэр орлого).  

Зээлийн хүүний орлого нь дундаж зээлийн хүүг үржүүлэх нь зээлийн дундаж хэмжээтэй 
тэнцүү, депозитын хүүний зардал нь дундаж депозитын хүүг үржүүлэх нь дундаж 
депозитын хэмжээтэй тэнцүү гэсэн баримтуудыг ашиглавал зээлийн хүү нь дараах 
байдлаар илэрхийлэгдэнэ:  

          
  
      

            
      

                                          

энд        ⁄  нь зээлийн хүү,        ⁄  нь депозитын хүү,   ⁄        буюу манай 
орны хувьд зээл, депозитын харьцаа нь 2008 оноос хойших түүврийн дийлэнх үед 1-ээс 
өндөр байгааг харгалзан   нэгж хувиар 1-ээс өндөр гэж үзсэн.   параметр нь он тус 
бүрийн хувьд зээл, хадгаламжийн харьцаанаас хамаарч өөрчлөгдөнө. Түүхэн өгөгдөлөөс 
харахад тус харьцаа 2010-2012 онд 1-ээс бага, харин 2008-2009 болон 2012-2016 оны 
хувьд 1-ээс өндөр утга авч байсан байна. 2008-2009 онд 1-ээс өндөр утга авахад эдийн 
засгийн хүндрэлийн үед депозитын өсөлт сөрөг байснаар тайлбарлагдах бол 2012 оноос 
хойш 1-ээс өндөр утга авахад Монголбанк банкуудаар дамжуулж Засгийн газрын зарим 
хөтөлбөр, арга хэмжээг шууд санхүүжүүлсэн нь нөлөөлсөн. Харин тус харьцаа 2010-2012 
онд 1-ээс бага утга авахад эдийн засгийн өрнөлийн үе дэх депозитын өндөр өсөлттэй 
холбоотой байна.  

Монголын банкны салбарын зээлийн хүүг тэгшитгэл (3)-т харуулсан байдлаар задаргаа 
хийсэн үр дүнг Хүснэгт 1-д харуулав.  

Хүснэгт 1. Бодитой төлөгдсөн зээлийн хүүний бүртгэлд суурилсан задаргаа, хувиар  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.III Дундаж 
       16.15 16.73 15.10 12.34 13.52 11.60 13.21 14.81 14.00 14.16 
Задаргаа:           
       9.25 8.31 7.46 7.21 8.00 8.07 9.16 10.19 10.09 8.64 
Хүүний зөрүү: 6.90 7.84 7.63 5.13 5.52 3.51 4.05 4.63 3.90 5.46 
      -4.23 0.20 3.48 1.09 0.05 -2.43 -3.32 -3.12 -1.64 -1.10 
       ⁄  7.07 6.33 4.61 4.20 4.71 4.40 4.85 5.41 4.92 5.17 
         ⁄  1.55 3.32 0.91 0.76 0.61 1.16 1.18 2.78 3.52 1.75 
          ⁄  4.13 0.10 2.48 4.05 3.74 4.24 3.80 2.63 1.13 2.92 
     ⁄  -2.34 -2.73 -2.64 -3.42 -3.02 -3.11 -2.45 -2.40 -3.13 -2.80 
      ⁄  0.72 0.63 -1.21 -1.56 -0.56 -0.74 0.00 -0.67 -0.91 -0.48 
Тооцоонд ашигласан харьцааны үзүүлэлтүүд: 
          26.2 -1.2 -23.0 -8.9 -0.4 21.0 25.2 21.0 11.7 8.0 

    2.3 0.1 1.7 2.6 2.2 1.8 1.7 1.2 0.5 1.57 
  ⁄  182.6 167.7 147.2 154.6 169.7 233.4 222.0 225 227.2 192.2 

Эх сурвалж: Банкны салбарын баланс болон орлого, зарлагын тайланд үндэслэсэн судлаачийн тооцоо 

Хүснэгт 1-ээс харахад 2008-2016 оны банкны бодитой төлөгдсөн дундаж зээлийн хүү 14 
орчим хувь байна. Үүний 8.5 орчим хувийг банкны бодитой төлсөн дундаж депозит 
(харилцах, хадгаламжийг нийлүүлсэн)-ын хүү, харин 5.5 орчим хувь хүүний зөрүү 

(2)

энд P/A = нийт активын өгөөж (ROA), NOII = OII - OIP нь бусад хүүний цэвэр 
орлого (зээл, хадгаламжаас бусад хүүний цэвэр орлого). 

Зээлийн хүүний орлого нь дундаж зээлийн хүүг үржүүлэх нь зээлийн 
дундаж хэмжээтэй тэнцүү, депозитын хүүний зардал нь дундаж 
депозитын хүүг үржүүлэх нь дундаж депозитын хэмжээтэй тэнцүү 
гэсэн баримтуудыг ашиглавал зээлийн хүү нь дараах байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ: 
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хойш 1-ээс өндөр утга авахад Монголбанк банкуудаар дамжуулж Засгийн газрын зарим 
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онд 1-ээс бага утга авахад эдийн засгийн өрнөлийн үе дэх депозитын өндөр өсөлттэй 
холбоотой байна.  

Монголын банкны салбарын зээлийн хүүг тэгшитгэл (3)-т харуулсан байдлаар задаргаа 
хийсэн үр дүнг Хүснэгт 1-д харуулав.  

Хүснэгт 1. Бодитой төлөгдсөн зээлийн хүүний бүртгэлд суурилсан задаргаа, хувиар  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.III Дундаж 
       16.15 16.73 15.10 12.34 13.52 11.60 13.21 14.81 14.00 14.16 
Задаргаа:           
       9.25 8.31 7.46 7.21 8.00 8.07 9.16 10.19 10.09 8.64 
Хүүний зөрүү: 6.90 7.84 7.63 5.13 5.52 3.51 4.05 4.63 3.90 5.46 
      -4.23 0.20 3.48 1.09 0.05 -2.43 -3.32 -3.12 -1.64 -1.10 
       ⁄  7.07 6.33 4.61 4.20 4.71 4.40 4.85 5.41 4.92 5.17 
         ⁄  1.55 3.32 0.91 0.76 0.61 1.16 1.18 2.78 3.52 1.75 
          ⁄  4.13 0.10 2.48 4.05 3.74 4.24 3.80 2.63 1.13 2.92 
     ⁄  -2.34 -2.73 -2.64 -3.42 -3.02 -3.11 -2.45 -2.40 -3.13 -2.80 
      ⁄  0.72 0.63 -1.21 -1.56 -0.56 -0.74 0.00 -0.67 -0.91 -0.48 
Тооцоонд ашигласан харьцааны үзүүлэлтүүд: 
          26.2 -1.2 -23.0 -8.9 -0.4 21.0 25.2 21.0 11.7 8.0 

    2.3 0.1 1.7 2.6 2.2 1.8 1.7 1.2 0.5 1.57 
  ⁄  182.6 167.7 147.2 154.6 169.7 233.4 222.0 225 227.2 192.2 

Эх сурвалж: Банкны салбарын баланс болон орлого, зарлагын тайланд үндэслэсэн судлаачийн тооцоо 

Хүснэгт 1-ээс харахад 2008-2016 оны банкны бодитой төлөгдсөн дундаж зээлийн хүү 14 
орчим хувь байна. Үүний 8.5 орчим хувийг банкны бодитой төлсөн дундаж депозит 
(харилцах, хадгаламжийг нийлүүлсэн)-ын хүү, харин 5.5 орчим хувь хүүний зөрүү 

(3)

энд rL ≡ LII/L нь зээлийн хүү, rD ≡ DII/D нь депозитын хүү, L/D ≡ (1 + δ) буюу манай 
орны хувьд зээл, депозитын харьцаа нь 2008 оноос хойших түүврийн дийлэнх үед 
1-ээс өндөр байгааг харгалзан δ нэгж хувиар 1-ээс өндөр гэж үзсэн. 

δ параметр нь он тус бүрийн хувьд зээл, хадгаламжийн харьцаанаас 
хамаарч өөрчлөгдөнө. Түүхэн өгөгдлөөс харахад тус харьцаа 2010-2012 
онд 1-ээс бага, харин 2008-2009 болон 2012-2016 оны хувьд 1-ээс өндөр 
утга авч байсан байна. 2008-2009 онд 1-ээс өндөр утга авахад эдийн 
засгийн хүндрэлийн үед депозитын өсөлт сөрөг байснаар тайлбарлагдах 
бол 2012 оноос хойш 1-ээс өндөр утга авахад Монголбанк банкуудаар 
дамжуулж Засгийн газрын зарим хөтөлбөр, арга хэмжээг шууд 
санхүүжүүлсэн нь нөлөөлсөн. Харин тус харьцаа 2010-2012 онд 1-ээс 
бага утга авахад эдийн засгийн өрнөлийн үе дэх депозитын өндөр 
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Монголын эдийн засаг дахь зээлийн өндөр хүүний оньсогыг тайлах нь  Д.Ган-Очир

өсөлттэй холбоотой байна. 

Монголын банкны салбарын зээлийн хүүг тэгшитгэл (3)-т харуулсан 
байдлаар задаргаа хийсэн үр дүнг Хүснэгт 1-д харуулав. 

Хүснэгт 1. Бодитой төлөгдсөн зээлийн хүүний бүртгэлд суурилсан задаргаа, 
хувиар 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.
III Дундаж

  rL
16.15 16.73 15.10 12.34 13.52 11.60 13.21 14.81 14.00 14.16

Задаргаа:
  rD

9.25 8.31 7.46 7.21 8.00 8.07 9.16 10.19 10.09 8.64
  Хүүний  
  зөрүү: 6.90 7.84 7.63 5.13 5.52 3.51 4.05 4.63 3.90 5.46

–δrL
-4.23 0.20 3.48 1.09 0.05 -2.43 -3.32 -3.12 -1.64 -1.10

  OC/D 7.07 6.33 4.61 4.20 4.71 4.40 4.85 5.41 4.92 5.17
  Prov/D 1.55 3.32 0.91 0.76 0.61 1.16 1.18 2.78 3.52 1.75
  ROA * A/D 4.13 0.10 2.48 4.05 3.74 4.24 3.80 2.63 1.13 2.92
–NII/D -2.34 -2.73 -2.64 -3.42 -3.02 -3.11 -2.45 -2.40 -3.13 -2.80
–NOII/D 0.72 0.63 -1.21 -1.56 -0.56 -0.74 0.00 -0.67 -0.91 -0.48
Тооцоонд ашигласан харьцааны үзүүлэлтүүд:
     δ 26.2 -1.2 -23.0 -8.9 -0.4 21.0 25.2 21.0 11.7 8.0
     ROA 2.3 0.1 1.7 2.6 2.2 1.8 1.7 1.2 0.5 1.57
     A/D 182.6 167.7 147.2 154.6 169.7 233.4 222.0 225 227.2 192.2

Эх сурвалж: Банкны салбарын баланс болон орлого, зарлагын тайланд үндэслэсэн 
судлаачийн тооцоо

Хүснэгт 1-ээс харахад 2008-2016 оны банкны бодитой төлөгдсөн 
дундаж зээлийн хүү 14 орчим хувь байна. Үүний 8.5 орчим хувийг 
банкны бодитой төлсөн дундаж депозит (харилцах, хадгаламжийг 
нийлүүлсэн)-ын хүү, харин 5.5 орчим хувь хүүний зөрүү бүрдүүлж 
байна. Харин хүүний зөрүүний дийлэнх хэсгийг буюу үйл ажиллагааны 
зардал (5.2 нэгж хувь), зээлийн эрсдэлийн сангийн зардал (1.8 нэгж 
хувь) бүрдүүлж байгаа бөгөөд банкны ашигт ажиллагааны холбоотой 
нэмэгдэл хэсэг нь 3 орчим нэгж хувь байна. Харин үндсэн бус үйл 
ажиллагаа (зээл олголт, депозит таталтаас бусад үйл ажиллагаа)-ны 
цэвэр орлого эерэг дүнтэй явж ирсэн нь хүүний зөрүүг бууруулах 
чиглэлд нөлөөлж иржээ. Тухайлбал, хүүний зөрүүг хүүний бус цэвэр 
орлого 2.8 нэгж хувиар, бусад хүүний цэвэр орлого 0.5 нэгж хувиар 
бууруулах нөлөө үзүүлжээ. Түүнчлэн банкуудын зээл, депозитын 
харьцаа 2008, 2013-2016 онуудад 1-ээс өндөр байсан буюу өгөөж олдог 
активын хэмжээ нь хүү төлдөг депозитоос өндөр байсан нь хүүний 
зөрүүг 1.1 нэгж хувиар бууруулах нөлөө үзүүлжээ. 
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Бодитой төлсөн зээлийн хүү 2008-2009 онд 17 орчим хувь байсан бол 
эдийн засгийн өндөр өсөлттэй жилүүдэд буурсаар 2013 онд хамгийн 
бага түвшин болох 11.6 хувьд хүрч, харин 2014 оноос эргэн өссөөр 
2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 14.0 хувьтай байна. 2009-2013 
оны хооронд зээлийн хүүний бууралт нь үндсэндээ хүүний зөрүүний 
бууралтаас бий болсон байна. Тухайлбал, банкуудын бодитой төлсөн 
депозитын хүү тухайн үед харьцангуй тогтвортой 8 орчим хувьтай 
байсан бөгөөд хүүний зөрүү 8 орчим хувиас 3.5 хувь болтол буурчээ. 
Энэхүү хүүний зөрүүний бууралтад нэгж депозитод ногдох үйл 
ажиллагааны зардлын бууралт, эрсдэлийн сангийн зардлын бууралт, 
үндсэн бус үйл ажиллагааны цэвэр орлогын өсөлт голлон нөлөөлжээ. 

Харин 2014 оноос зээлийн хүү эргэн өсөхөд депозитын хүү, хүүний 
зөрүүний аль аль нь нөлөөлж байна. Тухайлбал, 2013-2016 оны хооронд 
депозитын хүү 2 нэгж хувиар нэмэгдсэн бол хүүний зөрүү дунджаар 1 
орчим нэгж хувиар нэмэгджээ. Депозитын хүү өссөн эдийн засгийн 
тайлбар, шалтгааныг энэ судалгааны 4-р хэсэгт дэлгэрэнгүй судлах 
болно. Энэхүү задаргааны шинжилгээнээс үзэхэд хүүний зөрүү өсөхөд 
нэгж депозитод ногдох үйл ажиллагааны зардал, зээлийн эрсдэлийн 
сангийн зардал өссөн нь голлон нөлөөлжээ. 

Энэхүү шинжилгээнээс харахад банкны ашигт ажиллагаа мөчлөг 
дагасан (харин зээлийн эрсдэлийн сангийн зардал мөчлөгийн эсрэг 
чиглэлд өөрчлөгддөг) шинж чанартай байна. Иймд эдийн засгийн 
хүндрэл үргэлжлэн гүнзгийрэх тохиолдолд зээлийн эрсдэлийн сангийн 
зардал өсч, банкууд ашигт ажиллагаагаа хадгалах тохиолдолд хүүний 
зөрүү үргэлжлэн нэмэгдэхэд хүрэхээр байна. Хэрэв банкууд алдагдал 
хүлээх тохиолдолд өөрийн хөрөнгө буурахад хүрч, үйл ажиллагаагаа 
хэвийн үргэлжлүүлэхэд хүндрэлтэй болж санхүүгийн тогтвортой 
байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Одоогийн бодит байдал дээр 
хүүний зөрүүг өсгөсөн хэдий ч (1) тухайн өндөр хүүн дээр зээл гарах 
эсэх нь эргэлзээтэй, (2) хэрэв зээл гарах тохиолдолд зээлийн эрсдэл 
өндөр байгаа тул зээл алдагдал бий болж, банкны ашигт ажиллагаа 
хэвийн түвшинд хадгалагдахад хүндрэл учрах эрсдэлтэй байна. 
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III. ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ, ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ БОЛОН ХҮҮНИЙ 
ЗӨРҮҮНИЙ ЗАГВАРЧЛАЛ 

3.1 Онолын загвар, тайлбар

Зээлийн хүү нь эх үүсвэрийн зардал буюу депозитын хүүн дээр хүүний 
зөрүү (энэ нь банкны эрсдэл, үйл ажиллагааны зардал болон ашгийн 
норм зэргийг шингээнэ)-г нэмэх байдлаар тогтдог гэж үзэж болно:

rL = rD + sp

Иймд зээлийн хүүг тайлбарлагч хүчин зүйлсийг хүүний зөрүү болон 
депозитын хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн нийлбэрээр сонгох 
боломжтой. Иймд эдгээр бүрдлүүдэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн загвар, 
онолын тайлбарыг энэ хэсэгт авч үзэв. 

Хүүний зөрүүг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн загварт суурилсан 
шинжилгээ нь Ho болон Saunders (1981)-ийн загвараас2 эхэлсэн. Энэхүү 
загварыг Maudoes and Guevare (2004), Valverde and Fernández (2007) 
зэрэг судалгаанууд онолын хувьд өргөтгөсөн. Valverde and Fernández 
(2007) нар Ho болон Saunders (1981)-ийн загварыг банк нь үндсэн үйл 
ажиллагаа (банк хадгаламж татаад зээл олгодог)-наас гадна зах зээлд 
суурилсан бусад үйл ажиллагаа (шимтгэлийн орлого зэрэг уламжлалт 
бус үйл ажиллагаа) эрхэлдэг гэж үзэн олон бүтээгдэхүүнтэй загвар 
хэлбэрт өргөтгөсөн. Харин Maudoes and Guevare (2004) нар Ho болон 
Saunders (1981)-ийн загварыг зээл, хадгаламжийн функц нь ассиметрик 
буюу хүүнд ялгаатай хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзэн дараах байдлаар 
өргөтгөсөн. Энэ загварт тухайн нэг банк нь зээлийн зах зээл дээрх 
эрсдэлээс зайлсхийх диллер буюу мөнгөн хөрөнгийг хадгаламж хийгч 
болон зээлдэгчийн хооронд зуучлагч юм. Банкны төлөвлөлтийн 
хугацааг нэг үе гэж үзэх бөгөөд тус хугацаанд банк хугацааны 
эхэнд хүүгээ тогтоож (эх үүсвэр татаж, зээл гаргахаас өмнө), үлдсэн 
хугацаанд хүүгээ тогтмол хадгална. Банкууд нь эрсдэлээс зайлсхийх 
үйл хөдлөлтэй бөгөөд эх үүсвэр татаж, зээл олгох үйл ажиллагааг нэгэн 
зэрэг хийхгүй бөгөөд зээл (rL) болон депозит (rL)-ын хүүг мөнгөний 
захын хүүний тодорхой бус байдлаас бий болох эрсдэлийг хамгийн бага 

2 Ho болон Saunders (1981)-ын загвараар хүүний зөрүү нь дараах байдлаар 

тодорхойлогдоно: 
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Иймд зээлийн хүүг тайлбарлагч хүчин зүйлсийг хүүний зөрүү болон депозитын хүүнд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн нийлбэрээр сонгох боломжтой. Иймд эдгээр бүрдлүүдэд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн загвар, онолын тайлбарыг энэ хэсэгт авч үзэв.  

Хүүний зөрүүг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн загварт суурилсан шинжилгээ нь Ho болон 
Saunders (1981)-ийн загвараас3 эхэлсэн. Энэхүү загварыг Maudoes and Guevare (2004), 
Valverde and Fernández (2007) зэрэг судалгаанууд онолын хувьд өргөтгөсөн. Valverde and 
Fernández (2007) нар Ho болон Saunders (1981)-ийн загварыг банк нь үндсэн үйл ажиллагаа 
(банк хадгаламж татаад зээл олгодог)-наас гадна зах зээлд суурилсан бусад үйл ажиллагаа 
(шимтгэлийн орлого зэрэг уламжлалт бус үйл ажиллагаа) эрхэлдэг гэж үзэн олон 
бүтээгдэхүүнтэй загвар хэлбэрт өргөтгөсөн. Харин Maudoes and Guevare (2004) нар Ho 
болон Saunders (1981)-ийн загварыг зээл, хадгаламжийн функц нь ассиметрик буюу хүүнд 
ялгаатай хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзэн дараах байдлаар өргөтгөсөн. Энэ загварт тухайн 
нэг банк нь зээлийн зах зээл дээрх эрсдлээс зайлсхийх диллер буюу мөнгөн хөрөнгийг 
хадгаламж хийгч болон зээлдэгчийн хооронд зуучлагч юм. Банкны төлөвлөлтийн хугацааг 
нэг үе гэж үзэх бөгөөд тус хугацаанд банк хугацааны эхэнд хүүгээ тогтоож (эх үүсвэр 
татаж, зээл гаргахаас өмнө), үлдсэн хугацаанд хүүгээ тогтмол хадгална. Банкууд нь 
эрсдлээс зайлсхийх үйл хөдлөлтэй бөгөөд эх үүсвэр татаж, зээл олгох үйл ажиллагааг 
нэгэн зэрэг хийхгүй бөгөөд зээл (  ) болон депозит (  )-ын хүүг мөнгөний захын хүүний 
тодорхой бус байдлаас бий болох эрсдлийг хамгийн бага байхаар оновчтой тогтооно.  

Maudoes and Guevare (2004) нарын өргөтгөсөн загвараар хүүний зөрүү нь дараах 
байдалтай тодорхойлогддог4:  
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Энэхүү онолын загварын хувьд хүүний зөрүүнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлнө:  

 Зах зээлийн өрсөлдөөний бүтэц. Энэ нь зээлийн эрэлт (  ), депозитын нийлүүлэлт 
(  )-ийн хүүнээс хамаарах мэдрэмжээр тодорхойлогдох бөгөөд тус мэдрэмж бага 
байх тохиолдолд банк мопополь хүчийг ашиглан хүүний зөрүүг өндрөөр тогтоох 
боломжтой байна. Иймд   ⁄  харьцаа нь банкны хүүний зөрүү дэх боломжит 
монополь ашгийг илэрхийлнэ.  

 Дундаж үйл ажиллагааны зардал (     ⁄       ⁄  ). Нэгж бүтээгдэхүүний зардал 
өндөртэй компаниуд нь үйл ажиллагааны өндөр зардалаа санхүүжүүлэхийн тул 
өндөр ашгийн маржинтай ажиллах ѐстой болно. Зах зээлийн хүч болон аливаа 

                                                           
3 Ho болон Saunders (1981)-ын загвараар хүүний зөрүү нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:         
 
   

    
  . Энд эхний бүрэлдэхүүн болох   ⁄  нь банкны эрсдэлгүй хүүний зөрүүг илэрхийлнэ, харин 

хоѐрдахь бүрэлдэхүүн нь банкны эрсдэлтэй холбоотой нэмэгдэл хүүний зөрүү буюу   нь банкны эрсдлээс 
зайлсхийх коэффициент,   нь банкны нийт гүйлгээний дүн,   

  нь банкны нөөц хөрөнгө (зээл болон 
хадгаламжийн зөрүү) вариац юм. 
4 Энэхүү загварын тайлбар, гаргалгааг Монгол хэл дээр Ган-Очир (2006)-аас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.  9 

 

                                                                      

Иймд зээлийн хүүг тайлбарлагч хүчин зүйлсийг хүүний зөрүү болон депозитын хүүнд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн нийлбэрээр сонгох боломжтой. Иймд эдгээр бүрдлүүдэд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн загвар, онолын тайлбарыг энэ хэсэгт авч үзэв.  

Хүүний зөрүүг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн загварт суурилсан шинжилгээ нь Ho болон 
Saunders (1981)-ийн загвараас3 эхэлсэн. Энэхүү загварыг Maudoes and Guevare (2004), 
Valverde and Fernández (2007) зэрэг судалгаанууд онолын хувьд өргөтгөсөн. Valverde and 
Fernández (2007) нар Ho болон Saunders (1981)-ийн загварыг банк нь үндсэн үйл ажиллагаа 
(банк хадгаламж татаад зээл олгодог)-наас гадна зах зээлд суурилсан бусад үйл ажиллагаа 
(шимтгэлийн орлого зэрэг уламжлалт бус үйл ажиллагаа) эрхэлдэг гэж үзэн олон 
бүтээгдэхүүнтэй загвар хэлбэрт өргөтгөсөн. Харин Maudoes and Guevare (2004) нар Ho 
болон Saunders (1981)-ийн загварыг зээл, хадгаламжийн функц нь ассиметрик буюу хүүнд 
ялгаатай хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзэн дараах байдлаар өргөтгөсөн. Энэ загварт тухайн 
нэг банк нь зээлийн зах зээл дээрх эрсдлээс зайлсхийх диллер буюу мөнгөн хөрөнгийг 
хадгаламж хийгч болон зээлдэгчийн хооронд зуучлагч юм. Банкны төлөвлөлтийн хугацааг 
нэг үе гэж үзэх бөгөөд тус хугацаанд банк хугацааны эхэнд хүүгээ тогтоож (эх үүсвэр 
татаж, зээл гаргахаас өмнө), үлдсэн хугацаанд хүүгээ тогтмол хадгална. Банкууд нь 
эрсдлээс зайлсхийх үйл хөдлөлтэй бөгөөд эх үүсвэр татаж, зээл олгох үйл ажиллагааг 
нэгэн зэрэг хийхгүй бөгөөд зээл (  ) болон депозит (  )-ын хүүг мөнгөний захын хүүний 
тодорхой бус байдлаас бий болох эрсдлийг хамгийн бага байхаар оновчтой тогтооно.  

Maudoes and Guevare (2004) нарын өргөтгөсөн загвараар хүүний зөрүү нь дараах 
байдалтай тодорхойлогддог4:  
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Энэхүү онолын загварын хувьд хүүний зөрүүнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлнө:  

 Зах зээлийн өрсөлдөөний бүтэц. Энэ нь зээлийн эрэлт (  ), депозитын нийлүүлэлт 
(  )-ийн хүүнээс хамаарах мэдрэмжээр тодорхойлогдох бөгөөд тус мэдрэмж бага 
байх тохиолдолд банк мопополь хүчийг ашиглан хүүний зөрүүг өндрөөр тогтоох 
боломжтой байна. Иймд   ⁄  харьцаа нь банкны хүүний зөрүү дэх боломжит 
монополь ашгийг илэрхийлнэ.  

 Дундаж үйл ажиллагааны зардал (     ⁄       ⁄  ). Нэгж бүтээгдэхүүний зардал 
өндөртэй компаниуд нь үйл ажиллагааны өндөр зардалаа санхүүжүүлэхийн тул 
өндөр ашгийн маржинтай ажиллах ѐстой болно. Зах зээлийн хүч болон аливаа 

                                                           
3 Ho болон Saunders (1981)-ын загвараар хүүний зөрүү нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:         
 
   

    
  . Энд эхний бүрэлдэхүүн болох   ⁄  нь банкны эрсдэлгүй хүүний зөрүүг илэрхийлнэ, харин 

хоѐрдахь бүрэлдэхүүн нь банкны эрсдэлтэй холбоотой нэмэгдэл хүүний зөрүү буюу   нь банкны эрсдлээс 
зайлсхийх коэффициент,   нь банкны нийт гүйлгээний дүн,   

  нь банкны нөөц хөрөнгө (зээл болон 
хадгаламжийн зөрүү) вариац юм. 
4 Энэхүү загварын тайлбар, гаргалгааг Монгол хэл дээр Ган-Очир (2006)-аас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.  

 Энд эхний бүрэлдэхүүн болох α/β 
нь банкны эрсдэлгүй хүүний зөрүүг илэрхийлнэ, харин хоёрдахь бүрэлдэхүүн нь 
банкны эрсдэлтэй холбоотой нэмэгдэл хүүний зөрүү буюу R нь банкны эрсдэлээс 
зайлсхийх коэффициент, Q нь банкны нийт гүйлгээний дүн, δ1

2 нь банкны нөөц 
хөрөнгө (зээл болон хадгаламжийн зөрүү) вариац юм.
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байхаар оновчтой тогтооно. 

Maudoes and Guevare (2004) нарын өргөтгөсөн загвараар хүүний зөрүү 
нь дараах байдалтай тодорхойлогддог3: 
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хадгаламж хийгч болон зээлдэгчийн хооронд зуучлагч юм. Банкны төлөвлөлтийн хугацааг 
нэг үе гэж үзэх бөгөөд тус хугацаанд банк хугацааны эхэнд хүүгээ тогтоож (эх үүсвэр 
татаж, зээл гаргахаас өмнө), үлдсэн хугацаанд хүүгээ тогтмол хадгална. Банкууд нь 
эрсдлээс зайлсхийх үйл хөдлөлтэй бөгөөд эх үүсвэр татаж, зээл олгох үйл ажиллагааг 
нэгэн зэрэг хийхгүй бөгөөд зээл (  ) болон депозит (  )-ын хүүг мөнгөний захын хүүний 
тодорхой бус байдлаас бий болох эрсдлийг хамгийн бага байхаар оновчтой тогтооно.  

Maudoes and Guevare (2004) нарын өргөтгөсөн загвараар хүүний зөрүү нь дараах 
байдалтай тодорхойлогддог4:  
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Энэхүү онолын загварын хувьд хүүний зөрүүнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлнө:  

 Зах зээлийн өрсөлдөөний бүтэц. Энэ нь зээлийн эрэлт (  ), депозитын нийлүүлэлт 
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байх тохиолдолд банк мопополь хүчийг ашиглан хүүний зөрүүг өндрөөр тогтоох 
боломжтой байна. Иймд   ⁄  харьцаа нь банкны хүүний зөрүү дэх боломжит 
монополь ашгийг илэрхийлнэ.  

 Дундаж үйл ажиллагааны зардал (     ⁄       ⁄  ). Нэгж бүтээгдэхүүний зардал 
өндөртэй компаниуд нь үйл ажиллагааны өндөр зардалаа санхүүжүүлэхийн тул 
өндөр ашгийн маржинтай ажиллах ѐстой болно. Зах зээлийн хүч болон аливаа 

                                                           
3 Ho болон Saunders (1981)-ын загвараар хүүний зөрүү нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:         
 
   

    
  . Энд эхний бүрэлдэхүүн болох   ⁄  нь банкны эрсдэлгүй хүүний зөрүүг илэрхийлнэ, харин 

хоѐрдахь бүрэлдэхүүн нь банкны эрсдэлтэй холбоотой нэмэгдэл хүүний зөрүү буюу   нь банкны эрсдлээс 
зайлсхийх коэффициент,   нь банкны нийт гүйлгээний дүн,   

  нь банкны нөөц хөрөнгө (зээл болон 
хадгаламжийн зөрүү) вариац юм. 
4 Энэхүү загварын тайлбар, гаргалгааг Монгол хэл дээр Ган-Очир (2006)-аас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.  
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Энэхүү онолын загварын хувьд хүүний зөрүүнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлнө:  

 Зах зээлийн өрсөлдөөний бүтэц. Энэ нь зээлийн эрэлт (  ), депозитын нийлүүлэлт 
(  )-ийн хүүнээс хамаарах мэдрэмжээр тодорхойлогдох бөгөөд тус мэдрэмж бага 
байх тохиолдолд банк мопополь хүчийг ашиглан хүүний зөрүүг өндрөөр тогтоох 
боломжтой байна. Иймд   ⁄  харьцаа нь банкны хүүний зөрүү дэх боломжит 
монополь ашгийг илэрхийлнэ.  

 Дундаж үйл ажиллагааны зардал (     ⁄       ⁄  ). Нэгж бүтээгдэхүүний зардал 
өндөртэй компаниуд нь үйл ажиллагааны өндөр зардалаа санхүүжүүлэхийн тул 
өндөр ашгийн маржинтай ажиллах ѐстой болно. Зах зээлийн хүч болон аливаа 

                                                           
3 Ho болон Saunders (1981)-ын загвараар хүүний зөрүү нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:         
 
   

    
  . Энд эхний бүрэлдэхүүн болох   ⁄  нь банкны эрсдэлгүй хүүний зөрүүг илэрхийлнэ, харин 

хоѐрдахь бүрэлдэхүүн нь банкны эрсдэлтэй холбоотой нэмэгдэл хүүний зөрүү буюу   нь банкны эрсдлээс 
зайлсхийх коэффициент,   нь банкны нийт гүйлгээний дүн,   

  нь банкны нөөц хөрөнгө (зээл болон 
хадгаламжийн зөрүү) вариац юм. 
4 Энэхүү загварын тайлбар, гаргалгааг Монгол хэл дээр Ган-Очир (2006)-аас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.  

(4)

Энэхүү онолын загварын хувьд хүүний зөрүүнд дараах хүчин зүйлс 
нөлөөлнө: 

• Зах зээлийн өрсөлдөөний бүтэц. Энэ нь зээлийн эрэлт (βL), 
депозитын нийлүүлэлт (βD)-ийн хүүнээс хамаарах мэдрэмжээр 
тодорхойлогдох бөгөөд тус мэдрэмж бага байх тохиолдолд 
банк монополь хүчийг ашиглан хүүний зөрүүг өндрөөр тогтоох 
боломжтой байна. Иймд α/β харьцаа нь банкны хүүний зөрүү дэх 
боломжит монополь ашгийг илэрхийлнэ. 

• Дундаж үйл ажиллагааны зардал (C(L)/L, C(D)/D). Нэгж 
бүтээгдэхүүний зардал өндөртэй компаниуд нь үйл ажиллагааны 
өндөр зардлаа санхүүжүүлэхийн тул өндөр ашгийн маржинтай 
ажиллах ёстой болно. Зах зээлийн хүч болон аливаа төрлийн эрсдэл 
байхгүй үед эерэг маржин нь үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх хэсэг 
байна. 

• Эрсдэлээс зайлсхийлэлт. Загварт тус үзүүлэлтийг абсолют 
эрсдэлээс зайлсхийх коэффициент, 
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төрлийн эрсдэл байхгүй үед эерэг маржин нь үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх хэсэг 
байна.  

 Эрсдлээс зайлсхийлэлт. Загварт тус үзүүлэлтийг абсалют эрсдлээс зайлсхийх 
коэффициент,       ̅     ̅ ⁄ , -ээр хэмжих бөгөөд хэрэв банк эрсдлээс 
зайлсхийдэг бол      ̅    буюу тус харьцаагаар тодорхойлогдох коэффициент 
бүхэлдээ эерэг гэж таамаглана. Иймээс эрсдлээс илүү зайлсхийдэг банк илүү өндөр 
хүүний зөрүүтэй байна.  

 Мөнгөний захын хүүний хэлбэлзэл (  
 ). Тус хэлбэлзэл өндөр байх нь зах зээлийн 

эрсдэл өндөр болохыг илэрхийлэх тул банкууд илүү өндөр хүүний зөрүүтэй байхад 
хүргэнэ.  

 Зээлийн эрсдэл (  
 ). Олгосон зээлийн тодорхой бус байдал эсвэл хүлээгдэж буй 

өгөөжийн хэлбэлзэл өндөр байх (зээл эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэл) нь банкны 
хүүний зөрүү өндөр байхад хүргэнэ.  

 Хүүний эрсдэл болон зээлийн эрсдлийн хоорондын ковариц (   ). Эдгээр эрсдлүүд 
хамтдаа өндөр байх тохиолдолд хүүний зөрүү өндөр байна.  

 Банкны зээл болон депозитын хэмжээ (   ), нийт зээлийн хэмжээ (     ) 
болон мөнгөний захад цэврээр нийлүүлсэн хөрөнгө, зээлийн зөрүү       . 
Энэхүү загварт хүүний зөрүү нь үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамаарч өсөх функ 
гэж таамагласан. Тодорхой нэг зээлийн болон зах зээлийн эрсдлийн түвшинд үйл 
ажиллагааны цар хүрээ өндөр байх нь боломжит алдагдал өндөр байхад хүргэх тул 
банкууд илүү өндөр хүүний зөрүү шаардахад хүргэнэ. Өөрөөр хэлбэл, зээл ихээр 
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юм. Практикт хүүний зөрүүнд институци, хуулийн эрх зүйн орчин, макро эдийн засгийн 
орчин зэрэг олон тооны бусад хүчин зүйлс нөлөөлөх бөгөөд эдгээрийг онолын загварт 
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зүйлсийн аль аль нь байх боломжтой гэж эмпирик шинжилгээнд авч үзсэн.  
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шинжилгээг дийлэнхдээ панел өгөгдөл ашиглан судалдаг. Тухайлбал, Ho болон Saunders 
(1981), Saunders болон Schumacher (2000) нар хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
судлахдаа хоѐр-алхамт процесс ашигласан буюу “цэвэр” хүүний зөрүүг эмпирикээр 
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алхамт хандлага ашигласан буюу хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг шууд 
судалсан байдаг. Манай орны хувьд Ган-Очир (2006) банкны панел өгөгдлийн хувьд нэг-
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загварууд (Hannan болон Berger 1989, 1991, De Bondt 2005, Raquel болон Vecente 2005) нь 
тус хүүнд мөнгөний захын хүү/бодлогын хүү, депозитын зах зээлийн бүтэц болон бусад 
макро орчны хүчин зүйлс нөлөөлдөг болохыг харуулдаг. Иймд зээлийн хүү (        )-
нд нөлөөлөгч хүчин зүйлс нь депозитын хүү болон хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн аль аль нь байх боломжтой гэж эмпирик шинжилгээнд авч үзсэн.  

3.2 Эмпирик хандлага 

Хүүний зөрүүний Ho болон Saunders (1981) болон түүний өргөтгөл загвруудын эмпирик 
шинжилгээг дийлэнхдээ панел өгөгдөл ашиглан судалдаг. Тухайлбал, Ho болон Saunders 
(1981), Saunders болон Schumacher (2000) нар хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
судлахдаа хоѐр-алхамт процесс ашигласан буюу “цэвэр” хүүний зөрүүг эмпирикээр 
үнэлж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судалсан, харин McShane болон Sharpe (1985), 
Angbanzo (1997), Maudos болон Guevare (2004), Valverde and Fernández (2007) нар нэг-
алхамт хандлага ашигласан буюу хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг шууд 
судалсан байдаг. Манай орны хувьд Ган-Очир (2006) банкны панел өгөгдлийн хувьд нэг-

 Олгосон зээлийн тодорхой бус байдал 

3 Энэхүү загварын тайлбар, гаргалгааг Монгол хэл дээр Ган-Очир (2006)-аас 
дэлгэрэнгүй харах боломжтой. 
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Иймд зээлийн хүүг тайлбарлагч хүчин зүйлсийг хүүний зөрүү болон депозитын хүүнд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн нийлбэрээр сонгох боломжтой. Иймд эдгээр бүрдлүүдэд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн загвар, онолын тайлбарыг энэ хэсэгт авч үзэв.  

Хүүний зөрүүг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн загварт суурилсан шинжилгээ нь Ho болон 
Saunders (1981)-ийн загвараас3 эхэлсэн. Энэхүү загварыг Maudoes and Guevare (2004), 
Valverde and Fernández (2007) зэрэг судалгаанууд онолын хувьд өргөтгөсөн. Valverde and 
Fernández (2007) нар Ho болон Saunders (1981)-ийн загварыг банк нь үндсэн үйл ажиллагаа 
(банк хадгаламж татаад зээл олгодог)-наас гадна зах зээлд суурилсан бусад үйл ажиллагаа 
(шимтгэлийн орлого зэрэг уламжлалт бус үйл ажиллагаа) эрхэлдэг гэж үзэн олон 
бүтээгдэхүүнтэй загвар хэлбэрт өргөтгөсөн. Харин Maudoes and Guevare (2004) нар Ho 
болон Saunders (1981)-ийн загварыг зээл, хадгаламжийн функц нь ассиметрик буюу хүүнд 
ялгаатай хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзэн дараах байдлаар өргөтгөсөн. Энэ загварт тухайн 
нэг банк нь зээлийн зах зээл дээрх эрсдлээс зайлсхийх диллер буюу мөнгөн хөрөнгийг 
хадгаламж хийгч болон зээлдэгчийн хооронд зуучлагч юм. Банкны төлөвлөлтийн хугацааг 
нэг үе гэж үзэх бөгөөд тус хугацаанд банк хугацааны эхэнд хүүгээ тогтоож (эх үүсвэр 
татаж, зээл гаргахаас өмнө), үлдсэн хугацаанд хүүгээ тогтмол хадгална. Банкууд нь 
эрсдлээс зайлсхийх үйл хөдлөлтэй бөгөөд эх үүсвэр татаж, зээл олгох үйл ажиллагааг 
нэгэн зэрэг хийхгүй бөгөөд зээл (  ) болон депозит (  )-ын хүүг мөнгөний захын хүүний 
тодорхой бус байдлаас бий болох эрсдлийг хамгийн бага байхаар оновчтой тогтооно.  

Maudoes and Guevare (2004) нарын өргөтгөсөн загвараар хүүний зөрүү нь дараах 
байдалтай тодорхойлогддог4:  

           
 (  

  
   

  
)   

 (    
      

 )                                                                   

        
 

     ̅ 
    ̅ [         

         
            ]                            

Энэхүү онолын загварын хувьд хүүний зөрүүнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлнө:  

 Зах зээлийн өрсөлдөөний бүтэц. Энэ нь зээлийн эрэлт (  ), депозитын нийлүүлэлт 
(  )-ийн хүүнээс хамаарах мэдрэмжээр тодорхойлогдох бөгөөд тус мэдрэмж бага 
байх тохиолдолд банк мопополь хүчийг ашиглан хүүний зөрүүг өндрөөр тогтоох 
боломжтой байна. Иймд   ⁄  харьцаа нь банкны хүүний зөрүү дэх боломжит 
монополь ашгийг илэрхийлнэ.  

 Дундаж үйл ажиллагааны зардал (     ⁄       ⁄  ). Нэгж бүтээгдэхүүний зардал 
өндөртэй компаниуд нь үйл ажиллагааны өндөр зардалаа санхүүжүүлэхийн тул 
өндөр ашгийн маржинтай ажиллах ѐстой болно. Зах зээлийн хүч болон аливаа 

                                                           
3 Ho болон Saunders (1981)-ын загвараар хүүний зөрүү нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:         
 
   

    
  . Энд эхний бүрэлдэхүүн болох   ⁄  нь банкны эрсдэлгүй хүүний зөрүүг илэрхийлнэ, харин 

хоѐрдахь бүрэлдэхүүн нь банкны эрсдэлтэй холбоотой нэмэгдэл хүүний зөрүү буюу   нь банкны эрсдлээс 
зайлсхийх коэффициент,   нь банкны нийт гүйлгээний дүн,   

  нь банкны нөөц хөрөнгө (зээл болон 
хадгаламжийн зөрүү) вариац юм. 
4 Энэхүү загварын тайлбар, гаргалгааг Монгол хэл дээр Ган-Очир (2006)-аас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.  
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эсвэл хүлээгдэж буй өгөөжийн хэлбэлзэл өндөр байх (зээл эргэн 
төлөгдөхгүй байх эрсдэл) нь банкны хүүний зөрүү өндөр байхад 
хүргэнэ. 

• Хүүний эрсдэл болон зээлийн эрсдэлийн хоорондын ковариц (σLM). 
Эдгээр эрсдэлүүд хамтдаа өндөр байх тохиолдолд хүүний зөрүү 
өндөр байна. 

• Банкны зээл болон депозитын хэмжээ (L+D), нийт зээлийн хэмжээ 
(L+2L0) болон мөнгөний захад цэврээр нийлүүлсэн хөрөнгө, 
зээлийн зөрүү (M0 – L). Энэхүү загварт хүүний зөрүү нь үйл 
ажиллагааны цар хүрээнээс хамаарч өсөх функ гэж таамагласан. 
Тодорхой нэг зээлийн болон зах зээлийн эрсдэлийн түвшинд үйл 
ажиллагааны цар хүрээ өндөр байх нь боломжит алдагдал өндөр 
байхад хүргэх тул банкууд илүү өндөр хүүний зөрүү шаардахад 
хүргэнэ. Өөрөөр хэлбэл, зээл ихээр гаргасан банкуудын боломжит 
алдагдал нь өндөр байдаг.

Эдгээр таамаглалууд нь онолын загвараас “цэвэр” хүүний зөрүүг 
тодорхойлох хувьсагчид юм. Практикт хүүний зөрүүнд институци, 
хуулийн эрх зүйн орчин, макро эдийн засгийн орчин зэрэг олон 
тооны бусад хүчин зүйлс нөлөөлөх бөгөөд эдгээрийг онолын загварт 
оруулахад бэрхшээлтэй. Иймд өмнө нь хийгдэж байсан эмпирик 
судалгааны ажлуудад суурилан хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч бусад хүчин 
зүйлсийн нөлөөг судлах боломжтой. 

Депозитын хүү (rD)-нд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тайлбарлах онолын 
болон эмпирик загварууд (Hannan болон Berger 1989, 1991, De Bondt 
2005, Raquel болон Vecente 2005) нь тус хүүнд мөнгөний захын хүү/
бодлогын хүү, депозитын зах зээлийн бүтэц болон бусад макро орчны 
хүчин зүйлс нөлөөлдөг болохыг харуулдаг. Иймд зээлийн хүү (rL = rD + 
sp)-нд нөлөөлөгч хүчин зүйлс нь депозитын хүү болон хүүний зөрүүнд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн аль аль нь байх боломжтой гэж эмпирик 
шинжилгээнд авч үзсэн.

3.2 Эмпирик хандлага

Хүүний зөрүүний Ho болон Saunders (1981) болон түүний өргөтгөл 
загваруудын эмпирик шинжилгээг дийлэнхдээ панел өгөгдөл ашиглан 
судалдаг. Тухайлбал, Ho болон Saunders (1981), Saunders болон 
Schumacher (2000) нар хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
судлахдаа хоёр-алхамт процесс ашигласан буюу “цэвэр” хүүний 
зөрүүг эмпирикээр үнэлж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судалсан, 
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харин McShane болон Sharpe (1985), Angbanzo (1997), Maudos болон 
Guevare (2004), Valverde and Fernández (2007) нар нэг-алхамт хандлага 
ашигласан буюу хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг шууд 
судалсан байдаг. Манай орны хувьд Д.Ган-Очир (2006) банкны панел 
өгөгдлийн хувьд нэг-алхамт болон хоёр-алхамт процессыг ашигласан 
бол Д.Болдбаатар (2006) болон Д.Ган-Очир (2009) зөвхөн нэг-алхамт 
хандлага ашиглан хүүний зөрүүг судалсан. 

Панел үнэлгээг хийхэд шаардлагатай банкны панел өгөгдөл нь нийтэд 
нээлттэй мэдээлэл биш тул энэхүү судалгаанд банкны системийн 
хугацааны цувааны өгөгдөл ашиглан хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийг судлав. Иймд зээлийн хүү, депозитын хүү болон хүүний 
зөрүүний эмпирик тэгшитгэлийг онолын хэсэгт тодорхойлсон хүчин 
зүйлсэд суурилан дараах байдлаар тодорхойлов:

yt = f (St(�), Rt(�), OEt(�), Mt(�), εt) (5)

энд yt ϵ {rL, rD, t, spt} нь хамаарах хувьсагч буюу харгалзан банкны 
салбарын зээлийн хүү, депозитын хүү болон хүүний зөрүү, St(�) нь зах 
зээлийн бүтцийг илэрхийлэх хувьсагчдын вектор, Rt(�) нь санхүүгийн 
зуучлалын эрсдэлийг илэрхийлэх хувьсагчдын вектор4, OEt(�) нь 
банкны салбарын өргөжилтийн нөлөөг илэрхийлэх хувьсагчдын вектор, 
Mt(�) нь макро эдийн засгийн орны нөлөөг илэрхийлэх хувьсагчдын 
вектор, εt нь алдааны бүрдэл хэсэг. Эдгээр вектор хувьсагчдыг эмпирик 
шинжилгээнд дараах байдлаар сонгосон:

Зах зээлийн бүтэц (St(�)). Зээлийн хүүний эмпирик шинжилгээнд 
хадгаламж (αD/βD) болон зээл (αL/βL)-ийн зах зээлийн бүтэц тус бүрийг 
илэрхийлэх хувьсагчдыг оруулсан. Хадгаламжийн зах зээлд өрсөлдөөн 
суларч, төвлөрөл нэмэгдэх нь хадгаламжийн хүү буурахад нөлөөлнө. 
Манай орны хувьд банкуудын эх үүсвэрийн төлөөх үр ашиггүй 
өрсөлдөөн нь хадгаламжийн хүүг өндөр түвшинд хадгалж байгаа нэг 
хүчин зүйл байх боломжтой. Харин зээлийн зах зээл дээр төвлөрөл 
өндөр байх нь томоохон банкууд зах зээл дэх монополь хүч ашиглан 
хүүний зөрүүг өндөрт хадгалах боломж бүрдэнэ. 

Зах зээлийн бүтцийг олон улсын судалгаанд түгээмэл ашигладаг 
төвлөрлийн харьцаа (CR) болон Herfindahl-ийн индекс (HERE)-ээр 
төлөөлүүлэн шинжилгээнд ашигласан. 

4 Онолын хамааралд үндэслэн энэ хувьсагчийн векторыг депозитын хүүний 
тэгшитгэлд оруулаагүй. 
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Санхүүгийн зуучлалын эрсдэл (Rt(�)). Энэхүү вектор үзүүлэлтэд дараах 
3 эрсдэлийг авч үзсэн:

• Зээлийн эрсдэл (
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төрлийн эрсдэл байхгүй үед эерэг маржин нь үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх хэсэг 
байна.  

 Эрсдлээс зайлсхийлэлт. Загварт тус үзүүлэлтийг абсалют эрсдлээс зайлсхийх 
коэффициент,       ̅     ̅ ⁄ , -ээр хэмжих бөгөөд хэрэв банк эрсдлээс 
зайлсхийдэг бол      ̅    буюу тус харьцаагаар тодорхойлогдох коэффициент 
бүхэлдээ эерэг гэж таамаглана. Иймээс эрсдлээс илүү зайлсхийдэг банк илүү өндөр 
хүүний зөрүүтэй байна.  

 Мөнгөний захын хүүний хэлбэлзэл (  
 ). Тус хэлбэлзэл өндөр байх нь зах зээлийн 

эрсдэл өндөр болохыг илэрхийлэх тул банкууд илүү өндөр хүүний зөрүүтэй байхад 
хүргэнэ.  

 Зээлийн эрсдэл (  
 ). Олгосон зээлийн тодорхой бус байдал эсвэл хүлээгдэж буй 

өгөөжийн хэлбэлзэл өндөр байх (зээл эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэл) нь банкны 
хүүний зөрүү өндөр байхад хүргэнэ.  

 Хүүний эрсдэл болон зээлийн эрсдлийн хоорондын ковариц (   ). Эдгээр эрсдлүүд 
хамтдаа өндөр байх тохиолдолд хүүний зөрүү өндөр байна.  

 Банкны зээл болон депозитын хэмжээ (   ), нийт зээлийн хэмжээ (     ) 
болон мөнгөний захад цэврээр нийлүүлсэн хөрөнгө, зээлийн зөрүү       . 
Энэхүү загварт хүүний зөрүү нь үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамаарч өсөх функ 
гэж таамагласан. Тодорхой нэг зээлийн болон зах зээлийн эрсдлийн түвшинд үйл 
ажиллагааны цар хүрээ өндөр байх нь боломжит алдагдал өндөр байхад хүргэх тул 
банкууд илүү өндөр хүүний зөрүү шаардахад хүргэнэ. Өөрөөр хэлбэл, зээл ихээр 
гаргасан банкуудын боломжит алдагдал нь өндөр байдаг. 

Эдгээр таамаглалууд нь онолын загвараас “цэвэр” хүүний зөрүүг тодорхойлох хувьсагчид 
юм. Практикт хүүний зөрүүнд институци, хуулийн эрх зүйн орчин, макро эдийн засгийн 
орчин зэрэг олон тооны бусад хүчин зүйлс нөлөөлөх бөгөөд эдгээрийг онолын загварт 
оруулахад бэрхшээлтэй. Иймд өмнө нь хийгдэж байсан эмпирик судалгааны ажлуудад 
суурилан хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч бусад хүчин зүйлсийн нөлөөг судлах боломжтой.   

Депозитын хүү (  )-нд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тайлбарлах онолын болон эмпирик 
загварууд (Hannan болон Berger 1989, 1991, De Bondt 2005, Raquel болон Vecente 2005) нь 
тус хүүнд мөнгөний захын хүү/бодлогын хүү, депозитын зах зээлийн бүтэц болон бусад 
макро орчны хүчин зүйлс нөлөөлдөг болохыг харуулдаг. Иймд зээлийн хүү (        )-
нд нөлөөлөгч хүчин зүйлс нь депозитын хүү болон хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн аль аль нь байх боломжтой гэж эмпирик шинжилгээнд авч үзсэн.  

3.2 Эмпирик хандлага 

Хүүний зөрүүний Ho болон Saunders (1981) болон түүний өргөтгөл загвруудын эмпирик 
шинжилгээг дийлэнхдээ панел өгөгдөл ашиглан судалдаг. Тухайлбал, Ho болон Saunders 
(1981), Saunders болон Schumacher (2000) нар хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
судлахдаа хоѐр-алхамт процесс ашигласан буюу “цэвэр” хүүний зөрүүг эмпирикээр 
үнэлж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судалсан, харин McShane болон Sharpe (1985), 
Angbanzo (1997), Maudos болон Guevare (2004), Valverde and Fernández (2007) нар нэг-
алхамт хандлага ашигласан буюу хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг шууд 
судалсан байдаг. Манай орны хувьд Ган-Очир (2006) банкны панел өгөгдлийн хувьд нэг-

). Зээлийн эргэн төлөлт муудан чанаргүй 
зээл өсөх нь банкны хүлээгдэж буй алдагдлыг нэмэгдүүлнэ. 
Иймд банкны зүгээс (i) хүлээгдэж буй алдагдлыг бууруулж, 
үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх үүднээс хүүний зөрүүг 
нэмэгдүүлнэ, (ii) чанаргүй зээл өсч буй салбарын зээлийг хумих 
зорилгоор хүүний зөрүү, улмаар зээлийн хүүгээ нэмэгдүүлнэ. Энэ 
судалгаанд зээлийн эрсдэлийг чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцаа 
(NPL)-аар төлөөлүүлэв. 

• Мөнгөний захын хүүний хэлбэлзлийн эрсдэл (

10 
 

төрлийн эрсдэл байхгүй үед эерэг маржин нь үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх хэсэг 
байна.  

 Эрсдлээс зайлсхийлэлт. Загварт тус үзүүлэлтийг абсалют эрсдлээс зайлсхийх 
коэффициент,       ̅     ̅ ⁄ , -ээр хэмжих бөгөөд хэрэв банк эрсдлээс 
зайлсхийдэг бол      ̅    буюу тус харьцаагаар тодорхойлогдох коэффициент 
бүхэлдээ эерэг гэж таамаглана. Иймээс эрсдлээс илүү зайлсхийдэг банк илүү өндөр 
хүүний зөрүүтэй байна.  

 Мөнгөний захын хүүний хэлбэлзэл (  
 ). Тус хэлбэлзэл өндөр байх нь зах зээлийн 

эрсдэл өндөр болохыг илэрхийлэх тул банкууд илүү өндөр хүүний зөрүүтэй байхад 
хүргэнэ.  

 Зээлийн эрсдэл (  
 ). Олгосон зээлийн тодорхой бус байдал эсвэл хүлээгдэж буй 

өгөөжийн хэлбэлзэл өндөр байх (зээл эргэн төлөгдөхгүй байх эрсдэл) нь банкны 
хүүний зөрүү өндөр байхад хүргэнэ.  

 Хүүний эрсдэл болон зээлийн эрсдлийн хоорондын ковариц (   ). Эдгээр эрсдлүүд 
хамтдаа өндөр байх тохиолдолд хүүний зөрүү өндөр байна.  

 Банкны зээл болон депозитын хэмжээ (   ), нийт зээлийн хэмжээ (     ) 
болон мөнгөний захад цэврээр нийлүүлсэн хөрөнгө, зээлийн зөрүү       . 
Энэхүү загварт хүүний зөрүү нь үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамаарч өсөх функ 
гэж таамагласан. Тодорхой нэг зээлийн болон зах зээлийн эрсдлийн түвшинд үйл 
ажиллагааны цар хүрээ өндөр байх нь боломжит алдагдал өндөр байхад хүргэх тул 
банкууд илүү өндөр хүүний зөрүү шаардахад хүргэнэ. Өөрөөр хэлбэл, зээл ихээр 
гаргасан банкуудын боломжит алдагдал нь өндөр байдаг. 

Эдгээр таамаглалууд нь онолын загвараас “цэвэр” хүүний зөрүүг тодорхойлох хувьсагчид 
юм. Практикт хүүний зөрүүнд институци, хуулийн эрх зүйн орчин, макро эдийн засгийн 
орчин зэрэг олон тооны бусад хүчин зүйлс нөлөөлөх бөгөөд эдгээрийг онолын загварт 
оруулахад бэрхшээлтэй. Иймд өмнө нь хийгдэж байсан эмпирик судалгааны ажлуудад 
суурилан хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч бусад хүчин зүйлсийн нөлөөг судлах боломжтой.   

Депозитын хүү (  )-нд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тайлбарлах онолын болон эмпирик 
загварууд (Hannan болон Berger 1989, 1991, De Bondt 2005, Raquel болон Vecente 2005) нь 
тус хүүнд мөнгөний захын хүү/бодлогын хүү, депозитын зах зээлийн бүтэц болон бусад 
макро орчны хүчин зүйлс нөлөөлдөг болохыг харуулдаг. Иймд зээлийн хүү (        )-
нд нөлөөлөгч хүчин зүйлс нь депозитын хүү болон хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн аль аль нь байх боломжтой гэж эмпирик шинжилгээнд авч үзсэн.  

3.2 Эмпирик хандлага 

Хүүний зөрүүний Ho болон Saunders (1981) болон түүний өргөтгөл загвруудын эмпирик 
шинжилгээг дийлэнхдээ панел өгөгдөл ашиглан судалдаг. Тухайлбал, Ho болон Saunders 
(1981), Saunders болон Schumacher (2000) нар хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
судлахдаа хоѐр-алхамт процесс ашигласан буюу “цэвэр” хүүний зөрүүг эмпирикээр 
үнэлж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судалсан, харин McShane болон Sharpe (1985), 
Angbanzo (1997), Maudos болон Guevare (2004), Valverde and Fernández (2007) нар нэг-
алхамт хандлага ашигласан буюу хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг шууд 
судалсан байдаг. Манай орны хувьд Ган-Очир (2006) банкны панел өгөгдлийн хувьд нэг-

). Банк зээл, 
хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх үед эх үүсвэрийн илүүдэл 
эрэлт эсвэл нийлүүлэлттэй болох үед мөнгөний зах дээр зээлдэх 
эсвэл эх үүсвэр татах шаардлагатай болдог. Иймд мөнгөний захын 
хүү хэлбэлзэл өндөртэй байх нь эх үүсвэрийн зардлын тодорхой бус 
байдлын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх тул хүүний зөрүүнд шингээх ёстой 
болно. Энэхүү эрсдэлийг банк хоорондын захын жигнэсэн дундаж 
хүүний GARCH хэлбэлзэл (IBRSD)-ээр төлөөлүүлэв. 

• Хүүний эрсдэл болон зээлийн эрсдэлийн хоорондын ковариц (σLM). 
Энэхүү эрсдэлийн хувьсагчийг дээрх 2 эрсдэлийн үзүүлэлтийн 
үржвэрээр төлөөлүүлсэн. 

Банкны салбарын өргөжилт (OEt(�)). Энэхүү вектор үзүүлэлтэд 
банкны салбарын депозитын өсөлтийг авч үзсэн. Депозит ихээр татах 
процесс нь үйл ажиллагааны тэлэлтийг бий болгож, улмаар зардлын 
өсөлтийг банкуудад бий болгох тул хүүний зөрүүг нэмэгдүүлэх 
боломжтой. Нөгөө талдаа депозитын өсөлт өндөр байх тохиолдолд 
депозитын хүү, улмаар зээлийн хүү буурах боломжтой. Эдгээр 
нөлөөллийн аль нь давамгайлахыг эмпирик шинжилгээний үр дүн 
харуулна. Энэхүү судалгаанд тус үзүүлэлтийг М2 мөнгөний жилийн 
өсөлт (G_M2)-өөр төлөөлүүлсэн. 

Макро эдийн засгийн орчны нөлөө (Mt(�)). Энэхүү вектор хувьсагчдыг 
дараах байдлаар сонгосон:

• Мөнгөний захын хүү. De Bondt (2005) мөнгөний захын хүү/
бодлогын хүү хадгаламж, зээлийн захын хүүнд хэрхэн нөлөөлдөг 
болохыг ахиу зардал-үнийн загварт суурилан тайлбарласан. Манай 
орны хувьд мөнгөний захын хүү эдгээр хүүнд хэрхэн нөлөөлж 
байгааг Gan-Ochir болон Kaliappa (2016) харуулсан. Мөнгөний 
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захын хүүг банк хоорондын захын жигнэсэн дундаж хүү (IBR)-гээр 
төлөөлүүлсэн. 

• Инфляци, түүний хүлээлт. Инфляци, түүний хүлээлт нь 
банкны харилцагч хадгаламжаа банкны санал болгож буй 
хүүн дээр байршуулах эсэх талаарх шийдвэрт нөлөөлнө. 
Иймд банкууд инфляцийн хүлээлттэй нийцтэй байдлаар буюу 
бодит хүү эерэг байх зарчим баримталж хадгаламжийн хүүгээ 
тогтоох шаардлагатай болно. Нөгөө талдаа инфляци нь макро 
эдийн засгийн эрсдэлийг илэрхийлэх хувьсагч тул хүүний 
зөрүүнд нөлөөлөх боломжтой. Жилийн зээлийн хүүг хамаарах 
хувьсагчаар сонгосон тул энэ үзүүлэлтийг жилийн инфляци 
(INF)-иар төлөөлүүлсэн. 

• Эдийн засгийн мөчлөг. Эдийн засгийн өрнөлийн үед депозитын 
хүү буурах, мөчлөгийн уналтын үед тус хүү өсөх боломжтой. 
Гэхдээ өрнөлийн үед инфляци хэт өсч, улмаар бодлогын 
хүү өндөрт өсөх тохиолдолд депозитын хүү буурах боломж 
хязгаарлагдаж болно. Санхүүгийн хурдасгуур (financial 
acceleration)-ын онол ёсоор эдийн засгийн хүндрэлийн үед 
эрсдэлтэй актив, эрсдэлгүй активын хүүний зөрүү нэмэгдэнэ. 
Энэхүү үзүүлэлтийг аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний мөчлөгийн 
бүрдэл (IP_GAP)-ээр төлөөлүүлсэн. Мөчлөгийг улирлын 
зохицуулалт хийсэн өгөгдлөөс HP-фильтер ашиглан тооцсон. 

• Хөрөнгийн захын хөгжил. Хөрөнгийн зах зээл, банкны зах зээл 
нь эх үүсвэр шаардлагатай томоохон компани эсвэл эх үүсвэр 
байршуулах гэж буй том хөрөнгө оруулагчийн хувьд альтернатив 
шинж чанартай сонголт юм. Хөрөнгийн зах зээл хөгжих нь 
эх үүсвэр бага зардалтай босгох боломжтой тул зээлийн хүү 
буурахад нөлөөлж болно. Нөгөө талдаа хадгаламжийн хүү 
өндөр байгаа нь хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд ч сөргөөр 
нөлөөлж байж болно. Иймд аль нөлөө давамгайлахыг эмпирик 
шинжилгээний үр дүн харуулна. Энэхүү үзүүлэлтийг хөрөнгийн 
зах зээлийн нийт үнэлгээний жилийн өөрчлөлт (G_SM)-өөр 
төлөөлүүлсэн. 

• Улсын төсвийн нөлөө. Төсвийн алдагдал нь дотоодын санхүүгийн 
зах зээлээс үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр санхүүжих тохиолдолд 
зээлийг шахан гаргах үзэгдэл ажиглагдаж болно. Учир нь 
банкууд зээл гаргахаас илүүтэй Засгийн газрын үнэт цаас, бондыг 
худалдан авахыг илүүд үзэж болно. Иймд банкууд зээлийн 
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хүүгээ өндрөөр тогтоох боломжтой. Бразил зэрэг зээлийн хүү 
өндөр оронд төсвийн бодлогын нөлөө хүчтэй байж болохыг 
Segura-Ubiergo (2012) харуулсан. Төсвийн нөлөөг илэрхийлэх 
үзүүлэлтийг нэгдсэн төсвийн нийт зардлын сарын өөрчлөлт (G_
FC)-өөр төлөөлүүлсэн. 

3.3 Марков-шилжилтийн динамик загвар 

Марков-шилжилтийн загваруудыг түүвэрлэгдэхгүй дэглэмүүдийн 
хооронд шилжилт хийдэг гэж итгэж болохуйц өгөгдлийн хувьд 
ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, дэглэм бүр дээр ялгаатай процесс байх 
боломжтой гэж үздэг. Тухайн шилжилт нь Марков процессын дагуу 
явагдана. Нэг дэглэмээс нөгөө дэглэмд шилжих хугацаа болон тухайн 
нэг дэглэмд байх хугацаа нь санамсаргүй байна. 

Зээлийн хүү, депозитын хүү болон хүүний зөрүүний (5)-д харуулсан 
эмпирик загваруудыг үнэлэхдээ Марков-шилжилтийн динамик 
регрессийг ашигласан. Шинжилгээнд дараах ерөнхий хэлбэрийн цаг 
хугацаанд өөрчлөгддөг параметртэй p-р эрэмбийн олон хувьсагчийн 
динамик загварыг авч үзсэн:

yt = α(st) + B1xt + ... + Bpxt-p + A1(st)zt + ... + Ap(st)zt-p + εt (6)

Энд yt нь t үе дэх хамаарах хувьсагч, st нь аль дэглэмд байгааг 
илэрхийлнэ, α(st) нь дэглэмээс хамаарах сул гишүүн, Ap, Bp нь харгалзан 
дэглэмээс хамаарах (xt-p) болон үл хамаарах (zt-p) хувьсагчдын p-ээр 
хугацааны хоцролт дээр коэффициентын вектор, xt нь төлөвөөс үл 
хамаарах коэффициенттэй экзоген хувьсагчид, Bp, ... , Bp нь дэглэмээс үл 
хамаарах x хувьсагчдын коэффицентын вектор, zt нь дэглэмээс хамаарах 
коэффициенттэй экзоген хувьсагчдын вектор, A1(st), ... , Ap(st) нь 
төлөвөөс хамаарах, z хувьсагчдын коэффициентийн векторууд, εt нь тэг 
дундаж, стохастик стандарт алдаатай нормал тархалттай алдаа, εt ~i. i. d. 
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Төлөвөөс хамаарах коэффициентууд (i.e., α(st), Ap(st)) нь харгалзах төлөв 
(st = {1, ... , ns}, энд ns нь төлөвийн тоо бөгөөд st = 1 нь тухайн процесс 
1-р төлөвт байгааг илэрхийлнэ) бүр дээр ялгаатай утга авна. Стохастик 
Марков процесс гэж таамаглах тохиолдолд st нь j ϵ (1, ... ns)-тэй тэнцүү 
байх магадлал нь зөвхөн хамгийн сүүлийн ажиглалт болох st-1-ээс 
хамаарах бөгөөд дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:

Pr(st = j|st-1 = i) = pij

Тухайн Марков шинж чанаруудыг хангах стохастик процесс (үүнийг 
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Марковын гинж гэж нэрлэдэг)-ын нэг дэглэмээс бусад дэглэм рүү 
шилжих бүх боломжит шилжилт нь ns × ns шилжилтийн магадлалын 
матрицаар тодорхойлогдоно:
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цаас, бондыг худалдан авахыг илүүд үзэж болно. Иймд банкууд зээлийн хүүгээ 
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Марков-шилжилтийн загваруудыг түүвэрлэгдэхгүй дэглэмүүдийн хооронд шилжилт 
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үнэлэхдээ Марков-шилжилтийн динамик регрессийг ашигласан. Шинжилгээнд дараах 
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       |                                                               

Тухайн Марков шинж чанаруудыг хангах стохастик процесс (үүнийг Марковын гинж гэж 
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Энэхүү P матрицын бүх элементүүд нь сөрөг биш утга авах бөгөөд 
багана бүрийн нийлбэр нь 1-тэй тэнцүү байна. Марков гинжийн шинж 
чанарын талаарх дэлгэрэнгүй тайлбарыг Hamilton (1994)-аас харах 
боломжтой. 

Марков-шилжилтийн загварын параметрүүдийг үнэлэхийн тулд log-
likelihood функцийг тодорхойлох шаардлагатай. yt-ийн нөхцөлт нягтын 
функц нь i = 1, ... , ns-ийн хувьд f(yt|st = i, yt-1; θ) бөгөөд ахиу нягтын 
функц нь нөхцөлт нягтын функцийг харгалзах магадлалаар жигнэсэн 
нийлбэрээр тодорхойлогдоно:
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тодорхойлох шаардлагтай.   -ийн нөхцөлт нягтын функц нь         -ийн хувьд 
    |             бөгөөд ахиу нягтын функц нь нөхцөлт нягтын функцыг харгалзах 
магадлалаар жигнэсэн нийлбэрээр тодорхойлогдоно: 

    |   ∑     |                       
           

Нөхцөлт нягтын функцын      векторыг   гэж тэмдэглэе:  

   [
    |            
    |            

 
    |             

] 

Likelihood функцыг байгуулахын тулд загварын   параметрүүд (тэгшитгэлийн 
параметрүүд болон марков шижилтийн магадлалууд) болон хугацааны   үе бүр дээрх 
өгөгдлийг ашигланн   -ийн тухайн нэг утга авах магадлалыг тодорхойлох шаардлагатай. 
Хугацааны   хүртэлх өгөгдөлд суурилан      байх нөхцөлт магадлалыг        |      
гэж тэмдэглэвэл Бейсын магадлалын шинж чанар ѐсоор: 

                                      |     

     |                   |       
    |       

                                                    

энд     |        нь   -ийн likelihood функц,        |        нь     үе хүртэлх 
түүврийг ашиглан тооцсон      байх магадлалын таамаглал бөгөөд дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно: 

                                    |       

 ∑        |                       |       
  

   
                    

       |      болон        |        нөхцөлт магадлалуудын      векторуудыг 
харгалзан   |  болон   |    гэж тэмдэгдлэх тохиолдолд likelihood функц нь дараах 
тэгшитгэлүүд (7 болон 8 тэгшитгэлүүд)-ийг итерацилах замаар тодорхойлогдоно: 

  |  
(  |    )

  (  |      )
 

    |     |                  

энд   нь 1-үүдийн      хэмжээст вектор,   тэмдэг нь векторуудын элемент тус бүрийн 
үржвэрийг илэрхийлнэ. Log-likelihood функц нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно: 

     ∑         |       
 

   
                                                                                                     

Нөхцөлт нягтын функцийн ns × 1 векторыг ηt гэж тэмдэглэе:
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Likelihood функцийг байгуулахын тулд загварын θ параметрүүд 
(тэгшитгэлийн параметрүүд болон Марков шилжилтийн магадлалууд) 
болон хугацааны t үе бүр дээрх өгөгдлийг ашиглан st-ийн тухайн нэг 
утга авах магадлалыг тодорхойлох шаардлагатай. Хугацааны t хүртэлх 
өгөгдөлд суурилан st = i байх нөхцөлт магадлалыг Pr(st = i|yt; θ) гэж 
тэмдэглэвэл Бейсын магадлалын шинж чанар ёсоор:
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(7)

энд f (yt|yt-1; θ) нь yt-ийн likelihood функц, Pr(st = i|yt-1; θ) нь t‒1 үе хүртэлх түүврийг 
ашиглан тооцсон st = i байх магадлалын таамаглал бөгөөд дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно:
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    |   ∑     |                       
           

Нөхцөлт нягтын функцын      векторыг   гэж тэмдэглэе:  

   [
    |            
    |            

 
    |             

] 
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өгөгдлийг ашигланн   -ийн тухайн нэг утга авах магадлалыг тодорхойлох шаардлагатай. 
Хугацааны   хүртэлх өгөгдөлд суурилан      байх нөхцөлт магадлалыг        |      
гэж тэмдэглэвэл Бейсын магадлалын шинж чанар ѐсоор: 
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(8)

Pr(st = i|yt; θ) болон Pr(st = i|yt-1; θ) нөхцөлт магадлалуудын ns × 
1 векторуудыг харгалзан ξt|t болон ξt|t-1 гэж тэмдэглэх тохиолдолд 
likelihood функц нь дараах тэгшитгэлүүд (7 болон 8 тэгшитгэлүүд)-ийг 
итерацлах замаар тодорхойлогдоно:
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                                                                                                     (9)

энд f(yt|yt-1; θ) = 1'(ξt|t-1 ʘ ηt). 

Загварын θ параметрүүдийн үнэлгээг (9) функцийг хамгийн их байх 
нөхцөлөөс тодорхойлно.

IV. ТООН ӨГӨГДӨЛ БОЛОН ЭМПИРИК ҮР ДҮН

4.1 Шинжилгээнд ашигласан тоон өгөгдөл

Энэхүү судалгаанд сарын давтамжтай тоон мэдээллийг Монголбанкны 
сарын статистикийн бюллетень, Үндэсний статистикийн хорооны 
мэдээллээс авч ашигласан. Зээлийн хүүний тэгшитгэлийн үнэлгээнд 
2002 оны 12 дугаар сараас 2016 оны 10 дугаар сарын хоорондох дараах 
мэдээллүүдийг авч ашигласан5: тухайн сард олгосон зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү, банк хоорондын захын жигнэсэн дундаж хүү, жилийн 
инфляци, хадгаламжийн байгууллагуудын чанаргүй зээл, нийт зээл, 
депозит (харилцах, хадгаламжийн нийлбэр)-ын хэмжээ, аж үйлдвэрийн 
нийт бүтээгдэхүүн (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр), М2 мөнгөний 

5 Түүврийн хэмжээг 2002 оны 12 дугаар сараас авч ашигласан нь банк хоорондын 
захын хүүг тус сараас тооцож эхэлсэнтэй холбоотой. 
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нийлүүлэлт, хөрөнгийн зах зээлийн нийт үнэлгээ, төсвийн нийт зардлын 
хэмжээ болон банк тус бүрийн зээл, депозитын хэмжээ зэрэг болно. 
Харин Монголбанк хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүүний мэдээллийг 
2008 оны 12 дугаар сараас эхлэн тооцож эхэлсэн тул хадгаламжийн хүү, 
зээл болон хадгаламжийн хүүний тэгшитгэлүүдэд тухайн үеэс хойших 
тоон мэдээллийг ашигласан. 

Эдийн засгийн мөчлөгийг хэмжихийн тул аж үйлдвэрийн нийт 
бүтээгдэхүүний өгөгдөлд улирлын зохицуулалт хийж, HP фильтер 
ашиглан мөчлөгийн бүрдлийг ялган авсан. Аж үйлдвэрийн 
бүтээдэхүүний мөчлөгийн хэсэг нь хэлбэлзэл өндөртэй байсан тул 12 
сарын шаталсан дундаж суурилан тооцсон мөчлөгийн хэсгийн мөн 
тооцож хадгаламжийн хүүний тэгшитгэлийн үнэлгээнд ашигласан. Банк 
тус бүрийн зээл, депозитын хэмжээг ашиглан зээл, депозитын зах зээл 
дээрх төвлөрлийн харьцаанууд, Herfindahl-ийн индексийг тооцсон. 

4.2 Эмпирик үр дүн

Хугацааны цувааны өгөгдөл ашиглан шинжилгээ хийж байгаа 
тохиолдолд ихэнх эконометрик аргачлалын хувьд өгөгдлүүдийн 
тогтвортой байдлыг шалгах ёстой болдог. Харин Марков-шилжилтийн 
загварын онцлогтой холбоотойгоор регресст орж байгаа хувьсагчид 
шугаман тогтвортой процесс байх албагүй, шугаман бус тогтвортой 
процесс байж болохыг Hamilton (1989) онцолсон. Манай орны зээл, 
хадгаламжийн хүү нь I(1) процесс байгааг ADF болон Phillips-Perron-
ны тестийн үр дүн харуулсан. Brock et al. (1987)-ын санал болгосон BDS 
тестээр зээл, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүний шугаман байдал 
(linearity)-ыг шалгахад шугаман бус байдалтай гэсэн үр дүн гарсан. 
Өгөгдөлд энгийн шугаман хамаарал, улирлын хэлбэлзэл байснаас 
шугаман бус байдалтай гэсэн үр дүн өгсөн байж болох тул улирлын 
зохицуулалт хийсэн өгөгдлийг хугацааны трендээс хамааруулан үнэлж, 
үлдэгдэл дээр BDS болон Ramsey-RESET тестээр шалгахад мөн л эдгээр 
цуваанд шугаман бус байдал байна гэсэн үр дүн гарсан6. 

Ийнхүү Марков шилжилтийн загвар үнэлэх урьдач нөхцөлүүд 
хангагдсан тул зээлийн хүү, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүний 
Марков-шилжилтийн загварыг 2 дэглэмтэй гэж үзэн үнэлгээг хийсэн. 
Үнэлгээнд 2 дэглэм сонгосон нь судалгааны ашигласан түүврийн урт 
харьцангуй богино, бусад судалгаанд 2 дэглэмийг суурь болгож авдаг 
зэргийг харгалзсан болно. Түүнчлэн энэ хэсэгт харуулсан регресс 

6 Сонирхсон тохиололд эдгээр үр дүнгүүдийг судлаачаас авч харах боломжтой.
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бүрийн үлдэгдэл нь тогтвортой шинж чанарыг харуулж байгаа тул 
тогтворгүй өгөгдлөөс үүдэлтэй хуурмаг (spurious) хамаарал олдоогүй 
буюу дэглэм бүрийн хувьд өгөгдлүүд тогтвортой процесс байж чадаж 
байна гэж үзсэн. Сонгогдсон загваруудын үр дүнг Хүснэгт 2-т нэгтгэн 
харуулав. Загвар тус бүрийг ерөнхийгөөс тусгайлсан (general-to-specific) 
үнэлгээний хандлагад суурилан сонгосон7. 
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Зээлийн хүү (    ) 
 

Хүүний зөрүү (   )  Хадгаламжийн хүү (    ) 
Түүвэр: 2002M12-2016M10 

 

Түүвэр: 2008M12-2016M10  Түүвэр: 2008M12-2016M10 
Хувьсагчид Коэфф  Хувьсагч Коэфф  Хувьсагч Коэфф 

Дэглэм 1 
 

Дэглэм 1  Дэглэм 1 
Тогтмол  29.2***  Сул гишүүн 5.94***  Сул гишүүн  13.8*** 
        0.01         0.05          0.05* 
        0.44***         0.34***          -0.02*** 
        0.34***         1.18***               -0.07*** 
                 0.06****         0.27***    
       -0.10       
        -0.02***       

Дэглэм 2  Дэглэм 2  Дэглэм 2 
Тогтмол  21.2***  Сул гишүүн  3.64*  Сул гишүүн  14.7*** 
        0.23***          0.22***          0.07*** 
        0.86***          0.39***          -0.02*** 
        0.04         -0.09                0.002 
                 0.03*         -0.02     
        0.45***       
         0.05***       

Ерөнхий  Ерөнхий  Ерөнхий 
       -0.01***         -0.15***         -0.001*** 
        0.006**          0.20***          -0.001* 
        -0.03***          -0.01***            -1.64*** 
        -0.007***          -0.02***    
         0.004***            -0.70***    
          -0.20***       

Шилжилтийн матриц параметр  Шилжилтийн матриц параметр  Шилжилтийн матриц параметр 
   : Тогтмол  4.31***     : Тогтмол   5.17***     : Тогтмол  3.25*** 
   :        -0.48**     : Тогтмол  -6.83**     : Тогтмол -4.38*** 
   : Тогтмол -2.15***       
   :         0.13       

                                                           
7 Сонирхсон тохиололд эдгээр үр дүнгүүдийг судлаачаас авч харах боломжтой. 
8 ХУгацааны 12 хүртэлх хоцрогдлыг бүх тайлбарлагч хувьсагчийн хувьд авч үзсэн бөгөөд статистикийн 
хувьд ач холбогдолтой, үнэлэгдсэн коэффициент нь эдийн засгийн агуулгатай нийцтэй байх зарчмыг 
баримтлан загварыг сонгосон болно.  

Тэмдэглэгээ: 
Коэфф = Коэфциент, Тогтмол нь регрессийн тогтмол гишүүнийг илэрхийлнэ. 
*** нь p<0.01, ** нь p<0.05, *** нь p<0.10-ийг илэрхийлнэ. 

7 Хугацааны 12 хүртэлх хоцрогдлыг бүх тайлбарлагч хувьсагчийн хувьд авч үзсэн 
бөгөөд статистикийн хувьд ач холбогдолтой, үнэлэгдсэн коэффициент нь эдийн 
засгийн агуулгатай нийцтэй байх зарчмыг баримтлан загварыг сонгосон болно. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Аль дэглэмд байгаагаас хамаарч банк хоорондын зах (БХЗ)-ын хүү (IBRt-

4), чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцаа (NPLt-5), инфляци (INFt-2), М2 
мөнгөний өөрчлөлт (G_M2t-6), БХЗ-ын хүүний стандарт хазайлт (IBRSDt) 
болон БХЗ-ын хүү, чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцааны үржвэр 
(IBRSDt-3 × NPLt-3)-ийн зээлийн хүү (rL,t)-нд үзүүлэх нөлөө ялгаатай 
байна. Харин депозит (HHI_Dt), зээл (HHI_Lt)-ийн зах зээлийн төвлөрөл, 
өрсөлдөөний төлөв байдлыг илтгэх Herfindahl-ийн индексүүд, аж 
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний мөчлөг (IP_GAPt), хөрөнгийн зах зээлийн 
нийт үнэлгээний өөрчлөлт (G_SMt-1) болон төсвийн нийт зардлын 
өөрчлөлт (G_FCt-1) зэргийн зээлийн хүүнд үзүүлэх нөлөө нь дэглэмээс 
хамаарч өөрчлөгдөхгүй, гэхдээ статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
байна. 

Зээлийн хүүний динамик дахь дэглэм өөрчлөгдөхөд зээлийн өсөлт 
(G_Lt-3) нөлөөлж байна. Ялангуяа зээлийн өсөлт нь дэглэм 1-ээс дэглэм 
1-дээ үлдэх магадлалыг бууруулдаг байна. Дэглэм хоорондын шилжих 
хувьсах дундаж магадлалыг тооцоход: p11 = 0.93 (стандарт хазайлт нь 
0.1), p12 = 0.07 (стандарт хазайлт нь 0.1), p22 = 0.86 (стандарт хазайлт нь 
0.05), p21 = 0.14 (стандарт хазайлт нь 0.05) байна. Дэглэм 1 үргэлжлэх 
дундаж хугацааг шилжилтийн дундаж магадлалд суурилан тооцоход: 
дэглэм 1 үргэлжлэх дундаж хугацаа 14 сар8, дэглэм 2 үргэлжлэх дундаж 
хугацаа 7 сар орчим байхаар байна. 

БХЗ-ын хүү зээлийн хүүнд зөвхөн дэглэм 2-ын хувьд 4 сарын 
хоцролттой статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөөлж байна. 
Чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцаа 5 сарын хоцролттой зээлийн 
хүүнд нөлөөлдөг бөгөөд дэглэм 2-т илүү хүчтэй нөлөөлдөг байна. 
Хүүний эрсдэл нь дэглэм 1-ийн хувьд ач холбогдолтой байгаа бол 
хүү, зээлийн хамтын эрсдэлийн өөрчлөлт нь 3 сарын хоцролттойгоор 
2 дэглэмийн аль алинд зээлийн хүүнд нөлөөлж байна. Хүү бүрдэлтэнд 
чухал нөлөөтэй хувьсагч болох инфляци 2 сарын хоцролттой зөвхөн 
дэглэм 2-ын хувьд зээлийн хүүнд нөлөөтэй байна. М2 мөнгөний жилийн 
өсөлтийн хувьд 2 дэглэмийн хувьд зээлийн хүүд ялгаатай нөлөө үзүүлэх 
үр дүн харуулсан. Тухайлбал, дэглэм 1-ийн хувьд мөнгөний өсөлт 6 
сарын хоцролттой зээлийн хүүг бууруулах нөлөөтэй байгаа бол дэглэм 
2-ын хувьд зээлийн хүүг өсгөхөөр байна. Дэглэм 2-ын хувьд мөнгөний 
хэт өсөлт нь инфляцийг өдөөж, улмаар БХЗ-ын хүүг өсгөх зэрэг олон 
сувгаар хүүг өсгөхөд хүргэдэг байхыг үгүйсгэхгүй. 

8 Энэ нь 1/(1 - p11) = 14.3-тэй тэнцүү. 
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Монголын эдийн засаг дахь зээлийн өндөр хүүний оньсогыг тайлах нь  Д.Ган-Очир

Зээлийн болон депозитын зах зээлийн бүтэц нь зээлийн хүү бүрдэлтэнд 
нөлөөлж байна. Энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар зээлийн захын 
Hеrfindahl-ийн индекс 0.17, депозитын захын тус индекс 0.20 байгаа нь 
эдгээр зах зээлд төвлөрөл дунд зэрэг байгаа буюу хүчтэй өрсөлдөөнгүй 
болохыг илтгэж байна9. Зээлийн захын хувьд төвлөрөл нэмэгдэх нь 
зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх, депозитын зах дээрх төвлөрөл нэмэгдэх нь 
зээлийн хүүг бууруулах нөлөөтэй байна. Түүнчлэн төсвийн зардлын 
өөрчлөлт болон эдийн засгийн өсөлт, мөчлөг нь зээлийн хүү бүрдэлтэнд 
нөлөөлж байна. Төсвийн зардлын өсөлт нь 1 сарын хоцролттой зээлийг 
хүүг нэмэгдүүлэх нөлөөтэй бол эдийн засгийн өрнөлийн үед зээлийн 
хүү буурах, эдийн засгийн уналтын үед зээлийн өсөх хандлагатай байна. 
Өөр нэг сонирхолтой үр дүн бол хөрөнгийн зах зээлийн өөрчлөлт нь 
зээлийн хүүнд нөлөөлж байна. Тухайлбал, хөрөнгийн зах зээлийн нийт 
үнэлгээ өсөх нь 1 сарын хоцролттой зээлийн хүүг бууруулах чиглэлд 
статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөөтэй хэдий ч нөлөө нь маш 
сул байна. 

Зээлийн хүү цаг хугацааны туршид аль дэглэмд байсныг тодорхойлох 
зорилгоор дэглэмүүдийн магадлалыг тооцон Зураг 3-т харуулав.

Зураг 3. Зээлийн хүүний динамик дахь дэглэмүүдийн магадлал
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Зээлийн хүүний динамик нь 2009 оны 1 дүгээр сараас 2014 оны 9 дүгээр сарын хооронд 
дэглэм 1-д байсан бол 2014 оны 10 дугаар сараас өнөөг хүртэл дэглэм 2-т байна. Энэ нь 
өнөөгийн зээлийн хүүгийн өөрчлөлтийг тайлбарлахад Хүснэгт 2-т үзүүлсэн дэглэм 2 дахь 
хамааралд анхаарлаа түлхүү хандуулах шаардлагатайг илтгэж байна.  

Зээлийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн аль нь хүүний зөрүүнд, аль нь хадгаламжийн 
хүүнд нөлөөлөх замаар зээлийн хүүнд нөлөөлж байгааг тодорхойлох, улмаар 
хадгаламжийн хүү, хүүний зөрүүг бууруулах бодлогын зөвлөмжийг бодитой гаргах 
зорилгоор эдгээрийн Марков-шилжилтийн загварыг тус тусад нь үнэлж үр дүнг Хүснэгт 2-
ийн сүүлийн 2 баганад харуулсан.  

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад БХЗ-ын хүү нь хадгаламжийн хүү, хүүний зөрүүний аль 
алинд нь статисикийн хувьд ач холбогдол (хүүний зөрүүний хувьд зөвхөн дэглэм 2-ийн 
хувьд)-той нөлөөлж байна. БХЗ-ын хүү нь хадгаламж, зээлийн хүүний аль алинд 
нөлөөлдөг гэсэн үр дүн нь Gan-Ochir болон Kaliappa (2016) нарын үр дүнтэй нийцтэй юм. 
Түүнчлэн депозитын зах зээлийн бүтэц, хөрөнгийн захын өөрчлөлт, эдийн засгийн мөчлөг 
нь хадгаламжийн  хүү болон зээлийн хүүний аль алинд нөлөөлж байна. Гэхдээ эдийн 
засгийн мөчлөгийг илэрхийлэх хувьсагчийн хувьд хүүний зөрүүнд аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүнээс шууд тооцсон мөчлөгийн үзүүлэлт (       ) нөлөөтэй байгаа бол, 
хадгаламжийн хүүний хувьд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 12 сарын шаталсан дундаж 
суурилан тооцсон мөчлөгийн бүрдэл (            ) нь зөвхөн дэглэм 1-д нөлөөтэй 
байна. Хадгаламжийн хүүнд депозитын захын Herfindahl-ийн индекс (      ) нөлөөтэй 
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Зээлийн хүүний динамик нь 2009 оны 1 дүгээр сараас 2014 оны 9 дүгээр 
сарын хооронд дэглэм 1-д байсан бол 2014 оны 10 дугаар сараас өнөөг 
хүртэл дэглэм 2-т байна. Энэ нь өнөөгийн зээлийн хүүгийн өөрчлөлтийг 
тайлбарлахад Хүснэгт 2-т үзүүлсэн дэглэм 2 дахь хамааралд анхаарлаа 
түлхүү хандуулах шаардлагатайг илтгэж байна. 

9 Тус индекс 0.01-ээс бага байха нь хүчтэй өрсөлдөөнтэй, 0.15-аас бага байх нь 
төвлөрөөгүй салбар, 0.15-0.25 хооронд орших нь дунд зэргийн төвлөрөлтэй, 0.25-
аас дээш байх нь өндөр төвлөрөлтэй болохыг илтгэдэг. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зээлийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн аль нь хүүний зөрүүнд, 
аль нь хадгаламжийн хүүнд нөлөөлөх замаар зээлийн хүүнд нөлөөлж 
байгааг тодорхойлох, улмаар хадгаламжийн хүү, хүүний зөрүүг 
бууруулах бодлогын зөвлөмжийг бодитой гаргах зорилгоор эдгээрийн 
Марков-шилжилтийн загварыг тус тусад нь үнэлж үр дүнг Хүснэгт 
2-ийн сүүлийн 2 баганад харуулсан. 

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад БХЗ-ын хүү нь хадгаламжийн хүү, 
хүүний зөрүүний аль алинд нь статистикийн хувьд ач холбогдол 
(хүүний зөрүүний хувьд зөвхөн дэглэм 2-ийн хувьд)-той нөлөөлж байна. 
БХЗ-ын хүү нь хадгаламж, зээлийн хүүний аль алинд нөлөөлдөг гэсэн 
үр дүн нь Gan-Ochir болон Kaliappa (2016) нарын үр дүнтэй нийцтэй 
юм. Түүнчлэн депозитын зах зээлийн бүтэц, хөрөнгийн захын өөрчлөлт, 
эдийн засгийн мөчлөг нь хадгаламжийн хүү болон зээлийн хүүний аль 
алинд нөлөөлж байна. Гэхдээ эдийн засгийн мөчлөгийг илэрхийлэх 
хувьсагчийн хувьд хүүний зөрүүнд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээс 
шууд тооцсон мөчлөгийн үзүүлэлт (IP_GAPt) нөлөөтэй байгаа бол, 
хадгаламжийн хүүний хувьд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 12 сарын 
шаталсан дундаж суурилан тооцсон мөчлөгийн бүрдэл (IP_MA_GAPt-3 ) 
нь зөвхөн дэглэм 1-д нөлөөтэй байна. Хадгаламжийн хүүнд депозитын 
захын Herfindahl-ийн индекс (HHI_Dt) нөлөөтэй байгаа бол хүүний 
зөрүүнд депозитын зах дээр хамгийн өндөр хувь эзлэх 5 банкны 
эзлэх хувийн жинд суурилан тооцсон төвлөрлийн харьцаа (CR5_Dt) 
статистикийн хувьд нөлөөтэй байна. 

Харин чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцаа (NPLt-5), инфляци (INFt-2), 
хүүний эрсдэл (IBRSDt), зээлийн зах зээлийн бүтэц (CR2_Lt) нь зөвхөн 
хүүний зөрүүнд нөлөөлж байгаа бол М2 мөнгөний өсөлт (G_M2t-6)
нь зөвхөн хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж байна. Эдгээр үр дүнгүүд 
нь онолын таамаглалтай нийцтэй буюу зээлийн захын бүтэц, зээлийн 
үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлүүд нь хүүний зөрүүнд нөлөөлдөг, 
харин эх үүсвэрийн өсөлт нь хадгаламжийн хүүнд нөлөөлөх юм. Иймд 
Хүснэгт 2-т харуулсан 3 үнэлгээний үр дүн нь харилцан хоорондоо 
болон өмнө нь манай оронд хийгдэж байсан судалгааны үр дүнгүүдтэй 
нийцтэй байна. 

Хүүний зөрүү болон хадгаламжийн хүүний загваруудын хувьд дэглэм 
өөрчлөгдөх магадлалд нөлөөлөгч статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
хувьсагч тодорхойлогдоогүй буюу тухайн магадлалууд нь экзоген 
байдлаар тодорхойлогдох үр дүн гарсан. Хүүний зөрүүний хувьд дэглэм 
хооронд шилжих магадлалыг тооцоход: p11 = 0.87, p12 = 0.13, p22 = 0.76, 
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p21 = 0.24 байна. Хүүний зөрүүний дэглэмүүдийн үргэлжлэх хугацааг 
шилжилтийн магадлалд суурилан тооцоход: дэглэм 1 үргэлжлэх дундаж 
хугацаа 7.6 сар, дэглэм 2 үргэлжлэх хугацаа 4.2 сар байна. 

Хүүний зөрүүний динамик цаг хугацааны туршид аль дэглэмд байсныг 
тодорхойлох зорилгоор дэглэмүүдийн магадлалыг тооцон Зураг 4-т 
харуулав. 

Зураг 4. Хүүний зөрүүний динамик дахь дэглэмүүдийн магадлал
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байгаа бол хүүний зөрүүнд депозитын зах дээр хамгийн өндөр хувь эзлэх 5 банкны эзлэх 
хувийн жинд суурилан тооцсон төвлөрлийн харьцаа (      ) статистикийн хувьд 
нөлөөтэй байна.  

Харин чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцаа (      ), инфляци (      ), 
 хүүний эрсдэл (      ), зээлийн зах зээлийн бүтэц (      ) нь зөвхөн хүүний зөрүүнд 
нөлөөлж байгаа бол М2 мөнгөний өсөлт (         нь зөвхөн хадгаламжийн хүүнд 
нөлөөлж байна. Эдгээр үр дүнгүүд нь онолын таамаглалтай нийцтэй буюу зээлийн захын 
бүтэц, зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдлүүд нь хүүний зөрүүнд нөлөөлдөг, 
харин эх үүсвэрийн өсөлт нь хадгаламжийн хүүнд нөлөөлөх юм. Иймд Хүснэгт 2-т 
харуулсан 3 үнэлгээний үр дүн нь харилцан хоорондоо болон өмнө нь манай оронд 
хийгдэж байсан судалгааны үр дүнгүүдтэй нийцтэй байна.  

Хүүний зөрүү болон хадгаламжийн хүүний загваруудын хувьд дэглэм өөрчлөгдөх 
магадлалд нөлөөлөгч статистикийн хувьд ач холбогдолтой хувьсагч тодорхойлогдоогүй 
буюу тухайн магадлалууд нь экзоген байдлаар тодорхойлогдох үр дүн гарсан. Хүүний 
зөрүүний хувьд дэглэм хооронд шилжих магадлалыг тооцоход:          ,          , 
        ,          байна. Хүүний зөрүүний дэглэмүүдийн үргэлжлэх хугацааг 
шилжилтийн магадлалд суурилан тооцоход: дэглэм 1 үргэлжлэх дундаж хугацаа 7.6 сар, 
дэглэм 2 үргэлжлэх хугацаа 4.2 сар байна.  

Хүүний зөрүүний динамик цаг хугацааны туршид аль дэглэмд байсныг тодорхойлох 
зорилгоор дэглэмүүдийн магадлалыг тооцон Зураг 4-т харуулав.  
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Хүүний зөрүүний динамик 2016 оны 1 дүгээр сараас хойш дэглэм 1-д байна. Иймд хүүний 
зөрүүг чанаргүй зээлийн өсөлт өсгөх чиглэлд, инфляци бууруулах чиглэлд, БХЗ-ын 
хүүний хэлбэлзэл өсгөх чиглэлд нөлөөлж байна. Түүнчлэн эдийн засгийн өсөлт саарч, 
хөрөнгийн захын идэвхижил сул байгаа нь хүүний зөрүүг өсгөх чиглэлд нөлөөлж буй 
макро хүчин зүйлс болж байна. Харин депозитын зах зээл дэх 5 том банкны эзлэх хувийн 
жинд суурилан тооцсон төвлөрлийн харьцаа (      ) эрчтэй өсч байсан нь хүүний зөрүүг 
бууруулах чиглэлд, харин зээлийн зах зээл дэх 2 том банкны зах зээлд эзлэх хувьд 
суурилан тооцсон төвлөрлийн харьцаа (      ) сүүлийн жил гаруй хугацаанд тогтвортой 
байгаа тул хүүний зөрүүнд нөлөө үзүүлээгүй байна.  
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Хүүний зөрүүний динамик 2016 оны 1 дүгээр сараас хойш дэглэм 1-д 
байна. Иймд хүүний зөрүүг чанаргүй зээлийн өсөлт өсгөх чиглэлд, 
инфляци бууруулах чиглэлд, БХЗ-ын хүүний хэлбэлзэл өсгөх чиглэлд 
нөлөөлж байна. Түүнчлэн эдийн засгийн өсөлт саарч, хөрөнгийн захын 
идэвхижил сул байгаа нь хүүний зөрүүг өсгөх чиглэлд нөлөөлж буй 
макро хүчин зүйлс болж байна. Харин депозитын зах зээл дэх 5 том 
банкны эзлэх хувийн жинд суурилан тооцсон төвлөрлийн харьцаа 
(CR5_Dt) эрчтэй өсч байсан нь хүүний зөрүүг бууруулах чиглэлд, харин 
зээлийн зах зээл дэх 2 том банкны зах зээлд эзлэх хувьд суурилан 
тооцсон төвлөрлийн харьцаа (CR2_Lt) сүүлийн жил гаруй хугацаанд 
тогтвортой байгаа тул хүүний зөрүүнд нөлөө үзүүлээгүй байна. 

Хадгаламжийн хүүний тэгшитгэлийн хувьд дэглэм хооронд шилжих 
магадлалыг тооцоход: p11 = 0.96, p12 = 0.04, p22 = 0.99, p21 = 0.01 байна. 
Хадгаламжийн хүүний динамик дахь дэглэмүүдийн үргэлжлэх хугацааг 
шилжилтийн магадлалд суурилан тооцоход: дэглэм 1 үргэлжлэх дундаж 
хугацаа 27 сар, дэглэм 2 үргэлжлэх хугацаа 80 сар байхаар байна. 

Хадгаламжийн хүүний динамик цаг хугацааны туршид аль дэглэмд 
байсныг тодорхойлох зорилгоор дэглэмүүдийн магадлалыг тооцон 
Зураг 5-д харуулав. 



56

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зураг 5. Хадгаламжийн хүүний динамик дахь дэглэмүүдийн магадлал
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Хадгаламжийн хүүний динамик 2013 оны 8 дугаар сараас хойш дэглэм 2-т байна. Энэ нь 2013 оны 
8 дугаар сараас 2014 оны 9 дүгээр сарын хооронд зээлийн хүүний дэглэм өөрчлөгдөхөд хүүний 
зөрүүний дэглэм өөрчлөгдсөн нь голлон нөлөөлсөн болохыг илэрхийлнэ. БХЗ-ын хүүний өсөлт нь 
хадгаламжийн хүүг өсгөх чиглэлд, М2 мөнгөний жилийн өсөлт (       2016 оны 3 дугаар сараас 
хойш эерэг байгаа нь хадгаламжийн хүүг бууруулах чиглэлд, эдийн засаг мөчлөгийн уналтын 
хэсэгт байгаа нь тус хүүг өсгөх чиглэлд, депозитын захын Herfindahl-ийн индекс өсч байгаа нь хүүг 
бууруулах, хөрөнгийн захын идэвхижил сул байгаа нь хадгаламжийн хүүг өсгөх чиглэлд нөлөөлж 
байна.  

5. Дүгнэлт, бодлогын зөвлөмж  

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголын зээлийн хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг нягтлан бодох 
бүртгэлийн задаргааны шинжилгээ болон Марков-шилжилтийн загвар ашиглан судаллаа. Марков-
шилжилтийн загвар нь зээлийн хүү, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүнд гарч буй огцом 
шилжилт, өөрчлөлтийг загварчлах, тайлбарлагч хүчин зүйлсийн нөлөө цаг хугацаанд өөрчлөгдөх 
боломжийг олгох тул бодит байдалд илүү нийцтэй үр дүн өгөх давуу талтай.  Энэ судалгааны 
ажлаас дараах сонирхолтой, чухал үр дүнгүүд гарав: 

 Зээлийн хүүний нягтлан бодох бүртгэлийн задаргаанаас харахад депозитын хүү өндөр 
байгаа нь зээлийн хүү өндөр байх суурь нөхцөл болж байна. Тухайлбал, 2008-2016 оны 
бодитой төлөгдсөн зээлийн хүү 14.2 хувь байгаагийн 8.7 нэгж хувь нь депозитын хүү, 
үлдсэн 5.5 нэгж хувь нь хүүний зөрүү байна. Хүүний зөрүү өндөр байхад банкуудын үйл 
ажиллагааны зардал, зээлийн эрсдлийн сангийн зардал голлон нөлөөлж байна. Ялангуяа 
зээлийн эрсдлийн сангийн зардал нь мөчлөг дагасан шинж чанартай буюу эдийн засгийн 
хүндрэлийн үед хүүний зөрүүний дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж байна.  

 Зарим тайлбарлагч хүчин зүйлсийн зээл, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүнд үзүүлэх 
нөлөө нь цаг хугацаанд өөрчлөгддөг буюу ямар дэглэмд байгаагаас хамаарч харилцан 
ялгаатай байна. Тухайлбал, зээлийн өсөлт саарсан энэ үед чанаргүй зээлийн нийт зээлд 
эзлэх хувийн зээлийн хүүнд үзүүлэх нөлөө нь хүчтэй буюу 0.86, харин хүүний зөрүүнд 
үзүүлэх нөлөө нь 0.34 байна. Харин БХЗ-ын хүү хадгаламж, зээлийн хүүнд статистикийн 
хувьд ач холбогдолтой нөлөөж байгаа бөгөөд зээлийн хүүнд шилжих нөлөө нь 0.23 байна.  

Дэглэм 1 Дэглэм 2 Дэглэм 2 

Хадгаламжийн хүүний динамик 2013 оны 8 дугаар сараас хойш дэглэм 
2-т байна. Энэ нь 2013 оны 8 дугаар сараас 2014 оны 9 дүгээр сарын 
хооронд зээлийн хүүний дэглэм өөрчлөгдөхөд хүүний зөрүүний дэглэм 
өөрчлөгдсөн нь голлон нөлөөлсөн болохыг илэрхийлнэ. БХЗ-ын хүүний 
өсөлт нь хадгаламжийн хүүг өсгөх чиглэлд, М2 мөнгөний жилийн өсөлт 
(G_M2t) 2016 оны 3 дугаар сараас хойш эерэг байгаа нь хадгаламжийн 
хүүг бууруулах чиглэлд, эдийн засаг мөчлөгийн уналтын хэсэгт байгаа 
нь тус хүүг өсгөх чиглэлд, депозитын захын Herfindahl-ийн индекс өсч 
байгаа нь хүүг бууруулах, хөрөнгийн захын идэвхжил сул байгаа нь 
хадгаламжийн хүүг өсгөх чиглэлд нөлөөлж байна.

V. ДҮГНЭЛТ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ 

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголын зээлийн хүүнд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийг нягтлан бодох бүртгэлийн задаргааны шинжилгээ болон 
Марков-шилжилтийн загвар ашиглан судаллаа. Марков-шилжилтийн 
загвар нь зээлийн хүү, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүнд гарч 
буй огцом шилжилт, өөрчлөлтийг загварчлах, тайлбарлагч хүчин 
зүйлсийн нөлөө цаг хугацаанд өөрчлөгдөх боломжийг олгох тул бодит 
байдалд илүү нийцтэй үр дүн өгөх давуу талтай. Энэ судалгааны ажлаас 
дараах сонирхолтой, чухал үр дүнгүүд гарав:

• Зээлийн хүүний нягтлан бодох бүртгэлийн задаргаанаас харахад 
депозитын хүү өндөр байгаа нь зээлийн хүү өндөр байх суурь 
нөхцөл болж байна. Тухайлбал, 2008-2016 оны бодитой төлөгдсөн 
зээлийн хүү 14.2 хувь байгаагийн 8.7 нэгж хувь нь депозитын хүү, 
үлдсэн 5.5 нэгж хувь нь хүүний зөрүү байна. Хүүний зөрүү өндөр 
байхад банкуудын үйл ажиллагааны зардал, зээлийн эрсдэлийн 
сангийн зардал голлон нөлөөлж байна. Ялангуяа зээлийн эрсдэлийн 
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сангийн зардал нь мөчлөг дагасан шинж чанартай буюу эдийн 
засгийн хүндрэлийн үед хүүний зөрүүний дийлэнх хэсгийг 
бүрдүүлж байна. 

• Зарим тайлбарлагч хүчин зүйлсийн зээл, хадгаламжийн хүү болон 
хүүний зөрүүнд үзүүлэх нөлөө нь цаг хугацаанд өөрчлөгддөг 
буюу ямар дэглэмд байгаагаас хамаарч харилцан ялгаатай байна. 
Тухайлбал, зээлийн өсөлт саарсан энэ үед чанаргүй зээлийн нийт 
зээлд эзлэх хувийн зээлийн хүүнд үзүүлэх нөлөө нь хүчтэй буюу 
0.86, харин хүүний зөрүүнд үзүүлэх нөлөө нь 0.34 байна. Харин 
БХЗ-ын хүү хадгаламж, зээлийн хүүнд статистикийн хувьд ач 
холбогдолтой нөлөөлж байгаа бөгөөд зээлийн хүүнд шилжих нөлөө 
нь 0.23 байна. 

• Зээл, депозитын захын бүтэц, эдийн засгийн мөчлөг, улсын төсвийн 
зардлын төлөв, хөрөнгийн зах зээлийн идэвхжил нь аль дэглэмд 
байхаас үл хамааран зээлийн хүү, хүүний зөрүүнд нөлөөлж байна. 
Ялангуяа, зах зээлийн өрсөлдөөн, төвлөрөл нь зээл, хадгаламжийн 
хүү бүрдэлтэнд чухал нөлөөтэй байна. 

• Зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлүүд (зээлийн эрсдэл, 
хүүний эрсдэл, эдгээрийн хамтын эрсдэл, инфляци), БХЗ-ын хүүний 
өөрчлөлт болон зээлийн зах зээлийн бүтэц нь хүүний зөрүүгээр 
дамжин зээлийн хүүнд нөлөөлдөг бол банкны салбарын нийт эх 
үүсвэрийн өсөлт нь хадгаламжийн хүүгээр дамжин зээлийн хүүнд 
нөлөөлдөг байна. 

• Зээлийн хүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээнээс 
харахад зээлийн хүү ойрын хугацаанд буурах нөхцөл харагдахгүй 
байна. Учир нь эдийн засгийн мөчлөгийн уналтын энэ үед 
чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь өсөх, БХЗ-ын хүү өндөрт 
хадгалагдах, хөрөнгийн захын идэвхжил сул байх, банкны салбарын 
эх үүсвэрийн өсөлт бага байх зэрэг нь депозитын хүү, хүүний 
зөрүүг өсгөх чиглэлд нөлөөлж зээлийн хүү буурах суурь нөхцөлийг 
бүрдүүлэхээргүй байна. 

• Цаашид энэ төрлийн шинжилгээг том, дунд болон жижиг 
банкууд болон банкны системийн хувьд панел өгөгдөл ашиглан 
үргэлжлүүлэн судалж, бодлогын арга хэмжээний банк тус бүрд 
хэрхэн ялгаатай нөлөөлөхийг судлах шаардлагатай байна. 
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Жижиг, нээлттэй эдийн засагтай, импортын эзлэх хувь өндөртэй 
манай эдийн засгийн одоогийн болон ойрын төлөвөөс харахад зээлийн 
хүүг бууруулахад чиглэсэн бодлогын арга хэмжээ авах боломж 
хязгаарлагдмал байна. Гэхдээ макро эдийн засаг тогтворжихын хэрээр 
бодлогын зоримог арга хэмжээ авах замаар зээлийг хүүг бууруулах 
асуудал бидний өмнө том сорилт болж байна. Судалгааны үр дүнд 
суурилан зээлийн хүүг бууруулах чиглэлд дараах бодлогын саналыг 
танилцуулж байна:

Макро эдийн засгийн тогтвортой орчинг бүрдүүлэх, хөрөнгийн зах 
зээлийг хөгжүүлэх. 

Макро эдийн засаг тогтворжиж, бодит сектор сэргээгүй орчинд банкны 
салбарын хүүг бууруулах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
аливаа арга хэмжээ нь анхны хүссэн үр дүндээ хүрэхгүй. Иймд 
зээлийн хүүг бууруулах арга хэмжээг инфляци тогтворжиж, эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлт хангагдсан, эдийн засгийн мөчлөгийн нөлөөг 
зөөлрүүлэх төсвийн, макро-зохистой бодлогын арга хэрэгслүүд бүрдэж, 
амжилттай хэрэгжих тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй 
юм. Санхүүгийн салбарыг олон тулгууртай болгох бодлогын хүрээнд 
хөрөнгийн зах зээлийг идэвхжүүлэх нь зээлийн хүүг бууруулах бодлого 
амжилттай хэрэгжихэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

Бодлогын хүү, хүүний коридорын механизмыг хослуулан хадгаламжийн 
хүүг бууруулах. 

Манай банкны салбарын өнөөгийн нөхцөлд банкуудын хугацаатай 
хадгаламжийн хүүний шийдвэрт овернайт эх үүсвэрийн хүү тусгалаа 
хангалттай сайн олохгүй байна. Учир нь овернайт хугацаатай эх үүсвэр 
нь хэт богино хугацаатай тул тус эх үүсвэрийн хүү, хэмжээ нь банкны 
зээлийн шийдвэрт нөлөөлөх боломжгүй байна. Ялангуяа банкны 
мөнгөн хөрөнгийн удирдлага нь өндөр хөгжилтэй орны түвшинд хүрч 
хөгжөөгүй байна. Иймд өндөр хөгжилтэй орнуудын адил овернайт 
хэрэгслийн хүүнээс банкны хадгаламж, зээлийн хүүнд үзүүлдэг нөлөө 
манай оронд хангалттай сайн ажиглагдахгүй. 

Манай банкуудын хадгаламжийн бүтээгдэхүүний хамгийн бага 
хугацаа нь 1 сар байна. Иймд төв банкнаас байнгын хэрэгслээр зээлдэх 
боломжтой эх үүсвэрийн хугацааг 1 сар хүртэл болгох нь банкуудын 
эх үүсвэрийн төлөөх өрсөлдөөнийг бууруулж, 1 сарын хугацаатай 
хадгаламжийн хүү нь бодлогын хүүний орчим байх нөхцөл бүрдэнэ. 
Харин 1 сарын хугацааны хадгаламжийн хүү нь банкны хүүний бүтцийн 
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суурь хүүний нэг тул түүний өөрчлөлт харьцангуй урт хугацаатай 
хадгаламжийн хүүнүүдэд нөлөөлнө. Ялангуяа банкууд эх үүсвэрийн 
төлөө үр ашиггүй өрсөлдөөнд орж, хадгаламжийн хүү өндөрт хадгалж 
буй орчинд энэ бодлогын арга хэмжээ нь чухал ач холбогдолтой. 
Хадгаламжийн хүүний өөрчлөлт нь банкны зээлийн хүүний шийдвэрт 
шууд тусгалаа олно. Иймд мөнгөний бодлогын хүүний өөрчлөлт 
зээл, хадгаламжийн хүүнд үзүүлэх нөлөө сайжрах боломжтой. Иймд 
дараах өөрчлөлтийг хийх мөнгөний бодлогын хэрэгслүүдэд оруулах 
шаардлагатай:

- Хүүний коридорыг илүү нарийн буюу мөнгөний бодлогын хүү ±1 
нэгж хувь болгох, шаардлагатай тохиолдолд хүүний коридорыг 
нарийн, ассимметрик тогтоох;

- Хүүний коридорын доод, дээд хязгаар дээр хийх татах хадгаламж, 
репо хэрэгслийн хугацааг 1 сар хүртэлх гэж өөрчлөх;

- Мөнгөний бодлогын хүүг инфляци, эдийн засгийн өсөлт болон 
макро эдийн засгийн тогтвортой байдалтай уялдуулан шат дараатай 
бууруулах. Жишээ нь, инфляци 6 хувьд тогтворжиж, бодлогын хүү 
6-7 хувь байх тохиолдолд богино хугацаатай хадгаламжийн хүү 8 
хувиас хэтрэхгүй байх боломжтой. 

Төгрөгийн заавал байлгах нөөц(ЗБН)-ийн хангалтанд урамшуулал олгох, 
ЗБН-ийн хувийг бууруулах. 

Өнөөдөр ЗБН-ийн хувь төгрөг, гадаад валют тус бүрийн хувьд татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 12 хувьтай тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл, банк 
татсан эх үүсвэрийн 88 хувьтай тэнцүү хэсгийг нь орлого олдог активт 
байршуулах боломжтой буюу үлдсэн 12 хувьд төлж буй эх үүсвэрийн 
зардлыг зээлийн хүүндээ шингээх ёстой болно. Иймд олон улсын 
туршлагын дагуу төгрөгийн ЗБН-д урамшуулал олгож байгаа өнөөгийн 
практикийг үргэлжлүүлэх нь хүүний зөрүү буурах, харьцангуй бага 
түвшинд хадгалагдахад эерэгээр нөлөөлнө. Түүнчлэн макро эдийн 
засаг, санхүүгийн салбар тогтворжиж, макро зохистой бодлогын 
хэрэгслүүд хөгжихийн хэрээр төгрөгийн ЗБН-ийн хувь хэмжээг шат 
дараатай бууруулах нь хүүний зөрүү буурах гол нөхцөл болно. Хүүний 
коридор нэвтрүүлсэн, зах зээл нь тогтворжсон улсуудад ЗБН-ийн 
хувийг тэг хүртэл түвшинд тогтоосон байдаг. Харин манай орны хувьд 
валютын ЗБН-ийн хувийг харьцангуй өндөр түвшинд хадгалах замаар 
долларжилтыг бууруулах, төгрөгийн харьцангуй өгөөжийн өндөр 
хадгалах хэрэгцээ, шаардлага бий. 
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Банкуудын санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэх, өрсөлдөөнийг бий болгох. 

Банкуудыг нэгтгэх, бүтцийн өөрчлөлт хийх замаар эрсдэл даах 
санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ийнхүү дотоодын 
банкуудын чадавхи сайжрахын хэрээр гадаадын банкны салбар, нэгжийг 
дотоод зах зээлд нэвтрүүлэх замаар банкны салбарын өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлэх нь зээлийн хүү буурахад нөлөөлнө. Гэхдээ гадаадын банк 
оруулж ирэх цаг хугацаа нь эдийн засаг тогтворжиж сэргэсэн, дотоодын 
банкуудын санхүүгийн чадавхи сайжирсан, эрх зүй, хяналт шалгалтын 
зохицуулалт нь бүрэлдсэн үетэй давхцах шаардлагатайг бусад орны 
туршлага харуулдаг. Түүнчлэн тухайн нэг гадаадын банкны салбар, 
нэгж орж ирж үйл ажиллагаа эрхлэх нь нь үндэсний аюулгүй байдал, 
эрх ашигт харшлах эсэх асуудлыг ч давхар анхаарах ёстой болно. 

Зээлийн эрсдэлийг бууруулахад үргэлжлүүлэн анхаарах. 

Банк зээлийн эрсдэлийн үнэлгээг сайжруулах, зээлийн эргэн төлөлтийн 
хугацааг зээлийн зориулалт, ашиглалттай нягт уялдуулж бодитой 
тогтоох зэрэг асуудал нь зээлийн эрсдэлийг бууруулах банкны өөрийн 
үйл ажиллагаатай холбоотой хэсэг юм. Харин нэгэнт зээл чанаргүй 
болох тохиолдолд барьцаа хөрөнгийг банк өөрийн мэдэлд авах, зарж 
борлуулахтай холбогдсон шүүх, шүүхийн гүйцэтгэлийн ажиллагаа 
тодорхой, шуурхай байх нь зээлийн ерөнхий эрсдэлийг бууруулж, хүүнд 
шингэх эрсдэлийн зардлыг багасгахад мөн чухал юм. Үүний зэрэгцээ 
зээлийн мэдээллийн сан, зээлийн түүх бүрдүүлэлтийг сайжруулах нь 
зээлийн эрсдэлийг бууруулахад чухал үүрэгтэй хэвээр байна. 
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2016 оны 6 дугаар сар

10 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын 
байр суурийг илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, 
шүүмжийг хүлээн авахдаа бид таатай байх болно.
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ХУРААНГУЙ

Уг судалгааны ажлаар төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханшийн эдийн засаг (ДНБ, инфляци, хүүний түвшин, мөнгөний 
нийлүүлэлт)-т болон эдийн засгийн бодит салбар (уул уурхай, ХАА, 
боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга, худалдаа, тээвэр ба агуулах)-уудын 
үйлдвэрлэлд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлохыг зорилоо. Эмпирик 
шинжилгээнд 2000-2015 оны хоорондох улирлын тоон өгөгдлийг 
ашиглан бүтцийн вектор авторегрессив (SVAR) загварыг үнэлсэн. 
Үнэлгээний үр дүнд төгрөгийн нэрлэсэн ханш сулрах нь импортын 
орц өндөртэй салбаруудын үйлдвэрлэлийг бууруулах замаар эхний 
1-2 улиралд нийт ДНБ-д сөргөөр нөлөөлдөг боловч дунд хугацаанд 
экспортод чиглэсэн салбаруудын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар 
нийт эдийн засагт эерэгээр нөлөөлдөг байна.

Түлхүүр үгс: Төгрөгийн нэрлэсэн ханш, ханшийн хэлбэлзэл, макро 
эдийн засаг, рекурсив бус бүтцийн VAR загвар

JEL ангилал: C32, F31, F41
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I. УДИРТГАЛ

Уян хатан ханшийн тогтолцоо бүхий, гадаад худалдаанаас өндөр 
хамааралтай, уул уурхайд түшиглэсэн жижиг, нээлттэй эдийн засгийн 
хувьд манай улс нь гадаад эдийн засаг, ялангуяа, БНХАУ-ын эдийн 
засгийн нөхцөл байдал, дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнээс 
мэдрэмтгий бөгөөд гадаад шокыг голчлон ханш болон нөөцөө өөрчлөх 
замаар хүлээн авдаг. Сүүлийн 16 жилийн өгөгдлөөс харахад төгрөгийн 
нэрлэсэн ханш ам.долларын эсрэг нийт хугацааны 75%-д суларч байсан 
нь төгрөгийн ханш гадаад валютын эсрэг ихэвчлэн сулрах хандлага, 
дарамттай байдгийг харуулж байна (Дүрслэл 1).

Дүрслэл 1. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах (₮/$) нэрлэсэн ханшийн жилийн 
өөрчлөлт (2001:M1 – 2016:M4)
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2012 оныг хүртэл 2 жилийн турш чангарав. 2012 оноос түүхий эдийн 
үнэ эргэн унаж, төсөв, мөнгөний бодлого тэлэх хандлагатай байсан 
нь төгрөгийн ханш сулрах дарамтыг бий болгож 2014 оны 6 дугаар 
сарын байдлаар төгрөгийн ханш жилийн дотор 26%-иар суларчээ. 
Харин 2014 оноос хойш түүхий эдийн үнэ үргэлжлэн унасан хэдий ч 
Оюутолгойн үйлдвэрлэл эхэлж, Засгийн газар, Хөгжлийн банк, банкууд 
гадаад санхүүжилт босгосон нь төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн сулралт 
буурах үндсэн шалтгаан болсон ба 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 
ханш тогтворжих хандлагатай байна. Ханш савалгаа ихтэй байгаа нь 
ерөнхийдөө эдийн засгийн бүтцийн хувьд төрөлжөөгүй, уул уурхайгаас 
хэт хамааралтай, хуримтлалгүй явж ирсэнтэй холбоотой.

Ийнхүү ханш хэлбэлзэл өндөртэй байгаа нь мөнгөний бодлогын 
шилжих механизм дахь ханшийн сувгийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх 
ба нэрлэсэн ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг судлах үндэслэл 
болов. Түүнчлэн эдийн засгийн онолын дагуу тухайн улсын үндэсний 
валютын ханш сулрах нь экспортын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 
замаар уул уурхайн бус экспортыг дэмжих, импортыг орлох дотоодын 
үйлдвэрлэлд боломж олгодог тул нийт эдийн засагт урт хугацаанд эерэг 
нөлөөтэй гэж үздэг. Иймд, энэхүү судалгааны ажлаар валютын ханшийн 
нийт эдийн засаг (ДНБ)-т үзүүлэх нөлөөг судлахаас гадна эдийн засгийн 
бодит салбаруудын үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөөг судлахыг зорьсон. 
Уг судалгааны талбарт хийгдсэн ажлуудаас харахад валютын ханш нь 
тухайн улсын онцлог, шинж чанараас шалтгаалан улс тус бүрийн хувьд 
харилцан адилгүй нөлөө үзүүлдэг бөгөөд богино, урт хугацаанд мөн 
адил харилцан адилгүй нөлөөлдөг байна.

Энэхүү судалгааны ажилд 2000-2015 оны хоорондох улирлын өгөгдлийг 
ашиглан бүтцийн вектор авторегрессив (SVAR) загвар үнэлж төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах ханшийн нийт эдийн засаг, эдийн засгийн бодит 
салбаруудад үзүүлэх нөлөөг судалсан болно. Ийнхүү ханшийн эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөг судалснаар ханшийн огцом өөрчлөлтийн эдийн 
засагт бий болгох эрсдэлийг үнэлэх, үндэсний валютын ханш сулрах 
нь уул уурхайн бус салбар, тухайлбал, ХАА-н салбарыг дэмжиж 
байгаа эсэхийг тодорхойлох замаар ханшийн бодлого эдийн засгийн 
салбаруудад хэрхэн нөлөөлж байгаад үнэлэлт өгөх ач холбогдолтой юм. 
Түүнчлэн өмнө нь Монгол Улсын хувьд валютын ханшийн салбаруудад 
үзүүлэх нөлөөг онцгойлон судалж байгаагүй бөгөөд уг судалгааны 
ажилд Sims, Zha (1995) нарын дэвшүүлж, Kim, Roubini (2000) нарын 
эмпирикт ашигласан санаанд үндэслэн рекурсив бус хязгаарлалт бүхий 
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бүтцийн вектор авторегрессив (SVAR) загварыг ашигласан нь тус 
судалгааны ажлын шинэлэг тал болов.

Судалгааны ажил нь үндсэн 5 бүлэгтэй. Хоёрдугаар бүлэгт валютын 
ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, уг шинжилгээг хийхэд 
ашиглагдах аргачлалын талаар олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлын 
тоймыг танилцуулсан. Харин гуравдугаар бүлэгт онолын загварын 
танилцуулга, бүтцийн вектор авторегрессив (SVAR) загварт авч үзсэн 
хязгаарлалт, өгөгдлийн тодорхойлолтыг тусгасан бол дөрөвдүгээр 
бүлэгт эмпирик үнэлгээний үр дүнг харуулсан. Эцэст нь, судалгааны үр 
дүнд тулгуурлан дүгнэлт, санал боловсрууллаа.

II. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

Жижиг, нээлттэй эдийн засгийн хувьд үндэсний валютын ханш сулрах 
нь импортын бүтээгдэхүүний үнэ, цаашлаад бусад бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний орцоор дамжин нийт үнийн түвшинг нэмэгдүүлэх 
нөлөөтэй. Түүнчлэн уламжлалт эдийн засгийн онолын дагуу тухайн 
улсын валютын ханш суларснаар “хэрэглээний шилжилт”-ийн 
механизмаар дамжин импортын бүтээгдэхүүнийг худалдан авах 
дотоодын эрэлт импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөхүйц дотоодод 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн рүү шилжих, экспортын бүтээгдэхүүний 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах замаар тухайн улсын экспорт нэмэгдэх, 
улмаар нийт эдийн засаг тэлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг гэж үздэг. Гэвч 
олон тооны эмпирик судалгааны ажлууд ханш сулрах нь үнийн түвшинг 
өсгөх замаар нийт эрэлтийг бууруулдаг тул эдийн засгийн идэвхжилд 
тухайн улсын онцлогоос шалтгаалан харилцан адилгүй нөлөөлдөг 
болохыг харуулжээ.

Үндэсний валютын ханш сулрах нь худалдаалагддаггүй 
бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад худалдаалагддаг бүтээгдэхүүний үнийг 
нэмэгдүүлэх, энэ нь импорттой өрсөлдөх дотоодын үйлдвэрлэлийн 
салбарт нөөц (ажиллах хүч, капитал, хөрөнгө оруулалт, г.м)-ийг 
шилжүүлэх замаар тус салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлдэг.11 
Ийнхүү экспорт нэмэгдэж, импорт буурснаар гадаад худалдаа 
сайжрах нөлөөтэй бөгөөд хөгжиж буй маш олон улс ханш сулрах нь 

11 Валютын ханш суларснаар богино хугацаанд худалдаалагддаг салбарт цалин өсч, 
ажиллах хүчний урсгал тус салбарт чиглэх, салбарын бүтээмж нэмэгдэх нөлөөтэй 
гэж үздэг боловч худалдаалагддаггүй салбар үүнийг дагаж цалингаа өсгөх замаар 
нөөцийн урсгал тогтворждог гэж үздэг ба үүнийг Баласса-Самуэлсоны нөлөө гэнэ 
(Balassa, 1964; Samuelson, 1964).
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тухайн улсын төлбөрийн тэнцэл сайжрах12, нийт эдийн засгийг тэлэх 
нөлөө (expansionary effect) үзүүлдэг талаар дурджээ. Нөгөөтэйгүүр 
нэрлэсэн ханш сулрах нь харьцангуй өндөр зардлаар гадаад худалдааг 
сайжруулдаг буюу эдийн засгийн өсөлтөд шууд бусаар сөрөг нөлөө 
үзүүлэх магадлалтай. Үүнийг ханшийн сулралтын эдийн засгийг хумих 
нөлөө (contractionary effect) гэх ба хэд хэдэн онолын шалтгаантай.

Нэгдүгээрт, ханш сулрах нь худалдаалагддаг бүтээгдэхүүний үнэ, 
цаашлаад ерөнхий үнийн түвшинг нэмэгдүүлэх, бодит мөнгөний 
нийлүүлэлтийг бууруулах замаар нийт эрэлт, үйлдвэрлэлийг бууруулдаг 
(Edwards, 1986). Хоёрдугаарт, Diaz-Alejandro (1963)-ийн анхлан 
дэвшүүлснээр ханш сулрах нь орлогыг хэрэглэх хандлага өндөртэй 
хүмүүсээс хадгалах хандлага өндөртэй хүмүүс рүү шилжүүлж, орлогыг 
дахин хуваарилах (income distributional effect) замаар нийт эрэлтийг 
бууруулдаг гэж үздэг. Гуравдугаарт, тухайн улсын импортын сагсанд 
хөрөнгө оруулалтын болон зайлшгүй шаардлагатай завсрын болоод 
хэрэглээний бүтээгдэхүүн давамгайлдгаас шалтгаалан импорт нь 
ханшаас мэдрэмжгүй тохиолдолд валютын ханш сулрах нь эдийн 
засгийн өсөлтийг сааруулах магадлалтай (Upadhyaya & Upadhyay, 
1999). Түүнчлэн дээрх эрэлтийн сувгуудаас гадна, ханш сулрах нь 
нийлүүлэлтийн сувгаар дамжин эдийн засгийн идэвхжилд сөргөөр 
нөлөөлөх боломжтой (Edwards, 1986; Upadhyaya & Upadhyay, 
1999). Hanson (1983) импортын орцын худалдаалагддаггүй барааны 
үйлдвэрлэл дэх ач холбогдлыг онцолсон бол Lizondo, Montiel (1989) нар 
валютын ханш суларч импортын орц (түлш г.м)-ын зардал нэмэгдсэнээс 
шалтгаалан худалдаалагддаггүй салбарын ашиг буурснаар нийт 
нийлүүлэлтийг хумих нөлөөтэй гэж үзжээ. Үүнээс гадна валютын ханш 
суларсантай холбоотойгоор инфляци нэмэгдсэн тохиолдолд хүүний 
түвшинг өсгөх тул ажиллах хүчний буюу хөдөлмөрийн эрэлтийг 
бууруулдаг. Krugman, Taylor (1978) нар Кейнсийн хандлагыг ашиглан 
(i) ханш сулрахаас өмнөх хугацаанд импорт нь экспортоос их байсан, 
(ii) ашиг болон цалингийн хэрэглээнд үзүүлэх нөлөө харилцан адилгүй, 
(iii) ханш суларснаас шалтгаалан засгийн газрын зардал нэмэгддэг бол 
ханш сулрах нь эдийн засагт сөргөөр нөлөөлдөг болохыг тодорхойлсон.

12 Онолын хувьд Маршалл-Лернерийн нөхцөл хангагдаж буй тохиолдолд үндэсний 
валютын ханш сулрах нь төлбөрийн тэнцлийг сайжруулдаг. Тодруулбал, валютын 
ханшаас хамаарах экспорт, импортын эрэлтийн мэдрэмжийн абсолют утгуудын 
нийлбэр 1-ээс их байвал Маршалл-Лернерийн нөхцөл хангагдсан гэж үзэх ба 
валютын ханшийн гадаад худалдаанд үзүүлэх харилцан адилгүй нөлөөллийг 
судалсан ажлуудыг энэ бүлэгт дэлгэрэнгүй танилцуулна.
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Түүнчлэн валютын ханшийн эдийн засаг, гадаад худалдаанд үзүүлэх 
нөлөөллийг судлахдаа ханшийн хэлбэлзэл болон гажилт (ханш тэнцвэрт 
түвшнийхээ дээр эсвэл доор байх)-ын нөлөөг салгаж авч үздэг.

2.1. Ханшийн хэлбэлзлийн нөлөө

Ханшийн хэлбэлзэл, өөрчлөлтийн эдийн засгийн өсөлт, макро эдийн 
засгийн бусад үзүүлэлтүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх судалгааны 
талбарт маш олон тооны судалгаа хийгджээ. Ерөнхийдөө, Connolly 
(1983), Gylfason, Schmid нар (1983), Krueger (1978), Taylor, Rosensweig 
нар (1984), Kamin (1988) зэрэг эхэн үеийн эмпирик судалгааны ажлууд 
валютын ханш сулрах нь эдийн засагт эерэг нөлөөтэй гэсэн санааг 
дэмжих хандлагатай байсан. Гэвч үүний дараагаар Gylfason, Radetzki 
нар (1991), Atkins (2000), Kamin, Rogers нар (2000), Odusola, Akinlo нар 
(2001), Berument, Pasaogullari нар (2003), El-Ramly, Abdel-Haleim нар 
(2008) зэрэг маш олон судалгааны ажлууд ханш сулрахын эдийн засаг 
дахь сөрөг нөлөөг онцлох болов.

Түүнчлэн цөөнгүй судалгааны ажил ханшийн өөрчлөлт нь эдийн засагт 
харилцан адилгүй нөлөөтэй болохыг харуулжээ. Тухайлбал, Edwards 
(1986) болон Rhodd (1993) нар ханш сулрах нь богино хугацаанд эдийн 
засагт сөрөг нөлөө үзүүлдэг боловч урт хугацаанд эерэгээр нөлөөлдөг 
болохыг тогтоосон байна. Үүнтэй төстэй дүгнэлтийг El-Ramly, Abdel-
Haleim (2008) нар хийсэн бөгөөд ханш сулрахын эдийн засаг дахь эерэг 
нөлөө илрэх хүртэл тодорхой хугацааны туршид сөрөг хариу үйлдэл 
үзүүлж байв. Түүнчлэн хэд хэдэн судалгааны ажил (Bahmani-Oskooee, 
1998; Upadhyaya, Upadhyay, 1999)-уудад ханшийн өөрчлөлт нь эдийн 
засгийн идэвхижилд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн үр дүн гарчээ. 
Олон улсын өгөгдөлд үндэслэн хийсэн судалгаанууд харилцан адилгүй 
үр дүнд хүрсэн. Тухайлбал, Bahmani-Oskooee, Miteza (2006) нар 42 
улсын панел өгөгдөлд үндэслэн ЭЗХАХБ13-ын бус улсуудад ханш 
сулрах нь урт хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг бууруулах нөлөөтэй 
боловч ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудын хувьд эерэг, сөрөг буюу холимог 
нөлөөтэй болохыг тогтоожээ.

Тогтмол ханшийн системээс татгалзсан буюу Алтан стандартаас 
гарсантай холбоотойгоор улс орнуудын валютын ханшийн хэлбэлзэл 
огцом нэмэгдэх болсон ба үүнээс шалтгаалан 1970-1990 онд ханшийн 
хэлбэлзлийн гадаад худалдаанд үзүүлэх нөлөөг түлхүү судалсан байдаг.

13 Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)
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2.2. Ханшийн гажилтын нөлөө

Аливаа улсын тэнцвэрт ханш нь тухайн улсынхаа суурь, үндсэн 
хүчин зүйлсээр тодорхойлогдох боловч оновчтой бус төсөв, мөнгөний 
бодлогоос шалтгаалан тэнцвэрээсээ гаждаг гэсэн санааг Edwards 
(1986) анхлан дэвшүүлсэн. Валютын ханш нь тэнцвэрт түвшинтэйгээ 
харьцуулахад илүү үнэлэгдсэн байвал эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг 
нөлөөтэй гэдэгтэй бараг бүх судлаачид санал нэгдсэн байдаг (Dollar, 
1992; Easterly, 2005).

Харин сүүлийн үеийн судалгааны ажлууд тухайн улсын үндэсний 
валют дутуу үнэлэгдсэнээр эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг гэж үзсэн. 
Тухайлбал, Rodrik (2008) худалдан авах чадварын паритетэд үндэслэн 
хэд хэдэн улсын хувьд бодит ханшийн гажилтын индексийг тооцоолж, 
дутуу үнэлэгдсэн ханш нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөтэй 
болохыг онцолжээ. Тэрээр сул институци, зах зээлийн гажуудал нь 
худалдаалагддаг салбарт сөргөөр нөлөөлдөг тул тус салбарын хэмжээ 
оновчтой түвшинээс бага байх ба үндэсний валютын ханш дутуу 
үнэлэгдэх нь тус салбарын хэмжээ томроход дэмжлэг болдог гэж үзсэн. 
Зүүн Азийн орнууд, ялангуяа БНХАУ-ын амжилттай туршлагууд уг үр 
дүнтэй нийцтэй байдаг боловч энэ нь дутуу үнэлэгдсэн валютын ханш 
эдийн засгийн хэт халалт, илүүдэл инфляцид хүргэх замаар эдийн засагт 
сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн Вашингтоны зөвшилцөлтэй зөрчилддөг 
(Berg & Miao, 2010).14

Үүний дараа Glüzmann нар (2012), Mario нар (2011), Mbaye (2012), 
Rapetti нар (2012) валютын ханшийн гажилт нь эдийн засагт эерэг 
нөлөөтэй гэсэн Rodrik (2008)-ын үр дүнг нарийвчлан судалсан ба 
ерөнхийдөө дээрх хамаарал байдаг болохыг батлан харуулжээ. Гэвч 
дутуу үнэлэгдсэн ханш ямар механизмаар дамжин эдийн засагт эерэг 
нөлөө үзүүлдэг нь маргаантай хэвээр байна (Magud, Sosa нар, 2013). 
Glüzmann нар (2012) валютын ханш сулрах нь худалдаалагддаг 
салбарт нөлөөгүй, харин хадгаламж, хөрөнгө оруулалтыг дэмждэг гэж 
үзсэн. Үүний эсрэгээр, Mbaye (2012) үндэсний валютын ханш дутуу 
үнэлэгдсэнээс шалтгаалан нийт хүчин зүйлийн өгөөж нэмэгддэг гэсэн үр 
дүнд хүрсэн бол Mario нар (2011) дутуу үнэлэгдсэн ханш нь экспортын 
төрөлжилт, экспортын технологийн орцыг нэмэгдүүлдэг гэж үзсэн.

14 Berg, Miao (2010) нар эдгээр харилцан адилгүй үр дүнгүүдийг нийцүүлэхийг 
оролдсон бөгөөд дутуу үнэлэгдсэн валютын ханш нь хэт хөрсөн эдийн засгийг 
потенциал түвшинд нь авчрах замаар богино хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг 
дэмждэг гэж үзсэн.
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Валютын ханш сулрах нь ханш дутуу үнэлэгдсэн болохыг бүрэн 
илтгэхгүй боловч ханш суларснаар дутуу үнэлэгдэх нөхцөл бүрдэх 
тул дутуу үнэлэгдсэн ханш нь аливаа хөгжлийн стратегид ханшийн 
гүйцэтгэх үүргийг төлөөлөх боломжтой. Гэхдээ хөгжиж буй улсууд 
валютын ханшаа сул хэвээр нь хадгалах чадамжгүй байх магадлалтай. 
Уг бодлогын сонголт нь тухайн улсыг бусад улстай сөргөлдөөнд 
оруулах, инфляцийг өдөөх хандлагатай (Eichengreen, 2007).

Валютын ханшийн гажилтын гадаад худалдаанд үзүүлэх нөлөөг 2000 
оноос хойш чухалчилж эхэлсэн бөгөөд ханш тэнцвэрт түвшнээсээ 
тогтвортой илүү эсвэл дутуу үнэлэгдэх нь дэлхийн хэмжээний урсгал 
дансны тэнцвэртэй бус байдлын үндсэн шалтгаан хэмээн үзэж байна.

2.3. Ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг судалсан аргачлалууд

Валютын ханшийн өөрчлөлт болон эдийн засгийн идэвхжилийн 
хоорондох хамаарлыг судлах зорилгоор сүүлийн үед хийгдэж буй 
судалгааны ажлууд эмпирик үнэлгээний загвар хөгжүүлэхдээ тодорхой 
онолд суурилах бус энгийн вектор авторегрессив (VAR), эсвэл бүтцийн 
вектор авторегрессив (SVAR) аргачлалуудыг ашиглах нь давамгайлж 
байна. Тодорхой хувьсагчид хоорондоо ямар нэгэн хамааралтай болох 
тухай төсөөлөл байх тул энэ төрлийн эмпирик шинжилгээнд VAR 
хандлагыг ашиглах боломжтой. Тухайлбал, Kamin, Rogers нар (2000), 
Odusola, Akinlo нар (2001), Vinh, Fujita нар (2007), El-Ramly, Abdel-
Haleim нар (2008) валютын ханшийн өөрчлөлтийн эдийн засгийн 
өсөлтөд үзүүлэх нөлөөллийг VAR хандлага ашиглан судалсан.

Гэвч, валютын ханшийн эдийн засгийн үзүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлж 
буй механизмыг ойлгохын тулд тохиромжтой онолын суурь зайлшгүй 
шаардлагатай хэвээр байна. Ийнхүү тодорхой онолын суурьтай байх 
нь VAR загвар дахь эндоген хувьсагчдыг тодорхойлж сонгох, эмпирик 
болон онолын хамаарлыг харьцуулах замаар загварын үнэлгээг 
засварлах, тохируулах боломжийг олгодог. Валютын ханш болон эдийн 
засгийн өсөлтийн хоорондох эмпирик хамаарлыг тогтооход хамгийн 
чухал түлхэц болсон онолын загварыг Edwards (1986) хөгжүүлсэн. 
Түүнчлэн Rhodd (1993) дараах гурван зах зээл бүхий энгийн Шинэ-
Кейнсийн загварыг тодорхойлсон нь эмпирик шинжилгээнд өргөн 
ашиглагдаж байна.
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Бүтээгдэхүүний зах зээл:

Y = C + I + G + X ‒ M буюу Y ‒ C ‒ G = I + X ‒ M (1)
S = Id + If (2)
S = S(Y, r) (3)
Id = Id (Y, r) (4)
If = If (Y, e) (5)

Энд:
Y ~ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ);
C ~ хувийн хэрэглээ;
I ~ дотоодын хөрөнгө оруулалт (Id);
S ~ хадгаламж;
G ~ засгийн газрын зардал;
X ‒ M ~ цэвэр экспорт буюу гадаадын хөрөнгө оруулалт (If);
r ~ дотоодын хүүний түвшин;
e ~ валютын ханш;

Мөнгөний зах зээл:

Ms0 = Md (6)
Md = ML(Y, r) (7)

Энд:
Ms0 ~ мөнгөний нийлүүлэлт; 
Md ~ мөнгөний эрэлт;

Гадаад валютын зах зээл:

B = T(Y) + F(r) (8)

Энд:
B ~ төлбөрийн тэнцэл;
T ~ барааны гадаад худалдаа;
F ~ санхүүгийн урсгал;

Дээрх загварт валютын ханш нь цэвэр экспорт, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг өөрчлөх замаар хадгаламж, ДНБ-д нөлөөлдөг. ДНБ-ий 
өөрчлөлт нь мөнгөний эрэлтэд нөлөөлөх тул мөнгөний нийлүүлэлтийн 
шийдвэр гаргалт мөн адил өөрчлөгдөнө. Үүнтэй зэрэгцэн валютын ханш 
нь барааны гадаад худалдаа болон мөнгөний нийлүүлэлтийн шийдвэр 
буюу хүүний түвшний өөрчлөлтөөс шалтгаалсан санхүүгийн урсгалын 
өөрчлөлтөөр тус тус дамжин төлбөрийн тэнцэлд тохиргоо хийнэ гэсэн 
энгийн сувгийг харуулжээ.

Энэ чиглэлээр олон улсад хийгдсэн голлох эмпирик судалгааны 
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ажлуудыг товч үр дүнгийн хамт Хавсралт A-д түүвэрлэн харуулсан. 
Сүүлийн жилүүдэд ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг бүтцийн 
хувьд жижиг, дунд, томоохон хэмжээний янз бүрийн динамик, 
стохастик ерөнхий тэнцвэр (ДСЕТ)-ийн загварт үндэслэн мөнгөний 
бодлогын нэг төрлийн шок байдлаар судалж буй ажлууд цөөнгүй бий. 
Гэвч, дан ганц валютын ханш болон макро эдийн засаг хоорондын 
хамаарлыг судалсан ажлуудын хувьд бүтцийн болон энгийн VAR 
загварыг ашиглах хандлага ажиглагдаж байна. Тухайлбал, Brischetto, 
Voss нар (1999), Kamin, Rogers нар (2000), Odusola, Akinlo нар (2001), 
Nguyen, Fujita нар (2007), El-Ramly, Abdel-Haleim нар (2008), Raghavan, 
Silvapulle, Athanasopoulos нар (2012), Ayen (2014) зэргийг дурдаж 
болно. Эдгээрээс Manalo, Perera, Rees нар (2014) Австралийн бодит 
ханшийн макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, эдийн засгийн бодит 
салбаруудын үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөөг бүтцийн VAR загвар ашиглан 
судалсан ба валютын ханш нь эдийн засагт шокыг хүлээн авагч байна 
уу, эсвэл шокыг дэвэргэгч шинжтэй байна уу гэдгийг тодорхойлжээ. 
Түүнчлэн Lawson, Rees нар (2008) мөнгөний бодлогын гэнэтийн шокын 
ДНБ-ий зардлын болон үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүнүүдэд үзүүлэх 
нөлөөг бүтцийн VAR загварт үндэслэн тодорхойлсон байдаг.

Иймд, энэхүү судалгааны ажлаар бүтцийн VAR загварт тулгуурлан 
Монгол Улсын хувьд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханшийн макро эдийн засаг, тэр дундаа, ДНБ, инфляци, хүүний түвшин, 
эдийн засгийн салбар тус бүрийн үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөөллийг 
судалсан болно.

III. ЗАГВАР БА ӨГӨГДӨЛ

Энэхүү судалгааны ажилд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлоход ашигласан 
бүтцийн вектор авторегрессив (SVAR) загвар нь дараах хэлбэртэй.

G(L)yt = et (9)

энд G(L) нь n × n хэмжээс бүхий L хугацааны хоцрогдолтой олон 
хувьсагчийн матриц, et нь var(et) = λ байх хоорондоо хамааралгүй 
бүтцийн шокын матриц байна. Тэгшитгэл (9)-д харуулсан бүтцийн VAR 
загварын багасгасан хэлбэрийн тэгшитгэлийг дараах байдлаар бичиж 
болно.

yt = B(L)yt = ut (10)
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энд yt нь n × 1 хэмжээст эндоген хувьсагчдын вектор, B(L) нь n × n 
хэмжээс бүхий L хугацааны хоцрогдолтой олон хувьсагчийн матриц, 
ut нь var(ut) = σ байх хоорондоо хамааралгүй үлдэгдлийн матриц юм. 
Харин бүтцийн шок (et) болон багасгасан VAR загварын үлдэгдэл (ut) 
-ийн матрицуудын хооронд дараах хамаарал оршино.

et = G0ut (11)

энд G0 нь бүтцийн параметрийн хязгаарлалт бөгөөд энэхүү судалгааны 
ажилд бүтцийн параметрийн хязгаарлалтыг дараах рекурсив бус 
байдлаар авч үзсэн. Улмаар уг судалгааны ажилд тэгшитгэл (11)-ийг 
дараах 7 хувьсагчтай байхаар томьёолсон болно.

Загварт гадаад эрэлтийн шокыг БНХАУ-ын бодит дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ээр, гадаад шокыг дэлхийн зах зээл дэх зэсийн 
үнээр, мөнгөний эрэлтийн шокыг төв банкны үнэт цаас (ТБҮЦ)-
ны жигнэсэн дундаж хүүгээр, мөнгөний нийлүүлэлтийн шокыг М2 
мөнгөний үлдэгдлээр, эрэлтийн шокыг улсын жилийн инфляцийн 
түвшнээр, ханшийн шокыг төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханшаар, нийлүүлэлтийн шокыг Монгол Улсын нэрлэсэн ДНБ-ээр тус 
тус төлөөлүүлсэн болно.
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Энэхүү судалгааны ажилд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн эдийн 
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шокыг төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшаар, нийлүүлэлтийн шокыг Монгол 
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 (12) 

 
Гадаад буюу экзоген хувьсагчдаар {            } буюу Хятадын бодит ДНБ, дэлхийн 
зах зээл дэх зэсийн үнийг сонгосон. Манай улс нь жижиг, нээлттэй эдийн засаг тул 
дотоодын буюу Монгол Улсын хувьсагч Хятадын ДНБ-д нөлөөгүй. Дэлхийн зах зээл дэх 

(12)

Гадаад буюу экзоген хувьсагчдаар {CHINA, COPPER} буюу Хятадын 
бодит ДНБ, дэлхийн зах зээл дэх зэсийн үнийг сонгосон. Манай улс 
нь жижиг, нээлттэй эдийн засаг тул дотоодын буюу Монгол Улсын 
хувьсагч Хятадын ДНБ-д нөлөөгүй. Дэлхийн зах зээл дэх зэсийн үнэ нь 
манайд мөн адил экзоген хувьсагч боловч зэсийн үнэд дэлхийн хамгийн 
том аж үйлдвэржсэн улсуудын нэг болох БНХАУ-ын эдийн засаг 
нөлөөлдөг гэж үзсэн.

Мөнгөний бодлогын хувьсагчдаар {MD, MS CPI} гэсэн 3 хувьсагчийг 
сонгосон ба эдгээр хувьсагчдын хоорондох хамааралд ямар нэгэн 
хязгаарлалт тавиагүй буюу эдгээр хувьсагчдын хооронд багасгасан 
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VAR хэлбэрийг авч үзсэн. Харин жилийн инфляцийн тэгшитгэлд 
нэрлэсэн ДНБ-ийг нөлөөлнө гэж үзсэн. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
нэрлэсэн ханш нь гадаад шокыг шингээгч тул гадаад хувьсагчид ханшид 
нөлөөтэй, мөн мөнгөний бодлогын хувьсагчдыг төлөөлж мөнгөний 
нийлүүлэлт, нийт эрэлтийг төлөөлүүлж Монгол Улсын ДНБ ханшид тус 
тус нөлөөлнө гэж үзэв. Эцэст нь, уг судалгааны ажлын гол зорилго нь 
ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох тул Монгол Улсын 
ДНБ-д дээрх бүх хувьсагч нөлөөлнө гэж үзсэн. Тэгшитгэл (12)-ийг 
систем хэлбэрээр дараах байдлаар бичиж болно.
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хэлбэрээр дараах байдлаар бичиж болно. 
 
                  
                               
                                          
                                          
                                                       
                                                             
                                                          

                      

(13) 

 
Эмпирик шинжилгээнд Хүснэгт 1-д харуулсан макро үзүүлэлтүүдийн 2000-2015 оны 
хоорондох улирлын өгөгдлийг ашигласан. Улирлын нөлөөтэй үзүүлэлтүүдээс 
“TRAMO/SEATS” аргачлалыг ашиглан улирлын нөлөөг арилгасан ба инфляци, хүүний 
түвшнээс бусад үзүүлэлтээс натурал логарифм авсан болно. Загварт гадаад эрэлтийн 
шокоор төлөөлүүлсэн БНХАУ-ын бодит ДНБ-ий өгөгдөл жилээр олдсон тул “Boot-Feibes-
Lisman”-ны аргачлалыг ашиглан улиралын тоон утгад шилжүүлсэн. 
 

Хүснэгт 1. Өгөгдлийн тодорхойлолт 

Хувьсагч Т мдэглэгээ Тодорхойлолт Эх сурвалж 

Нэрлэсэн ДНБ Y Улирлын нөлөөг засварласан Монгол Улсын нэрлэсэн 
ДНБ-ий логарифм утга УБСЕГ 

Нэрлэсэн ханш E($) Төгрөгийн ам.доллартай харьцах улирлын дундаж 
зарласан ханшийн логарифм утга Монголбанк 

Инфляци CPI Улсын жилийн ин ляци Монголбанк 
Мөнгөний 
нийлүүлэлт mS Улирлын нөлөөг засварласан мөнгөний нийлүүлэлт 

(M2)-ийн логарифм утга Монголбанк 

Хүүний түвшин MD Төв банкны үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү Монголбанк 

Зэсийн үнэ COPPER Дэлхийн зах зээл дэх улирлын дундаж зэсийн үнийн 
логарифм утга Блүмберг 

Хятадын бодит 
ДНБ CHINA Улирлын нөлөөг засварласан Хятадын бодит ДНБ-ий 

логарифм утга 

Хятадын ҮСХ, 
судлаачдын 
тооцоолол 

 

   *    УБСЕГ = Улсын Бүртгэл, Статистикийн Ерөнхий Газар 

(13)

Эмпирик шинжилгээнд Хүснэгт 1-д харуулсан макро үзүүлэлтүүдийн 
2000-2015 оны хоорондох улирлын өгөгдлийг ашигласан. Улирлын 
нөлөөтэй үзүүлэлтүүдээс “TRAMO/SEATS” аргачлалыг ашиглан 
улирлын нөлөөг арилгасан ба инфляци, хүүний түвшнээс бусад 
үзүүлэлтээс натурал логарифм авсан болно. Загварт гадаад эрэлтийн 
шокоор төлөөлүүлсэн БНХАУ-ын бодит ДНБ-ий өгөгдөл жилээр олдсон 
тул “Boot-Feibes-Lisman”-ны аргачлалыг ашиглан улиралын тоон утгад 
шилжүүлсэн.
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Валютын ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө Ц.Бямбацогт, Б.Цэнгүүнжав

Хүснэгт 1. Өгөгдлийн тодорхойлолт

Хувьсагч Тэмдэглэгээ Тодорхойлолт Эх сурвалж

Нэрлэсэн ДНБ Y Улирлын нөлөөг засварласан Монгол 
Улсын нэрлэсэн ДНБ-ий логарифм утга ҮСХ

Нэрлэсэн 
ханш E($)

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
улирлын дундаж зарласан ханшийн 
логарифм утга

Монголбанк

Инфляци CPI Улсын жилийн инляци Монголбанк
Мөнгөний 
нийлүүлэлт mS Улирлын нөлөөг засварласан мөнгөний 

нийлүүлэлт (M2)-ийн логарифм утга Монголбанк

Хүүний 
түвшин MD Төв банкны үнэт цаасны жигнэсэн 

дундаж хүү Монголбанк

Зэсийн үнэ COPPER Дэлхийн зах зээл дэх улирлын дундаж 
зэсийн үнийн логарифм утга Блүмберг

Хятадын 
бодит ДНБ CHINA Улирлын нөлөөг засварласан Хятадын 

бодит ДНБ-ий логарифм утга

Хятадын ҮСХ, 
судлаачдын 
тооцоолол

ҮСХ = Үндэсний Статистикийн Хороо

Загварын оновчтой хугацааны хоцрогдлыг “Lag Length Criteria”-ийн 
“SIC” шалгуурт үндэслэн 1 улирлаар сонгосон. Үнэлгээг улирлын 
өгөгдөл ашиглан хийж байгаа тул 1 улирлын хоцрогдлыг Монгол Улсын 
хувьд харьцангуй тохиромжтой гэж үзсэн ба тестийн үр дүнг Хавсралт 
C-д харуулсан. Энэ нь манай улсын хувьд өмнө нь хийгдсэн судалгааны 
ажлуудын үр дүнтэй нийцтэй байна.

IV. ЭМПИРИК ҮР ДҮН

Уг бүлэгт өмнөх бүлэгт тодорхойлсон бүтцийн VAR загварын 
үнэлгээний үр дүнг харуулах ба эхний хэсэгт төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханшийн нийт эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, дараагийн хэсэгт 
валютын ханшийн эдийн засгийн бодит салбаруудад үзүүлэх нөлөөг 
танилцуулах болно.

4.1. Валютын нэрлэсэн ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Загварт авч үзсэн үзүүлэлтүүдийн Монгол Улсын нэрлэсэн ДНБ-д 
үзүүлэх нөлөөг Дүрслэл 2-д харуулав. Манай улсын ДНБ-д Хятадын 
ДНБ нөлөөгүй бөгөөд гадаад хувьсагч дотроос Хятадын ДНБ-
ээс илүүтэйгээр зэсийн үнэ Монгол Улсын ДНБ-ийг тайлбарлах 
хандлагатай байна. Түүнчлэн энэ нь зэсийн үнэд Хятадын ДНБ 
нөлөөлдөг гэж үзсэнтэй холбоотой. Тодруулбал, зэсийн үнэ дэлхийн 
зах зээлд өсөх нь Монгол Улсын эдийн засагт тухайн улирлаасаа эхлэн 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

эерэг нөлөө үзүүлэх ба 8 улиралын дараагаас нөлөө нь арилдаг байна.

Дүрслэл 2. Загвар дахь шокуудад үзүүлэх Монгол Улсын нэрлэсэн ДНБ-ий 
хариу үйлдэл*

38 
 

   ҮСХ = Үндэсний Статистикийн Хороо 
 
Загварын оновчтой хугацааны хоцрогдлыг “Lag Length Criteria”-ийн “SIC” шалгуурт 
үндэслэн 1 улирлаар сонгосон. Үнэлгээг улирлын өгөгдөл ашиглан хийж байгаа тул 1 
улирлын хоцрогдлыг Монгол Улсын хувьд харьцангуй тохиромжтой гэж үзсэн ба тестийн 
үр дүнг Хавсралт C-д харуулсан. Энэ нь манай улсын хувьд өмнө нь хийгдсэн судалгааны 
ажлуудын үр дүнтэй нийцтэй байна. 

ЭМПИРИК ҮР ДҮН 

Уг бүлэгт өмнөх бүлэгт тодорхойлсон бүтцийн VAR загварын үнэлгээний үр дүнг 
харуулах ба эхний хэсэгт төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн нийт эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөө, дараагийн хэсэгт валютын ханшийн эдийн засгийн бодит салбаруудад 
үзүүлэх нөлөөг танилцуулах болно. 

Валютын нэрлэсэн ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 

Загварт авч үзсэн үзүүлэлтүүдийн Монгол Улсын нэрлэсэн ДНБ-д үзүүлэх нөлөөг Дүрслэл 
2-д харуулав. Манай улсын ДНБ-д Хятадын ДНБ нөлөөгүй бөгөөд гадаад хувьсагч 
дотроос Хятадын ДНБ-ээс илүүтэйгээр зэсийн үнэ Монгол Улсын ДНБ-ийг тайлбарлах 
хандлагатай байна. Түүнчлэн энэ нь зэсийн үнэд Хятадын ДНБ нөлөөлдөг гэж үзсэнтэй 
холбоотой. Тодруулбал, зэсийн үнэ дэлхийн зах зээлд өсөх нь Монгол Улсын эдийн засагт 
тухайн улирлаасаа эхлэн эерэг нөлөө үзүүлэх ба 8 улиралын дараагаас нөлөө нь арилдаг 
байна. 
 
Дүрслэл 2: Загвар дахь шокуудад үзүүлэх Монгол Улсын нэрлэсэн ДНБ-ий хариу үйлдэл* 

Гадаад эрэлтийн шок Гадаад шок Мөнгөний эрэлтийн шок 

   
Мөнгөний нийлүүлэлтийн шок Эрэлтийн шок Ханшийн шок 

   
Нийлүүлэлтийн шок   

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 
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   ҮСХ = Үндэсний Статистикийн Хороо 
 
Загварын оновчтой хугацааны хоцрогдлыг “Lag Length Criteria”-ийн “SIC” шалгуурт 
үндэслэн 1 улирлаар сонгосон. Үнэлгээг улирлын өгөгдөл ашиглан хийж байгаа тул 1 
улирлын хоцрогдлыг Монгол Улсын хувьд харьцангуй тохиромжтой гэж үзсэн ба тестийн 
үр дүнг Хавсралт C-д харуулсан. Энэ нь манай улсын хувьд өмнө нь хийгдсэн судалгааны 
ажлуудын үр дүнтэй нийцтэй байна. 

ЭМПИРИК ҮР ДҮН 

Уг бүлэгт өмнөх бүлэгт тодорхойлсон бүтцийн VAR загварын үнэлгээний үр дүнг 
харуулах ба эхний хэсэгт төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн нийт эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөө, дараагийн хэсэгт валютын ханшийн эдийн засгийн бодит салбаруудад 
үзүүлэх нөлөөг танилцуулах болно. 

Валютын нэрлэсэн ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 

Загварт авч үзсэн үзүүлэлтүүдийн Монгол Улсын нэрлэсэн ДНБ-д үзүүлэх нөлөөг Дүрслэл 
2-д харуулав. Манай улсын ДНБ-д Хятадын ДНБ нөлөөгүй бөгөөд гадаад хувьсагч 
дотроос Хятадын ДНБ-ээс илүүтэйгээр зэсийн үнэ Монгол Улсын ДНБ-ийг тайлбарлах 
хандлагатай байна. Түүнчлэн энэ нь зэсийн үнэд Хятадын ДНБ нөлөөлдөг гэж үзсэнтэй 
холбоотой. Тодруулбал, зэсийн үнэ дэлхийн зах зээлд өсөх нь Монгол Улсын эдийн засагт 
тухайн улирлаасаа эхлэн эерэг нөлөө үзүүлэх ба 8 улиралын дараагаас нөлөө нь арилдаг 
байна. 
 
Дүрслэл 2: Загвар дахь шокуудад үзүүлэх Монгол Улсын нэрлэсэн ДНБ-ий хариу үйлдэл* 

Гадаад эрэлтийн шок Гадаад шок Мөнгөний эрэлтийн шок 

   
Мөнгөний нийлүүлэлтийн шок Эрэлтийн шок Ханшийн шок 

   
Нийлүүлэлтийн шок   

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04
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0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04
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0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00
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0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

39 
 

 

 

 

*    (+) утга эдийн засгийн өсөлтийн хувийг, (-) утга бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ. 
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 

 
Мөнгөний бодлогын хувьсагчдаас мөнгөний нийлүүлэлт, үнийн түвшин эдийн засгийн 
өөрчлөлтөд нөлөөтэй, харин хүүний түвшин нөлөөгүй гарчээ. Тодруулбал, мөнгөний 
нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр эдийн засаг тэлдэг бол инфляци нэмэгдсэн тохиолдолд нийт 
эрэлтийг хумих замаар ДНБ-д сөргөөр нөлөөлдөг байна. 
 
Уг судалгааны хувьд сонирхож буй гол үзүүлэлт болох төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
нэрлэсэн ханш сулрах нь ДНБ-д эхний 2 улиралд сөрөг, 3-8 дугаар улиралд эерэг нөлөөтэй 
гэсэн үр дүнд хүрэв. Энэ нь ханш суларснаар богино хугацаанд импортын орцын үнийг 
нэмэгдүүлэх замаар худалдаа, барилгын салбарт сөргөөр нөлөөлж, дунд хугацаанд 
экспортын өрсөлдөх чадварыг сайжруулж, ХАА, уул уурхай зэрэг худалдаалагддаг 
салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлдэгтэй холбоотой гэж үзэж байна. Нэрлэсэн ханшийн 
эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг дараагийн хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзнэ. 
Түүнчлэн, эдийн засагт үзүүлэх нийлүүлэлтийн шок буюу нэрлэсэн ДНБ-ий өөрийнх нь 
шок эхний 6-7 улиралд хадгалагдаад арилдаг байна. 
 

Дүрслэл 3: Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн хариу 
үйлдэл* 

Мөнгөний эрэлт Мөнгөний нийлүүлэлт Инфляци 

   
Нэрлэсэн ханш Нэрлэсэн ДНБ  

  

 

*    (+) утга тухайн үзүүлэлтийн өсөлтийн хувийг, (-) утга тухайн үзүүлэлтийн бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ. 
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 

 

-0.08

-0.04
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0.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

-0.80

-0.40

0.00

0.40

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 
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улирал 
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0.00
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улирал 

-0.02

-0.01
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улирал 

-0.02
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0.04

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
улирал 

* (+) утга эдийн засгийн өсөлтийн хувийг, (-) утга бууралтын хувийг тус тус 
илэрхийлнэ.

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Мөнгөний бодлогын хувьсагчдаас мөнгөний нийлүүлэлт, үнийн түвшин 
эдийн засгийн өөрчлөлтөд нөлөөтэй, харин хүүний түвшин нөлөөгүй 
гарчээ. Тодруулбал, мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр эдийн засаг 
тэлдэг бол инфляци нэмэгдсэн тохиолдолд нийт эрэлтийг хумих замаар 
ДНБ-д сөргөөр нөлөөлдөг байна.

Уг судалгааны хувьд сонирхож буй гол үзүүлэлт болох төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш сулрах нь ДНБ-д эхний 2 улиралд 
сөрөг, 3-8 дугаар улиралд эерэг нөлөөтэй гэсэн үр дүнд хүрэв. Энэ нь 
ханш суларснаар богино хугацаанд импортын орцын үнийг нэмэгдүүлэх 
замаар худалдаа, барилгын салбарт сөргөөр нөлөөлж, дунд хугацаанд 
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Валютын ханшийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө Ц.Бямбацогт, Б.Цэнгүүнжав

экспортын өрсөлдөх чадварыг сайжруулж, ХАА, уул уурхай зэрэг 
худалдаалагддаг салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлдэгтэй холбоотой 
гэж үзэж байна. Нэрлэсэн ханшийн эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх 
нөлөөг дараагийн хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Түүнчлэн, эдийн засагт 
үзүүлэх нийлүүлэлтийн шок буюу нэрлэсэн ДНБ-ий өөрийнх нь шок 
эхний 6-7 улиралд хадгалагдаад арилдаг байна.

Дүрслэл 3. Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх макро эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийн хариу үйлдэл*

39 
 

 

 

 

*    (+) утга эдийн засгийн өсөлтийн хувийг, (-) утга бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ. 
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 

 
Мөнгөний бодлогын хувьсагчдаас мөнгөний нийлүүлэлт, үнийн түвшин эдийн засгийн 
өөрчлөлтөд нөлөөтэй, харин хүүний түвшин нөлөөгүй гарчээ. Тодруулбал, мөнгөний 
нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр эдийн засаг тэлдэг бол инфляци нэмэгдсэн тохиолдолд нийт 
эрэлтийг хумих замаар ДНБ-д сөргөөр нөлөөлдөг байна. 
 
Уг судалгааны хувьд сонирхож буй гол үзүүлэлт болох төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
нэрлэсэн ханш сулрах нь ДНБ-д эхний 2 улиралд сөрөг, 3-8 дугаар улиралд эерэг нөлөөтэй 
гэсэн үр дүнд хүрэв. Энэ нь ханш суларснаар богино хугацаанд импортын орцын үнийг 
нэмэгдүүлэх замаар худалдаа, барилгын салбарт сөргөөр нөлөөлж, дунд хугацаанд 
экспортын өрсөлдөх чадварыг сайжруулж, ХАА, уул уурхай зэрэг худалдаалагддаг 
салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлдэгтэй холбоотой гэж үзэж байна. Нэрлэсэн ханшийн 
эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг дараагийн хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзнэ. 
Түүнчлэн, эдийн засагт үзүүлэх нийлүүлэлтийн шок буюу нэрлэсэн ДНБ-ий өөрийнх нь 
шок эхний 6-7 улиралд хадгалагдаад арилдаг байна. 
 
Дүрслэл 3: Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн хариу 

үйлдэл* 
Мөнгөний эрэлт Мөнгөний нийлүүлэлт Инфляци 

   
Нэрлэсэн ханш Нэрлэсэн ДНБ  

  

 

*    (+) утга тухайн үзүүлэлтийн өсөлтийн хувийг, (-) утга тухайн үзүүлэлтийн бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ. 
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 
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* (+) утга тухайн үзүүлэлтийн өсөлтийн хувийг, (-) утга тухайн үзүүлэлтийн 
бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ.

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Нэрлэсэн ханш суларсны мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө 
онолын таамаглалтай нийцгүй байгаа нь Монгол Улсын хувьд валютын 
ханш эдгээр үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх шалтгаан болохоос илүүтэйгээр 
тэдгээр шокыг хүлээн авагч байдагтай холбоотой. Харин нэрлэсэн ханш 
сулрах нь 4-6 улирлын дараа инфляцийг хамгийн өндөр хэмжээгээр 
өсгөх нөлөө үзүүлээд 15-16 улирлын дараа шокын нөлөө нь бүрэн 
арилдаг байна.

4.2. Валютын нэрлэсэн ханшийн эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх 
нөлөө

Өмнөх хэсэгт үнэлсэн загварыг салбар тус бүрийн хувьд үнэлж, 
валютын ханшийн эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг 
тодорхойлсон ба ингэхдээ загварын үнэлгээнд зөвхөн нийт нэрлэсэн 
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ДНБ-ийг тухайн салбар тус бүрийн нэрлэсэн үйлдвэрлэлээр сольсон 
болно. Үүний үр дүнд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш 
сулрах нь ХАА, уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт эерэг 
нөлөө үзүүлдэг бол барилга, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, 
тээвэр ба агуулахын салбарт эсрэгээрээ сөрөг нөлөө үзүүлдэг болох нь 
харагдсан. Өөрөөр хэлбэл, төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханш сулрах нь экспортын орлого өндөртэй салбаруудад эергээр, харин 
импортын орц өндөртэй салбаруудад сөргөөр нөлөөлдөг байна.

Дүрслэл 4. Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх эдийн засгийн салбаруудын 
нэрлэсэн үйлдвэрлэлийн хариу үйлдэл*
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Нэрлэсэн ханш суларсны мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө онолын 
таамаглалтай нийцгүй байгаа нь Монгол Улсын хувьд валютын ханш эдгээр 
үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх шалтгаан болохоос илүүтэйгээр тэдгээр шокыг хүлээн авагч 
байдагтай холбоотой. Харин нэрлэсэн ханш сулрах нь 4-6 улирлын дараа инфляцийг 
хамгийн өндөр хэмжээгээр өсгөх нөлөө үзүүлээд 15-16 улирлын дараа шокын нөлөө нь 
бүрэн арилдаг байна. 

Валютын нэрлэсэн ханшийн эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөө 

Өмнөх хэсэгт үнэлсэн загварыг салбар тус бүрийн хувьд үнэлж, валютын ханшийн эдийн 
засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг тодорхойлсон ба ингэхдээ загварын үнэлгээнд зөвхөн 
нийт нэрлэсэн ДНБ-ийг тухайн салбар тус бүрийн нэрлэсэн үйлдвэрлэлээр сольсон болно. 
Үүний үр дүнд төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш сулрах нь ХАА, уул 
уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт эерэг нөлөө үзүүлдэг бол барилга, бөөний 
болон жижиглэнгийн худалдаа, тээвэр ба агуулахын салбарт эсрэгээрээ сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг болох нь харагдсан. Өөрөөр хэлбэл, төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханш сулрах нь экспортын орлого өндөртэй салбаруудад эергээр, харин импортын орц 
өндөртэй салбаруудад сөргөөр нөлөөлдөг байна. 

Дүрслэл 4: Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх эдийн засгийн салбаруудын нэрлэсэн 
үйлдвэрлэлийн хариу үйлдэл* 

Хөдөө аж ахуй Уул уурхай Боловсруулах үйлдвэр 

   
Барилга Худалдаа Тээвэр ба агуулах 

   
*    (+) утга тухайн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувийг, (-) утга үйлдвэрлэлийн бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ. 
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 

 
Тухайлбал, ханш сулрах нь уул уурхай, ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийг тогтмол, 
боловсруулах үйлдвэрлэлийг богино хугацаанд нэмэгдүүлэх, харин барилга, бөөний болон 
жижиглэнгийн худалдаа, тээвэр ба агуулахын салбарын үйлдвэрлэлийг богино хугацаанд 
бууруулах нөлөөг тус тус үзүүлж байсан байна. Дээрх салбаруудыг харьцуулбал ханш 
сулрах нь уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийг хамгийн их хэмжээгээр өсгөж, эсрэгээрээ 
барилгын салбарын үйлдвэрлэлийг хамгийн өндөр дүнгээр бууруулж байжээ. 
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* (+) утга тухайн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувийг, (-) утга үйлдвэрлэлийн 
бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ.

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Тухайлбал, ханш сулрах нь уул уурхай, ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийг 
тогтмол, боловсруулах үйлдвэрлэлийг богино хугацаанд нэмэгдүүлэх, 
харин барилга, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, тээвэр ба 
агуулахын салбарын үйлдвэрлэлийг богино хугацаанд бууруулах нөлөөг 
тус тус үзүүлж байсан байна. Дээрх салбаруудыг харьцуулбал ханш 
сулрах нь уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийг хамгийн их хэмжээгээр 
өсгөж, эсрэгээрээ барилгын салбарын үйлдвэрлэлийг хамгийн өндөр 
дүнгээр бууруулж байжээ.
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Дүрслэл 5: Салбаруудын экспорт, импортын хувийн жин 

  
Эх сурвалж: УБСЕГ, Салбар хоорондын тэнцэл – 2013 (Шууд бус нөлөөг тооцоогүй болно.) 

 
2013 оны Монгол Улсын салбар хоорондын тэнцлээс тооцсон эдийн засгийн салбаруудын 
экспорт, импортын бүтцээс харахад ХАА, уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
салбарууд экспортын орлого өндөртэй, харин барилга, тээвэр ба агуулах, бусад худалдаа, 
үйлчилгээний салбарт импортын орц давамгайлж ирсэн байна. Энэ нь нэрлэсэн ханшийн 
эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг тодорхойлсон эконометрик үнэлгээний үр дүнг 
баталгаажуулж байна. 
 

Дүрслэл 6: Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх нэрлэсэн ДНБ-ий 
хариу үйлдэл* 

 
*    (+) утга эдийн засгийн өсөлтийн хувийг, (-) утга бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ. 
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 

 
Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш сулрахын нийт ДНБ-д үзүүлэх нөлөө, 
эдийн засгийн салбар тус бүрийн үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөөллийн нийлбэрийг Дүрслэл 6-
д харьцуулав. Нийт болон салбаруудын загварын үр дүн хоорондоо харьцангуй нийцтэй 
буюу нэрлэсэн ханш суларснаар богино хугацаанд эдийн засаг агших чиглэлийн сөрөг 
нөлөө үзүүлдэг боловч дунд хугацаанд эдийн засгийг тэлэх чиглэлд эерэгээр нөлөөлдөг. 
Гэхдээ салбарын загваруудын нийлбэр үр дүн нийт ДНБ-ий загвартай харьцуулахад 
шокын хариу үйлдэл харьцангуй мэдрэмж, далайц багатай байгаа нь салбар тус бүрийн 
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Эх сурвалж: ҮСХ, Салбар хоорондын тэнцэл – 2013 (Шууд бус нөлөөг тооцоогүй болно.)

2013 оны Монгол Улсын салбар хоорондын тэнцлээс тооцсон эдийн 
засгийн салбаруудын экспорт, импортын бүтцээс харахад ХАА, 
уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарууд экспортын 
орлого өндөртэй, харин барилга, тээвэр ба агуулах, бусад худалдаа, 
үйлчилгээний салбарт импортын орц давамгайлж ирсэн байна. Энэ 
нь нэрлэсэн ханшийн эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг 
тодорхойлсон эконометрик үнэлгээний үр дүнг баталгаажуулж байна.

Дүрслэл 6: Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх нэрлэсэн ДНБ-ий хариу үйлдэл*
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Дүрслэл 5: Салбаруудын экспорт, импортын хувийн жин 

  
Эх сурвалж: УБСЕГ, Салбар хоорондын тэнцэл – 2013 (Шууд бус нөлөөг тооцоогүй болно.) 

 
2013 оны Монгол Улсын салбар хоорондын тэнцлээс тооцсон эдийн засгийн салбаруудын 
экспорт, импортын бүтцээс харахад ХАА, уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
салбарууд экспортын орлого өндөртэй, харин барилга, тээвэр ба агуулах, бусад худалдаа, 
үйлчилгээний салбарт импортын орц давамгайлж ирсэн байна. Энэ нь нэрлэсэн ханшийн 
эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг тодорхойлсон эконометрик үнэлгээний үр дүнг 
баталгаажуулж байна. 
 

Дүрслэл 6: Нэрлэсэн ханш сулрахад үзүүлэх нэрлэсэн ДНБ-ий 
хариу үйлдэл* 

 
*    (+) утга эдийн засгийн өсөлтийн хувийг, (-) утга бууралтын хувийг тус тус илэрхийлнэ. 
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 

 
Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш сулрахын нийт ДНБ-д үзүүлэх нөлөө, 
эдийн засгийн салбар тус бүрийн үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөөллийн нийлбэрийг Дүрслэл 6-
д харьцуулав. Нийт болон салбаруудын загварын үр дүн хоорондоо харьцангуй нийцтэй 
буюу нэрлэсэн ханш суларснаар богино хугацаанд эдийн засаг агших чиглэлийн сөрөг 
нөлөө үзүүлдэг боловч дунд хугацаанд эдийн засгийг тэлэх чиглэлд эерэгээр нөлөөлдөг. 
Гэхдээ салбарын загваруудын нийлбэр үр дүн нийт ДНБ-ий загвартай харьцуулахад 
шокын хариу үйлдэл харьцангуй мэдрэмж, далайц багатай байгаа нь салбар тус бүрийн 
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Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш сулрахын нийт 
ДНБ-д үзүүлэх нөлөө, эдийн засгийн салбар тус бүрийн үйлдвэрлэлд 
үзүүлэх нөлөөллийн нийлбэрийг Дүрслэл 6-д харьцуулав. Нийт 
болон салбаруудын загварын үр дүн хоорондоо харьцангуй нийцтэй 
буюу нэрлэсэн ханш суларснаар богино хугацаанд эдийн засаг агших 
чиглэлийн сөрөг нөлөө үзүүлдэг боловч дунд хугацаанд эдийн засгийг 
тэлэх чиглэлд эерэгээр нөлөөлдөг. Гэхдээ салбарын загваруудын 
нийлбэр үр дүн нийт ДНБ-ий загвартай харьцуулахад шокын хариу 
үйлдэл харьцангуй мэдрэмж, далайц багатай байгаа нь салбар тус 
бүрийн хувьд үнэлсэн загварыг нэмэхэд салбаруудын хоорондох 
нөлөөлөл тусгагдахгүй байгаатай холбоотой.

V. ДҮГНЭЛТ

Сүүлийн 15 жилийн 75%-д нь төгрөгийн нэрлэсэн ханш сулрах 
хандлагатай байсан нь Монгол Улсын хувьд үндэсний валютын ханш 
ихэвчлэн сулрах дарамттай байдаг болохыг харуулна. Үндэсний 
валютын ханш сулрах нь экспортын өрсөлдөх чадварыг дэмжих замаар 
урт хугацаанд эдийн засагт эерэг нөлөөтэй гэж үздэг боловч богино 
хугацаанд импортын орцын үнийг нэмэгдүүлэх замаар инфляцийн 
дарамтыг бий болгох, эдийн засгийн идэвхжилийг бууруулах нөлөөтэй 
гэж үздэг. Тиймээс энэхүү судалгааны ажилд төгрөгийн нэрлэсэн ханш 
ийнхүү сулрах дарамттай байдаг нь дотоодын эдийн засагт хэрхэн 
нөлөөлж буйг судаллаа.

Эмпирик шинжилгээг гүйцэтгэхдээ макро эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийн 2000-2015 оны улирлын тоон өгөгдөлд үндэслэн 
рекурсив бус бүтцийн вектор авторегрессив (SVAR) загварыг үнэлсэн. 
Тус загварыг Монгол Улсын хувьд өмнө нь ашиглаж байгаагүй бөгөөд 
рекурсив SVAR загвар шиг бүтцийн хязгаарлалт нь диагоналийн 
дээд талын хязгаарлалтын матриц тэг утгатай байхыг шаарддаггүй, 
хязгаарлалтыг байршил хамаарахгүй тавьж болдог нь тус загварын 
онцлог, давуу тал юм.

Судалгааны үр дүнгээс товч дурдахад төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
нэрлэсэн ханш сулрах нь эхний 2 улиралд нэрлэсэн ДНБ-ийг бууруулах, 
харин ханш суларснаас хойшхи 3-8 улиралд нэрлэсэн ДНБ-ийг өсгөх 
нөлөө үзүүлэх ба 9 дэх улирлаас эхлэн ханшийн нөлөө бүрэн арилдаг 
байна. Энэ нь богино хугацаанд импортын орц өндөртэй салбарууд 
ханшийн мэдрэмж өндөртэй, харин экспортод чиглэсэн салбаруудад 
ханшийн нөлөө дунд хугацаанд давамгайлдаг гэсэн үг юм. Ханш сулрах 
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нь эдийн засгийн салбаруудад харилцан адилгүй байдлаар нөлөөлдөг 
бөгөөд импортын орцтой харьцуулахад экспортын орлого өндөртэй 
салбар (уул уурхай, ХАА, боловсруулах үйлдвэрлэл)-т эерэгээр, 
импортын орц нь экспортоосоо өндөр байдаг салбар (барилга, бөөний 
болон жижиглэнгийн худалдаа, тээвэр ба агуулах)-т богино хугацаанд 
сөргөөр нөлөөлдөг.

Мөнгөний бодлогын хувьсагчдаас нэрлэсэн ДНБ-д хүүний түвшин 
нөлөөгүй боловч мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх, инфляцийн түвшин 
буурах нь ДНБ-г дэмждэг болох нь харагдсан. Гадаад эдийн засгийн 
хувьсагч дотроос Хятадын эдийн засгийн өсөлтөөс илүүтэйгээр түүхий 
эдийн үнэ, ялангуяа, зэсийн үнэ Монгол Улсын эдийн засагт илүү 
нөлөөтэй гэсэн үр дүнд хүрлээ. Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн ДНБ-ээс 
бусад макро эдийн засгийн үзүүлэлтэд үзүүлэх нөлөөллөөс харахад 
ханш сулрах нь хүүний түвшин, мөнгөний нийлүүлэлтэд нөлөөгүй 
боловч инфляцийг нэмэгдүүлэх (pass-through) нөлөөтэй ба 4-6 улирлын 
дараа инфляцид хамгийн өндөр өсгөх нөлөө үзүүлээд 15-16 улирлын 
дараа шокын нөлөө бүрэн арилдаг байна.

Эцэст нь, валютын ханшийн ДНБ-д үзүүлэх нөлөөллийн шинжилгээний 
үр дүнд үндэслэн экспортыг нэмэгдүүлэх, төрөлжүүлэх, эдийн засгийн 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг 
хангахад чиглэсэн бодлого боловсруулахдаа ханшийн эдийн засгийн 
салбаруудад үзүүлэх богино, дунд хугацааны нөлөөллийн тооцоо 
судалгааг харгалзан үзэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэвшүүлж байна.
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ХАВСРАЛТ A. ЭМПИРИК СУДАЛГААНЫ АЖЛУУДЫН ТОЙМ

Судалгааны 
ажил

Ашигласан 
аргачлал

Шинжилгээ 
хийсэн улс Гол үр дүн

Edwards (1986) ХБКА Хөгжиж буй 
12 улс

Ханш сулрах нь богино хугацаанд эдийн 
засагт сөргөөр нөлөөлөх боловч урт 
хугацаанд эерэг нөлөөтэй.

Rhodd (1993) 2 алхамт 
ХБКА Ямайк

Ханш сулрах нь богино хугацаанд эдийн 
засагт сөргөөр нөлөөлөх боловч урт 
хугацаанд эерэг нөлөөтэй.

Kamin, Klau 
нар (1997)

Панел 
регресс

Сонгосон 
27 улс

Ханш сулрах нь урт хугацаанд эдийн 
засгийн өсөлтөд ямар нэгэн сөрөг 
нөлөөгүй.

Domaç (1997)
Шугаман 

бус 3 алхамт 
ХБКА

Турк Валютын ханш огцом сулрах нь эдийн 
засгийн идэвхжилд эерэг нөлөөтэй.

Bahmani-
Oskooee (1998)

ECM, 
коинтег-
рейшн

Сонгосон 
23 улс

Сонгож авсан 23 улсын 17 улсын 
хувьд коинтегрейшн шинжилгээг хийх 
боломжтой байсан бөгөөд авч үзсэн 
улсуудын дийлэнх хэсгийнх нь хувьд 
ханш сулрах нь ДНБ-д урт хугацааны 
нөлөөгүй гэсэн үр дүнд хүрсэн.

Upadhyaya, 
Upadhyay нар 
(1999)

VECm Азийн 6 улс Ханш сулрах нь богино, дунд, урт 
хугацааны алинд ч ДНБ-д нөлөөлдөггүй.

Brischetto, 
Voss нар 
(1999)

SVAR Австрали

Kim, Roubini (1999) нарын G6-ийн 
улсууд (АНУ-г оруулаагүй)-д зориулсан 
жижиг, нээлттэй эдийн засгийн загварыг 
бага зэрэг өөрчлөн мөнгөний бодлогын 
шокын үнийн түвшин, ДНБ зэрэг макро 
үзүүлэлтэд үзүүлэх нөлөөг судалсан. 
Австрали доллар 1%-иар чангарахад 
хүүний түвшин 0.5%-иар буурах боловч 
үнийн түвшин ойролцоогоор 12 улирлын 
дараагаас 0.3%-иар буурдаг. Түүнчлэн 
ханш чангарснаар гарцын хэмжээ 
сайжирч байв. ханшийн чангаралтаас 24 
улирлын дараах ДНБ-ий хэмжээ 0.25%-
иар өссөн байна.

Atkins (2000) VECm Ямайк Ханш сулрах нь урт хугацаанд эдийн 
засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөөтэй.

Kamin, Rogers 
нар (2000) VAR Мексик

Мексикийн хувьд бодит ханш сулрах нь 
инфляцийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн 
өсөлтийг сааруулах нөлөөтэй байв.
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Odusola, 
Akinlo нар 
(2001)

VAR болон 
SVAR Нигер

Ханш сулрах нь богино хугацаанд 
ДНБ-д сөрөг нөлөөтэй боловч дунд, урт 
хугацаанд эдийн засгийг тэлэх нөлөөтэй. 
Харин ханш сулрах нь инфляцийг 
нэмэгдүүлэх нөлөө үзүүлдэг байна.

Nguyen, Fujita 
нар (2007) VAR Вьетнам

Бодит ханш сулрах нь ДНБ, инфляцид 
эерэг нөлөөтэй боловч ДНБ-д үзүүлэх 
нөлөө нь инфляцид үзүүлэх нөлөөтэй 
харьцуулахад өндөр байна.

Lawson, Rees 
нар (2008) SVAR Австрали

Орон сууцны болон машин, механик, 
тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт 
нь хүүгээс хамгийн өндөр мэдрэмжтэй. 
Харин барилга, жижиглэнгийн 
худалдааны салбар хүүгээс хамгийн 
өндөр мэдрэмжтэй.

El-Ramly, 
Abdel-Haleim 
нар (2008)

VAR Египт
Ханш сулрах нь богино хугацаанд 
нейтраль, урт хугацаанд эдийн засагт 
сөрөг нөлөөтэй.

Raghavan, 
Silvapulle, 
Athanaso poulos 
нар (2012)

SVAR Малайз

1997 оны Азийн хямралын дараа 
Малайзын засгийн газар хөрөнгийн 
хяналт болон ханшийг тогтмол барих 
бодлогыг тодорхой түвшинд авч 
хэрэгжүүлсэн. Уг хямралаас өмнө тус 
улсад валютын ханш нь эдийн засагт хүү 
болон мөнгөний нийлүүлэлтийн ДНБ-д 
үзүүлэх нөлөөллийг эрчимжүүлэхэд 
чухал нөлөө үзүүлж байсан бол Азийн 
хямралаас хойш хөрөнгийн үнэ (asset 
price) чухал үүрэгтэй болсныг онцолжээ.

* ХБКА = Хамгийн бага квадратын арга, ECM = Error Correction Model (Алдаа 
засварлах загвар), VECM = Vector Error Correction Model (Вектор алдаа засварлах 

загвар), SVAR = Structural Vector Autoregression (Бүтцийн вектор авторегресс).
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ХАВСРАЛТ A. ЭМПИРИК СУДАЛГААНЫ АЖЛУУДЫН ТОЙМ 
(ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

Судалгааны 
ажил

Ашигласан 
аргачлал

Шинжил-
гээ хийсэн 

улс
Гол үр дүн

Khondker, 
Bidisha, 
Razzaque нар 
(2012)

Fully 
Modified 
ХБКА

Бангладеш

Бодит ханш 10%-иар сулрах нь ДНБ-ий 
3.2%-ийн өсөлтийг бий болгодог. Гэвч 
ханшийн эдийн засагт үзүүлэх богино 
хугацааны сөрөг нөлөө ажиглагдсан.

Vinayagathasan 
(2013) SVAR Шри 

Ланка

Мөнгөний агрегат болон валютын 
ханшийн шокоос илүүтэйгээр хүүний шок 
нь эдийн засгийн хувьсагчдыг тайлбарлах 
чадвар өндөртэй байна.

Manalo, Perera, 
Rees нар (2014) SVAR Австрали

Худалдааны нөхцөл, хүүний зөрүүтэй 
хамааралгүй бодит ханшийн 10%-ийн 
түр зуурын чангаралт нь дараагийн 1-2 
жилийн хугацаанд бодит ДНБ-ийг 0.3%-
иар, жилийн инфляцийн түвшинг 0.3%-
иар тус тус бууруулдаг.

Ayen (2014) VAR Этиоп
Ханш сулрах нь богино хугацаанд 
нейтраль, урт хугацаанд эдийн засагт 
сөрөг нөлөөтэй.

Arratibel, 
Michaelis нар 
(2014)

Time-
Varying 

VAR
Польш

Валютын ханшийн шок нь ДНБ-д 
хугацааны хувьд харилцан адилгүй нөлөө 
үзүүлдэг. 1996-2000 онд ДНБ буурах 
хандлагатай байсан боловч 2000-2008 
онд валютын ханш нь ДНБ-д хүчтэй 
эерэг нөлөө үзүүлж байв. Үнийн түвшинд 
үзүүлэх ханшийн нөлөө хугацааны 
туршид бага зэрэг буурах хандлагатай.

* ХБКА = Хамгийн бага квадратын арга, VAR = Vector Autoregression (Вектор 
авторегресс), SVAR = Structural Vector Autoregression (Бүтцийн вектор авторегресс).
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ХАВСРАЛТ B. БАГАСГАСАН VAR ЗАГВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
 Vector Autoregression Estimates
 Sample (adjusted): 2000Q2 2015Q4
 Included observations: 63 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

CHINA COPPER MD mS CPI E($) Y

CHINA(-1)  0.999755  0.104805  2.205467  0.131091 -1.145493  0.122334 -0.057942
 (0.00409)  (0.15216)  (2.88611)  (0.04944)  (4.88430)  (0.03352)  (0.04172)
[ 244.161] [ 0.68880] [ 0.76417] [ 2.65140] [-0.23453] [ 3.64935] [-1.38889]

COPPER(-1)  0.007856  0.912527 -1.871850 -0.015337  5.305000 -0.081578  0.068298
 (0.00221)  (0.08194)  (1.55430)  (0.02663)  (2.63042)  (0.01805)  (0.02247)
[ 3.56266] [ 11.1360] [-1.20430] [-0.57600] [ 2.01679] [-4.51877] [ 3.03988]

MD(-1) -0.000316 -0.006748  0.498741 -0.003623  0.190051 -0.001382  0.001670
 (0.00017)  (0.00636)  (0.12066)  (0.00207)  (0.20420)  (0.00140)  (0.00174)
[-1.84696] [-1.06085] [ 4.13349] [-1.75279] [ 0.93073] [-0.98625] [ 0.95753]

MS(-1)  0.009129  0.463607  0.707910  0.983438  3.062258 -0.052331  0.188259
 (0.00458)  (0.17028)  (3.22978)  (0.05533)  (5.46591)  (0.03751)  (0.04669)
[ 1.99234] [ 2.72269] [ 0.21918] [ 17.7741] [ 0.56025] [-1.39499] [ 4.03246]

CPI(-1) -5.77E-05 -0.004401  0.099614 -0.003179  0.693904  0.000406 -0.000777
 (8.1E-05)  (0.00300)  (0.05685)  (0.00097)  (0.09620)  (0.00066)  (0.00082)
[-0.71573] [-1.46861] [ 1.75233] [-3.26399] [ 7.21284] [ 0.61421] [-0.94550]

E($)(-1)  0.008159 -0.007301 -3.137432 -0.217786  1.957661  0.765704  0.161256
 (0.00735)  (0.27312)  (5.18054)  (0.08875)  (8.76727)  (0.06017)  (0.07488)
[ 1.11004] [-0.02673] [-0.60562] [-2.45397] [ 0.22329] [ 12.7253] [ 2.15343]

Y(-1) -0.019049 -0.602830 -0.092735 -0.004139 -6.552929  0.100133  0.718393
 (0.00604)  (0.22455)  (4.25926)  (0.07297)  (7.20815)  (0.04947)  (0.06157)
[-3.15239] [-2.68461] [-0.02177] [-0.05673] [-0.90910] [ 2.02407] [ 11.6685]

 R-squared  0.999939  0.959195  0.460636  0.998827  0.624978  0.974582  0.998646
 Adj. R-squared  0.999933  0.954823  0.402847  0.998701  0.584797  0.971859  0.998501
 Sum sq. resids  0.000726  1.002574  360.7102  0.105860  1033.088  0.048662  0.075367
 S.E. equation  0.003601  0.133803  2.537963  0.043478  4.295114  0.029478  0.036686
 F-statistic  153724.6  219.3988  7.970993  7947.996  15.55408  357.8591  6884.156
 Log likelihood  268.7940  41.03463 -144.3587  111.8533 -177.5041  136.3353  122.5551
 Akaike AIC -8.310920 -1.080464  4.805040 -3.328676  5.857272 -4.105883 -3.668417
 Schwarz SC -8.072794 -0.842338  5.043166 -3.090550  6.095398 -3.867757 -3.430291
 Mean dependent  14.71088  5.314098  11.16198  7.597516  9.338128  7.169487  7.322708
 S.D. dependent  0.439193  0.629517  3.284296  1.206521  6.665679  0.175723  0.947538
 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.88E-14
 Determinant resid covariance  8.23E-15
 Log likelihood  395.8359
 Akaike information criterion -11.01066
 Schwarz criterion -9.343781
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ХАВСРАЛТ C. ОНОВЧТОЙ ХОЦРОГДЛЫН ТЕСТИЙН ҮР ДҮН
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: CHINA COPPER MD MS CPI E($) Y
Exogenous variables: 
Sample: 2000Q1 2015Q4
Included observations: 59

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

1  371.8165 NA  4.20e-14 -10.94293  -9.217518*  -10.26940*
2  426.8075   83.88459*   3.63e-14* -11.14602 -7.695191 -9.798953
3  469.4171  54.88704  5.31e-14 -10.92939 -5.753157 -8.908801
4  526.2713  59.74501  5.78e-14 -11.19564 -4.293986 -8.501511
5  595.7375  56.51488  5.66e-14  -11.88941* -3.262343 -8.521750

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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ХУРААНГУЙ

Энэхүү судалгааны ажилд эдийн засгийн хямралын төрөл, хямралыг 
даван туулахад ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай болох, энэхүү арга 
хэмжээ нь хямралд ямар замаар нөлөөлдөг болох талаар авч үзнэ.

Манайд үргэлжилж байгаа хямралын шинж тэмдэг нь өөрөө 
төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал”-д хамаарагдах бөгөөд энэ 
хямралын үед эрэлтийн талын болон ханшийн хосолсон бодлого 
дээр суурилсан ОУВС-гийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Түүнчлэн, “нийлүүлэлтийн талын” бодлогын зарим арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд дээрх загварт дурдсаны дагуу 
хямрал “Эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явц”-ыг түргэсгэх 
шаардлагатай бөгөөд энэ арга хэмжээ нь тавьсан зорилгод хүрэхэд 
тодорхой хугацаа шаарддаг болно.

Түлхүүр үгс:
Валютын хямрал, төлбөрийн тэнцлийн уламжлалт 
хямрал, орчин үеийн хямрал, мөнгө, сангийн бодлого, 
эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах үе шат

JEL ангилал: F31, F41, H12, O24, E52, E62, E63
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ОУВС-гаас хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл  Ө.Тайван

I. УДИРТГАЛ

Олон судлаачид эдийн засгийн хямралын талаар, тэр дундаа валютын 
болон санхүүгийн хямралын талаар судалсан байдаг. Eichengreen ба 
бусад (1994) гадаад валютын хямралын талаар судлаад төлбөрийн 
тэнцлийн уламжлалт хямрал нь макро эдийн засгийн тэнцвэрт бус 
байдлаас шалтгаалдаг бөгөөд энэ нь макро эдийн засгийн онцлог 
байдалтай холбоотой байдаг гэж үзжээ. Харин “high tech” буюу орчин 
үеийн хямрал нь банкны хяналт шалгалт, зохицуулалт хангалтгүй 
байснаас шалтгаалж, санхүүгийн зах зээл, санхүүгийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа нь хямарч, доголдсоноос шалтгаалдаг байна. Тиймээс 
уламжлалт хямрал нь макро эдийн засгийн шинж чанартай байдаг бол 
орчин үеийн хямрал нь илүү микро эдийн засгийн шинж чанартай байна.

Lee (1999) Азийн санхүүгийн хямралын үед хэрэгжүүлсэн бодлогыг авч 
үзээд Олон улсын валютын сан (ОУВС)-гийн явуулж байгаа бодлого 
сангийн хумих болон мөнгөний хатуу бодлого, санхүүгийн системд 
бүтцийн өөрчлөлт хийх гэсэн 2 үндсэн хүчин зүйл дээр төвлөрч байна 
гэж үзсэн байдаг.

II. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН УЛАМЖЛАЛТ БОЛОН ОРЧИН 
ҮЕИЙН ХЯМРАЛЫН ОНЦЛОГ шИНЖҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН 
УЧИР шАЛТГААН 

Эдийн засгийн хямралыг валютын болон банкны гэсэн 2 төрөлд ангилж 
болно. Цаг хугацааны хувьд түрүүнд тохиолдож байсан хямралыг 
“Уламжлалт”, сүүлд тохиолдож байгаа хямралыг “Орчин үеийн хямрал” 
гэж нэрлэдэг. “Уламжлалт хямрал” нь төлбөрийн урсгал тэнцлийн 
алдагдлаас шалтгаалдаг бол “Орчин үеийн хямрал” нь хөрөнгийн 
дансны алдагдлаас шалтгаалдаг байна.

“Төлбөрийн тэнцлийн уламжлалт” хямрал нь валютын хямрал юм. 
Eichengreen (1999) “Мөнгө болон сангийн тэлэх бодлогыг хэт их 
хэрэгжүүлэхэд илүүдэл эрэлт үүсч, үндэсний валют үнэгүйдэх, 
төлбөрийн тэнцэл алдагдахад хүргэдэг. Энэ нь валютын хямрал бий 
болох үндсэн шалтгаан болно гэж үзсэн байна. (Eichengreen 1999:19)

Төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал” 1980-аад онд Филиппин 
болон Шинэ Зеландад тохиолдож байв. 1980-аад онд Филиппиний 
экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнэ дэлхийн зах зээл 
дээр унаж, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл буурч, зарим 
томоохон компаниуд хаалгаа барьж байв. Энэ үед Филиппиний засгийн 
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газар нь эдгээр дампуурч байсан компаниудыг дахин хөрөнгөжүүлэх 
арга хэмжээ авахад улсын төсвийн орлогын 30 орчим хувийг зарцуулж 
байв. Улмаар энэхүү арга хэмжээнд зарцуулах зорилгоор Засгийн газар 
Дэлхийн банк, олон улсын байгууллагуудаас зээл авсан бөгөөд Засгийн 
газрын нийт өр 40 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. Энэ үед тус улсын 
төлбөрийн тэнцлийн алдагдал нь Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-
ий 8.5 хувьд хүрсэн байдаг. Төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал” 
бий болох урьдчилсан нөхцөл нь хатуу ханшны тогтолцоо, төлбөрийн 
тэнцлийн их хэмжээний алдагдал, Төв банкны гадаад валютын 
хязгаарлагдмал нөөц байдаг.

Түүнчлэн, Төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал”ын үед төсвийн 
алдагдал өндөр байдаг бөгөөд энэхүү алдагдлыг нөхөх зорилгоор зээл 
авах, “мөнгө хэвлэх” арга хэмжээг авахад хүрдэг ба энэхүү арга хэмжээ 
нь инфляцийг хөөрөгддөг байна. Инфляци өссөнөөр тухайн улсын 
экспортын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар буурдаг. Энэ үед Засгийн 
газар дотоод, гадаадаас зээл авбал, Засгийн газрын өрийн дарамт 
нэмэгддэг байна. Эдгээр шалтгаан нь хямралыг макро эдийн засгийн 
шинж чанартай гэж үзэхэд хүргэж байна.

Орчин үеийн буюу “high tech” хямрал нь Мексикт 1994-1995 онуудад, 
1997 онд Тайланд, Индонези, БНСУ-д, 1998 онд ОХУ-д, 2000 онд Туркт, 
2001 онд Аргентинд, 2008-2009 онд АНУ-д тохиолдож байв. Судлаачид 
сүүлийн үед тохиолдсон хямралуудыг “Хоёр дахь үеийн”, “Гурав дахь 
үеийн хямрал” гэж нэрлэж байна. (Flood and Marion (1998), Chiodo and 
Owyang (2002))

Энэ төрлийн хямрал бий болох урьдчилсан нөхцөлийг валютын тогтмол 
ханш, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал, импортын нэмэлт эх үүсвэр 
болох богино хугацааны хөрөнгө оруулалтын орох урсгал гэж үздэг. 
Гадаадаас орох хөрөнгийн урсгал нь банк болон бусад санхүүгийн 
байгууллагуудаар дамжиж орж ирдэг. Хэрэв банк, санхүүгийн хяналт 
шалгалт сул байвал банкны систем доголдох бөгөөд энэ нь хөрөнгийн 
урсгал саарахад нөлөөлдөг байна. Тиймээс энэ хямрал нь өөрөө 
микро эдийн засгийн чанартай байдаг байна. Тиймээс хямралын 
эсрэг арга хэмжээнд банк, санхүүгийн хяналт шалгалтыг сайжруулах, 
зохицуулалтын арга хэмжээ боловсронгуй болгох зэрэг микро эдийн 
засгийн түвшний арга хэмжээ багтдаг.
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III. ВАЛЮТЫН ХЯМРАЛААС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯМРАЛЫГ 
ДАВАН ТУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Валютын ханш, хүүгийн түвшин болон гадаад валютын нөөц буурах 
зэрэг шалтгаанаар тухайн орны үндэсний валют огцом үнэгүйдэхэд 
хямрал болж байгааг олон нийт мэддэг (Eichengreen ба бусад, 1994) 
байна.

Төв банкны удирдлага нь үндэсний валютын ханш огцом унахаас 
болгоомжилж шаардлагатай арга хэмжээг авдаг хэдий ч валютын нөөц 
шавхагдах, мөн ханшийн савалгаан дээр тоглох гэсэн үйлдлүүдээс 
шалтгаалж, Төв банкнаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ 
бүтэлгүйтдэг бөгөөд энэхүү уналтаас шалтгаалсан хүндрэл, дарамт 
тодорхой хугацаанд үргэлжилдэг байна. Дараах шинжилгээгээр дээрх 
хүндрэлүүд нь хямралд хэрхэн хүргэж байгааг шинжлэн үзнэ.

IV. шИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ – МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ТЭНЦВЭРИЙН ЗАГВАР

Төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал” нь макро эдийн засгийн 
шинж чанартай тул макро эдийн засгийн тэнцвэрт загвар буюу нийт 
эрэлт, нийт нийлүүлэлтийн загварын төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт 
хямрал” юм уу валютын хямралын үед эдийн засгийн өөрийгөө 
зохицуулах үйл явцыг хэрхэн шинжлэх талаар авч үзнэ.

Нийт эрэлт

Нийт эрэлт гэдэг нь үнийн тодорхой түвшинд худалдаж авахад 
бэлэн бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ юм. Мөнгө болон сангийн тэлэх 
бодлого эрэлтийн муруйг баруун тийш нь шилжүүлдэг. Тухайлбал, 
мөнгө болон сангийн тэлэх бодлого нь эрэлтийг нэмэгдүүлдэг. Харин 
үндэсний валютын ханш буурвал, экспорт нэмэгдэж, дотоодын бараа 
үйлчилгээний эрэлт нэмэгддэг. Тиймээс эдгээр бодлогын нөлөөгөөр 
эрэлтийн муруй баруун тийш шилждэг.

Нийт нийлүүлэлт

Нийт нийлүүлэлт нь тухайн үнээр нийлүүлэхэд бэлэн байгаа бараа 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ юм. Зурагт үзүүлснээр энэ нь технологи, 
капиталын хэмжээ өгөгдсөн бөгөөд нэрлэсэн цалин нь өөрчлөгдөхгүй 
гэсэн урьдчилсан нөхцөл дээр үндэслэн богино хугацааны нийт 
нийлүүлэлтийн (БХНН) муруй болон үнийн хооронд эерэг хамаарал 
байдаг гэж үздэг. Хэрэв үнэ (P) өсөөд, бодит цалин (W/P) буурахад 
хөдөлмөрийн эрэлтийн эрэлт нэмэгдэх бөгөөд үйлдвэрлэл (Y) нэмэгдэнэ.
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Зураг 1. Нийт эрэлт, богино 
хугацааны нийлүүлэлтийн муруй, 

богино хугацааны тэнцвэр

Зураг 2. Урт хугацааны нийт 
эрэлтийн муруй

56 
 

Нийт эрэлт 
 

Нийт эрэлт гэдэг нь үнийн тодорхой түвшинд худалдаж авахад бэлэн бараа 
бүтээгдэхүүний хэмжээ юм. Мөнгө болон сангийн тэлэх бодлого эрэлтийн муруйг баруун 
тийш нь шилжүүлдэг. Тухайлбал, мөнгө болон сангийн тэлэх бодлого нь эрэлтийг 
нэмэгдүүлдэг. Харин үндэсний валютын ханш буурвал, экспорт нэмэгдэж, дотоодын бараа 
үйлчилгээний эрэлт нэмэгддэг. Тиймээс эдгээр бодлогын нөлөөгөөр эрэлтийн муруй 
баруун тийш шилждэг. 

 

Нийт нийлүүлэлт 
 
Нийт нийлүүлэлт нь тухайн үнээр нийлүүлэхэд бэлэн байгаа бараа бүтээгдэхүүний 

тоо хэмжээ юм. Зурагт үзүүлсэнээр энэ нь технологи, капиталын хэмжээ өгөгдсөн бөгөөд 
нэрлэсэн цалин нь өөрчлөгдөхгүй гэсэн урьдчилсан нөхцөл дээр үндэслэн богино 
хугацааны нийт нийлүүлэлтийн (БХНН) муруй болон үнийн хооронд эерэг хамаарал 
байдаг гэж үздэг. Хэрэв үнэ (P) өсөөд, бодит цалин (W/P) буурахад хөдөлмөрийн эрэлтийн 
эрэлт нэмэгдэх бөгөөд үйлдвэрлэл (Y) нэмэгдэнэ. 

 
БХНН-ийн муруй бодит цалингийн хэмжээг дагаж өөрчлөгдөнө. БХНН-ийн муруй 

баруун тийш шилжих нь бодит цалин буурсанаас шалтгаалж, нийт нийлүүлэлт нэмэгдэж 
байгааг илэрхийлнэ. Хэрэв нэрлэсэн цалин нэг түвшин дээр өөрчлөгдөхгүй байвал, БХНН 
өөрчлөгдөнө. 

 
Нийт эрэлт, нийлүүлэлт тэнцсэн тохиолдолд богино хугацаат тэнцвэр тогтдог. Урт 

хугацааны нийт нийлүүлэлт (УХНН)-ийн муруй бүрэн ажил эрхлэлтийн түвшинг 
илэрхийлж босоо тэнхлэгтэй паралель байдаг. Учир нь цаг хугацаа өнгөрөхөд ажил 
олгогч, ажилтны хоорондын гэрээ шинэчлэгдэж байдаг бөгөөд үнийн түвшин (P) өсөхөд 
цалингийн хэмжээ (W) дагаж өсдөг байна. Тиймээс үнэ өсөөгүй тохиолдолд бодит цалин 
(W/P) өсч, үүнээс болж хөдөлмөрийн эрэлт буурч, нийт үйлдвэрлэл анхны хэмжээндээ 
очдог. Тиймээс технологи, капитал болон хөдөлмөр нэмэгдэхэд УХНН-ийн муруй баруун 
тийш шилждэг. Хөрөнгийн урсгалд өөрчлөлт ороогүй гэж үзэхэд төлбөрийн тэнцэл нь 

БХНН-ийн муруй бодит цалингийн хэмжээг дагаж өөрчлөгдөнө. БХНН-
ийн муруй баруун тийш шилжих нь бодит цалин буурснаас шалтгаалж, 
нийт нийлүүлэлт нэмэгдэж байгааг илэрхийлнэ. Хэрэв нэрлэсэн цалин 
нэг түвшин дээр өөрчлөгдөхгүй байвал, БХНН өөрчлөгдөнө.

Нийт эрэлт, нийлүүлэлт тэнцсэн тохиолдолд богино хугацаат тэнцвэр 
тогтдог. Урт хугацааны нийт нийлүүлэлт (УХНН)-ийн муруй бүрэн 
ажил эрхлэлтийн түвшинг илэрхийлж босоо тэнхлэгтэй паралель 
байдаг. Учир нь цаг хугацаа өнгөрөхөд ажил олгогч, ажилтны 
хоорондын гэрээ шинэчлэгдэж байдаг бөгөөд үнийн түвшин (P) 
өсөхөд цалингийн хэмжээ (W) дагаж өсдөг байна. Тиймээс үнэ өсөөгүй 
тохиолдолд бодит цалин (W/P) өсч, үүнээс болж хөдөлмөрийн эрэлт 
буурч, нийт үйлдвэрлэл анхны хэмжээндээ очдог. Тиймээс технологи, 
капитал болон хөдөлмөр нэмэгдэхэд УХНН-ийн муруй баруун тийш 
шилждэг. Хөрөнгийн урсгалд өөрчлөлт ороогүй гэж үзэхэд төлбөрийн 
тэнцэл нь урсгал тэнцэлтэй ижил байх бөгөөд 2 дахь зурагт төлбөрийн 
тэнцлийн муруй уруу налалттай байдаг. Энэ муруйн дээрх цэг бүрт 
төлбөрийн тэнцэл тэнцвэрт байдаг бөгөөд энэ муруйн дээд талд 
төлбөрийн тэнцэл эерэг, доод талд нь тэнцэл сөрөг байдаг. Үндэсний 
валютын ханш буурахад төлбөрийн тэнцлийн муруй дээшээ шилжиж, 
үндэсний валютын ханш өсөхөд муруй доошоо шилжилт хийдэг.

Урт хугацааны тэнцвэрийн үед төлбөрийн тэнцэл тэнцвэртэй, бүрэн 
ажил эрхлэлтийн түвшинд байдаг. Энэхүү тэнцвэрийн цэг дээр УХНН-
ийн муруй, төлбөрийн тэнцлийн муруй 2 огтлолцох бөгөөд дотоод, 
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гадаад тэнцвэрүүд хангагдана гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл, мөнгө, бараа, 
хөдөлмөрийн зах зээл урт хугацааны тэнцвэрт оршино гэсэн үг юм.

Эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явц

Хямралаас сэргийлэх, хямралыг даван туулах бодлогын шинжилгээг 
хийхэд нийт эрэлт, нийлүүлэлтийн загварыг ашиглахын өмнө эдийн 
засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явцыг авч үзье. Хэрэв эдийн засаг 
төлбөрийн тэнцлийн алдагдалтай, ажилгүйдэл өндөр, хямралын өмнөх 
байдалтай байна гэж үзье. Зураг 3-т үзүүлснээр энэ нөхцөл байдлыг H 
цэгт байна гэж дүрсэлсэн байна. Энэ үед ажил эрхлэлтийн муруй нь 
зүүн тийшээ, төлбөрийн тэнцлийн муруйн дээр байрласан байна. Энэ 
үед дотоод, гадаад аль аль нөхцөл байдал тэнцвэрт бус нөхцөлд байна. 
Ажилгүйдэл өндөр байгаа нөхцөлд ажил олгогчид нэрлэсэн цалин (W)-
гаа бууруулна. Богино хугацаанд үнэ өөрчлөгдөөгүй гэж үзэхэд бодит 
цалин (W/P) буурдаг, ингэснээр хөдөлмөрийн эрэлт нэмэгддэг. Тиймээс 
БХНН нэмэгдэж, БХНН-ийн муруй баруун тийш шилждэг.

Зураг 3. Эдийн засаг өөрийгөө 
зохицуулах үйл явц

Зураг 4. Эдийн засаг өөрийгөө 
зохицуулах үйл явц

57 
 

урсгал тэнцэлтэй ижил байх бөгөөд 2 дахь зурагт төлбөрийн тэнцлийн муруй уруу 
налалттай байдаг. Энэ муруйн дээрх цэг бүрт төлбөрийн тэнцэл тэнцвэрт байдаг бөгөөд 
энэ муруйн дээд талд төлбөрийн тэнцэл эерэг, доод талд нь тэнцэл сөрөг байдаг. Үндэсний 
валютын ханш буурахад төлбөрийн тэнцлийн муруй дээшээ шилжиж, үндэсний валютын 
ханш өсөхөд муруй доошоо шилжилт хийдэг. 

 
Урт хугацааны тэнцвэрийн үед төлбөрийн тэнцэл тэнцвэртэй, бүрэн ажил эрхлэлтийн 

түвшинд байдаг. Энэхүү тэнцвэрийн цэг дээр УХНН-ийн муруй, төлбөрийн тэнцлийн 
муруй 2 огтлолцох бөгөөд дотоод, гадаад тэнцвэрүүд хангагдана гэсэн үг юм. Өөрөөр 
хэлбэл, мөнгө, бараа, хөдөлмөрийн зах зээл урт хугацааны тэнцвэрт оршино гэсэн үг юм. 

Эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явц 
 

Хямралаас сэргийлэх, хямралыг даван туулах бодлогын шинжилгээг хийхэд нийт 
эрэлт, нийлүүлэлтийн загварыг ашиглахын өмнө эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл 
явцыг авч үзье. Хэрэв эдийн засаг төлбөрийн тэнцлийн алдагдалтай, ажилгүйдэл өндөр, 
хямралын өмнөх байдалтай байна гэж үзье. Зураг 3-т үзүүлсэнээр энэ нөхцөл байдлыг H 
цэгт байна гэж дүрсэлсэн байна. Энэ үед ажил эрхлэлтийн муруй нь зүүн тийшээ, 
төлбөрийн тэнцлийн муруйн дээр байрласан байна. Энэ үед дотоод, гадаад аль аль нөхцөл 
байдал тэнцвэрт бус нөхцөлд байна. Ажилгүйдэл өндөр байгаа нөхцөлд ажил олгогчид 
нэрлэсэн цалин (W)-гаа бууруулна. Богино хугацаанд үнэ өөрчлөгдөөгүй гэж үзэхэд бодит 
цалин (W/P) буурдаг, ингэснээр хөдөлмөрийн эрэлт нэмэгддэг. Тиймээс БХНН нэмэгдэж, 
БХНН-ийн муруй баруун тийш шилждэг. 

 
 
Энэ үед төлбөрийн тэнцлийн алдагдал гадаад валютын нөөцөөр санхүүжүүлдэг 

бөгөөд энэ нь нөөц буурахад нөлөөлдөг. Төв банкнаас стерилизацийн арга хэмжээг авч 
явуулдаггүй гэж үзвэл мөнгөний нийлүүлэлт буурна. Энэхүү мөнгөний нийлүүлэлт 
буурсанаар нийт эрэлт багасна. Графикт нийт эрэлтийн муруй зүүн тийш шилжинэ. Шинэ 
эрэлтийн муруй, БХНН-ийн муруй нь Н цэгээс зүүн тийш, арай доор шинэ богино 
хугацааны тэнцвэрийн цэгт огтолцоно. 

Зураг 3 Эдийн засаг өөрийгөө 
зохицуулах үйл явц 

Зураг 4 Эдийн засаг өөрийгөө 
зохицуулах үйл явц Энэ үед төлбөрийн тэнцлийн алдагдал гадаад валютын нөөцөөр 

санхүүжүүлдэг бөгөөд энэ нь нөөц буурахад нөлөөлдөг. Төв банкнаас 
стерилизацийн арга хэмжээг авч явуулдаггүй гэж үзвэл мөнгөний 
нийлүүлэлт буурна. Энэхүү мөнгөний нийлүүлэлт буурснаар нийт эрэлт 
багасна. Графикт нийт эрэлтийн муруй зүүн тийш шилжинэ. Шинэ 
эрэлтийн муруй, БХНН-ийн муруй нь Н цэгээс зүүн тийш, арай доор 
шинэ богино хугацааны тэнцвэрийн цэгт огтолцоно.
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Хэсэг хугацааны дараа нийт нийлүүлэлт буурах, БХНН тэлэх зэрэг 
нөлөөлснөөр үнийн түвшин (P)-г буурахад нөлөөлдөг. Хэрэв нэрлэсэн 
ханш буурахгүй тохиолдолд, бодит ханш (eP*/P) нэмэгддэг бөгөөд 
өрсөлдөх чадвар сайжирч, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал аажмаар 
буурдаг байна. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь бүрэн ажил эрхлэлтийн 
түвшнээс доогуур байх үед БХНН-ийн муруй бүрэн ажил эрхлэлтийн 
түвшинд хүртэл буюу БХНН-ийн муруй баруун тийш шилжилт хийнэ. 
Төлбөрийн тэнцлийн алдагдал, мөнгөний нийлүүлэлт хумигдсанаар 
нийт эрэлтийн муруйг төлбөрийн тэнцэл тэнцвэрт очих хүртэл нийт 
эрэлтийн муруйг доош нь шилжүүлнэ. Зохицох процесс нь Зураг 4-т 
үзүүлснээр H цэгээс урт хугацааны тэнцвэрт цэг буюу E цэг хүртэл 
заасан муруй шугамаар дүрсэлнэ. Энэ цэг дээр эдийн засаг дотоод болон 
гадаад тэнцвэрт буцаж очно.

Энэхүү зохицуулах үйл явцыг эдийн засагчид ажиглаж, дүгнэлт гаргаж 
байсан бөгөөд тэдгээрийн үзэж байгаагаар энэхүү үйл явцад зарим 
дутагдалтай тал байдаг. Үүнд:

1. Эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явц нь эдийн засагт 
үнэ, цалин хүүгийн түвшин хэр хурдан бөгөөд өргөн хүрээтэй 
зохицохоос хамаарч хугацаа шаарддаг байна. Тиймээс эдийн засаг 
дахь хямрал удаан хугацаанд үргэлжилдэг. Хэдийгээр үйлдвэрлэл 
тодорхой хэмжээгээр нэмэгддэг хэдий ч мөнгөний нийлүүлэлт 
хумигдах нөлөөнөөс хамаарч, ажилгүйдлийн түвшин зохицуулах 
үйл явцын эхний үед өндөр байдаг.

2. E цэгт хүрэх хүртэл тухайн орны валютын нөөц шавхагдах аюултай 
байдаг бөгөөд энэ валютын ханш цаашид огцом унах, улмаар 
хямралыг гүнзгийрүүлэхэд нөлөөлдөг байна.

Тиймээс хямралаас зайлсхийх, хямралыг даван туулахын тулд эдийн 
засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явцыг яаж хурдасгах вэ?

V. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН ХЯМРАЛААС СЭРГИЙЛЭХ, 
ХЯМРАЛЫГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГЫН шИНЖИЛГЭЭ

5.1.Эрэлтийн талын бодлого

Хэрэв эдийн засаг нь ажилгүйдэл, инфляци болон төлбөрийн тэнцлийн 
алдагдал өндөр, H цэгт байгаа тохиолдолд, нөхцөл байдлыг залруулах 
зорилгоор сангийн хумих болон тэлэх сангийн болон мөнгөний хумих 
бодлогыг явуулдаг байна. Эдгээр бодлого нь нийт эрэлтийг тогтоон 
барих замаар төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг урьдчилж бууруулахад 
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чиглэгддэг бөгөөд валютын нөөцийг багасахаас хамгаалдаг энэхүү 
бодлогыг “Эрэлтийн талын бодлого” гэж нэрлэдэг. Энэхүү бодлогыг 
явуулснаар хэт тэлсэн сангийн болон мөнгөний бодлого, тогтмол 
ханшийн тогтолцооноос шалтгаалсан тухайн улсын өрсөлдөх чадвар 
муудах болон төлбөрийн тэнцлийн алдагдал зэргээр тодорхойлогддог 
Төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал”-ын үндсэн шалтгааныг засаж 
залруулах боломжтой болох юм.

Мөнгөний хумих бодлогын үед хамгийн нийтлэг хэрэглэгддэг арга 
хэмжээ нь хэрэглээний зээл, хөрөнгө оруулалтын эрэлтийг бууруулахад 
чиглэсэн хүүгийн түвшнийг өсгөх арга хэмжээ байдаг. Харин сангийн 
тэлэх бодлогын түлхүү хэрэглэгддэг арга хэмжээ нь Засгийн газрын 
хэрэглээг бууруулах, хөрөнгө оруулалтын төдийгүй урсгал зардлыг 
бууруулах замаар Засгийн газрын зардлыг бууруулах арга хэмжээ 
байдаг.

Эрэлтийн талын бодлогын ажиллах механизм дараах байдалтай 
байдаг. Сангийн хумих болон мөнгөний хумих бодлогын нөлөөгөөр 
нийт эрэлтийн муруй Зураг 5-д үзүүлсний дагуу зүүн тийш YD

0-ээс YD
1 

цэг рүү шилждэг бөгөөд төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг бууруулах 
зорилтод хурдан хүрэх бололцоотой байдаг. Гэвч хүүгийн хэмжээ 
нэмэгдэх нь хувийн секторын хөрөнгө оруулалтыг бууруулж, аж ахуйн 
нэгжийг дампууруулж, ажилгүйдлийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн 
хямралыг гүнзгийрүүлдэг ба үүнийг богино хугацааны тэнцвэрийн 
цэг болох B цэгээр илэрхийлж байна. Урт хугацаанд ажилгүйдлийн 
нөлөөгөөр бодит цалин багасаж, ингэснээр үйлдвэрлэл нэмэгдэж, эдийн 
засаг бүрэн ажил эрхлэлтийн түвшинд аажмаар очдог байна. Эдийн 
засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явц нь эдийн засаг хэр уян хатан 
байхаас шалтгаалдаг байна. Энэхүү үйл явцыг Зураг 5-т H цэгээс B цэг 
рүү, дараа нь E цэг рүү шилжих шилжилтээр харуулж байна.

Гэхдээ эрэлтийг хумих бодлого нь төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг 
бууруулж, инфляцийг хязгаарлах давуу талтай боловч, богино 
хугацаанд ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлдэггүй. Бүрэн ажил эрхлэлтийн 
түвшинд хүрэхэд эдийн засаг нь өөрөө зохицуулах механизмтай байх 
хэрэгтэй юм. Мөнгөний хумих бодлогын улмаас бий болох ажилгүйдэл 
нь урт хугацаанд үргэлжлэх магадлалтай байдаг учраас зарим орны 
Засгийн газрын хувьд энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэхээс цааргалдаг 
байна.
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Зураг 5. Эдийн талын бодлого Зураг 6. Ханшийн бодлого
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хэмжээ нь Засгийн газрын хэрэглээг бууруулах, хөрөнгө оруулалтын төдийгүй урсгал 
зардлыг бууруулах замаар Засгийн газрын зардлыг бууруулах арга хэмжээ байдаг. 

 
Эрэлтийн талын бодлогын ажиллах механизм дараах байдалтай байдаг. Сангийн 

хумих болон мөнгөний хумих бодлогын нөлөөгөөр нийт эрэлтийн муруй Зураг 5-д 
үзүүлсэний дагуу зүүн тийш YD
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үүнийг богино хугацааны тэнцвэрийн цэг болох B цэгээр илэрхийлж байна. Урт хугацаанд 
ажилгүйдлийн нөлөөгөөр бодит цалин багасаж, ингэснээр үйлдвэрлэл нэмэгдэж, эдийн 
засаг бүрэн ажил эрхлэлтийн түвшинд аажмаар очдог байна. Эдийн засгийн өөрийгөө 
зохицуулах үйл явц нь эдийн засаг хэр уян хатан байхаас шалтгаалдаг байна. Энэхүү үйл 
явцыг Зураг 5-т H цэгээс B цэг рүү, дараа нь E цэг рүү шилжих шилжилтээр харуулж 
байна. 

  
Гэхдээ эрэлтийг хумих бодлого нь төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг бууруулж, 

инфляцийг хязгаарлах давуу талтай боловч, богино хугацаанд ажил эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлдэггүй. Бүрэн ажил эрхлэлтийн түвшинд хүрэхэд эдийн засаг нь өөрөө 
зохицуулах механизмтай байх хэрэгтэй юм. Мөнгөний хумих бодлогын улмаас бий болох 
ажилгүйдэл нь урт хугацаанд үргэлжлэх магадлалтай байдаг учраас зарим орны Засгийн 
газрын хувьд энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэхээс цааргалдаг байна. 
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шүүмжлэл их байдаг.  
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Төлбөрийн тэнцлийн алдагдалтай орнуудад ОУВС-гаас нийт эрэлтийг 
хумих бодлогыг илүү санал болгодог байна. Тиймээс эдгээр орнуудад 
ОУВС-гаас авсан арга хэмжээ ажил эрхлэлтийг багасгаж, үйлдвэрлэлийг 
бууруулдаг гэсэн шүүмжлэл дагуулдаг бөгөөд энэхүү байдлыг засч 
залруулах талаар ОУВС-гаас анхаарал тавьдаггүй гэсэн шүүмжлэл их 
байдаг. 

Ханшийн бодлого

Дээр өгүүлсэнчлэн эрэлтийг хумих бодлого нь төлбөрийн тэнцлийн 
алдагдлыг түргэн хугацаанд бууруулах боловч Зураг 5-т үзүүлсэнчлэн 
эдийн засаг B цэгт өндөр ажилгүйдэлтэй үйлдвэрлэлийн буурсан 
байдаг. Ханшийн бодлогоор H цэгт байгаа тэнцвэрт бус байдлыг хэрхэн 
өөрчлөхийг үзье. Үндэсний валютын ханшийг бууруулах нь Маршал-
Лернерийн нөхцөл биелэгдсэн гэж үзвэл дотоодын барааны өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулж, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг бууруулдаг. 
Тиймээс хэрэв үндэсний валютын ханшийг хангалттай түвшинд 
бууруулвал, төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг зогсоож болно. (Зураг 6-д 
TT муруй ТТ1 муруй хүртэл, цаашлаад F цэгээр дайран гарна) Ханшны 
бууралтын нөлөөгөөр дотоодын барааны эрэлтийг шилжүүлэх бөгөөд 
нийт эрэлтийн муруйг баруун тийш нь шилжүүлнэ. (Зураг 6-д эрэлт 
АD-ээс AD1 рүү шилжинэ.) Энэ тохиолдолд төлбөрийн тэнцэл сайжрах 
бөгөөд ажил эрхлэлт нэмэгдэж бүрэн ажил эрхлэлтийн хэмжээнд хүрэх 
хэдий ч энэ нь инфляцийн түвшин нэмэгдэхэд нөлөөлдөг байна. 

Эрэлтийг хумих бодлого болон ханшийг бууруулах бодлогыг хослуулах

Эрэлтийг хумих бодлогыг ханшийг бодлоготой хослуулан авч 
хэрэгжүүлснээр эдгээр бодлогуудын эерэг талуудын нөлөөллийг 
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авч үлдэх ба эдгээр бодлогыг дангаар нь авч хэрэгжүүлснээс үүдэх 
сөрөг нөлөөллүүдийг харилцан нөхдөг байна. Тухайлбал, ханшийн 
бууралтыг дагаж бий болох үнийн өсөлтөөс сэргийлэхийн тулд эрэлтийг 
хумих бодлогыг нэвтрүүлснээр эрэлтийн муруй шилжилт хийдэггүй 
(Зурагт 6-д AD муруйгаар харуулав) Энэ үед эдийн засгийн богино 
хугацааны тэнцвэр Н цэг дээр оршиж байдаг. Гэвч ханш хангалттай 
хэмжээнд буурснаар төлбөрийн тэнцлийн муруй H цэгээр дамжин ТТ1 
рүү шилжих бөгөөд H цэг нь гадаад эдийн засгийн тэнцвэрийн үеийг 
илэрхийлдэг байна. Тиймээс хэдийгээр эдийн засагт ажилгүйдэл байх 
хэдий ч инфляцийг хөөрөгдөлгүйгээр төлбөрийн тэнцэл тэнцвэртэй 
байлгаж чаддаг. 

5.2. Нийлүүлэлтийн талын бодлого

Мөнгө, сангийн болон ханшийн бодлогыг хослуулснаар үнэ өсөх 
үү эсвэл үйлдвэрлэл нэмэгдэх үү гэдэг сонголтын өмнө ирдэг. 
Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлснээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үнэ өсч, 
инфляцийг өсгөхөд хүргэдэг ба инфляцийг хязгаарлаж, төлбөрийн 
тэнцлийг алдагдлыг бууруулах гэсэн арга хэмжээ нь богино хугацаанд 
ажилгүйдэл нэмэгдэхэд хүргэдэг байна. Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор эдийн засгийн багтаамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
нийлүүлэлтийн талын бодлого нь онолын дагуу ажил эрхлэлтийг 
дэмжиж, тогтворжилтыг хангах нэгэн шийдэл болж чаддаг.

Графикт үзүүлснээр нийлүүлэлтийн талын бодлогын нөлөөгөөр урт 
хугацааны нийт нийлүүлэлт (УХНН)-ийн муруй баруун тийш нь 
шилждэг. Энэхүү үйл явцад үнийн түвшин өөрчлөгдөхгүйгээр нийт 
нийлүүлэлт нэмэгддэг байна. Нийлүүлэлтийн талын бодлогын арга 
хэмжээнд татварыг бууруулах, Засгийн газрын зүгээс эдийн засагт 
оролцох оролцоог багасгах, хөдөлмөрийн зах зээлийг идэвхжүүлэх 
зорилготой авч байгаа арга хэмжээнүүд ордог. Түүнчлэн, төрийн 
өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн хувьчлал, санхүүгийн секторт хийгдэх 
бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ нь тэдгээрийг зах зээлийн зарчмаар 
илүү үр ашигтай ажиллуулахад чиглэдэг. Гэвч төрийн өмчит аж 
ахуйн нэгжүүдэд бүтцийн өөрчлөлт хийх бодлого нь ажилгүйдлийг 
нэмэгдүүлэх, мөн нийгмийн халамжийг бууруулах бодлого нь шийдвэр 
гаргагчдад улс төрийн хувьд дарамт авчрах нь элбэг байдаг.
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VI. ДҮГНЭЛТ

Eichengreen (1999) үзэхдээ банкны хууль тогтоомж, аудитын болон 
нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжууд, татан буулгах үйл 
ажиллагааны талаарх журам болон зохистой засаглалын талаарх 
журмын талаар авч үзэх хэрэгтэй болдог. Хэрэв эрсдэлийн удирдлага 
хангалтгүй, хяналт шалгалт үр ашиг муутай байвал төлбөрийн тэнцлийн 
хөрөнгө оруулалтын данс болон банкны төлбөрийн чадварт сөргөөр 
нөлөөлдөг. 

Lee (1999) Азийн санхүүгийн хямралын үеэр ОУВС-гаас явуулсан 
бодлогыг авч үзээд ОУВС-гийн бодлого нь үндсэн 2 хүчин зүйл дээр 
төвлөрч байна гэж үзсэн байна. Хөрөнгийн гадагшлах урсгалыг зогсоох, 
төлбөрийн тэнцлийн өөрчлөлтийг дэмжих, валютын ханшийг хамгаалах 
зорилгоор мөнгө болон сангийн бодлогыг явуулахаас гадна урт 
хугацааны хямралын эсрэг арга хэмжээнд тухай орны банкны системд 
бүтцийн өөрчлөлт хийх арга хэмжээ ордог.

Төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал”-ын эсрэг макро эдийн 
засгийн арга хэмжээг авахын тулд эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах 
үе шатыг хурдасгадаг бөгөөд эдийн засгийн хумих бодлого болон 
валютын ханшийг бууруулах бодлогыг хамтад нь авч хэрэгжүүлснээр 
төлбөрийн тэнцэл сайжирч, үнийн тогтвортой байдал хангагдах 
боломжтой болох хэдий ч ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлж чаддаггүй. 
Харин нийт нийлүүлэлтийн талын бодлогыг явуулснаар үйлдвэрлэл, 
ажил эрхлэлтийг урт хугацаанд нэмэгдүүлж чадах хэдий ч нэлээд 
хугацаа шаарддаг байна. Хөрөнгийн дансыг либералчилж, гадаадын 
хөрөнгө оруулалтад саад хориг тавихгүй байх нь аль ч хямралаас 
урьдчилан сэргийлэх чухал арга хэмжээ юм.

1997 оны Азийн хямрал нь төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал” 
биш боловч, ОУВС-гаас Азийн орнуудад өндөр хадгаламж, өндөр 
хөрөнгө оруулалт, инфляцийн бага түвшин, төсөв алдагдалгүй байсан 
зэрэг давуу талуудыг хэрэгсэхгүйгээр эхлээд сангийн хумих бодлогыг 
хэрэгжүүлсэн байдаг бөгөөд эдийн засгийн хямрал хир хэмжээнд 
байгааг урьдчилан таамаглаж чадаагүй юм.

Тиймээс ОУВС-гаас хөтөлбөр хэрэгжүүлж байх хугацаандаа энэхүү 
байдалд дүгнэлт хийж, хямралыг саармагжуулах зорилгоор анхны 
арга хэмжээгээ өөрчилсөн байна. Гэвч ОУВС-гаас дээрх орнуудад 
хэрэгжүүлж байсан Сангийн бодлогын зорилт нь хэтэрхий хатуу байсан 
бөгөөд цаашид хямралыг улам гүнзгийрүүлэхээр байсан гэж үздэг байна.
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Манайд үргэлжилж байгаа хямралын шинж тэмдэг нь өөрөө төлбөрийн 
тэнцлийн “Уламжлалт хямрал”-д хамаарагдана. ОУВС-гаас олгох зээл 
нь “Эрэлтийн талын болон ханшийн хосолсон” бодлого дээр суурилсан 
тус сангийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох зорилготой 
юм. Түүнчлэн, тус хөтөлбөрийн хүрээнд “нийлүүлэлтийн талын” 
бодлогын зарим арга хэмжээг авч ОУВС-гаас хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм. 
Тиймээс дээрх загварт дурдсаны дагуу дээрх хөтөлбөрийн дагуу “Эдийн 
засгийн өөрийгөө зохицуулах үйл явц”-ыг түргэсгэх арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай бөгөөд энэ арга хэмжээ нь тавьсан 
зорилгодоо хүрэхэд тодорхой хугацаа шаардана.
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ХУРААНГУЙ

Уг судалгааны ажлаар дэлхийн олон улс орнуудын төв банк, бодлого 
боловсруулагч байгууллагуудад өргөнөөр ашиглагдаж буй динамик 
стохастик ерөнхий тэнцвэр (ДСЕТ)-ийн загварыг Монгол Улсын хувьд 
хөгжүүлэхэд параметрийн сонголтын хувьд юуг анхаарах шаардлагатай 
болон параметрийн сонголтоос загварын үр дүн хэрхэн хамаарч байгааг 
шинжлэхийг зорилоо. Үүний тулд хаалттай эдийн засгийн энгийн 
стандарт ДСЕТ-ийн загвар буюу Cooley, Prescott (1995) нарын загварыг 
сонгон авч, Монгол Улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн 
динамикийг шинжлэн калибрацийг боломжит хувилбаруудаар 
гүйцэтгэсэн. Судалгааны ажлын үр дүнгээс товч дурдахад загварын 
үр дүн тогтвортой төлөвийн утгын сонголтоос мэдрэмж багатай, 
харин параметрийн утгаас мэдрэмж өндөртэй байж болохоор байна. 
Тодруулбал, капиталын орлогын үйлдвэрлэлд эзлэх хувиас загварын 
үр дүн мэдрэмж өндөртэй бол бусад параметрээс мэдрэмж харьцангуй 
багатай байна. Иймд Монгол Улсын хувьд ДСЕТ-ийн загвар 
хөгжүүлэхдээ тогтвортой төлөвийн утгаас илүүтэйгээр параметрийн 
утгыг чухалчлан үзэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Түлхүүр үгс: калибрац, ерөнхий тэнцвэрийн загвар, бодит бизнесийн 
мөчлөг, өсөлтийн онол

JEL ангилал: C61, E32, O41
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

I. УДИРТГАЛ

Макро эдийн засгийн хэлбэлзлийг загварчлах арга зүй сүүлийн 30-
аад жилийн хугацаанд хурдацтай өөрчлөгджээ. 1960-1970 онуудад 
ашиглагдаж байсан уламжлалт макро эконометрик загварууд нь хэт 
ерөнхий, микро эдийн засгийн үндэслэл багатай гэх зэрэг хүчтэй 
шүүмжлэлд16 өртсөн тул онолын суурь сайтай загварыг шинээр 
хөгжүүлэх шаардлага макро эдийн засагчдад тулгарав. Уг асуудалд 
Kydland, Prescott (1982) нар хамгийн анх даацтай хариулт өгсөн бөгөөд 
оновчтой үйл хөдлөл хийдэг, рационал хүлээлт бүхий агентуудтай шинэ 
төрлийн Динамик Стохастик Ерөнхий Тэнцвэр (ДСЕТ)17-ийн загварыг 
санал болгосон юм. Энэхүү ажил нь макро эдийн засгийн загварчлалын 
нэг хандлага болох Бодит Бизнесийн Мөчлөг (ББМ)-ийн загварын эхлэл 
байсан бөгөөд 1980-аад оны макро эдийн засгийн судалгаанууд уг 
загварыг үндсэн хэрэгслээ болгон ашиглаж байв.

Kydland, Prescott (1982) нар эдийн засгийн загварчлалд хувьсал 
авчрах үндсэн гурван санааг дэвшүүлсэн байдаг. Нэгдүгээрт, Lucas, 
Prescott (1971) нарын ажилд үндэслэн бизнесийн мөчлөгийг ДСЕТ-
ийн загвараар судлах боломжтой бөгөөд эдгээр загвар нь өрсөлдөөнт 
зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг, ирээдүйн талаар рационал хүлээлт 
бүхий агентуудтай байна гэж үзсэн. Хоёрдугаарт, бизнесийн мөчлөгийн 
загварууд нь урт хугацааны эдийн засгийн бодит өсөлттэй нийцтэй 
байх ёстой гэсэн шаардлага тавих замаар бизнесийн мөчлөг болон 
өсөлтийн онолыг нэгтгэх боломжтой гэж үзсэн. Гуравдугаарт, загварын 
параметруудыг микро эдийн засгийн түүвэр судалгаа, эдийн засгийн урт 
хугацааны хандлагад тулгуурлан калибрац18 хийх боломжтой бөгөөд 

16 Үүнийг Лукасын шүүмж гэх ба Lucas (1976, 1980) уламжлалт макро 
эконометрикийн загварууд нь макро хувьсагчдын өнгөрсөн хугацааны харилцан 
хамааралд үндэслэн ирээдүйн талаар төсөөлөл хийдэг бөгөөд бодлогын өөрчлөлт 
бий болсон тохиолдолд дээрх хамаарал өөрчлөгдөх боломжтой тул өнгөрсөн 
хугацааны хамааралд үндэслэн бодлогын шинжилгээ, төсөөлөл гүйцэтгэх нь үр 
ашиггүй гэж үзсэн. Үүнээс үндэслэн өрх, пүүс, засгийн газар, төв банк зэрэг эдийн 
засгийн агентуудын үйл хөдлөлийг тусгасан буюу микро суурьтай макро загвар 
хөгжих үндэс, суурь тавигдав.

17 ДСЕТ-ийн загвар нь эдийн засгийн өсөлт, бизнесийн мөчлөг, мөнгө болон 
төсвийн бодлогын үр нөлөө зэрэг эдийн засгийн нийлбэр үзүүлэлтүүдийг судалдаг 
микро суурьтай макро загвар бөгөөд өнөөдрийн байдлаар дэлхийн маш олон төв 
банкуудын мөнгөний бодлогоо томъёолох үндсэн хэрэгсэл нь болж хөгжөөд байна.

18 Калибрац гэдэг нь ДСЕТ-ийн загварын тодорхой параметрийн утгыг загвар дотроос 
эсвэл статистик, эконометрик үнэлгээгээр тодорхойлох бус тухайн өгөгдлийн 
шинж чанарт тулгуурлан тоо оноох аргачлал юм.
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ийнхүү хөгжүүлсэн загвараар симуляци хийж, үр дүнг бодит өгөгдөлтэй 
харьцуулах боломжтой гэж үзэв.

ББМ-ийн загварууд нь бизнесийн мөчлөгийн үндсэн шалтгааныг бодит 
шок, тухайлбал, технологийн шок гэж үздэг.19 Гэвч удалгүй 1990-ээд 
онд технологийн шок нь эдийн засгийн хэлбэлзлийн гол хөдөлгөгч хүч 
биш бөгөөд ББМ-ийн загваруудыг төв банкны бодлогын шинжилгээнд 
ашиглахад хангалтгүй байна гэж үзэн Шинэ-Кейнсийн ДСЕТ-ийн 
загвар хөгжиж эхлэв. Шинэ-Кейнсийн ДСЕТ-ийн загварууд нь ББМ-
ийн загварын ерөнхий бүтцийг хадгалсан хэдий ч өргөн хүрээний 
таамаглалыг шинээр дэвшүүлэх замаар бизнесийн мөчлөгийн шалтгаан 
болон шилжих механизмыг эрс ялгаатай байдлаар тодорхойлсон. 
Ийнхүү ДСЕТ-ийн загварууд нь (i) эдийн засаг хэлбэлзэхэд нэрлэсэн 
үзүүлэлтүүд нөлөөгүй, зөвхөн бодит хувьсагчид нөлөөтэй, мөн үнэ уян 
хатан буюу төгс өрсөлдөөнт зах зээлийг авч үздэг ББМ-ийн загвар, (ii) 
мөнгөний бодлого нөлөөтэй бөгөөд нэрлэсэн хөшүүн байдал (nominal 
rigidity) бүхий Шинэ-Кейнсийн загвар гэсэн үндсэн хоёр чиглэлээр 
хөгжиж байна. Эдгээр загварын орчин үеийн хөгжлийн үндэс 1990-ээд 
оны сүүлээр тавигдсан гэж хэлж болох бөгөөд Cooley (1995) ББМ-ийн 
загварын тоймыг бичиж, харин Rotemberg, Woodford (1997) нар Шинэ-
Кейнсийн загварын ерөнхий бүтцийг томъёолсон байдаг.

Загварын онолын хөгжилтэй зэрэгцэн эконометрик аргачлалууд хүчтэй 
хөгжсөн. Эдгээрээс хамгийн өргөн ашиглагдаж буй техник нь Бейсийн 
эконометрик20 бөгөөд уг аргачлалыг дунд болон том хэмжээний ДСЕТ-
ийн загварыг үнэлэх, тоон утгатайгаар тодорхойлоход ашигладаг. 
ДСЕТ-ийн загвартай холбоотой эконометрик техникүүд ийнхүү хүчтэй 
хөгжиж байгаа тул ДСЕТ-ийн загварын онолын нийцтэй байдлаас гадна 
эдийн засгийн бодит өгөгдлийг тайлбарлах чадвар сайжирч, тус төрлийн 
загварын хэрэглээг нэмэгдүүлсээр байна. Smets, Wouters нар (2003), 
Fernandez-Villaverde, Rubio-Ramirez нар (2004), Del Negro, Schorfheide, 
Smets, Wouters нар (2005), Adolfson, Laseen, Linde, Villani нар (2007), 
19 Altuğ (1989) нь Кидланд, Прескот нарын санал болгосонтой ижил ББМ-ийн 

загварыг хамгийн их үнэний хувь бүхий аргаар үнэлж, тэдний загвар хөрөнгө 
оруулалтын хэлбэлзлийн ихэнх хэсгийг тайлбарлахгүй байна гэсэн дүгнэлтийг 
өгчээ. Түүнчлэн өнгөрсөн хугацааны чөлөөт цагийн сонголт нь одоогийн ханамжид 
нөлөөлдөггүй гэж үзсэн байдаг.

20 Бейсийн үнэлгээ нь ДСЕТ-ийн загварын параметруудыг үнэлэх нэг төрлийн 
аргачлал бөгөөд тус аргачлалын үндсэн санаа нь мэдэгдэж буй анхдагч 
мэдээлэл (тухайн хөгжүүлж буй загварын шинж чанар, бодит тоон өгөгдөл, 
параметрийн талаарх тодорхой мэдээлэл)-д үндэслэн загварын параметрийн утгыг 
тодорхойлдогт оршино.
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Juillard, Kamenik, Kumhof, Laxton нар (2006), Adolfson, Linde, Villani нар 
(2007) зэрэг маш олон судалгааны ажилд ДСЕТ-ийн загварууд нь вектор 
авторегрессив загвар (VAR), вектор алдаа засварлах загвар (VECM), 
Бейсийн вектор авторегрессив загвар (BVAR) болон бусад эконометрик 
загвартай адил эмпирик хэрэглээ, ач холбогдол сайтай болохыг 
онцолсон.

Хүчтэй онолын суурь болон бодит байдлыг тайлбарлах чадвар нь 
Шинэ-Кейнсийн ДСЕТ-ийн загварыг орчин үеийн макро эдийн засгийн 
загварчлалд хамгийн өргөн хүрээнд ашиглагддаг техникүүдийн нэг 
болгоод байна. Тус загвар нь эдийн засгийн тодорхой онолыг бүтцэд 
оруулах, эдийн засгийн агентуудын харилцан уялдаа, холбоог ойлгох, 
бодлогын шинжилгээ, тэр дундаа төсөв, мөнгөний бодлого, макро 
зохистой бодлого, банк, санхүүгийн салбарын бодлогын хариу үйлдлийг 
шинжлэх, сценарь шинжилгээ болон макро эдийн засгийн төсөөлөл21 
гүйцэтгэх зэрэгт түлхүү ашиглагддаг (Almeida, 2009). Шинэ-Кейнсийн 
ДСЕТ-ийн загварыг шинжлэх ухааны судалгаанд ашиглахаас гадна 
ОУВС, Холбооны нөөцийн систем, Европын төв банк болон Англи, 
Норвеги, Швед, Финланд, Австрали, Франц, Шинэ Зеланд зэрэг 
улс орнуудын төв банк, бодлого боловсруулагч байгууллагууд үйл 
ажиллагаандаа өргөнөөр ашиглаж байна (Sbordone, Tambalotti, Rao, & 
Walsh, 2010).22

Харин Монгол Улсын хувьд бодлогын шинжилгээнд ашиглагдахуйц 
ДСЕТ-ийн загварыг хөгжүүлэх зорилгоор П.Авралт-Од, Г.Бумчимэг, 
Б.Даваадалай (2011a,b) нар Монгол Улсын эдийн засгийн онцлогт 
тохирсон буюу уул уурхайн салбарт түшиглэсэн эдийн засгийн ДСЕТ-
ийн загварыг хөгжүүлж, уул уурхайн их хэмжээний орлогын макро 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө болон төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг 
судалсан байдаг. Түүнчлэн Б.Алтанцэцэг, Д.Баярмаа (2011) нар Чили 
улсын ДСЕТ-ийн загварт тулгуурлан жижиг, нээлттэй эдийн засагтай, 
инфляцийг онилсон загвар боловсруулсан бол Ц.Батсүх, П.Авралт-
Од (2012) нар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын шок болон дэлхийн 
зах зээл дээрх түүхий эдийн үнийн шокын нөлөөгөөр Монгол Улсын 
эдийн засагт “Голланд өвчин”-ийн шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг 
шалгасан. Dutu (2012a) Монгол Улсын эдийн засгийн урт хугацааны 
өсөлтийн боломжит түвшинг тодорхойлох зорилгоор Солоугийн 
21 Edge, Gurkaynak (2011) нар ДСЕТ-ийн загвар нь BVAR загвартай харьцуулахад 

төсөөлөл гүйцэтгэх чадвар муу гэж үзсэн.
22 Энэ төрлийн загваруудын энгийн тавилыг Galí, Gertler (2007)-ээс харж болох ба 

Woodford (2003) загварын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгсөн байдаг.
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загварыг ашигласан. Дээрх судалгааны ажлуудад загварын параметрийг 
калибрацийн аргаар тодорхойлсон байдаг бол Монгол Улсын хамгийн 
анхны Бейсийн ДСЕТ-ийн загварыг Dutu (2012b) боловсруулсан юм. 
Сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн ажлуудаас дурдвал Ц.Батсүх, П.Авралт-
Од, Д.Түвшинжаргал (2014) нар калибрацийн аргаар тодорхойлсон 
уул уурхайн салбар бүхий нээлттэй, жижиг эдийн засгийн ДСЕТ-ийн 
загварыг ашиглан мөнгөний бодлогын тэргүүлэх чиглэлийг оновчтой 
сонгох тухай санал боловсруулсан бөгөөд Д.Ган-Очир, Б.Дуламзаяа 
(2014) нар Бейсийн ДСЕТ-ийн загварт үндэслэн мөнгөний бодлогын 
шилжих механизмын зардлын сувгийг судалсан байна.

Ийнхүү ДСЕТ-ийн загварыг Монгол Улсад хөгжүүлэх оролдлого 
хийгдсээр байгаа хэдий ч загвар хөгжүүлэгчид аль болох бодит эдийн 
засагтай ойртуулах зорилгоор загварыг өргөтгөхөд буюу загварын цар 
хүрээг нэмэгдүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулж, харин параметрийг 
сонгох зэрэг асуудлуудад анхаарлаа бага хандуулж байна. Аливаа 
загвар том хэмжээтэй байх нь нэг талаас загварын үр дүн бодит 
өгөгдөлтэй нийцтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх боловч нөгөө талаас 
параметруудын утгыг болгоомжтой бөгөөд оновчтой сонгох шаардлага 
тулгардаг. Хөгжингүй улсуудын хувьд эдийн засгийн хувьсагчдын маш 
урт хугацааны цувааг шинжлэх боломжтой, үндсэн үзүүлэлтүүдийн 
хоорондох хамаарал нь харьцангуй тогтвортой байх нь элбэг тул тэдгээр 
улсын хувьд калибрац хийхэд асуудалгүй байдаг. Харин Монгол Улсын 
хувьд эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн урт хугацааны өгөгдөл байхгүй, 
эдийн засагт шокын нөлөө их буюу үзүүлэлтүүд хэлбэлзэл өндөртэй 
байдаг тул бие даасан параметр, хувьсагчдын тогтвортой төлөвийн 
утгыг калибрацаар сонгоход хүндрэлтэй. Мөн загварын хэмжээ томрох 
тусам хийсвэрлэх таамаглал нэмэгдэж, загварын шилжих механизмыг 
тайлбарлахад улам хүндрэлтэй болдог тул шууд том хэмжээний загвар 
хөгжүүлэх бус жижгээс нь эхэлж үе шаттайгаар өргөтгөх нь үр дүнтэй 
гэж үздэг.

Иймд, энэхүү судалгааны ажлаар хаалттай эдийн засгийн энгийн 
стандарт ДСЕТ-ийн загвар буюу Cooley, Prescott (1995) нарын загварт 
үндэслэн Монгол Улсын хувьд ДСЕТ-ийн загварын үр дүн ямар 
параметрээс мэдрэмж өндөртэй байгаа болон аль параметрийг илүүтэй 
анхаарах шаардлагатай болохыг тодорхойлохыг зорилоо. Уг ажил нь 
үндсэн 5 бүлэгтэй. Хоёрдугаар буюу дараагийн бүлэгт Cooley, Prescott 
(1995) нарын стохастик өсөлтийн загварыг танилцуулж, гуравдугаар 
бүлэгт тус загварын калибрацийг Монгол Улсын хувьд гүйцэтгэсэн. 
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Дөрөвдүгээр бүлэгт загварын симуляцийг хийж, параметрийн 
калибрацийн мэдрэмжийг шинжилсэн ба эцэст нь дүгнэлт боловсруулав.

II. ЗАГВАРЫН ТАВИЛ

Энэхүү хэсэгт Cooley, Prescott (1995) нарын ажил эрхлэлт-чөлөөт 
цагийн сонголт бүхий стохастик өсөлтийн загварыг танилцуулна. Уг 
энгийн неоклассик өсөлтийн загварт агентууд ирээдүйн бүтээмжийн 
талаар тодорхойгүй байдалтай нүүр тулдгаас шалтгаалан өрхүүд 
хэрэглээ болон хөдөлмөрийн нийлүүлэлтээ өөрчилдөг. Харин эдийн 
засаг урт хугацааны тогтвортой төлөвт байгаа тохиолдолд ажил эрхлэлт 
болон хадгаламж өөрчлөгдөхгүй.

2.1. Ханамжийн функц

Тус эдийн засагт өрхүүд хязгааргүй хугацаанд амьдардаг бөгөөд 
хязгааргүй олон ижилхэн таашаалтай байна. Эдгээр өрх бүр хугацааны 
үе тус бүрт хөдөлмөр (ht) болон чөлөөт цаг (lt)-т зарцуулах цагаа 
сонгоно. Өрхийн нийт зарцуулах боломжтой цагийг нэгж хугацаанд 
нормчилвол ht + lt = 1 байна. Түүнчлэн өрхүүд капиталыг эзэмшиж, 
пүүсүүдэд түрээслүүлэх ба капиталын нөөцөө хөрөнгө оруулалтаар 
нэмэгдүүлэх боломжтой (энд, капиталын анхны нөөц k0 байна). Өрхийн 
ханамж нь үе бүрийн хувьд хэрэглээ болон чөлөөт цагаас хамаарна.
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өрхүүд нь хөдөлмөр болон капиталыг пүүсүүдэд нийлүүлэх ба пүүсүүд нь үйлдвэрлэлийн 
функц (             )-ээр тодорхойлогдох технологийг эзэмшинэ. Энэхүү судалгааны 
ажилд ханамжийн функц дараах хэлбэртэй байна. 
 

         
               

    (15) 

 
Энд   ⁄  нь үе хоорондын орлуулалтын мэдрэмж, харин   нь чөлөөт цагийн мэдрэмж болно. 
Ерөнхийдөө,   параметрийн утгыг тодорхойлоход хүндрэлтэй бөгөөд     үед ханамжийн 
функцийг логарифм хэлбэрт бичвэл                                  болно. 

Үйлдвэрлэлийн функц 

Үйлдвэрлэлийн функц ( ) нь   болон  -ийн хувьд тасралтгүй дифференциалчлагддаг бөгөөд 
монотон, хотгор, мөн          гэсэн нөхцөлийг хангана. Нийт үйлдвэрлэл дараах функцээр 
тодорхойлогдоно. 
 

(1)

Энд c(·) болон h(·) нь харгалзан хэрэглээ болон хөдөлмөрийн 
нийлүүлэлтийн өөрчлөлтийн хуулийг илэрхийлнэ. Ханамжийн функц 
(u) нь хүчин зүйлсийн хувьд тасралтгүй дифференциалчлагддаг бөгөөд 
өсдөг, эрс хотгор функц гэж таамаглана. Уг эдийн засаг дахь өрхүүд 
нь хөдөлмөр болон капиталыг пүүсүүдэд нийлүүлэх ба пүүсүүд 
нь үйлдвэрлэлийн функц (F(Kt, Ht) : R+→R)-ээр тодорхойлогдох 
технологийг эзэмшинэ. Энэхүү судалгааны ажилд ханамжийн функц 
дараах хэлбэртэй байна.
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Дөрөвдүгээр бүлэгт загварын симуляцийг хийж, параметрийн калибрацийн мэдрэмжийг 
шинжилсэн ба эцэст нь дүгнэлт боловсруулав. 

ЗАГВАРЫН ТАВИЛ 

Энэхүү хэсэгт Cooley, Prescott (1995) нарын ажил эрхлэлт-чөлөөт цагийн сонголт бүхий 
стохастик өсөлтийн загварыг танилцуулна. Уг энгийн неоклассик өсөлтийн загварт агентууд 
ирээдүйн бүтээмжийн талаар тодорхойгүй байдалтай нүүр тулдгаас шалтгаалан өрхүүд 
хэрэглээ болон хөдөлмөрийн нийлүүлэлтээ өөрчилдөг. Харин эдийн засаг урт хугацааны 
тогтвортой төлөвт байгаа тохиолдолд ажил эрхлэлт болон хадгаламж өөрчлөгдөхгүй. 

Ханамжийн функц 

Тус эдийн засагт өрхүүд хязгааргүй хугацаанд амьдардаг бөгөөд хязгааргүй олон ижилхэн 
таашаалтай байна. Эдгээр өрх бүр хугацааны үе тус бүрт хөдөлмөр (  ) болон чөлөөт цаг (  )-т 
зарцуулах цагаа сонгоно. Өрхийн нийт зарцуулах боломжтой цагийг нэгж хугацаанд 
нормчилвол         байна. Түүнчлэн өрхүүд капиталыг эзэмшиж, пүүсүүдэд түрээслүүлэх 
ба капиталын нөөцөө хөрөнгө оруулалтаар нэмэгдүүлэх боломжтой (энд, капиталын анхны 
нөөц    байна). Өрхийн ханамж нь үе бүрийн хувьд хэрэглээ болон чөлөөт цагаас хамаарна. 
 

 [         ]   {∑            
 

   
}              (14) 

 
Энд      болон      нь харгалзан хэрэглээ болон хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийн өөрчлөлтийн 
хуулийг илэрхийлнэ. Ханамжийн функц ( ) нь хүчин зүйлсийн хувьд тасралтгүй 
дифференциалчлагддаг бөгөөд өсдөг, эрс хотгор функц гэж таамаглана. Уг эдийн засаг дахь 
өрхүүд нь хөдөлмөр болон капиталыг пүүсүүдэд нийлүүлэх ба пүүсүүд нь үйлдвэрлэлийн 
функц (             )-ээр тодорхойлогдох технологийг эзэмшинэ. Энэхүү судалгааны 
ажилд ханамжийн функц дараах хэлбэртэй байна. 
 

         
               

    (15) 

 
Энд   ⁄  нь үе хоорондын орлуулалтын мэдрэмж, харин   нь чөлөөт цагийн мэдрэмж болно. 
Ерөнхийдөө,   параметрийн утгыг тодорхойлоход хүндрэлтэй бөгөөд     үед ханамжийн 
функцийг логарифм хэлбэрт бичвэл                                  болно. 

Үйлдвэрлэлийн функц 

Үйлдвэрлэлийн функц ( ) нь   болон  -ийн хувьд тасралтгүй дифференциалчлагддаг бөгөөд 
монотон, хотгор, мөн          гэсэн нөхцөлийг хангана. Нийт үйлдвэрлэл дараах функцээр 
тодорхойлогдоно. 
 

(2)

Энд 1/σ нь үе хоорондын орлуулалтын мэдрэмж, харин α нь 
чөлөөт цагийн мэдрэмж болно. Ерөнхийдөө, σ параметрийн утгыг 
тодорхойлоход хүндрэлтэй бөгөөд σ = 1 үед ханамжийн функцийг 
логарифм хэлбэрт бичвэл u(ct , 1 ‒ ht) = (1 ‒ α)logct + αlog (1 ‒ ht) болно.
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2.2. Үйлдвэрлэлийн функц

Үйлдвэрлэлийн функц (F) нь K болон H-ийн хувьд тасралтгүй 
дифференциалчлагддаг бөгөөд монотон, хотгор, мөн F(0, 0)=0 
гэсэн нөхцөлийг хангана. Нийт үйлдвэрлэл дараах функцээр 
тодорхойлогдоно.
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               (16) 
 
Энд    нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. Энэхүү технологийн шок 
болон засгийн газрын зардлын шок нь загварт тодорхой бус байдлыг бий болгодог хүчин 
зүйлс бөгөөд дараах хуулийн дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ. 
 

      ̅                         
(17)  

      ̅                         
 
Энд    болон    нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын тэсвэртэй байдал 
(persistence)-ын коэффициент, харин   болон   нь тэг дундажтай, харгалзан    болон    гэсэн 
стандарт хазайлт бүхий нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {  } нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн төлөвлөгчийн бодлого 
шийдтэй болохыг баталсан байдаг. 
 
Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
 
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе тус бүрт гаргана. 
Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах бодлого болгон дараах байдлаар бичиж 
болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

(3)

Энд zt нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. 
Энэхүү технологийн шок болон засгийн газрын зардлын шок нь загварт 
тодорхой бус байдлыг бий болгодог хүчин зүйлс бөгөөд дараах хуулийн 
дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ.
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               (16) 
 
Энд    нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. Энэхүү технологийн шок 
болон засгийн газрын зардлын шок нь загварт тодорхой бус байдлыг бий болгодог хүчин 
зүйлс бөгөөд дараах хуулийн дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ. 
 

      ̅                         
(17)  

      ̅                         
 
Энд    болон    нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын тэсвэртэй байдал 
(persistence)-ын коэффициент, харин   болон   нь тэг дундажтай, харгалзан    болон    гэсэн 
стандарт хазайлт бүхий нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {  } нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн төлөвлөгчийн бодлого 
шийдтэй болохыг баталсан байдаг. 
 
Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
 
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе тус бүрт гаргана. 
Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах бодлого болгон дараах байдлаар бичиж 
болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

(4)
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               (16) 
 
Энд    нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. Энэхүү технологийн шок 
болон засгийн газрын зардлын шок нь загварт тодорхой бус байдлыг бий болгодог хүчин 
зүйлс бөгөөд дараах хуулийн дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ. 
 

      ̅                         
(17)  

      ̅                         
 
Энд    болон    нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын тэсвэртэй байдал 
(persistence)-ын коэффициент, харин   болон   нь тэг дундажтай, харгалзан    болон    гэсэн 
стандарт хазайлт бүхий нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {  } нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн төлөвлөгчийн бодлого 
шийдтэй болохыг баталсан байдаг. 
 
Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
 
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе тус бүрт гаргана. 
Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах бодлого болгон дараах байдлаар бичиж 
болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

Энд pz болон pg нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын 
тэсвэртэй байдал (persistence)-ын коэффициент, харин ϵ болон u нь 
тэг дундажтай, харгалзан σϵ болон σu гэсэн стандарт хазайлт бүхий 
нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {zt} нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн 
төлөвлөгчийн бодлого шийдтэй болохыг баталсан байдаг.

Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц δ хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид 
бодит орлогынхоо тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын 
нөөцийг нэмэгдүүлдэг. t хугацааны хөрөнгө оруулалт нь t + 1 
хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын нөөцийн 
өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.23
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               (16) 
 
Энд    нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. Энэхүү технологийн шок 
болон засгийн газрын зардлын шок нь загварт тодорхой бус байдлыг бий болгодог хүчин 
зүйлс бөгөөд дараах хуулийн дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ. 
 

      ̅                         
(17)  

      ̅                         
 
Энд    болон    нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын тэсвэртэй байдал 
(persistence)-ын коэффициент, харин   болон   нь тэг дундажтай, харгалзан    болон    гэсэн 
стандарт хазайлт бүхий нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {  } нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн төлөвлөгчийн бодлого 
шийдтэй болохыг баталсан байдаг. 
 
Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
 
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе тус бүрт гаргана. 
Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах бодлого болгон дараах байдлаар бичиж 
болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

(5)
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе 
тус бүрт гаргана. Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах 
бодлого болгон дараах байдлаар бичиж болно.
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               (16) 
 
Энд    нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. Энэхүү технологийн шок 
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зүйлс бөгөөд дараах хуулийн дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ. 
 

      ̅                         
(17)  

      ̅                         
 
Энд    болон    нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын тэсвэртэй байдал 
(persistence)-ын коэффициент, харин   болон   нь тэг дундажтай, харгалзан    болон    гэсэн 
стандарт хазайлт бүхий нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {  } нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн төлөвлөгчийн бодлого 
шийдтэй болохыг баталсан байдаг. 
 
Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
 
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе тус бүрт гаргана. 
Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах бодлого болгон дараах байдлаар бичиж 
болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

(6)

Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно.

23 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний 
хугацаа шаарддаг гэсэн таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж 
нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн неоклассик загварыг ашиглан 
бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ.
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               (16) 
 
Энд    нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. Энэхүү технологийн шок 
болон засгийн газрын зардлын шок нь загварт тодорхой бус байдлыг бий болгодог хүчин 
зүйлс бөгөөд дараах хуулийн дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ. 
 

      ̅                         
(17)  

      ̅                         
 
Энд    болон    нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын тэсвэртэй байдал 
(persistence)-ын коэффициент, харин   болон   нь тэг дундажтай, харгалзан    болон    гэсэн 
стандарт хазайлт бүхий нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {  } нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн төлөвлөгчийн бодлого 
шийдтэй болохыг баталсан байдаг. 
 
Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
 
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе тус бүрт гаргана. 
Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах бодлого болгон дараах байдлаар бичиж 
болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

(7)
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               (16) 
 
Энд    нь технологийн шокыг хэмждэг санамсаргүй хувьсагч болно. Энэхүү технологийн шок 
болон засгийн газрын зардлын шок нь загварт тодорхой бус байдлыг бий болгодог хүчин 
зүйлс бөгөөд дараах хуулийн дагуу өөрчлөгддөг гэж үзнэ. 
 

      ̅                         
(17)  

      ̅                         
 
Энд    болон    нь харгалзан технологийн болон засгийн газрын шокын тэсвэртэй байдал 
(persistence)-ын коэффициент, харин   болон   нь тэг дундажтай, харгалзан    болон    гэсэн 
стандарт хазайлт бүхий нормал тархалттай байна. Brock, Mirman (1972) нар хэрэв {  } нь ижил 
тархалттай санамсаргүй хувьсагч бол уг эдийн засгийн хувьд төвлөрсөн төлөвлөгчийн бодлого 
шийдтэй болохыг баталсан байдаг. 
 
Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
 
Пүүсүүд нь капиталыг түрээслэх болон ажилчид хөлслөх шийдвэрийг үе тус бүрт гаргана. 
Үүнийг нэг пүүс үе тутамд ашгаа хамгийн их байлгах бодлого болгон дараах байдлаар бичиж 
болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

(8)
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт 
төлөвийн ашиг тэгтэй тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-
Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ.
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      ̅                         
(17)  

      ̅                         
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Хугацааны үе бүрт капиталын нөөц   хувиар элэгдэх ба хэрэглэгчид бодит орлогынхоо 
тодорхой хэсгээр хөрөнгө оруулалт хийж капиталын нөөцийг нэмэгдүүлдэг.   хугацааны 
хөрөнгө оруулалт нь     хугацаанд үр ашигт капиталыг бий болгох тул нийт капиталын 
нөөцийн өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.22 
 

                (18) 
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болно. 
 

   
     

    [                     ]        (19) 
Дээрх оновчлолын бодлогоос хүчин зүйлсийн үнүүдийг тодорхойлно. 
 

                (20) 
  

                (21) 
 
Өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй функцийг авч үзэх тул тэнцвэрт төлөвийн ашиг тэгтэй 
тэнцүү байна. Уг судалгааны ажилд дараах Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцийг авч үзнэ. 
 

        
   

    (22) 
 
                                                           
22 Kydland, Prescott (1982) нар үр ашигт капитал бий болоход тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнийгээ “time-to-build” гэж нэрлэсэн байдаг. Харин Rouwenhorst (1991) энгийн 
неоклассик загварыг ашиглан бизнесийн мөчлөгийг тайлбарлахад үр ашигт капитал бий болох хугацаа (time-to-
build) тийм ч чухал нөлөөтэй биш болохыг харуулжээ. 

(9)

Энд θ нь капиталын орлогын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жинг 
илэрхийлнэ.

2.3. Тэнцвэр, тогтвортой төлөв

Рекурсив өрсөлдөөнт тэнцвэрийг тодорхойлох ба уг эдийн засаг дахь 
өрхийн төлөв байдлын хувьсагчид (state variables) нь st = (zt, kt, Kt), 
харин нийлбэр төлөв байдлын хувьсагчид нь st = (zt, Kt) байна. Өрхийн 
оновчлолын бодлогыг дараах байдлаар бичиж болно. Cooley, Prescott 
(1995) нар загвартаа засгийн газрын зардлыг авч үзээгүй бөгөөд бид 
энэхүү судалгааны ажилд засгийн газрын зардлыг энгийн байдлаар 
загварт нэмж тусгасан болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.
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Энд   нь капиталын орлогын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жинг илэрхийлнэ. 

Тэнцвэр, тогтвортой төлөв 

Рекурсив өрсөлдөөнт тэнцвэрийг тодорхойлох ба уг эдийн засаг дахь өрхийн төлөв байдлын 
хувьсагчид (state variables) нь              , харин нийлбэр төлөв байдлын хувьсагчид нь 
           байна. Өрхийн оновчлолын бодлогыг дараах байдлаар бичиж болно. Cooley, 
Prescott (1995) нар загвартаа засгийн газрын зардлыг авч үзээгүй бөгөөд бид энэхүү 
судалгааны ажилд засгийн газрын зардлыг энгийн байдлаар загварт нэмж тусгасан болохыг 
тэмдэглэх нь зүйтэй. 
 

            
     

 {           [           | ]} 

(23) 

s.t.                       

             

                  
          

          

           
 
Уг эдийн засгийн рекурсив өрсөлдөөнт тэнцвэр нь өртгийн функц буюу         , өрхийн 
шийдвэр гаргалтын дүрэм буюу         ,          болон         , нэг хүнд ногдох нийлбэр 
үзүүлэлтүүдийн шийдвэр гаргалтын дүрэм буюу       ,        болон       , хүчин 
зүйлсийн үнийн функц буюу        болон        зэргээс бүрдэнэ. 
 
Өрхүүд ирээдүйн үнийг таамаглах шаардлагатай тул өрхийн бодлого нь харьцангуй 
хүндрэлтэй байна. Өрхүүд дискаунтчилагдсан хүлээгдэж буй ханамжийн утгыг хамгийн их 
байлгахаар хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт, ажиллах цагийн сонголтыг төсвийн хязгаарлалт болон 
капиталын нөөцийн өөрчлөлтийн хуулийн хүрээнд үе тутамд хийнэ. Үе хоорондын 
орлуулалтын мэдрэмж  -тэй тэнцүү буюу     гэж  үзвэл бодлогын тавилыг дараах байдлаар 
бичиж болно. 
 

    [∑        [                     ]
 

   
] 

(24) s.t.               
   

    

                           
      ̅           

(10)

Уг эдийн засгийн рекурсив өрсөлдөөнт тэнцвэр нь өртгийн функц 
буюу v(z, k, K), өрхийн шийдвэр гаргалтын дүрэм буюу c(z, k, K), h(z, k, 
K) болон x(z, k, K), нэг хүнд ногдох нийлбэр үзүүлэлтүүдийн шийдвэр 
гаргалтын дүрэм буюу C(z, K), H(z, K) болон X(z, K), хүчин зүйлсийн 
үнийн функц буюу w(z, K) болон r(z, K) зэргээс бүрдэнэ.

Өрхүүд ирээдүйн үнийг таамаглах шаардлагатай тул өрхийн бодлого 
нь харьцангуй хүндрэлтэй байна. Өрхүүд дискаунтчилагдсан хүлээгдэж 
буй ханамжийн утгыг хамгийн их байлгахаар хэрэглээ, хөрөнгө 
оруулалт, ажиллах цагийн сонголтыг төсвийн хязгаарлалт болон 
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капиталын нөөцийн өөрчлөлтийн хуулийн хүрээнд үе тутамд хийнэ. Үе 
хоорондын орлуулалтын мэдрэмж 1-тэй тэнцүү буюу σ = 1 гэж үзвэл 
бодлогын тавилыг дараах байдлаар бичиж болно.
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] 

(24) s.t.               
   

    

                           
      ̅            
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      ̅           
 
Дээрх тэгшитгэл дэх бүх хувьсагч нь нэг хүнд ногдох хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн. Төсвийн 
хязгаарлалтуудыг ханамжийн функцэд орлуулан  -ээр нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөл авбал 
дараах тэгшитгэл тодорхойлогдоно (Загварын нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөл, тогтвортой 
төлөвийн тэгшитгэлүүдийн гаргалгааг ХАВСРАЛТ 4-ээс харна уу). 
 

          
  

       [                   ]
    

 (25) 

 
Үүнийг тогтвортой төлөвт бичвэл, 
 

     
           (26) 

 
хэлбэртэй болно. Харин төсвийн хязгаарлалтыг орлуулсан ханамжийн функцээс ажлын цагаар 
нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөл авж, тогтвортой төлөвт бичвэл, 
 

         
 

     
    (27) 

 
гэж тодорхойлогдоно. Эцэст нь, тогтвортой төлөв дэх капиталын өөрчлөлтийн хууль дараах 
байдалтай байна. 
 

                     
 
  

(28) 
                

  

КАЛИБРАЦ 

Ерөнхий тэнцвэрийн загварын параметруудыг тодорхойлоход үндсэн 4 аргачлалыг ашигладаг 
(DeJong & Dave, 2011). Тэдгээрээс эмпирик шинжилгээнд хамгийн өргөн ашиглагддаг, энгийн 
аргачлал нь “калибрац” бөгөөд параметрийн утгыг загвар дотроос эсвэл статистик, 
эконометрик үнэлгээгээр тодорхойлох бус тухайн өгөгдлийн шинж чанарт тулгуурлан сонгож, 
параметрийг загварт экзоген хэлбэрээр оруулдаг. Kydland, Prescott (1982) нар өөрсдийн 
боловсруулсан загварын бодит өгөгдлийн шинж чанарыг тайлбарлах чадварыг шинжлэх 
зорилгоор загварын параметруудад тодорхой утга оноосон нь калибрацийн аргачлалын үндэс 
болсон гэж болно. Түүнчлэн Shoven, Whalley нар (1984) болон Auerbach, Kotlikoff (1987) 
нарын тодорхойлсон төрийн санхүү болон олон улсын худалдааны тооцоололт ерөнхий 
тэнцвэрийн загваруудад (computable general equilibrium - CGE) калибрацийн аргыг өргөнөөр 
ашигласан байдаг. 
 

(11)

Дээрх тэгшитгэл дэх бүх хувьсагч нь нэг хүнд ногдох хэлбэрээр 
илэрхийлэгдсэн. Төсвийн хязгаарлалтуудыг ханамжийн функцэд 
орлуулан k-ээр нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөл авбал дараах тэгшитгэл 
тодорхойлогдоно (Загварын нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөл, тогтвортой 
төлөвийн тэгшитгэлүүдийн гаргалгааг Хавсралт D-с харна уу).
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      ̅           
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       [                   ]
    

 (25) 
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           (26) 

 
хэлбэртэй болно. Харин төсвийн хязгаарлалтыг орлуулсан ханамжийн функцээс ажлын цагаар 
нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөл авж, тогтвортой төлөвт бичвэл, 
 

         
 

     
    (27) 

 
гэж тодорхойлогдоно. Эцэст нь, тогтвортой төлөв дэх капиталын өөрчлөлтийн хууль дараах 
байдалтай байна. 
 

                     
 
  

(28) 
                

  

КАЛИБРАЦ 

Ерөнхий тэнцвэрийн загварын параметруудыг тодорхойлоход үндсэн 4 аргачлалыг ашигладаг 
(DeJong & Dave, 2011). Тэдгээрээс эмпирик шинжилгээнд хамгийн өргөн ашиглагддаг, энгийн 
аргачлал нь “калибрац” бөгөөд параметрийн утгыг загвар дотроос эсвэл статистик, 
эконометрик үнэлгээгээр тодорхойлох бус тухайн өгөгдлийн шинж чанарт тулгуурлан сонгож, 
параметрийг загварт экзоген хэлбэрээр оруулдаг. Kydland, Prescott (1982) нар өөрсдийн 
боловсруулсан загварын бодит өгөгдлийн шинж чанарыг тайлбарлах чадварыг шинжлэх 
зорилгоор загварын параметруудад тодорхой утга оноосон нь калибрацийн аргачлалын үндэс 
болсон гэж болно. Түүнчлэн Shoven, Whalley нар (1984) болон Auerbach, Kotlikoff (1987) 
нарын тодорхойлсон төрийн санхүү болон олон улсын худалдааны тооцоололт ерөнхий 
тэнцвэрийн загваруудад (computable general equilibrium - CGE) калибрацийн аргыг өргөнөөр 
ашигласан байдаг. 
 

(12)

Үүнийг тогтвортой төлөвт бичвэл,
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(13)

хэлбэртэй болно. Харин төсвийн хязгаарлалтыг орлуулсан ханамжийн 
функцээс ажлын цагаар нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөл авж, тогтвортой 
төлөвт бичвэл,
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(14)

гэж тодорхойлогдоно. Эцэст нь, тогтвортой төлөв дэх капиталын 
өөрчлөлтийн хууль дараах байдалтай байна.
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гэж тодорхойлогдоно. Эцэст нь, тогтвортой төлөв дэх капиталын өөрчлөлтийн хууль дараах 
байдалтай байна. 
 

                     
 
  

(28) 
                

  

КАЛИБРАЦ 

Ерөнхий тэнцвэрийн загварын параметруудыг тодорхойлоход үндсэн 4 аргачлалыг ашигладаг 
(DeJong & Dave, 2011). Тэдгээрээс эмпирик шинжилгээнд хамгийн өргөн ашиглагддаг, энгийн 
аргачлал нь “калибрац” бөгөөд параметрийн утгыг загвар дотроос эсвэл статистик, 
эконометрик үнэлгээгээр тодорхойлох бус тухайн өгөгдлийн шинж чанарт тулгуурлан сонгож, 
параметрийг загварт экзоген хэлбэрээр оруулдаг. Kydland, Prescott (1982) нар өөрсдийн 
боловсруулсан загварын бодит өгөгдлийн шинж чанарыг тайлбарлах чадварыг шинжлэх 
зорилгоор загварын параметруудад тодорхой утга оноосон нь калибрацийн аргачлалын үндэс 
болсон гэж болно. Түүнчлэн Shoven, Whalley нар (1984) болон Auerbach, Kotlikoff (1987) 
нарын тодорхойлсон төрийн санхүү болон олон улсын худалдааны тооцоололт ерөнхий 
тэнцвэрийн загваруудад (computable general equilibrium - CGE) калибрацийн аргыг өргөнөөр 
ашигласан байдаг. 
 

(15)
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III. КАЛИБРАЦ

Ерөнхий тэнцвэрийн загварын параметруудыг тодорхойлоход үндсэн 
4 аргачлалыг ашигладаг (DeJong & Dave, 2011). Тэдгээрээс эмпирик 
шинжилгээнд хамгийн өргөн ашиглагддаг, энгийн аргачлал нь 
“калибрац” бөгөөд параметрийн утгыг загвар дотроос эсвэл статистик, 
эконометрик үнэлгээгээр тодорхойлох бус тухайн өгөгдлийн шинж 
чанарт тулгуурлан сонгож, параметрийг загварт экзоген хэлбэрээр 
оруулдаг. Kydland, Prescott (1982) нар өөрсдийн боловсруулсан 
загварын бодит өгөгдлийн шинж чанарыг тайлбарлах чадварыг 
шинжлэх зорилгоор загварын параметруудад тодорхой утга оноосон 
нь калибрацийн аргачлалын үндэс болсон гэж болно. Түүнчлэн 
Shoven, Whalley нар (1984) болон Auerbach, Kotlikoff (1987) нарын 
тодорхойлсон төрийн санхүү болон олон улсын худалдааны тооцоололт 
ерөнхий тэнцвэрийн загваруудад (computable general equilibrium - CGE) 
калибрацийн аргыг өргөнөөр ашигласан байдаг.

Калибрацийн аргаар параметуудын утгыг ихэвчлэн микро эдийн 
засгийн судалгаа, хувьсагчдын олон жилийн дундаж, олон улсын 
түвшинд судлаачдын дунд зөвшилцөлд хүрсэн утга зэрэгт тулгуурлан 
сонгодог. Уг аргачлалын дагуу бусад судалгааны ажлуудын үр дүн, 
эдийн засгийн баримтад үндэслэн параметрийн утгыг оноож загварын 
үнэлгээг шуурхай хийх боломжийг олгодог нь нэг талаас давуу талтай 
боловч параметрийн утгыг эконометрикийн аргаар, эсвэл тухайн загвар 
дотроос тодорхойлохгүй байгаа тул үр дүнд итгэх итгэлийг бууруулах, 
алдаатай үр дүнд хүргэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг сул талтай. 
Калибрацийн загварын хэрэглээтэй холбоотой тогтмол гардаг асуудал 
нь загвар хөгжүүлэгчид калибрац хийсэн параметруудынхаа тодорхой 
бус байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, мэдрэмжийн шинжилгээ хийдэггүй 
явдал юм (Cooley, 1997). Үүний талаар Canova (1990), Canova, Finn, 
Pagan нар (1994), Kim, Pagan нар (1995) болон Gregory, Smith (1993) нар 
дэлгэрэнгүй судалсан байдаг.

Өнөөдрийн байдлаар Dutu (2012b) болон Д.Ган-Очир, Б.Дуламзаяа 
(2014) нарыг эс тооцвол Монгол Улсын хувьд хөгжүүлсэн ДСЕТ-ийн 
загварууд ихэвчлэн калибрацийн аргыг ашигласан байна. Тухайлбал, 
Ц.Батсүх, П.Авралт-Од нар (2012) уул уурхайн сектор бүхий Шинэ-
Кейнсийн ДСЕТ-ийн загварынхаа (i) параметруудыг бусад судалгааны 
ажлын үр дүн, Монгол Улсын үндэсний тооцооны систем, төрийн 
болон хувийн секторын тайлан тэнцэл, орц-гарцын хүснэгтэд 
үндэслэн, (ii) хувьсагчдын тогтвортой төлөвийг 2000-2007 онд эдийн 
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засаг харьцангуй тогтвортой байсан гэж үзэн тухайн жилүүдийн 
дунджаар сонгосон. Энэхүү судалгааны ажилд ашиглах параметруудыг 
шинжлэхдээ Монгол Улсын эдийн засгийн нийлбэр үзүүлэлтүүдийн 
өнгөрсөн хугацааны динамикийг ашигласан бөгөөд 1990-ээд онд 
томоохон бүтцийн өөрчлөлт бий болсон гэж үзэн 1990 оноос өмнөх 
хугацааг авч үзээгүй болно.

3.1. Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

ББМ-ийн загварын үндсэн зорилго нь эдийн засгийн мөчлөг, түүний 
шинж чанар, мөчлөг бий болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг судлахад 
оршдог. Иймд, энэ хэсэгт Монгол Улсын макро эдийн засгийн үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн бодит өгөгдөл, тэдгээрийн урт хугацааны хандлага, 
мөчлөгийг танилцуулах болно.

3.1.1 Эдийн засгийн өсөлт (Y)

Бодит бизнесийн мөчлөгийн онолын дагуу урт хугацаанд нэрлэсэн 
үзүүлэлт нөлөөгүй тул энэхүү судалгааны ажилд бүх хувьсагчдыг 
ДНБ-ийн дефлятороор бодитжуулсан буюу бодит үзүүлэлтүүдийг авч 
үзсэн болно. Бодит хувьсагчдаас мөчлөг нөлөөллийг салгаж потенциал 
түвшинг тодорхойлохдоо Ходрик-Прескоттын фильтерийг ашигласан. 
Тухайн үзүүлэлт трендийнхээ дээр байвал мөчлөгийн сэргэлтийн үе, 
харин трендийнхээ доор байвал мөчлөгийн уналтын үе гэж ойлгоно.

Дүрслэл 1. Бодит үйлдвэрлэлийн зөрүү 
тэрбум төгрөг, 2010 оны үнээр
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1995-2008 оны хооронд бодит ДНБ потенциал түвшинтэйгээ ойролцоо буюу жилийн дундаж 
өсөлт 5.7% байсан боловч 2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас шалтгаалан потенциал 
түвшнээсээ доогуур болсон. 2010 оноос эдийн засгийн өсөлт хурдтай нэмэгдэж 2010-14 оны 
дундаж өсөлт 12.6%-д хүрснээр 2014 оны байдлаар Монгол Улсын бодит ДНБ-ийн хэмжээ 
15.5 их наяд төгрөгт хүрч, потенциал түвшнээсээ их болсон байна. Нэг хүнд ногдох бодит 
ДНБ ерөнхийдөө нийт ДНБ-тэй ижил чиглэлд өөрчлөгдөж байгаа ба 2014 оны байдлаар 5.2 сая 
төгрөг буюу өмнөх жилээс 5.4%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна (Дүрслэл 7). 

Хувийн хэрэглээ ба хөдөлмөр          

Хувийн хэрэглээ 2005-11 онуудад потенциал түвшнээсээ доогуур байсан боловч сүүлийн 3 
жилд эдийн засгийн идэвхжил, уул уурхайн салбарын өсөлттэй холбоотойгоор нэмэгдэж, 
потенциал түвшнээсээ өндөр болсон байна. Тодруулбал, 2012-14 онуудад хувийн хэрэглээ 
дунджаар 16.6%-ийн өсөлттэй байсан бөгөөд 2014 оны эцэст бодит дүнгээр 9.0 их наяд төгрөгт 
хүрээд байна (Дүрслэл 8). 
 
 
 

Дүрслэл 8 
Өрхүүдийн хувийн хэрэглээ 
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1995-2008 оны хооронд бодит ДНБ потенциал түвшинтэйгээ ойролцоо буюу жилийн дундаж 
өсөлт 5.7% байсан боловч 2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас шалтгаалан потенциал 
түвшнээсээ доогуур болсон. 2010 оноос эдийн засгийн өсөлт хурдтай нэмэгдэж 2010-14 оны 
дундаж өсөлт 12.6%-д хүрснээр 2014 оны байдлаар Монгол Улсын бодит ДНБ-ийн хэмжээ 
15.5 их наяд төгрөгт хүрч, потенциал түвшнээсээ их болсон байна. Нэг хүнд ногдох бодит 
ДНБ ерөнхийдөө нийт ДНБ-тэй ижил чиглэлд өөрчлөгдөж байгаа ба 2014 оны байдлаар 5.2 сая 
төгрөг буюу өмнөх жилээс 5.4%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна (Дүрслэл 7). 

Хувийн хэрэглээ ба хөдөлмөр          

Хувийн хэрэглээ 2005-11 онуудад потенциал түвшнээсээ доогуур байсан боловч сүүлийн 3 
жилд эдийн засгийн идэвхжил, уул уурхайн салбарын өсөлттэй холбоотойгоор нэмэгдэж, 
потенциал түвшнээсээ өндөр болсон байна. Тодруулбал, 2012-14 онуудад хувийн хэрэглээ 
дунджаар 16.6%-ийн өсөлттэй байсан бөгөөд 2014 оны эцэст бодит дүнгээр 9.0 их наяд төгрөгт 
хүрээд байна (Дүрслэл 8). 
 
 
 

Дүрслэл 8 
Өрхүүдийн хувийн хэрэглээ 
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Тэмдэглэл: Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар 
дүрслэв.

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо

1995-2008 оны хооронд бодит ДНБ потенциал түвшинтэйгээ ойролцоо 
буюу жилийн дундаж өсөлт 5.7% байсан боловч 2009 оны дэлхийн 
санхүүгийн хямралаас шалтгаалан потенциал түвшнээсээ доогуур 
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болсон. 2010 оноос эдийн засгийн өсөлт хурдтай нэмэгдэж 2010-
14 оны дундаж өсөлт 12.6%-д хүрснээр 2014 оны байдлаар Монгол 
Улсын бодит ДНБ-ийн хэмжээ 15.5 их наяд төгрөгт хүрч, потенциал 
түвшнээсээ их болсон байна. Нэг хүнд ногдох бодит ДНБ ерөнхийдөө 
нийт ДНБ-тэй ижил чиглэлд өөрчлөгдөж байгаа ба 2014 оны байдлаар 
5.2 сая төгрөг буюу өмнөх жилээс 5.4%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна 
(Дүрслэл 1).

3.1.2. Хувийн хэрэглээ ба хөдөлмөр (C ба H)

Хувийн хэрэглээ 2005-11 онуудад потенциал түвшнээсээ доогуур байсан 
боловч сүүлийн 3 жилд эдийн засгийн идэвхжил, уул уурхайн салбарын 
өсөлттэй холбоотойгоор нэмэгдэж, потенциал түвшнээсээ өндөр болсон 
байна. Тодруулбал, 2012-14 онуудад хувийн хэрэглээ дунджаар 16.6%-
ийн өсөлттэй байсан бөгөөд 2014 оны эцэст бодит дүнгээр 9.0 их наяд 
төгрөгт хүрээд байна (Дүрслэл 2).

Дүрслэл 2. Өрхүүдийн хувийн хэрэглээ
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Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь 2005 оноос өмнө харьцангуй хэлбэлзэл өндөртэй 
байсан бол 2005 оноос хойш тогтворжсоноор 2005-14 оны дундаж 53%-тай байна (Дүрслэл 8). 
 
Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь 2002 онд 
хамгийн өндөр түвшиндээ буюу 77%-тэй тэнцүү 
байсан бол 1990 онд хамгийн бага буюу 36%-
ийг эзэлж байв (Дүрслэл 8). Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшин гэдэг нь 15-аас дээш насны 
хүн амд эзлэх ажиллагсдын хувь юм. Тус 
үзүүлэлтийн хандлагаас үзэхэд уул уурхайн 
салбар өндөр өсөлттэй байсан 2011-12 онуудад 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин огцом нэмэгдсэн 
боловч 2013 оноос эргэж буурсан байна. 2014 
оны байдлаар хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 
56%-тай гарчээ (Дүрслэл 9). 

Дүрслэл 9 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 

хувь, % 
 

 

Тэмдэглэл:    Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг 
тасархай шугамаар дүрслэв. 

Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 

Хөрөнгө оруулалт     

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтөөс шалтгаалан нийт хөрөнгө оруулалт бусад 
үзүүлэлттэй харьцуулахад хэлбэлзэл өндөртэй байдаг. Тухайлбал, 2011 оноос Оюу Толгойн 
хөрөнгө оруулалт эхэлж тухайн онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 5.9 их наяд төгрөгт, 
харин 2012 онд 6.0 их наяд төгрөгт хүрч байсан. Гэвч 2013-14 онд гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт татарснаар нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ огцом буурсан. Харин дотоодын 
хөрөнгө оруулалт тогтвортой нэмэгдсээр байна (Дүрслэл 10). 
 
 

Дүрслэл 10 
Монгол Улсын нийт хөрөнгө оруулалт 
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Дүрслэл 2 
Өрхүүдийн хувийн хэрэглээ 

 

 

 

 

Тэмдэглэл:    Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар дүрслэв. 
Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 

 
Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь 2005 оноос өмнө харьцангуй хэлбэлзэл өндөртэй 
байсан бол 2005 оноос хойш тогтворжсоноор 2005-14 оны дундаж 53%-тай байна (Дүрслэл 
2). 
 
Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь 2002 онд 
хамгийн өндөр түвшиндээ буюу 77%-тэй тэнцүү 
байсан бол 1990 онд хамгийн бага буюу 36%-
ийг эзэлж байв (Дүрслэл 2). Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшин гэдэг нь 15-аас дээш насны 
хүн амд эзлэх ажиллагсдын хувь юм. Тус 
үзүүлэлтийн хандлагаас үзэхэд уул уурхайн 
салбар өндөр өсөлттэй байсан 2011-12 онуудад 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин огцом нэмэгдсэн 
боловч 2013 оноос эргэж буурсан байна. 2014 
оны байдлаар хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 
56%-тай гарчээ (Дүрслэл 3). 

Дүрслэл 3 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 

хувь, % 
 

 

Тэмдэглэл:    Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг 
тасархай шугамаар дүрслэв. 

Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 

3.1.3. Хөрөнгө оруулалт (𝑰𝑰) 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтөөс шалтгаалан нийт хөрөнгө оруулалт бусад 
үзүүлэлттэй харьцуулахад хэлбэлзэл өндөртэй байдаг. Тухайлбал, 2011 оноос Оюу Толгойн 
хөрөнгө оруулалт эхэлж тухайн онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 5.9 их наяд төгрөгт, 
харин 2012 онд 6.0 их наяд төгрөгт хүрч байсан. Гэвч 2013-14 онд гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт татарснаар нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ огцом буурсан. Харин дотоодын 
хөрөнгө оруулалт тогтвортой нэмэгдсээр байна (Дүрслэл 4). 
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Тэмдэглэл: Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар 
дүрслэв.

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо

Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь 2005 оноос өмнө харьцангуй 
хэлбэлзэл өндөртэй байсан бол 2005 оноос хойш тогтворжсоноор 2005-
14 оны дундаж 53%-тай байна (Дүрслэл 2).
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Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх 
хувь 2002 онд хамгийн өндөр 
түвшиндээ буюу 77%-тэй тэнцүү 
байсан бол 1990 онд хамгийн бага 
буюу 36%-ийг эзэлж байв (Дүрслэл 
2). Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 
гэдэг нь 15-аас дээш насны хүн амд 
эзлэх ажиллагсдын хувь юм. Тус 
үзүүлэлтийн хандлагаас үзэхэд уул 
уурхайн салбар өндөр өсөлттэй 
байсан 2011-12 онуудад хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшин огцом нэмэгдсэн 
боловч 2013 оноос эргэж буурсан 
байна. 2014 оны байдлаар хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшин 56%-тай гарчээ 
(Дүрслэл 3).

Дүрслэл 3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшин, %
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Тэмдэглэл:    Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар дүрслэв. 
Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 

 
Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь 2005 оноос өмнө харьцангуй хэлбэлзэл өндөртэй 
байсан бол 2005 оноос хойш тогтворжсоноор 2005-14 оны дундаж 53%-тай байна (Дүрслэл 8). 
 
Хувийн хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь 2002 онд 
хамгийн өндөр түвшиндээ буюу 77%-тэй тэнцүү 
байсан бол 1990 онд хамгийн бага буюу 36%-
ийг эзэлж байв (Дүрслэл 8). Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшин гэдэг нь 15-аас дээш насны 
хүн амд эзлэх ажиллагсдын хувь юм. Тус 
үзүүлэлтийн хандлагаас үзэхэд уул уурхайн 
салбар өндөр өсөлттэй байсан 2011-12 онуудад 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин огцом нэмэгдсэн 
боловч 2013 оноос эргэж буурсан байна. 2014 
оны байдлаар хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 
56%-тай гарчээ (Дүрслэл 9). 

Дүрслэл 9 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 

хувь, % 
 

 

Тэмдэглэл:    Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг 
тасархай шугамаар дүрслэв. 

Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 

Хөрөнгө оруулалт     

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтөөс шалтгаалан нийт хөрөнгө оруулалт бусад 
үзүүлэлттэй харьцуулахад хэлбэлзэл өндөртэй байдаг. Тухайлбал, 2011 оноос Оюу Толгойн 
хөрөнгө оруулалт эхэлж тухайн онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 5.9 их наяд төгрөгт, 
харин 2012 онд 6.0 их наяд төгрөгт хүрч байсан. Гэвч 2013-14 онд гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт татарснаар нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ огцом буурсан. Харин дотоодын 
хөрөнгө оруулалт тогтвортой нэмэгдсээр байна (Дүрслэл 10). 
 
 

Дүрслэл 10 
Монгол Улсын нийт хөрөнгө оруулалт 
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Хороо

3.1.3. Хөрөнгө оруулалт (I)

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтөөс шалтгаалан нийт 
хөрөнгө оруулалт бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад хэлбэлзэл өндөртэй 
байдаг. Тухайлбал, 2011 оноос Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалт эхэлж 
тухайн онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 5.9 их наяд төгрөгт, 
харин 2012 онд 6.0 их наяд төгрөгт хүрч байсан. Гэвч 2013-14 онд 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татарснаар нийт хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ огцом буурсан. Харин дотоодын хөрөнгө оруулалт тогтвортой 
нэмэгдсээр байна (Дүрслэл 4).

Дүрслэл 4. Монгол Улсын нийт хөрөнгө оруулалт
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Тэмдэглэл:    Нийт хөрөнгө оруулалтын Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар дүрслэв. 
Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 
 
Нийт хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 1990 оноос хойш тогтвортой байсан бөгөөд 1990-
2009 оны хооронд дунджаар 26%-тай байсан боловч уул уурхайн өсөлтөөс шалтгаалан огцом 
нэмэгдэж, 2011 онд 76%-д хүрсэн. Харин 2014 оны эцсийн байдлаар уг үзүүлэлт 25%-тай 
байна (Дүрслэл 10). 

Засгийн газрын зардал     

2006 оноос хойш Засгийн газар (ЗГ)-ын нийт зардал потенциал түвшнээсээ тогтмол өндөр 
байсан гэж үзэж болох ба уул уурхайн салбарын хурдацтай өсөлттэй зэрэгцэн 2011-12 онуудад 
төсвийн урсгал зардлыг нэмэгдүүлсэн нь ЗГ-ын нийт зардлыг урт хугацааны хандлагаас нь 
ихээхэн хэмжээгээр холдуулсан. Харин сүүлийн 2 жилд ЗГ-ын бодит зардал тогтвортой 5.0 их 
наяд төгрөг байсан тул 2014 оны эцэст ЗГ-ын зардал эргэж потенциал түвшиндээ ирсэн байна. 
Энэ нь нэг талаас гадаад валютын урсгал, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байх үед 
ЗГ-ын зардал өсч, хөрөнгийн урсгал татрах үед ЗГ зардлаа бууруулдаг буюу төсвийн бодлого 
мөчлөг дагаж буйг илэрхийлнэ (Дүрслэл 11). 
 

Дүрслэл 11 
Засгийн газрын нийт зардал 

 

 

 

 

Эх сурвалж:    Сангийн яам 
ЗГ-ын зардал нь дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт, хөрөнгийн урсгал 
зэрэгтэй ижил мөчлөгтэй буюу мөчлөг дагасан, эсвэл улс төрийн шийдвэрээс шууд 
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Дүрслэл 4 
Монгол Улсын нийт хөрөнгө оруулалт 

 

 

 

 

Тэмдэглэл:    Нийт хөрөнгө оруулалтын Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар дүрслэв. 
Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 
 
Нийт хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 1990 оноос хойш тогтвортой байсан бөгөөд 
1990-2009 оны хооронд дунджаар 26%-тай байсан боловч уул уурхайн өсөлтөөс шалтгаалан 
огцом нэмэгдэж, 2011 онд 76%-д хүрсэн. Харин 2014 оны эцсийн байдлаар уг үзүүлэлт 25%-
тай байна (Дүрслэл 4). 

3.1.4. Засгийн газрын зардал (𝑮𝑮) 

2006 оноос хойш Засгийн газар (ЗГ)-ын нийт зардал потенциал түвшнээсээ тогтмол өндөр 
байсан гэж үзэж болох ба уул уурхайн салбарын хурдацтай өсөлттэй зэрэгцэн 2011-12 
онуудад төсвийн урсгал зардлыг нэмэгдүүлсэн нь ЗГ-ын нийт зардлыг урт хугацааны 
хандлагаас нь ихээхэн хэмжээгээр холдуулсан. Харин сүүлийн 2 жилд ЗГ-ын бодит зардал 
тогтвортой 5.0 их наяд төгрөг байсан тул 2014 оны эцэст ЗГ-ын зардал эргэж потенциал 
түвшиндээ ирсэн байна. Энэ нь нэг талаас гадаад валютын урсгал, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдэж байх үед ЗГ-ын зардал өсч, хөрөнгийн урсгал татрах үед ЗГ зардлаа 
бууруулдаг буюу төсвийн бодлого мөчлөг дагаж буйг илэрхийлнэ (Дүрслэл 5). 
 

Дүрслэл 5 
Засгийн газрын нийт зардал 

 

 

 

 

Эх сурвалж:    Сангийн яам 
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шугамаар дүрслэв.

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

Нийт хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 1990 оноос хойш 
тогтвортой байсан бөгөөд 1990-2009 оны хооронд дунджаар 26%-тай 
байсан боловч уул уурхайн өсөлтөөс шалтгаалан огцом нэмэгдэж, 2011 
онд 76%-д хүрсэн. Харин 2014 оны эцсийн байдлаар уг үзүүлэлт 25%-
тай байна (Дүрслэл 4).

3.1.4. Засгийн газрын зардал (G) 

2006 оноос хойш Засгийн газар (ЗГ)-ын нийт зардал потенциал 
түвшнээсээ тогтмол өндөр байсан гэж үзэж болох ба уул уурхайн 
салбарын хурдацтай өсөлттэй зэрэгцэн 2011-12 онуудад төсвийн урсгал 
зардлыг нэмэгдүүлсэн нь ЗГ-ын нийт зардлыг урт хугацааны хандлагаас 
нь ихээхэн хэмжээгээр холдуулсан. Харин сүүлийн 2 жилд ЗГ-ын бодит 
зардал тогтвортой 5.0 их наяд төгрөг байсан тул 2014 оны эцэст ЗГ-
ын зардал эргэж потенциал түвшиндээ ирсэн байна. Энэ нь нэг талаас 
гадаад валютын урсгал, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж 
байх үед ЗГ-ын зардал өсч, хөрөнгийн урсгал татрах үед ЗГ зардлаа 
бууруулдаг буюу төсвийн бодлого мөчлөг дагаж буйг илэрхийлнэ 
(Дүрслэл 5).

Дүрслэл 5. Засгийн газрын нийт зардал
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Тэмдэглэл:    Нийт хөрөнгө оруулалтын Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар дүрслэв. 
Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 
 
Нийт хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 1990 оноос хойш тогтвортой байсан бөгөөд 1990-
2009 оны хооронд дунджаар 26%-тай байсан боловч уул уурхайн өсөлтөөс шалтгаалан огцом 
нэмэгдэж, 2011 онд 76%-д хүрсэн. Харин 2014 оны эцсийн байдлаар уг үзүүлэлт 25%-тай 
байна (Дүрслэл 10). 

Засгийн газрын зардал     

2006 оноос хойш Засгийн газар (ЗГ)-ын нийт зардал потенциал түвшнээсээ тогтмол өндөр 
байсан гэж үзэж болох ба уул уурхайн салбарын хурдацтай өсөлттэй зэрэгцэн 2011-12 онуудад 
төсвийн урсгал зардлыг нэмэгдүүлсэн нь ЗГ-ын нийт зардлыг урт хугацааны хандлагаас нь 
ихээхэн хэмжээгээр холдуулсан. Харин сүүлийн 2 жилд ЗГ-ын бодит зардал тогтвортой 5.0 их 
наяд төгрөг байсан тул 2014 оны эцэст ЗГ-ын зардал эргэж потенциал түвшиндээ ирсэн байна. 
Энэ нь нэг талаас гадаад валютын урсгал, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байх үед 
ЗГ-ын зардал өсч, хөрөнгийн урсгал татрах үед ЗГ зардлаа бууруулдаг буюу төсвийн бодлого 
мөчлөг дагаж буйг илэрхийлнэ (Дүрслэл 11). 
 

Дүрслэл 11 
Засгийн газрын нийт зардал 

 

 

 

 

Эх сурвалж:    Сангийн яам 
ЗГ-ын зардал нь дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт, хөрөнгийн урсгал 
зэрэгтэй ижил мөчлөгтэй буюу мөчлөг дагасан, эсвэл улс төрийн шийдвэрээс шууд 
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Дүрслэл 4 
Монгол Улсын нийт хөрөнгө оруулалт 

 

 

 

 

Тэмдэглэл:    Нийт хөрөнгө оруулалтын Ходрик-Прескоттын трендийг тасархай шугамаар дүрслэв. 
Эх сурвалж:    Үндэсний Статистикийн Хороо 
 
Нийт хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 1990 оноос хойш тогтвортой байсан бөгөөд 
1990-2009 оны хооронд дунджаар 26%-тай байсан боловч уул уурхайн өсөлтөөс шалтгаалан 
огцом нэмэгдэж, 2011 онд 76%-д хүрсэн. Харин 2014 оны эцсийн байдлаар уг үзүүлэлт 25%-
тай байна (Дүрслэл 4). 

3.1.4. Засгийн газрын зардал (𝑮𝑮) 

2006 оноос хойш Засгийн газар (ЗГ)-ын нийт зардал потенциал түвшнээсээ тогтмол өндөр 
байсан гэж үзэж болох ба уул уурхайн салбарын хурдацтай өсөлттэй зэрэгцэн 2011-12 
онуудад төсвийн урсгал зардлыг нэмэгдүүлсэн нь ЗГ-ын нийт зардлыг урт хугацааны 
хандлагаас нь ихээхэн хэмжээгээр холдуулсан. Харин сүүлийн 2 жилд ЗГ-ын бодит зардал 
тогтвортой 5.0 их наяд төгрөг байсан тул 2014 оны эцэст ЗГ-ын зардал эргэж потенциал 
түвшиндээ ирсэн байна. Энэ нь нэг талаас гадаад валютын урсгал, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдэж байх үед ЗГ-ын зардал өсч, хөрөнгийн урсгал татрах үед ЗГ зардлаа 
бууруулдаг буюу төсвийн бодлого мөчлөг дагаж буйг илэрхийлнэ (Дүрслэл 5). 
 

Дүрслэл 5 
Засгийн газрын нийт зардал 

 

 

 

 

Эх сурвалж:    Сангийн яам 
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Эх сурвалж: Сангийн яам

ЗГ-ын зардал нь дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт, 
хөрөнгийн урсгал зэрэгтэй ижил мөчлөгтэй буюу мөчлөг дагасан, эсвэл 
улс төрийн шийдвэрээс шууд хамааралтай тохиолдолд ЗГ-ын зардал нь 
эдийн засагт мөчлөг бий болгох нэг хүчин зүйл буюу шокын нөлөөтэй 
байж болох тул уг судалгааны ажилд ЗГ-ын зардлын шокыг авч үзсэн 
болно (Дүрслэл 5).
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

ЗГ-ын зардлын ДНБ-д эзлэх хувь 2000-
10 онд тогтвортой буюу дунджаар 34% 
байсан бол 2011-2014 оны Хөгжлийн 
банкны зарцуулалтыг оруулж тооцсон 
ЗГ-ын зардлын ДНБ-д эзлэх хувь 
дунджаар 43% байна (Дүрслэл 5). 
Энэхүү судалгааны ажилд авч үзэж буй 
ББМ-ийн загварын хувьд ЗГ-ын нийт 
зардал бус ЗГ-ын бараа, үйлчилгээ 
худалдан авахад зарцуулсан эцсийн 
хэрэглээний зардлыг авч үзнэ. ЗГ-ын 
эцсийн хэрэглээний бодит зардлын 
динамик болон мөчлөг хугацааны 
туршид нийт зардалтай ижил чиглэлд 
өөрчлөгдөж байсан бөгөөд 2014 оны 
байдлаар трендийнхээ доор буюу 1.6 
их наяд төгрөг (ДНБ-ийн 10%)-тэй 
тэнцүү байна (Дүрслэл 6).

Дүрслэл 6. ЗГ-ын эцсийн хэрэглээний 
зардал, тэрбум төгрөг, 2010 оны үнээр
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хамааралтай тохиолдолд ЗГ-ын зардал нь эдийн засагт мөчлөг бий болгох нэг хүчин зүйл буюу 
шокын нөлөөтэй байж болох тул уг судалгааны ажилд ЗГ-ын зардлын шокыг авч үзсэн болно 
(Дүрслэл 11). 
 
ЗГ-ын зардлын ДНБ-д эзлэх хувь 2000-10 онд 
тогтвортой буюу дунджаар 34% байсан бол 
2011-2014 оны Хөгжлийн банкны 
зарцуулалтыг оруулж тооцсон ЗГ-ын зардлын 
ДНБ-д эзлэх хувь дунджаар 43% байна 
(Дүрслэл 11). Энэхүү судалгааны ажилд авч 
үзэж буй ББМ-ийн загварын хувьд ЗГ-ын нийт 
зардал бус ЗГ-ын бараа, үйлчилгээ худалдан 
авахад зарцуулсан эцсийн хэрэглээний зардлыг 
авч үзнэ. ЗГ-ын эцсийн хэрэглээний бодит 
зардлын динамик болон мөчлөг хугацааны 
туршид нийт зардалтай ижил чиглэлд 
өөрчлөгдөж байсан бөгөөд 2014 оны байдлаар 
трендийнхээ доор буюу 1.6 их наяд төгрөг 
(ДНБ-ийн 10%)-тэй тэнцүү байна (Дүрслэл 12). 

Дүрслэл 12 
ЗГ-ын эцсийн хэрэглээний зардал 

тэрбум төгрөг, 2010 оны үнээр 
 

 

Тэмдэглэл:    Тухайн үзүүлэлтийн Ходрик-Прескоттын трендийг 
тасархай шугамаар дүрслэв. 

Эх сурвалж:    Сангийн яам 

Параметруудын тооцоолол 

Аливаа загварын калибрацийг хийхэд капиталыг тооцоолох, капиталын орлогын нийт 
үйлдвэрлэлд эзлэх хувь, капиталын элэгдлийн хувь зэргийг тодорхойлох нь чухал нөлөөтэй 
байдаг ба уг судалгааны ажилд эдгээр үзүүлэлтийг дараах байдлаар тооцов. 

Капиталын элэгдлийн хувь     

Капиталын орлого нь хүүгийн орлого болон элэгдлийн нийлбэртэй тэнцүү буюу дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно. 
 

           (29) 
 
Энд    нь капиталын орлого,   нь капиталын нөөц,   нь хүүгийн түвшин,   нь капиталын 
элэгдлийн хувь юм. Энэхүү судалгааны ажилд капиталын элэгдлийн хувийг тооцохдоо ҮСХ-
оос зарладаг ДНБ-ийн орлогын аргаар тооцсон задаргаан дахь “Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ”23-
д үндэслэсэн. Үүний тулд эхлээд капиталын нөөцийн хугацааны цувааг бий болгох 
шаардлагатай бөгөөд                   гэсэн капитал тооцооны тэгшитгэлийг ашиглана. 
Хөрөнгө оруулалтыг ҮСХ-оос зарладаг эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон ДНБ-ийн 
задаргаан дахь нийт хуримтлалын дүнгээр сонгож ашиглав. Cheng (2003) Монгол Улсын хувьд 
                                                           
23 Үндэсэн хөрөнгийн хэрэглээ гэдэг нь тухайн үндсэн хөрөнгийн өртгөөс үйлдвэрлэлийн явцад элэгдэж, буурсан 
хэсэг болно. Практикт үндсэн хөрөнгийн хэрэглээг үндсэн хөрөнгийн элэгдлээр тодорхойлж байна (Улсын 
Бүртгэл, 2013). 
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Эх сурвалж: Сангийн яам

3.2. Параметруудын тооцоолол

Аливаа загварын калибрацийг хийхэд капиталыг тооцоолох, капиталын 
орлогын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувь, капиталын элэгдлийн хувь 
зэргийг тодорхойлох нь чухал нөлөөтэй байдаг ба уг судалгааны ажилд 
эдгээр үзүүлэлтийг дараах байдлаар тооцов.

3.2.1. Капиталын элэгдлийн хувь (δ)

Капиталын орлого нь хүүгийн орлого болон элэгдлийн нийлбэртэй 
тэнцүү буюу дараах байдлаар тодорхойлогдоно.

(16)

Энд YK нь капиталын орлого, K нь капиталын нөөц, i нь хүүгийн 
түвшин, δ нь капиталын элэгдлийн хувь юм. Энэхүү судалгааны 
ажилд капиталын элэгдлийн хувийг тооцохдоо ҮСХ-оос зарладаг 
ДНБ-ийн орлогын аргаар тооцсон задаргаан дахь “Үндсэн 
хөрөнгийн хэрэглээ”24-д үндэслэсэн. Үүний тулд эхлээд капиталын 
нөөцийн хугацааны цувааг бий болгох шаардлагатай бөгөөд  
Kt = (1 ‒ δ)Kt‒1 + It‒1 гэсэн капитал тооцооны тэгшитгэлийг ашиглана. 
Хөрөнгө оруулалтыг ҮСХ-оос зарладаг эцсийн ашиглалтын аргаар 

24 Үндэсэн хөрөнгийн хэрэглээ гэдэг нь тухайн үндсэн хөрөнгийн өртгөөс 
үйлдвэрлэлийн явцад элэгдэж, буурсан хэсэг болно. Практикт үндсэн хөрөнгийн 
хэрэглээг үндсэн хөрөнгийн элэгдлээр тодорхойлж байна (Улсын Бүртгэл, 2013).
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

тооцсон ДНБ-ийн задаргаан дахь нийт хуримтлалын дүнгээр сонгож 
ашиглав. Cheng (2003) Монгол Улсын хувьд 1980-2001 оны хоорондох 
капитал хуримтлалын тооцооллыг хийсэн ба тус судалгааны ажилд 
тооцсон 1990 оны капиталын нөөцийг энд капиталын анхны утгаар 
сонгосон болно (Дүрслэл 7). Цаашлаад ялгаатай элэгдлийн хувиуд 
ашиглан үүсгэсэн капиталаас элэгдлийн хэмжээг тооцож, ДНБ-д эзлэх 
хувийг олох ба уг хувийн жин Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээний ДНБ-д 
эзлэх хувьтай ойролцоо түвшинд байхаар капиталын элэгдлийн хувийг 
сонголоо.

Дүрслэл 7. Бодит капитал
тэрбум төгрөг, 2010 оны үнээр

Дүрслэл 8. Элэгдлийн ДНБ-д эзлэх 
хувь, %
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1980-2001 оны хоорондох капитал хуримтлалын тооцооллыг хийсэн ба тус судалгааны ажилд 
тооцсон 1990 оны капиталын нөөцийг энд капиталын анхны утгаар сонгосон болно (Дүрслэл 
13). Цаашлаад ялгаатай элэгдлийн хувиуд ашиглан үүсгэсэн капиталаас элэгдлийн хэмжээг 
тооцож, ДНБ-д эзлэх хувийг олох ба уг хувийн жин Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээний ДНБ-д 
эзлэх хувьтай ойролцоо түвшинд байхаар капиталын элэгдлийн хувийг сонголоо. 
 

Дүрслэл 13 
Бодит капитал 

тэрбум төгрөг, 2010 оны үнээр 

Дүрслэл 14 
Элэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувь 

хувь, % 
 

 

 

 

Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол Тэмдэглэл:    Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ (ҮХХ) 
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Элэгдлийн түвшинг 1%, 5%, 10%-иар тус тус сонгосон капиталын элэгдлийн хэмжээг “Үндсэн 
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утгатай байх боловч ижил динамиктай байх ѐстой гэж үзсэн. Иймд капиталын жилийн 
элэгдлийн хувийг        байхаар сонголоо. Түүнчлэн бидний авч үзэж буй загвар хаалттай 
эдийн засгийн загвар бөгөөд Монгол Улсын эдийн засгийн нээлттэй тохиолдолд тооцсон 
капиталын элэгдлийн хувь нь хаалттай үед ч мөн адил        байна гэж таамаглав. 
 
Энэ төрлийн судалгааны ажлуудад хувьсагчдын тогтвортой төлөвийн утгыг сонгохдоо 
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1980-2001 оны хоорондох капитал хуримтлалын тооцооллыг хийсэн ба тус судалгааны ажилд 
тооцсон 1990 оны капиталын нөөцийг энд капиталын анхны утгаар сонгосон болно (Дүрслэл 
13). Цаашлаад ялгаатай элэгдлийн хувиуд ашиглан үүсгэсэн капиталаас элэгдлийн хэмжээг 
тооцож, ДНБ-д эзлэх хувийг олох ба уг хувийн жин Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээний ДНБ-д 
эзлэх хувьтай ойролцоо түвшинд байхаар капиталын элэгдлийн хувийг сонголоо. 
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Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол Тэмдэглэл: Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ 
(ҮХХ)

Эх сурвалж: ҮСХ, Судлаачдын тооцоолол

Элэгдлийн түвшинг 1%, 5%, 10%-иар тус тус сонгосон капиталын 
элэгдлийн хэмжээг “Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ”-тэй харьцуулан 
харахад 5%-ийн элэгдлийн түвшинд уг хоёр үзүүлэлтийн динамик 
өөрчлөлт илүү ойролцоо байна (Дүрслэл 8). Уг судалгааны ажилд авч 
үзэж буй капитал нь үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн аль алиныг 
агуулж байгаа тул 5%-ийн элэгдлийн түвшин дэх капиталийн элэгдлийн 
хэмжээ нь үндсэн хөрөнгийн хэрэглээнээс их утгатай байх боловч ижил 
динамиктай байх ёстой гэж үзсэн. Иймд капиталын жилийн элэгдлийн 
хувийг δ = 0.05 байхаар сонголоо. Түүнчлэн бидний авч үзэж буй загвар 
хаалттай эдийн засгийн загвар бөгөөд Монгол Улсын эдийн засгийн 
нээлттэй тохиолдолд тооцсон капиталын элэгдлийн хувь нь хаалттай 
үед ч мөн адил δ = 0.05 байна гэж таамаглав.

Энэ төрлийн судалгааны ажлуудад хувьсагчдын тогтвортой төлөвийн 
утгыг сонгохдоо ихэвчлэн тэдгээрийн боломжит хамгийн урт хугацааны 
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дунджаар тооцдог. Гэвч Монгол Улс шилжилтийн эдийн засагтай, 
хөгжиж буй улсын ангилалд багтдаг тул хугацааны туршид гадаад 
болон дотоод нөхцөл байдлаас шалтгаалан ялгаатай тогтвортой төлвийн 
утгууд тодорхойлогдох магадлалтай. Энэ тохиолдолд тогтвортой 
төлөвийн утгыг хэрхэн сонгохоос судалгааны үр дүн хэр мэдрэмжтэй 
байгааг мөн шинжлэх шаардлагатай. Капиталын элэгдэл ба ДНБ-ийн 
харьцаа 2006-14 онд тогтворжих хандлагатай байгаа нь капитал ба ДНБ 
эдгээр онуудад ойролцоо хурдаар өссөн, эсвэл харьцангуй тогтвортой 
байсныг илэрхийлэх тул эдгээр оны дунджаар тогтвортой төлөвийн 
утгыг сонгож судалгаанд авч үзсэн нийт хугацааны турш дахь дунджаар 
авсан утгатай харьцуулан дээрх шинжилгээг гүйцэтгэж болно. Цаашид 
энэхүү ажилд дурдагдах тогтвортой төлвийн утгуудыг 2006-14 оны 
дунджаар тооцоолох ба боломжит хамгийн урт хугацааны дунджаар 
тооцсон утгатай харьцуулсан үр дүнг судалгааны төгсгөлд дүгнэсэн 
болно.

3.2.2. Капиталын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувь (θ)

Капиталын орлогын нийт орлогод эзлэх хувийг олохдоо дараах 
тэгшитгэлийг ашиглана.

(17)

Энд:

(18)

Монгол Улсын хувьд θ параметрийг олохын тулд эхлээд Монгол 
Улсын “тодорхой капиталын орлого”-ыг мэдэх шаардлагатай бөгөөд 
уг үзүүлэлтийг ҮСХ-ийн ДНБ-ийн орлогын аргаар тооцсон задаргаан 
дахь “Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг/Цэвэр холимог орлого”25-оор сонгон 
авсан. Элэгдлийн абсолют хэмжээг “Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ”-ээр, 
харин тодорхой бус капиталын орлогын талаарх мэдээлэл байхгүй тул 
0 гэж үзсэн. Тус загвар нь зөвхөн хөдөлмөр, капитал гэсэн хоёр хүчин 
зүйлтэй тул Монгол Улсын хувьд капиталын орлогын нийт орлогод 
эзлэх хувийн жинг тооцохдоо ДНБ-ээс капитал эсвэл хөдөлмөрийн 

25 Үйл ажиллагааны нийт ашиг, холимог орлого нь үйлдвэрлэл явуулахад 
шаардлагатай санхүүгийн хөрөнгө болон газар, байгалийн нөөцөд төлбөл зохих 
өмчийн орлого болох хүүгийн төлбөр, түрээс, өмчийн бусад орлогыг хасахаас 
өмнөх үйлдвэрлэлийн үр дүнд хуримтлагдсан ашиг, алдагдлын хэмжээ юм (Улсын 
Бүртгэл, 2013).



125

ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

орлогод хуваарилах боломжгүй орлого буюу “Үйлдвэрлэл, импортын 
цэвэр татвар”-ыг хассан болно.

Тэгшитгэл (17) ба (18)-ийг ашиглан θ параметрийг 2006-14 оны 
хооронд тооцож, энэ хугацаан дахь трендийн дунджаар буюу θ = 0.71 
байхаар сонгосон (Хавсралт В). Эндээс хөдөлмөрийн нийт үйлдвэрлэлд 
эзлэх хувь нь 1 ‒ θ = 0.29 гэж тодорхойлогдоно. АНУ зэрэг хөгжингүй 
улсуудын хувьд үйлдвэрлэлд эзлэх хөдөлмөрийн хувийн жин 
харьцангуй өндөр байдаг бол манай улсын хувьд цалингийн түвшин 
бага байдгаас шалтгаалан цалингийн орлогын нийт орлогод эзлэх хувь 
бага байх өндөр магадлалтай.

3.2.3. Хүүгийн түвшин (i) 

Ийнхүү тодорхойлсон θ-ээр ҮНБ-ийг үржүүлж (YK = θ × GNP) 
капиталын орлогыг олох ба үүнийг (16) тэгшитгэлд орлуулан хүүгийн 
түвшинг тодорхойлно.

(19)

Энд YK нь капиталын орлого, DEP нь элэгдлийн хэмжээ, K нь капиталын 
нөөцийг тус тус илэрхийлэх бөгөөд тэгшитгэл (19)-ийг ашиглан 2006-
14 оны хооронд Монгол Улсын хувьд тооцоолсон хүүгийн түвшний 
трендийн дундаж 21% байв (Хавсралт В).

3.2.4. Цаг хугацааг эрхэмлэх параметр/Дискаунтын хувь (β)

Ханамжийн параметруудыг олоход η болон γ параметруудыг мэдэх 
шаардлагатай бөгөөд харгалзан хүн амын өсөлт, нэг хүнд ногдох бодит 
ДНБ-ийн өсөлтөөр авч болно. Монгол Улсын хүн ам ба нэг хүнд ногдох 
бодит ДНБ-ийн 2006-14 оны хоорондох өсөлтийн трендийн дундаж 
харгалзан 1.8% ба 7.2% байсан тул η = 0.018, γ = 0.072 байхаар тус тус 
сонгов.

Тэгшитгэл (13)-аас β параметрийг олно. Үүний тулд y/k буюу 
тогтвортой төлөвийн үйлдвэрлэл, капиталын харьцааг мэдэх 
шаардлагатай. Уг харьцаа Монгол Улсын хувьд дунджаар 0.33 гэж 
үзэн (Хавсралт В) тэгшитгэл (13)-аар β параметрийг тооцоолсны үр 
дүнд цаг хугацааг эрхэмлэх параметр манай улсын хувьд 0.91 байна 
гэсэн үр дүнд хүрэв (β = 0.91). Тус параметрийг олон улсад ихэвчлэн 
0.95-0.99-ийн хооронд авсан байдаг бол манай улсын хувьд бага 
тодорхойлогдож байгаа нь өрхүүд ирээдүйнхээс илүү өнөөдрийн 
хэрэглээг эрхэмлэдэг болохыг илтгэж байна. Тэгшитгэл (14)-оос өрхийн 
ханамжид эзлэх чөлөөт цагийн хувь (α)-ийг олохын тулд тогтвортой 
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төлөв дэх үйлдвэрлэл, хэрэглээний харьцаа (y/c) болон ажлын цаг (h)-
ийг тодорхойлох шаардлагатай. ДНБ ба хувийн хэрэглээний харьцааны 
трендийн 2006-14 оны дунджаар буюу тогтвортой төлөв дэх үйлдвэрлэл, 
хэрэглээний харьцааг 2.04-тэй тэнцүү байхаар сонгов (Хавсралт В).

(20)

Монгол Улсын ажиллах хүчний судалгаанд ажилласан цагийн өгөгдөл 
байхгүй тул h буюу хоногт эзлэх ажлын цагийн хувийг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшний 2/3-той тэнцүү байхаар орлуулан авч үзлээ. 
Өрхүүд хоногийн 24 цагаас 8 цагт унтаж, үлдсэн 16 цагийг ажлын 
цаг болон чөлөөт цагт хуваарилдаг буюу хувь хүн нэг өдөрт хамгийн 
ихдээ 16 цаг ажиллах боломжтой гэж таамагласан. Тодруулбал, хоногт 
эзлэх ажлын цагийн хувь хамгийн ихдээ h = 2/3 гэсэн утга авна. Харин 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нь нийт 15-с дээш насны хүн амд эзлэх 
ажиллагсдын тоог харуулдаг тул уг үзүүлэлт хамгийн ихдээ LFPR = 1 
гэсэн утга авах боломжтой.26 Иймд уг хоёр үзүүлэлтийг нийцтэй байлгах 
зорилгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг 2/3-оор нормчилсон болно. 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшний тогтвортой төлөвийн утгыг 2006-14 оны 
дунджаар буюу 58%-тай тэнцүү байхаар сонгосон (Хавсралт В). Эдгээр 
мэдээллийг ашиглан α параметрийг тодорхойлоход 0.81-тэй тэнцүү 
байна.

Тэгшитгэл (15) биелж байхаар x/k буюу тогтвортой төлөвийн хөрөнгө 
оруулалт, капиталын харьцааг сонгох ба тогтвортой төлөв дэх уг 
харьцаа 0.14 байхаар байна. Гэвч Монгол Улсын өгөгдлөөс тооцсон 
хөрөнгө оруулалт, капиталын харьцаа 2006-14 онд 0.13 байсан бол 
1990-2014 оны хооронд дунджаар 0.09 байсан гэсэн тооцоололтой 
байна (Хавсралт В). Эцэст нь, загвар дахь технологийн болон засгийн 
газрын шокын параметрууд буюу шокын тэсвэртэй байдал (pz болон pg), 
шокын стандарт хазайлт (σϵ болон σu)-ыг тодорхойлох шаардлагатай. 
Технологийн шокын өөрчлөлтийн хуулийг тодорхойлохдоо 
үйлдвэрлэлийн функцээс логарифм авах замаар гарцын өөрчлөлт 
болон тус бүрийн хувийн жингээр үржүүлсэн орцуудын өөрчлөлтийн 
зөрүүгээр буюу Солоугийн үлдэгдэлд тулгуурласан болно. Тэгшитгэл 
(9)-д харуулсан Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функцээс логарифм 
авбал дараах тэгшитгэл тодорхойлогдоно.

26 LFPR (Labor Force Participation Rate) – ажиллах хүчний оролцооны түвшин
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(21)

Дээрх тэгшитгэлээр үүсгэсэн технологийн шокын хугацааны цуваа 
болон засгийн газрын эцсийн хэрэглээний бодит зардал тус бүрийн 
хувьд AR(1) процесс27 үнэлсэн ба технологийн шок болон засгийн 
газрын шок (ЗГ-ын эцсийн хэрэглээний бодит зардлаас логарифм авсан 
дүн)-ын тэсвэртэй байдал харгалзан pz = 0.901 ба pg = 0.585 байсан. 
Харин технологийн шок болон засгийн газрын шокын стандарт хазайлт 
Монгол Улсын хувьд харгалзан σϵ = 0.039 ба σu = 0.056 байв.

Хүснэгт 1. Загварын суурь калибрац

Технологийн параметрууд Ханамжийн параметрууд
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θ δ pz σz
γ β 1/σ α η

2006-
14 оны 
дундаж

0.71 0.05 0.943 0.135 0.07 0.91 1 0.81 0.02

1990-
2014 
оны 

дундаж

0.72 0.05 0.942 0.124 0.04 0.90 1 0.83 0.01

Загварын параметрууд болон макро эдийн засгийн үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн тогтвортой төлөвийн суурь калибрацыг Хүснэгт 1 
болон Хүснэгт 2-д харуулав. Тогтвортой төлөвийн утгыг судалгаанд авч 
үзсэн нийт хугацааны турш дахь дундаж, эсвэл 2006-14 оны дунджаар 
авахад параметруудын утга төдийлөн өөрчлөгдөхгүй байгаа хэдий 
ч тогтвортой төлөвийг ялгаатай авснаар симуляцийн үр дүн хэрхэн 
өөрчлөгдөж буйг шинжлэх нь сонирхолтой үр дүнд хүргэж болзошгүй 
юм.

27 Загварын үр дүн болон үлдэгдлийн коррелограммыг Хавсралт С-д харуулав.
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Хүснэгт 2. Загвар дахь хувьсагчдын тогтвортой төлөвийн утга

2006-14 оны дундаж 1992-2014 оны дундаж
Нийт үйлдвэрлэл, капиталын 
харьцаа 0.329 0.287

Нийт үйлдвэрлэл, хэрэглээний 
харьцаа 2.058 1.868

Хөрөнгө оруулалт, капиталын 
харьцаа 0.104 0.141

Ажлын цаг 0.404 0.390

Тус загвар дахь параметруудыг ДСЕТ-ийн чиглэлээр Монгол 
Улсад хийгдсэн бусад судалгааны ажилд хэрхэн сонгосон болохыг 
Хавсралт D-с харна уу. Тэдгээр ажилд сонгосон параметруудын утгыг 
өөрсдийн загварт оруулж үр дүнг харьцуулах болно. Харин эмпирик 
шинжилгээнд ашиглах зорилгоор Монгол Улсын хувьд тодорхойлсон 
өгөгдлүүдийг Хавсралт E-д дэлгэрэнгүй харуулав.

IV. СИМУЛЯЦИЙН шИНЖИЛГЭЭ

4.1. Суурь симуляцийн үр дүн

Энд дурдагдах бүх статистик нь загварын болон Монгол Улсын 
эдийн засгийн хувьд мөчлөгийн үзүүлэлтүүд байна. 1992 оноос хойш 
хугацаан дахь загвараас тодорхойлогдсон болон бодит эдийн засгийн 
үйлдвэрлэлийн тооцоолсон автокорреляцийг Хүснэгт 3-д харуулав. 
Энэхүү судалгаанд авч үзсэн загвар нь харьцангуй энгийн загвар тул 
загварын дөхөлт сайн байв.28

Хүснэгт 3. ДНБ-ийн автокорреляци (2006-14)*

Автокорреляцийн зэрэг Загвар МУ-ын эдийн засгийн бодит өгөгдөл
1 0.519 0.126
2 0.219 -0.328
3 0.049 -0.033
4 -0.013 0.140
5 -0.069 -0.024
6 -0.139 -0.339

* Загварын болон Монгол Улсын эдийн засгийн аль алиных нь хувьд түүврийн хэмжээ 
23 жил байна.

Харин үзүүлэлтүүдийн стандарт хазайлт болон бодит үйлдвэрлэлээс 
хамаарах хамаарлыг 1992-2014 оны хоорондох Монгол Улсын бодит 

28 Судлаачид загварын кодыг “Matlab” програм дээр бичсэн болно.
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өгөгдөл болон загварын бий болгосон өгөгдлийн хувьд тооцоолж, 
Хүснэгт 4-д харьцуулан харууллаа. Загварт хөрөнгө оруулалт нь 
хувийн хэрэглээнээс бага хэлбэлзэлтэй байгаа нь Монгол Улсын бодит 
өгөгдөлтэй нийцтэй биш байна. Харин эдгээр хоёр үзүүлэлтийн бодит 
үйлдвэрлэлээс хамаарах хамаарал нь бодит тоон өгөгдөлтэй нийцтэй 
байв. Загварт капиталын нөөц болон үйлдвэрлэл эерэг хамааралтай 
тодорхойлогдож буй нь мөн адил Монгол Улсын бодит өгөгдөлтэй 
нийцтэй байна.

Хүснэгт 4. Стандарт хазайлт ба ДНБ-ээс хамаарах хамаарал*

Хувьсагч

МУ-ын бодит өгөгдөл Загвар

Стандарт 
хазайлт**

ДНБ ба 
хувьсагчдын 
хоорондох 
хамаарал

Стандарт 
хазайлт**

ДНБ ба 
хувьсагчдын 
хоорондох 
хамаарал

ДНБ 0.030 1.000 0.112 1.000
Хувийн хэрэглээ 0.028 0.595 0.663 0.224
Хөрөнгө оруулалт 0.065 0.728 0.362 0.604
Засгийн газрын зардал 0.055 0.485 - -
Капиталын хуримтлал 0.009 0.027 0.042 0.250
Хөдөлмөр эрхлэлт 0.032 0.856 0.062 0.928
* Загварын болон Монгол Улсын эдийн засгийн аль алиных нь хувьд түүврийн хэмжээ 

23 жил байна.

** Хувиар илэрхийлсэн.

Мөн макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь бизнесийн мөчлөг 
буюу ДНБ-ийн мөчлөгтэй харьцуулахад хэрхэн өөрчлөгдөж буйг 
тодорхойлох зорилгоор хугацааны [‒4,4] гэсэн интервал дахь макро 
үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ийн хоорондох хамаарлыг тооцоолсон. 
Загвараас тодорхойлогдсон хөрөнгө оруулалт болон капитал 
хуримтлалын ДНБ-тэй хамаарах хамаарал МУ-ын бодит өгөгдөлтэй 
нийцтэй байв.
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Хүснэгт 5. Макро үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ийн хоорондох хамаарал
Хугацаа

Хувьсагч -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

М
У

-ы
н 

бо
ди

т 
өг

өг
дө

л

Хувийн хэрэглээ 0.280 0.366 -0.292 -0.296 0.477 0.617 0.105 -0.063 -0.089
Хөрөнгө 
оруулалт -0.053 -0.281 -0.185 0.311 0.817 -0.255 -0.401 0.004 0.195

Капитал 
хуримтлал -0.028 -0.050 -0.284 -0.314 0.039 0.781 0.484 0.039 -0.064

Хөдөлмөр 
эрхлэлт -0.046 -0.530 -0.535 0.073 0.232 -0.231 -0.139 0.391 0.218

За
гв

ар

Хувийн хэрэглээ -0.100 -0.108 -0.038 0.055 0.224 0.168 0.108 0.050 0.009
Хөрөнгө 
оруулалт -0.016 0.082 0.233 0.402 0.604 0.196 -0.051 -0.204 -0.242

Капитал 
хуримтлал -0.357 -0.322 -0.229 -0.044 0.250 0.681 0.757 0.636 0.414

Хөдөлмөр 
эрхлэлт -0.070 0.034 0.261 0.550 0.928 0.355 0.002 -0.214 -0.280

Гэвч хувийн хэрэглээ болон хөдөлмөр эрхлэлт ДНБ-ийн хоорондох 
хамаарал бодит өгөгдлөөс ялгаатай тодорхойлогдсон байна.

Энэхүү загварт зөвхөн технологийн болон засгийн газрын түр зуурын 
шокуудыг авч үзсэн болно. Ингэхдээ үзүүлэлт тус бүрт нэгж стандарт 
хазайлттай тэнцүү хэмжээний шок29 өгч хариу үйлдлийн функцийг 
шинжилж, Дүрслэл 9-д харуулав.

29 Технологийн шок = 0.16, Засгийн газрын шок = 0.40 байв.
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Дүрслэл 9. Суурь симуляцийн хариу үйлдлийн функц

Технологийн шок Засгийн газрын шок

Капитал

85 
 

**    Хувиар илэрхийлсэн. 
 
Мөн макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь бизнесийн мөчлөг буюу ДНБ-ийн мөчлөгтэй 
харьцуулахад хэрхэн өөрчлөгдөж буйг тодорхойлох зорилгоор хугацааны [    ] гэсэн 
интервал дахь макро үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ийн хоорондох хамаарлыг тооцоолсон. Загвараас 
тодорхойлогдсон хөрөнгө оруулалт болон капитал хуримтлалын ДНБ-тэй хамаарах хамаарал 
МУ-ын бодит өгөгдөлтэй нийцтэй байв. 
 

Хүснэгт 6 
Макро үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ийн хоорондох хамаарал 

 
 Хугацаа 

Хувьсагч -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

М
У

-ы
н 

бо
ди

т 
өг

өг
дө

л Хувийн хэрэглээ 0.280 0.366 -0.292 -0.296 0.477 0.617 0.105 -0.063 -0.089 
Хөрөнгө оруулалт -0.053 -0.281 -0.185 0.311 0.817 -0.255 -0.401 0.004 0.195 

Капитал хуримтлал -0.028 -0.050 -0.284 -0.314 0.039 0.781 0.484 0.039 -0.064 
Хөдөлмөр эрхлэлт -0.046 -0.530 -0.535 0.073 0.232 -0.231 -0.139 0.391 0.218 

 

За
гв

ар
 Хувийн хэрэглээ -0.100 -0.108 -0.038 0.055 0.224 0.168 0.108 0.050 0.009 

Хөрөнгө оруулалт -0.016 0.082 0.233 0.402 0.604 0.196 -0.051 -0.204 -0.242 
Капитал хуримтлал -0.357 -0.322 -0.229 -0.044 0.250 0.681 0.757 0.636 0.414 
Хөдөлмөр эрхлэлт -0.070 0.034 0.261 0.550 0.928 0.355 0.002 -0.214 -0.280 

 

 
Гэвч хувийн хэрэглээ болон хөдөлмөр эрхлэлт ДНБ-ийн хоорондох хамаарал бодит өгөгдлөөс 
ялгаатай тодорхойлогдсон байна. 
 
Энэхүү загварт зөвхөн технологийн болон засгийн газрын түр зуурын шокуудыг авч үзсэн 
болно. Ингэхдээ үзүүлэлт тус бүрт нэгж стандарт хазайлттай тэнцүү хэмжээний шок28 өгч 
хариу үйлдлийн функцийг шинжилж, Дүрслэл 15-д харуулав. 
 

Дүрслэл 15 
Суурь симуляцийн хариу үйлдлийн функц 

 Технологийн шок Засгийн газрын шок 

Капитал 

  

                                                           
28 Технологийн шок = 0.16, Засгийн газрын шок = 0.40 байв. 
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Үйлдвэрлэл 

  

Хөрөнгө 
оруулалт 

  

Хэрэглээ 

  
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Технологийн эерэг шок буюу бүтээмжийн өсөлт нь нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 
Түүнчлэн технологийн дэвшил бий болсноор хөдөлмөр эрхлэлт буюу ажиллах цаг буурах 
нөлөөтэй байна. Улмаар богино хугацаанд өрхүүдийн цалингийн орлого буурсантай 
холбоотойгоор өрхийн хэрэглээ хумигдана. Эсрэгээрээ үйлдвэрлэл нэмэгдэж, өрхүүдийн 
хэрэглээ буурснаар хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өсч, энэ нь капитал хуримтлалыг 
нэмэгдүүлнэ. Харин засгийн газрын шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функц нь технологийн 
шокынхтой ойролцоо байна. 

Мэдрэмжийн шинжилгээ 

Өмнөх бүлэгт дурдсанчлан үзүүлэлтүүдийн тогтвортой төлөвийн утгыг судалгаанд авч үзсэн 
нийт хугацааны турш дахь дунджаар сонгосон тохиолдолд ДНБ-ийн автокорреляци хэрхэн 
өөрчлөгдөж буй гэсэн мэдрэмжийн шинжилгээг гүйцэтгэж, үр дүнг Хүснэгт 7-д харуулав. 
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Технологийн эерэг шок буюу бүтээмжийн өсөлт нь нийт үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Түүнчлэн технологийн дэвшил бий болсноор 
хөдөлмөр эрхлэлт буюу ажиллах цаг буурах нөлөөтэй байна. 
Улмаар богино хугацаанд өрхүүдийн цалингийн орлого буурсантай 
холбоотойгоор өрхийн хэрэглээ хумигдана. Эсрэгээрээ үйлдвэрлэл 
нэмэгдэж, өрхүүдийн хэрэглээ буурснаар хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
өсч, энэ нь капитал хуримтлалыг нэмэгдүүлнэ. Харин засгийн газрын 
шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функц нь технологийн шокынхтой 
ойролцоо байна.

4.2. Мэдрэмжийн шинжилгээ

Өмнөх бүлэгт дурдсанчлан үзүүлэлтүүдийн тогтвортой төлөвийн утгыг 
судалгаанд авч үзсэн нийт хугацааны турш дахь дунджаар сонгосон 
тохиолдолд ДНБ-ийн автокорреляци хэрхэн өөрчлөгдөж буй гэсэн 
мэдрэмжийн шинжилгээг гүйцэтгэж, үр дүнг Хүснэгт 6-д харуулав.

Хүснэгт 6. ДНБ-ийн автокорреляци*
Суурь болон альтернатив хувилбарт

Автокорреляцийн 
зэрэг

Загвар МУ-ын эдийн засгийн бодит 
өгөгдөл

2006-14 1992-2014 2006-14 1992-2014
1 0.519 0.527 0.126 0.080
2 0.219 0.203 -0.328 -0.270
3 0.049 -0.015 -0.033 -0.078
4 -0.013 -0.138 0.140 0.127
5 -0.069 -0.213 -0.024 -0.123
6 -0.139 -0.291 -0.339 -0.328

* Загварын болон Монгол Улсын эдийн засгийн аль алиных нь хувьд түүврийн хэмжээ 
23 жил байна.

Тогтвортой төлөвийн утгыг ялгаатай хоёр байдлаар сонгосноор ДНБ-
ийн автокорреляци харьцангуй өөрчлөлт багатай байна.
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

Хүснэгт 7. Стандарт хазайлт ба ДНБ-ээс хамаарах хамаарал*
Суурь болон альтернатив хувилбарт

Загвар (2006-14) Загвар (1992-2014)

Хувьсагч Стандарт 
хазайлт**

ДНБ ба 
хувьсагчдын 
хоорондох 
хамаарал

Стандарт 
хазайлт**

ДНБ ба 
хувьсагчдын 
хоорондох 
хамаарал

ДНБ 0.112 1.000 0.112 1.000
Хувийн хэрэглээ 0.663 0.224 0.642 0.282
Хөрөнгө оруулалт 0.362 0.604 0.323 0.629
Засгийн газрын зардал - - - -
Капиталын хуримтлал 0.042 0.250 0.039 0.262
Хөдөлмөр эрхлэлт 0.062 0.928 0.055 0.927
* Загварын болон Монгол Улсын эдийн засгийн аль алиных нь хувьд түүврийн хэмжээ 

23 жил байна.

** Хувиар илэрхийлсэн.

Харин тогтвортой төлөвийн сонголтоос хамаарсан суурь болон 
альтернатив хувилбар дахь үзүүлэлтүүдийн стандарт хазайлт болон 
ДНБ-ээс хамаарах нь бага байна. Загварын тогтвортой төлөвийн утгыг 
ялгаатай сонгоход макро үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ийн хоорондох 
хамаарал тогтвортой байсан (Хүснэгт 8) хэдий ч ДСЕТ-ийн чиглэлээр 
хийгдсэн бусад ажилд сонгосон параметруудыг загварт оруулж 
симуляци хийхэд уг хамаарал өөрчлөгдөж байв (харьцуулсан үр дүнг 
Хавсралт F-с харна уу).

Эцэст нь δ, θ болон β параметруудаас загварын үр дүн хэр мэдрэмжтэй 
байгааг судлах зорилгоор эдгээрээс зөвхөн нэг параметрийг өөрчилж 
бусад параметр тогтмол байхаар мэдрэмжийн шинжилгээ гүйцэтгэсэн. 
Үүний үр дүнд капиталын орлогын үйлдвэрлэлд эзлэх хувь (θ)-иас 
загварын үр дүн мэдрэмж өндөртэй байсан бол цаг хугацааг эрхэмлэх 
түвшин (β) нь үүнтэй харьцуулахад мэдрэмж багатай болох нь 
харагдсан. Харин элэгдлийн түвшин (δ)-ээс мэдрэмж маш багатай байв.
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Хүснэгт 8. Макро үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ийн хоорондох хамаарал
Суурь болон альтернатив хувилбарт

 Хугацаа
Хувьсагч -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

За
гв

ар
(2

00
6-

14
)

Хувийн 
хэрэглээ -0.100 -0.108 -0.038 0.055 0.224 0.168 0.108 0.050 0.009

Хөрөнгө 
оруулалт -0.016 0.082 0.233 0.402 0.604 0.196 -0.051 -0.204 -0.242

Капитал 
хуримтлал -0.357 -0.322 -0.229 -0.044 0.250 0.681 0.757 0.636 0.414

Хөдөлмөр 
эрхлэлт -0.070 0.034 0.261 0.550 0.928 0.355 0.002 -0.214 -0.280

За
гв

ар
(1

99
2-

20
14

)

Хувийн 
хэрэглээ -0.118 -0.041 0.045 0.163 0.282 0.202 0.125 0.058 0.008

Хөрөнгө 
оруулалт 0.028 0.103 0.221 0.399 0.629 0.189 -0.072 -0.179 -0.221

Капитал 
хуримтлал -0.387 -0.334 -0.223 -0.030 0.262 0.691 0.756 0.640 0.450

Хөдөлмөр 
эрхлэлт -0.049 0.046 0.233 0.506 0.927 0.343 0.008 -0.186 -0.242

Уг загварт ашигласан параметруудыг энэ чиглэлээр хийгдсэн бусад 
судалгааны ажлуудын утгаар сонгон авч өөрсдийн загварт оруулж, 
суурь симуляцийн үр дүнтэй харьцуулан дээрх параметруудаас үр дүн 
хэр мэдрэмтгий байгааг шинжилсэн (Дүрслэл 10 болон Дүрслэл 11).
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

Дүрслэл 10. Технологийн шокийн хариу үйлдлийн функц

Cooley, Prescott нар 
(1995)

П.Авралт-Од нар 
(2011a)

Ц.Батсүх, П.Авралт-Од 
нар (2012)
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өөрсдийн загварт оруулж, технологийн шок өгөхөд капитал 
хуримтлалаас бусад үзүүлэлтийн хариу үйлдлийн функц мэдрэмж 
өндөртэй байв.



136

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Дүрслэл 11. Засгийн газрын шокийн хариу үйлдлийн функц

Cooley, Prescott нар 
(1995)

П.Авралт-Од нар 
(2011a)

Ц.Батсүх, П.Авралт-Од 
нар (2012)

Капитал

90 
 

Дүрслэл 17 
Засгийн газрын шокийн хариу үйлдлийн функц 

 
Cooley, Prescott нар (1995) П.Авралт-Од нар (2011a) Ц.Батсүх, П.Авралт-Од нар 

(2012) 

Капитал 

   

Хөдөлмөр 
эрхлэлт 

   

Үйлдвэрлэл 

   

Хөрөнгө 
оруулалт 

   

Хэрэглээ 

   
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Дээр дурдсан судалгааны ажлын параметрийг өөрсдийн загварт мөн адил оруулж, засгийн газрын 
эерэг шок өгөхөд технологийн шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функцтэй адил буюу капитал 
хуримтлалаас бусад үзүүлэлтийн хариу үйлдлийн функц мэдрэмтгий байна. 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.20

-0.18

-0.16

-0.14

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

Хөдөлмөр 
эрхлэлт

90 
 

Дүрслэл 17 
Засгийн газрын шокийн хариу үйлдлийн функц 

 
Cooley, Prescott нар (1995) П.Авралт-Од нар (2011a) Ц.Батсүх, П.Авралт-Од нар 

(2012) 

Капитал 

   

Хөдөлмөр 
эрхлэлт 

   

Үйлдвэрлэл 

   

Хөрөнгө 
оруулалт 

   

Хэрэглээ 

   
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Дээр дурдсан судалгааны ажлын параметрийг өөрсдийн загварт мөн адил оруулж, засгийн газрын 
эерэг шок өгөхөд технологийн шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функцтэй адил буюу капитал 
хуримтлалаас бусад үзүүлэлтийн хариу үйлдлийн функц мэдрэмтгий байна. 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.20

-0.18

-0.16

-0.14

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

Үйлдвэр-
лэл

90 
 

Дүрслэл 17 
Засгийн газрын шокийн хариу үйлдлийн функц 

 
Cooley, Prescott нар (1995) П.Авралт-Од нар (2011a) Ц.Батсүх, П.Авралт-Од нар 

(2012) 

Капитал 

   

Хөдөлмөр 
эрхлэлт 

   

Үйлдвэрлэл 

   

Хөрөнгө 
оруулалт 

   

Хэрэглээ 

   
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Дээр дурдсан судалгааны ажлын параметрийг өөрсдийн загварт мөн адил оруулж, засгийн газрын 
эерэг шок өгөхөд технологийн шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функцтэй адил буюу капитал 
хуримтлалаас бусад үзүүлэлтийн хариу үйлдлийн функц мэдрэмтгий байна. 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.20

-0.18

-0.16

-0.14

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

Хөрөнгө 
оруулалт

90 
 

Дүрслэл 17 
Засгийн газрын шокийн хариу үйлдлийн функц 

 
Cooley, Prescott нар (1995) П.Авралт-Од нар (2011a) Ц.Батсүх, П.Авралт-Од нар 

(2012) 

Капитал 

   

Хөдөлмөр 
эрхлэлт 

   

Үйлдвэрлэл 

   

Хөрөнгө 
оруулалт 

   

Хэрэглээ 

   
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Дээр дурдсан судалгааны ажлын параметрийг өөрсдийн загварт мөн адил оруулж, засгийн газрын 
эерэг шок өгөхөд технологийн шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функцтэй адил буюу капитал 
хуримтлалаас бусад үзүүлэлтийн хариу үйлдлийн функц мэдрэмтгий байна. 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

1.00

2.00

3.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.20

-0.18

-0.16

-0.14

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57
-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1 8 15 22 29 36 43 50 57

Хэрэглээ

90 
 

Дүрслэл 17 
Засгийн газрын шокийн хариу үйлдлийн функц 

 
Cooley, Prescott нар (1995) П.Авралт-Од нар (2011a) Ц.Батсүх, П.Авралт-Од нар 

(2012) 
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Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Дээр дурдсан судалгааны ажлын параметрийг өөрсдийн загварт мөн адил оруулж, засгийн газрын 
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хуримтлалаас бусад үзүүлэлтийн хариу үйлдлийн функц мэдрэмтгий байна. 
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Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Дээр дурдсан судалгааны ажлын параметрийг өөрсдийн загварт мөн 
адил оруулж, засгийн газрын эерэг шок өгөхөд технологийн шокод 
үзүүлэх хариу үйлдлийн функцтэй адил буюу капитал хуримтлалаас 
бусад үзүүлэлтийн хариу үйлдлийн функц мэдрэмтгий байна.
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

V. ДҮГНЭЛТ
Макро эдийн засаг, төсөв болон мөнгөний бодлогын чиглэлээр хийгдэж 
буй судалгааны ажлуудад хамгийн өргөн ашиглагдах болсон аргачлал 
нь ДСЕТ-ийн төрлийн загварууд бөгөөд цөөнгүй улс орнуудын төв 
банк, бодлого боловсруулагч байгууллагуудад бодлогын эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг судлах зорилгоор түлхүү ашиглагдаж байна. Иймд 
энэхүү судалгааны ажлаар Монгол Улсын хувьд ДСЕТ-ийн суурь загвар 
болох бодит бизнесийн мөчлөгийн онолд суурилсан стохастик өсөлтийн 
загварыг боловсруулж, ДСЕТ-ийн төрлийн загварт ашиглагддаг макро 
эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг Монгол Улсын хувьд хэрхэн 
тодорхойлох нь зүйтэй байж болох талаар судалсан. Түүнчлэн загварын 
хувьсагчдын тэнцвэрт төлөвийн утга болон загварт ашиглагдах 
параметруудын сонголтоос симуляцийн үр дүн хэр зэрэг мэдрэмжтэй 
байгааг шалгах зорилгоор мэдрэмтгий байдлын шинжилгээг гүйцэтгэлээ.
Монгол Улсад Шинэ-Кейнсийн ДСЕТ-ийн загвар хөгжүүлэх зорилгоор 
хийгдсэн хэд хэдэн судалгааны ажил байгаа хэдий ч тогтвортой төлөвийн 
утга, параметрийн сонголтоос загварын үр дүн хэр мэдрэмжтэй байгааг 
онцолж судалсан ажил хийгдээгүй тул уг судалгааны ажил нь энгийн 
боловч ДСЕТ-ийн загвар хөгжүүлэгчдэд тодорхой ач холбогдолтой 
гэж үзэж байна. Цаашилбал, уг судалгааны ажилд боловсруулсан бодит 
бизнесийн мөчлөгийн загварыг өргөтгөх замаар төсвийн болон мөнгөний 
бодлогын эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөөг судлах боломжтой. Ингэснээр 
манай орны хувьд макро бодлогын үр нөлөөг тоон өгөгдлийн уртаас үл 
хамааран, оновчтой, цогц байдлаар үнэлэх боломж нээгдэнэ. Түүнчлэн 
загварын үр дүнг Монгол Улсад хийгдсэн судалгааны ажлууд болон 
бусад бенчмарк загваруудад сонгосон параметруудыг загварт оруулж, 
өөрсдийн боловсруулсан суурь симуляцийн үр дүнтэй харьцуулах 
замаар параметрийн сонголтоос загварын үр дүн хэр мэдрэмжтэй, аль 
параметрийг Монгол Улсын хувьд калибрац хийхдээ илүүтэй анхаарах 
шаардлагатай болохыг тодорхойлсон.
Уг судалгааны ажлын хүрээнд тодорхойлсон параметруудыг бусад 
судалгааны ажилтай харьцуулахад цаг хугацааг эрхэмлэх түвшин 
ойролцоо байсан бол элэгдлийн түвшинг 5%-иар сонгосон нь бага 
зэрэг зөрүүтэй, харин капиталын орлогын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх 
хувийг 71%-иар авсан нь эрс ялгаатай байлаа. Түүнчлэн симуляцийн 
үр дүн (i) тогтвортой төлөвийн сонголтоос хамаарал багатай, харин 
(ii) бусад параметрийн сонголтоос мэдрэмж харьцангуй өндөртэй 
болох нь харагдсан. Иймд цаашид хийгдэх судалгааны ажлуудад 
мэдрэмж өндөртэй параметруудын сонголтод онцгой ач холбогдол өгч, 
нарийвчлан судлах нь зүйтэй гэж үзлээ.
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

ХАВСРАЛТ А – ЗАГВАРЫН НЭГДҮГЭЭР ЭРЭМБИЙН 
НӨХЦӨЛҮҮД

Бодлогын тавилд үндэслэн төсвийн хязгаарлалтыг ханамжийн функцэд 
орлуулснаар Беллманы тэгшитгэл дараах байдлаар бичигдэнэ.
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ХАВСРАЛТ 4 – ЗАГВАРЫН НЭГДҮГЭЭР ЭРЭМБИЙН НӨХЦӨЛҮҮД 

Бодлогын тавилд үндэслэн төсвийн хязгаарлалтыг ханамжийн функцэд орлуулснаар Беллманы 
тэгшитгэл дараах байдлаар бичигдэнэ. 
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

ХАВСРАЛТ В – ЗАГВАРЫН ТОГТВОРТОЙ ТӨЛӨВИЙН 
ТООЦООЛОЛ
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ХАВСРАЛТ 5 – ЗАГВАРЫН ТОГТВОРТОЙ ТӨЛӨВИЙН ТООЦООЛОЛ 

  

  

  

  
Эх сурвалж:    Судлаачдын тооцоолол 
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Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

ХАВСРАЛТ С – ЗАГВАР ДАХЬ шОКУУДЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
ҮР ДҮН

Технологийн шок 
(Үнэлгээ)
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ХАВСРАЛТ 6 – ЗАГВАР ДАХЬ ШОКУУДЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

Технологийн шок (Үнэлгээ) 

 

Технологийн шок (Үлдэгдлийн коррелограм) 

 
  

ЗГ-ын зардлын шок (Үнэлгээ) 

 

ЗГ-ын зардлын шок (Үлдэгдлийн коррелограм) 

 

  

Sample (adjusted): 1993 2014
Included observations: 22 after adjustments
Convergence achieved after 4 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.030628 0.134447 -0.227809 0.8221
AR(1) 0.901244 0.090496 9.958897 0.0000

R-squared 0.832186     Mean dependent var -0.131320
Adjusted R-squared 0.823795     S.D. dependent var 0.096163
S.E. of regression 0.040366     Akaike info criterion -3.495151
Sum squared resid 0.032588     Schwarz criterion -3.395965
Log likelihood 40.44666     Hannan-Quinn criter. -3.471786
F-statistic 99.17963     Durbin-Watson stat 2.245892
Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       .90

Sample: 1992 2014
Included observations: 22

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.07... -0.07... 0.1565 0.692
2 -0.12... -0.12... 0.5374 0.764
3 0.401 0.389 4.9981 0.172
4 -0.20... -0.20... 6.1996 0.185
5 -0.03... 0.058 6.2390 0.284
6 0.005 -0.24... 6.2399 0.397
7 -0.16... 0.013 7.1979 0.409
8 -0.05... -0.17... 7.2940 0.505
9 -0.08... 0.000 7.5927 0.576

1... -0.01... -0.02... 7.6024 0.668
1... 0.021 0.063 7.6239 0.747
1... -0.18... -0.24... 9.4705 0.662

Sample (adjusted): 1993 2014
Included observations: 22 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

G_SHOCK(-1) 0.585459 0.180942 3.235611 0.0041
C -0.366673 0.159756 -2.295201 0.0327

R-squared 0.343599     Mean dependent var -0.882041
Adjusted R-squared 0.310779     S.D. dependent var 0.069636
S.E. of regression 0.057811     Akaike info criterion -2.776762
Sum squared resid 0.066843     Schwarz criterion -2.677576
Log likelihood 32.54438     Hannan-Quinn criter. -2.753397
F-statistic 10.46918     Durbin-Watson stat 1.627453
Prob(F-statistic) 0.004145

Sample: 1992 2014
Included observations: 22

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.259 0.259 1.6916 0.193
2 0.244 0.190 3.2666 0.195
3 -0.06... -0.17... 3.3659 0.339
4 -0.08... -0.09... 3.5969 0.463
5 -0.01... 0.100 3.6007 0.608
6 -0.01... 0.010 3.6038 0.730
7 -0.09... -0.16... 3.9096 0.790
8 -0.12... -0.09... 4.5404 0.805
9 -0.16... -0.04... 5.6332 0.776

1... 0.123 0.255 6.2996 0.789
1... -0.04... -0.14... 6.3759 0.847
1... 0.052 -0.09... 6.5186 0.888

Технологийн шок 
(Үлдэгдлийн коррелограм)
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Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

ХАВСРАЛТ D – ДСЕТ-ИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН ЗАРИМ 
АЖЛУУДЫН КАЛИБРАЦ

Технологийн параметрууд Ханамжийн параметрууд
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θ δ ρz σϵ γ β σ α η
Kydland, 
Prescott нар 
(1982)

0.36 0.1 0.95 0.0018 - 0.99 1 0.67 -

Cooley, 
Prescott нар 
(1995)

0.4 0.012 0.95 0.007 0.0156 0.987 1 0.64 0.012

П.Авралт-Од 
нар (2011a) 0.45 0.015 - - 0.065 0.9965 2 - -

Dutu (2012a) 0.5 0.1 - - - - - - 0.015
Ц.Батсүх, 
П.Авралт-Од 
нар (2012)

0.3 0.015 0.95 - 0.066 0.9965 2 - -

Тэмдэглэл: Энэхүү судалгааны ажилд авч үзсэн загварын параметруудыг бусад 
судалгааны ажилд хэрхэн сонгосон болохыг энд харуулсан бөгөөд эдгээр ажлуудад 

дурдагдаагүй параметрийг “-” гэж тэмдэглэв.
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

ХАВСРАЛТ e – шИНЖИЛГЭЭНД АшИГЛАСАН МОНГОЛ 
УЛСЫН ӨГӨГДӨЛ

Логарифм
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1992 0.0832 -0.2385 -0.5414 0.3172 0.9569 -0.3246 -0.8586 -0.2680
1993 0.0403 -0.3414 -0.4710 0.2767 0.9431 -0.3637 -0.7477 -0.2874
1994 0.0280 -0.4022 -0.4545 0.2586 0.9199 -0.5373 -0.7131 -0.2387
1995 0.0287 -0.2723 -0.6548 0.2610 0.8948 -0.4164 -0.9158 -0.2536
1996 0.0534 -0.2953 -0.6134 0.2744 0.8792 -0.4417 -0.8878 -0.2217
1997 -0.0166 -0.3505 -0.6621 0.2112 0.8635 -0.4725 -0.8733 -0.2648
1998 0.0263 -0.2572 -0.5479 0.2784 0.8452 -0.4785 -0.8264 -0.1829
1999 0.0161 -0.2500 -0.5855 0.2695 0.8344 -0.4919 -0.8550 -0.1803
2000 0.0169 -0.2799 -0.5835 0.2614 0.8258 -0.5339 -0.8449 -0.1701
2001 0.0158 -0.3042 -0.5683 0.2561 0.8157 -0.5561 -0.8244 -0.1617
2002 0.0446 -0.3350 -0.5625 0.2659 0.8038 -0.5646 -0.8284 -0.1411
2003 0.0149 -0.2508 -0.5920 0.2677 0.7914 -0.5695 -0.8597 -0.1290
2004 -0.0018 -0.2216 -0.6022 0.2663 0.7871 -0.5875 -0.8684 -0.1222
2005 -0.0271 -0.2008 -0.7211 0.2454 0.7854 -0.6093 -0.9664 -0.1355
2006 -0.0807 -0.2107 -0.7409 0.2116 0.7854 -0.6197 -0.9525 -0.1664
2007 -0.0548 -0.1625 -0.6684 0.2513 0.7837 -0.6367 -0.9197 -0.1205
2008 0.0141 -0.0967 -0.5702 0.3227 0.7858 -0.6584 -0.8930 -0.0443
2009 0.0071 -0.2234 -0.6099 0.2695 0.7945 -0.7309 -0.8794 -0.0827
2010 -0.0163 -0.1342 -0.6550 0.2830 0.7899 -0.7386 -0.9380 -0.0637
2011 -0.0023 0.0505 -0.6257 0.3719 0.7940 -0.7385 -0.9977 0.0224
2012 0.0352 0.0582 -0.5580 0.3987 0.8217 -0.7511 -0.9567 0.0332
2013 0.0801 0.0601 -0.5375 0.4218 0.8454 -0.7781 -0.9593 0.0472
2014 0.1026 -0.1363 -0.5381 0.3592 0.8656 -0.7934 -0.8973 -0.0253

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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ДСЕТ-ийн загварын калибрац хийхэд  Б.Алтанцэцэг, Б.Цэнгүүнжав, 
анхаарах асуудлууд Б.Мөнхзул

ХАВСРАЛТ F – КАЛИБРАЦЫН АЛЬТЕРНАТИВ ХУВИЛБАР 
ДАХЬ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН АВТОКОРРЕЛЯЦИ

 Хугацаа
Хувьсагч -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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и

Хувийн 
хэрэглээ -0.100 -0.108 -0.038 0.055 0.224 0.168 0.108 0.050 0.009
Хөрөнгө 
оруулалт -0.016 0.082 0.233 0.402 0.604 0.196 -0.051 -0.204 -0.242

ДНБ -0.168 -0.050 0.194 0.533 1.000 0.533 0.194 -0.050 -0.168
Капитал 

хуримтлал -0.357 -0.322 -0.229 -0.044 0.250 0.681 0.757 0.636 0.414
Хөдөлмөр 

эрхлэлт -0.070 0.034 0.261 0.550 0.928 0.355 0.002 -0.214 -0.280
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Хувийн 
хэрэглээ -0.050 -0.175 -0.066 -0.162 0.998 -0.161 -0.065 -0.174 -0.053
Хөрөнгө 
оруулалт 0.008 0.011 0.010 0.002 -0.022 -0.010 -0.004 0.000 0.002

ДНБ -0.053 -0.174 -0.065 -0.163 1.000 -0.163 -0.065 -0.174 -0.053
Капитал 

хуримтлал -0.009 0.083 0.045 -0.001 -0.056 -0.027 -0.002 0.018 0.025
Хөдөлмөр 

эрхлэлт -0.058 -0.031 -0.014 0.001 0.053 0.002 -0.002 -0.003 -0.003
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хэрэглээ 0.108 0.033 -0.094 -0.354 -0.812 -0.083 0.205 0.293 0.260
Хөрөнгө 
оруулалт 0.196 0.181 0.085 -0.202 -0.814 -0.214 0.065 0.167 0.176

ДНБ -0.255 -0.170 -0.007 0.329 1.000 0.329 -0.007 -0.170 -0.255
Капитал 

хуримтлал 0.158 0.282 0.393 0.431 0.266 -0.320 -0.455 -0.387 -0.242
Хөдөлмөр 

эрхлэлт -0.285 -0.254 -0.134 0.201 0.945 0.381 0.075 -0.098 -0.187
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Хувийн 
хэрэглээ 0.140 0.143 0.054 -0.129 -0.323 -0.229 -0.120 -0.036 0.022
Хөрөнгө 
оруулалт -0.157 0.043 0.240 0.425 0.683 0.272 -0.054 -0.235 -0.319

ДНБ -0.306 -0.116 0.152 0.521 1.000 0.521 0.152 -0.116 -0.306
Капитал 

хуримтлал -0.357 -0.436 -0.388 -0.220 0.064 0.486 0.626 0.558 0.380
Хөдөлмөр 

эрхлэлт -0.262 -0.075 0.174 0.521 0.973 0.461 0.103 -0.149 -0.330

Ц
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ат
сү

х,
 П

.А
вр

ал
т-
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д 

на
р 

(2
01

2)

Хувийн 
хэрэглээ 0.122 0.157 0.092 -0.157 -0.736 -0.126 0.117 0.140 0.076
Хөрөнгө 
оруулалт 0.132 0.207 0.187 -0.062 -0.687 -0.178 0.040 0.088 0.055

ДНБ -0.173 -0.180 -0.060 0.292 1.000 0.292 -0.060 -0.180 -0.173
Капитал 

хуримтлал 0.068 0.164 0.306 0.419 0.342 -0.200 -0.318 -0.260 -0.175
Хөдөлмөр 

эрхлэлт -0.199 -0.255 -0.190 0.140 0.934 0.329 0.007 -0.107 -0.102
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ХУРААНГУЙ 

Банкны зээлийн судалгаа нь аж ахуй нэгж болон өрхүүдэд зээл олгоход 
тавигдах шалгуур, нөхцөл, мөн зээлийн эрэлтийг банкууд хэрхэн үнэлж 
байгааг илрүүлэх зорилготой чанарын судалгаа юм. Илүү оновчтой 
хэлбэл, банкны зээлийн судалгаа нь зээл олголтын өөрчлөлтийг 
нийлүүлэлтийн болон эрэлтийн хүчин зүйлээр ялган харах гол зорилгыг 
агуулна. Энэхүү судалгааны ажлаар банкны зээлийн судалгааг авч 
тайлагнах шаардлага, бусад улс орнуудын туршлага, одоо авч буй 
судалгааг сайжруулах арга замыг судлахыг зорилоо.

Түлхүүр үгс: банкны зээлийн судалгаа, зээлийн нөхцөл, зээлийн 
шалгуур, мөнгөний бодлогын шилжих механизм

JEL ангилал: E5, E51
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I. УДИРТГАЛ 

Эдийн засаг дахь зээлийн орчин, түүний төлөв хандлагыг тодорхойлох 
зорилгоор гадаадын улс орнуудад улирал тутам явуулдаг Банкны 
зээлийн судалгаа (БЗС)-г 2012 оноос Монголбанк Зээлийн төлөвийн 
судалгаа нэртэйгээр явуулсан. Монголбанкнаас явуулж буй Зээлийн 
төлөвийн судалгаа нь бусад орнуудын ижил төрлийн судалгаатай 
харьцуулахад бүтэц, агуулга, давтамжийн хувьд ялгаатай бөгөөд энэ нь 
уг судалгааны ач холбогдлыг бууруулж байна. Энэхүү танилцуулгаар 
БЗС-ны ач холбогдлыг тодорхойлж, одоо явуулж буй судалгааны сул 
тал, тэдгээрийг цаашид сайжруулах боломжийг судлахыг зорилоо.

БЗС нь аж ахуй нэгж болон өрхүүдэд зээл олгоход тавигдах шалгуур, 
нөхцөл, мөн зээлийн эрэлтийг банкууд хэрхэн үнэлж байгааг илрүүлэх 
зорилготой чанарын судалгаа юм. Илүү оновчтой хэлбэл, БЗС нь зээл 
олголтын өөрчлөлтийг нийлүүлэлтийн болон эрэлтийн хүчин зүйлээр 
нь ялгаж харуулах гол зорилгыг агуулна. Энэ төрлийн судалгааг 
Евро бүс, Америк, Япон зэрэг дэлхийн хөгжингүй орнуудад улирал 
тутам явуулдаг бөгөөд эдгээр орнуудын судалгаа нь дэлхийн бусад 
орнуудад жишиг болсон байдаг. Тухайлбал, 2009 оноос дээрх орнуудын 
судалгааны аргачлалыг ашиглан Олон Улсын Санхүүгийн Институт 
дэлхийн эрчимтэй хөгжиж буй 126 орноос банкны зээлийн судалгааг 
авч эхэлсэн байна. 

II. БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААГ ЯВУУЛАХ шААРДЛАГА, 
АЧ ХОЛБОГДОЛ

БЗС-г авч, тайлагнах хоёр гол шалтгаан байна. Нэгдүгээрт, уг судалгаа 
нь банкны зээл олгох үйл хөдлөл, түүний мөнгөний бодлогын шилжих 
механизмд үзүүлэх нөлөөллийн талаар илүү бодитой мэдээлэл өгдөг 
(Зураг 1). Америкийн Холбооны нөөцийн банк хамгийн олон жил 
буюу 1967 оноос хойш БЗС-г явуулж байгаа тул уг судалгааны ач 
холбогдол, үр дүнг судалсан олон ажил хийжээ. Холбооны Нөөцийн 
банкны эдийн засагч Lown, Morgan, болон Rohtagi (2000) нар банкууд 
зээлийн шалгуур нөхцөлийг тодорхойлохдоо өөрийн зээл олгох боломж, 
ирээдүйн талаарх хүлээлт зэрэгт тулгуурладаг бөгөөд зээлийн шалгуур, 
нөхцөл нь бусад макро эдийн засгийн хувьсагчидтай харьцуулахад 
харьцангуй экзоген хувьсагч байдаг гэжээ. Тиймээс дээрх эдийн 
засагчид БЗС-г цаашид тогтмол явуулах нь зүйтэй гэж үзсэн байна. 
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Зураг 1. Банкны зээл олголтыг тодорхойлогч хүчин зүйлс 

Зээлийн төлөв, 
хандлагыг зөв 
т о д о р х о й л о х 
нь бодлого 
боловсруулагчдын 
шийдвэр гаргалтад 
н ө л ө ө л н ө . 
Тухайлбал, зээл 
олголтод эрэлтийн 
хүчин зүйлс илүү 
давамгайлж байна 
уу, нийлүүлэлтийн 
хүчин зүйлс 
илүү давамгайлж 
байна уу гэдгээс 

шалтгаалан бодлогын сонголт өөрчлөгддөг. Энгийн жишээ хэлэхэд 
Төв банк мөнгөний зөөлөн бодлого явуулахаар төлөвлөж байсан 
боловч БЗС-аар банкууд төсөөлж байснаас илүү ихээр зээл олгох 
сонирхолтой байгаа нь илэрхий болвол мөнгөний бодлогыг 
зөөлрүүлэх хэмжээг бууруулах боломжтой.

Хоёрдугаарт, зээл олголт нь эдийн засгийн мөчлөгийг тодорхойлдог 
хөтөч үзүүлэлт байдаг тул эдийн засгийн хэлбэлзлийг таамаглахад 
ашиглагдах боломжтой. Европын Төв банк мөн Америкийн Холбооны 
Нөөцийн банк БЗС-аар зээл олголт болон эдийн засгийн өсөлтийг 
таамаглах боломжтой эсэхийг судалсан байна. Европын Төв банкнаас 
2010 онд хийсэн судалгаагаар БЗС нь зээлийн өсөлт мөн ДНБ-ий 
өсөлтийг өндөр ач холбогдолтойгоор таамагладаг гэсэн үр дүн гарчээ30. 
Америкийн Холбооны Нөөцийн банкны эдийн засагч Lown болон 
Morgan нарын 2006 онд хийсэн судалгаагаар БЗС-ны үр дүнд зээлийн 
шалгуур, нөхцөлөө чангаруулсан банкуудын эзлэх хувь огцом өсөх 
тохиолдолд удалгүй эдийн засгийн хямрал болж байгаа зүй тогтол 
ажиглагдсан байна (1982 оны хямралаас бусад бүх эдийн засгийн 
хямралуудад ажиглагдсан). 

30 The Euro Area Bank Lending Survey Matters: Empirical evidence for credit and output 
growth by Gabe de Bondt, Angela Maddaloni, Jose-Luis Peidro and Silvia Scopel, 2010, 
Working Paper Series, European Central Bank 

Эх сурвалж: Евро бүсийн зээлийн судалгаа, 2005 
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Зураг 1. Банкны зээл олголтыг тодорхойлогч хүчин зүйлс   

 

Зээлийн төлөв, хандлагыг 
зөв тодорхойлох нь 
бодлого 
боловсруулагчдын 
шийдвэр гаргалтад 
нөлөөлнө. Тухайлбал, зээл 
олголтод эрэлтийн хүчин 
зүйлс илүү давамгайлж 
байна уу, нийлүүлэлтийн 
хүчин зүйлс илүү 
давамгайлж байна уу 
гэдгээс шалтгаалан 
бодлогын сонголт 
өөрчлөгддөг. Энгийн  

Эх үүсвэр: Евро бүсийн зээлийн судалгаа, 2005   

жишээ хэлэхэд төв банк мөнгөний зөөлөн бодлого явуулахаар төлөвлөж байсан боловч 
БЗС-аар банкууд төсөөлж байснаас илүү ихээр зээл олгох сонирхолтой байгаа нь илэрхий 
болвол мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх хэмжээг бууруулах боломжтой. 

Хоѐрдугаарт, зээл олголт нь эдийн засгийн мөчлөгийг тодорхойлдог хөтөч үзүүлэлт байдаг тул 
эдийн засгийн хэлбэлзлийг таамаглахад ашиглагдах боломжтой. Европын Төв банк мөн 
Америкийн Холбооны Нөөцийн банк БЗС-аар зээл олголт болон эдийн засгийн өсөлтийг 
таамаглах боломжтой эсэхийг судалсан байна. Европын Төв банкнаас 2010 онд хийсэн 
судалгаагаар БЗС нь зээлийн өсөлт мөн ДНБ-ий өсөлтийг өндөр ач холбогдолтойгоор 
таамагладаг гэсэн үр дүн гарчээ29. Америкийн Холбооны Нөөцийн банкны эдийн засагч Lown 
болон Morgan нарын 2006 онд хийсэн судалгаагаар БЗС-ны үр дүнд зээлийн шалгуур, нөхцлөө 
чангаруулсан банкуудын эзлэх хувь огцом өсөх тохиолдолд удалгүй эдийн засгийн хямрал 
болж байгаа зүй тогтол ажиглагдсан байна (1982 оны хямралаас бусад бүх эдийн засгийн 
хямралуудад ажиглагдсан).   

III. БУСАД УЛСЫН ТУРШЛАГА 

Дэлхийн бусад орны банкны зээлийн судалгааны бүтэц ерөнхийдөө ижил төстэй. Зээлийн 
шалгуур, зээлийн нөхцөл, зээлийн эрэлт, мөн тухайн цаг үетэй холбоотой нэмэлт асуулт гэсэн 
бүлэг асуултуудаас бүрдэнэ. Холбооны Нөөцийн банк хамгийн анх БЗС судалгааг явуулж 
эхэлсэн тухай дээр дурдсан. Тэгвэл Японы Төв банк 2000 оноос Холбооны Нөөцийн банкны 
туршлагад тулгуурлан БЗС-г явуулж эхэлсэн байна. Америкийн холбооны нөөцийн банк, 
Японы төв банк, Евро бүс болон Олон улсын санхүүгийн институтаас явуулдаг БЗС-нуудыг 
Хүснэгт 1-т харьцуулан харуулав.  

                                                           
29 The Euro Area Bank Lending Survey Matters: Empirical evidence for credit and output growth by Gabe de Bondt, 
Angela Maddaloni, Jose-Luis Peidro and Silvia Scopel, 2010, Working Paper Series, European Central Bank    
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III. БУСАД УЛСЫН ТУРшЛАГА

Дэлхийн бусад орны банкны зээлийн судалгааны бүтэц ерөнхийдөө 
ижил төстэй. Зээлийн шалгуур, зээлийн нөхцөл, зээлийн эрэлт, мөн 
тухайн цаг үетэй холбоотой нэмэлт асуулт гэсэн бүлэг асуултуудаас 
бүрдэнэ. Холбооны Нөөцийн банк хамгийн анх БЗС судалгааг явуулж 
эхэлсэн тухай дээр дурдсан. Тэгвэл Японы Төв банк 2000 оноос 
Холбооны Нөөцийн банкны туршлагад тулгуурлан БЗС-г явуулж 
эхэлсэн байна. Америкийн холбооны нөөцийн банк, Японы төв банк, 
Евро бүс болон Олон улсын санхүүгийн институтаас явуулдаг БЗС-
нуудыг Хүснэгт 1-т харьцуулан харуулав. 

Хүснэгт 1. Бусад улсын БЗС-ны харьцуулалт3132

Америкийн 
Холбооны 

Нөөцийн банк

Японы Төв 
банк

Европын Төв 
банк

Олон Улсын 
Санхүүгийн 

Институт 
Судалгааны 
нэр

Банкны 
зээлийн ахлах 
мэргэжилт-
нүүдийн 
зээлийн талаарх 
санал бодлын 
судалгаа 

Японы том 
банкуудын 
зээлийн ахлах 
мэргэжилт-
нүүдийн 
зээлийн талаарх 
санал бодлын 
судалгаа 

Евро бүсийн 
банкны зээлийн 
судалгаа

Эрчимтэй 
хөгжиж буй 
орнуудын 
банкны зээлийн 
төлөвийн 
судалгаа

Авч эхэлсэн он 1967 он 2000 он 2003 он 2009 он
Давтамж Улирал тутамд Улирал тутамд Улирал тутамд Улирал тутамд
Түүврийн 
хэмжээ

Холбооны 
нөөцийн 12 
дүүргийн 60 
том дотоодын 
банк

Японы том 
хэмжээтэй 50 
банк

Евро бүсийн 
нийт зээл 
олголтын 
40 хувийг 
хамардаг 86 
том банк. 

Ази, Европ, 
Латин Америк, 
Африк тивийн 
эрчимтэй 
хөгжиж буй 
орнуудын 130 
банк

Судалгаанд 
оролцогч

Зээлийн ахлах 
мэргэжилтэн

Зээлийн ахлах 
мэргэжилтэн

Зээлийн ахлах 
мэргэжилтэн

Зээлийн ахлах 
мэргэжилтэн

Хариултуудыг 
нэгтгэхэд 
ашигладаг 
индекс

Цэвэр хувь32 Тархалтын 
индекс33

Цэвэр хувь мөн
Тархалтын 
индекс

Тархалтын 
индекс

31 Net percentage 
32 Diffusion index
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Сүүлд гаргасан 
тайлангийн 
хуудасны тоо

63 хуудас
(2015 оны 
2-р улирлын 
тайлан)

9 хуудас
(2015 оны 
4-р улирлын 
тайлан)

50 хуудас
(2015 оны 
4-р улирлын 
тайлан)

19 хуудас
(2015 оны 
1-р улирлын 
тайлан)

БЗС-ны 
тайлангийн 
бүтэц

1. Эхлэл, 
хураангуй 
2. Хавсралтаар 
судалгааны 
тоон өгөгдлийг 
асуулт бүрээр 
хүснэгтэд 
оруулж 
харуулна 

1. Асуулт 
тус бүрийн 
хариултыг 
тархалтын 
индекс ашиглан 
нэгтгэж, үр дүнг 
нэмэлт хүснэгт, 
графикаар 
харуулна 

1. Эхлэл, 
хураангуй
2. Асуултуудыг 
ерөнхий 
бүлгээр нь 
ангилан 
цэвэр хувиар 
нэгтгэж, үр 
дүнг графикаар 
харуулна
3. Хавсралтаар 
судалгааны 
тоон өгөгдлийг 
асуулт бүрээр 
хүснэгтэд 
оруулж 
харуулна. 
4. Нэр 
томъёоны 
тайлбар 

1. Эхлэл, 
хураангуй
2. Бүс бүрээр 
зээлийн 
төлөвийг 
нэгтгэн 
харуулна. 
Хөгжингүй 
орнуудын БЗС-
ны үр дүнтэй 
харьцуулна 
3. Асуулт 
тус бүрийн 
хариултыг 
нэгдсэн 
индексээр 
харуулна 
4. Нэмэлт 
тайлбар

Банкуудыг 
хэмжээгээр нь 
жигнэдэг эсэх

Том банкуудыг 
сонгодог учраас 
жигнэдэггүй. 
Харин 
индексийг нийт 
банкууд, том 
банкууд, бусад 
банкууд гэсэн 
3 ангиллаар 
тооцно.

Том банкуудыг 
сонгодог учраас 
жигнэдэггүй. 

Банк тус 
бүрийг 
жигнэдэггүй 
харин улс 
орны түвшинд 
зээлээр нь 
жигнэдэг. 

Ямар 
банкуудыг 
сонгодог нь 
тодорхойгүй 
байна. Улс 
орны түвшинд 
жигнэдэггүй. 

IV. МОНГОЛБАНКААС ЯВУУЛСАН ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨВИЙН 
СУДАЛГАА, ТҮҮНИЙ СУЛ ТАЛ

4.1. Зээлийн төлөвийн судалгааг бодит байдалтай харьцуулсан үр дүн

Монголбанкнаас 2012, 2014, 2015 онуудад авсан Зээлийн төлөвийн 
судалгаанд зээл олголтыг онцлон асуусан асуултууд орсон байдаг. 
Гэтэл зээл олголт гэдэг нь зах зээл дэх тэнцвэрийн цэгүүдийг хэлэхээс 
биш эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн хүчин зүйлсийг ялган харуулж 
чадахгүй. Тиймээс бусад оронд зээлийн шалгуур, нөхцөл хэрхэн 
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өөрчлөгдснийг асуух замаар зээлд нөлөөлсөн нийлүүлэлтийн хүчин 
зүйлийг илрүүлэхийг оролддог. 

Хэдийгээр зээл олголтын талаарх асуулт нь энэ төрлийн судалгаанд 
байдаггүй ч Монголбанкнаас авсан Зээлийн төлөвийн судалгаанд 
банкууд хэр бодитой хариулсныг банкны тайлан тэнцэл дээрх үр дүнтэй 
харьцуулж33, Зураг 2-т харуулав. 

Зураг 2. Зээлийн төлөвийн судалгааны хариулт ба гүйцэтгэл

105 
 

Банкуудыг 
хэмжээгээр нь 
жигнэдэг эсэх 

Том банкуудыг сонгодог 
учраас жигнэдэггүй. 
Харин индексийг нийт 
банкууд, том банкууд, 
бусад банкууд гэсэн 3 
ангиллаар тооцно. 

Том банкуудыг 
сонгодог учраас 
жигнэдэггүй.  

Банк тус бүрийг 
жигнэдэггүй харин улс 
орны түвшинд зээлээр нь 
жигнэдэг.   

Ямар банкуудыг 
сонгодог нь тодорхойгүй 
байна. Улс орны 
түвшинд жигнэдэггүй.  

IV. МОНГОЛБАНКААС ЯВУУЛСАН ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА, ТҮҮНИЙ 
СУЛ ТАЛ 

4.1. Зээлийн төлөвийн судалгааг бодит байдалтай харьцуулсан үр дүн 

Монголбанкнаас 2012, 2014, 2015 онуудад авсан Зээлийн төлөвийн судалгаанд зээл олголтыг 
онцлон асуусан асуултууд орсон байдаг. Гэтэл зээл олголт гэдэг нь зах зээл дэх тэнцвэрийн 
цэгүүдийг хэлэхээс биш эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн хүчин зүйлсийг ялган харуулж 
чадахгүй. Тиймээс бусад оронд зээлийн шалгуур, нөхцөл хэрхэн өөрчлөгдснийг асуух замаар 
зээлд нөлөөлсөн нийлүүлэлтийн хүчин зүйлийг илрүүлэхийг оролддог.  

Хэдийгээр зээл олголтын талаарх асуулт нь энэ төрлийн судалгаанд байдаггүй ч 
Монголбанкнаас авсан Зээлийн төлөвийн судалгаанд банкууд хэр бодитой хариулсныг банкны 
тайлан тэнцэл дээрх үр дүнтэй харьцуулж32, Зураг 2-т харуулав.  

Зураг 2. Зээлийн төлөвийн судалгааны хариулт ба гүйцэтгэл 

 

 

Зээл олголт хэрхэн өөрчлөгдсөн талаарх асуултуудад 2012 онд нийт 48 хариулт ирүүлснээс 24, 
2014 онд 40 хариултаас 20, 2015 онд 36 хариултаас 10 хариулт нь тус тус бодит байдалтай огт 
нийцээгүй үр дүн гарсан байна. Зээл олголттой холбоотой асуултуудын гол агуулга нь “Танай 
банкны зээл олголт өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? Ирэх 3 сарын 

                                                           
32 Харьцуулалтыг хэрхэн гүйцэтгэснийг Хавсралт 4-өөс харна уу.  
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Зээл олголт хэрхэн өөрчлөгдсөн талаарх асуултуудад 2012 онд нийт 
48 хариулт ирүүлснээс 24, 2014 онд 40 хариултаас 20, 2015 онд 36 
хариултаас 10 хариулт нь тус тус бодит байдалтай огт нийцээгүй үр 
дүн гарсан байна. Зээл олголттой холбоотой асуултуудын гол агуулга 
нь “Танай банкны зээл олголт өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ? Ирэх 3 сарын хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж 
хүлээж байна вэ?” гэсэн асуултуудаас бүрдэнэ. Өнгөрсөн 3 сарын 
хугацаанд банкны зээл олголт нэмэгдсэн эсвэл буурсан эсэхийг угтаа 
судалгаанд хамрагдагсад хамгийн сайн мэдэж байх ёстой. Гэтэл бодит 
байдалтай огт нийцээгүй хариултын тоо өндөр байна. Үүнийг хэд хэдэн 
шалтгаанаар тайлбарлаж болох юм. Тухайлбал, 

1. Түүврийн сул тал – Судалгаанд банкны зээл олголтын талаар 
мэдээлэл сайтай холбогдох ажилтныг хамруулаагүй байж болно. 

2. Судалгааны асуулга хэт нуршуу байснаас банкны төлөөлөл 
судалгаанд ач холбогдол өгч хариулаагүй байж болно. 

3. Тодорхой бус байдал – Дээр дурдсанчлан ирээдүйд чиглэсэн 

33 Харьцуулалтыг хэрхэн гүйцэтгэснийг Хавсралт D-с харна уу. 
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асуултуудад хариулахад тодорхой бус байдал нөлөөлсөн байж 
болзошгүй. Гэхдээ энэ таамаглалыг судалгааны үр дүнгээс 
хялбархан няцааж болно. Учир нь банкууд ирээдүйд чиглэсэн 
асуултад өнгөрсний талаарх асуултуудаас хавьгүй оновчтой 
хариулсан байгаа юм. 

4.2. Монголбанкнаас явуулсан Зээлийн төлөвийн судалгааны сул тал

Судалгааг явуулсан хугацаа, давтамж

Монголбанкнаас БЗС-г 2012 оны 11 дүгээр сард, 2014 оны 8 дугаар сард 
мөн 2015 оны 2 дугаар сард буюу нийт 3 удаа явуулсан байна. 

Америк, Япон, Европ мөн дэлхийн эрчимтэй хөгжиж буй улс орнуудын 
туршлагаас харахад БЗС-г улирал бүрийн эхний сард тогтмол явуулж 
байна. Зээлийн төлөв ямар байх вэ гэдэг нь улирлын шинжтэй асуудал. 
Ялангуяа жилийн 4 улиралтай манай орны хувьд эдийн засаг идэвхждэг 
саруудад зээлийн эрэлт нэмэгдэж, үүнийг дагаад зээлийн төлөв 
өөрчлөгдөж байдаг. Монголбанкнаас БЗС-г жилд ганц удаа явуулдаг 
бөгөөд жил бүр ялгаатай саруудад явуулсан тул улирлын нөлөөллийг 
ялган харах, гурван жилийн үр дүнг харьцуулахад хүндрэлтэй юм. 

Судалгааны түүвэр

Зээлийн төлөвийн судалгааг явуулахдаа эхний хоёр судалгаанд 
Монголбанкнаас төлөөлөгч томилж, банкны төлөөлөлтэй уулзан 
хариултыг авсан бол сүүлийн судалгаанд асуулгын хуудсыг банкуудад 
илгээж, хариултыг авсан байна. Банкуудад биеэр очиж судалгааг авах 
явцад судалгаанд хариулт өгч байсан ажилтан “зарим асуултад банкийг 
төлөөлж хариулт өгөх боломжгүй”, “энэ талаар сайн мэдэхгүй” зэрэг 
хариултыг өгөх тохиолдлууд нэлээд гарч байсан тухай уг судалгааг 
хариуцсан ажилтнууд хэлж байсан. 

Монголбанкнаас 2012 оны 11 дүгээр сард явуулсан БЗС-нд банк тус 
бүрээс дараах албан тушаалын ажилтнуудыг хамруулсан байна (Хүснэгт 
2). Зээлийн төлөвийн судалгаанд зээлийн нөхцөл34 болон шалгуур35-
ын талаар санал боловсруулдаг эсвэл шийдвэр гаргадаг ажилтнуудыг 
хамруулах нь зүйтэй. Иймд Хүснэгт 3-ын сүүлийн баганад банк тус 

34 Зээлийн нөхцөл (Credit terms and conditions) Зээлдүүлэгч болон зээлдэгчийн 
харилцан тохиролцсон зээлийн дүн, хугацаа, хүү болон бусад нөхцөлийг ойлгоно 
(Нэр томъёоны тайлбараас)

35 Зээлийн шалгуур (Credit standards) Зээлдэгчийг зээлийн шаардлага хангах эсэхийг 
тодорхойлдог банкны дотоод журам, аргачлал, процедур. Тухайлбал, зээлдэгчийн 
өр-орлогын харьцааг тооцож, тодорхой хязгаар заах. 
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бүрийн зээлийн нөхцөлийн талаар санал боловсруулж, шийдвэр 
гаргадаг газар, хэлтсийг судалж жагсаав (Банкуудын мэдээллийг 
нууцлах зорилгоор банк болоод судалгаанд хамрагдсан ажилтны нэрийг 
дурдаагүй болно). 

Хүснэгт 2. БЗС-нд хариулт өгсөн ажиллагсдын нэр, албан тушаал

№
Судалгаанд 
хамрагдсан 
банк

Судалгаанд хариулсан 
ажилтны нэр, албан 
тушаал

Уг банкинд зээлийн нөхцөлий талаарх 
санал боловсруулдаг болон шийдвэр 
гаргадаг газрууд

1. Банк 1 Гүйцэтгэх захирлын 
ажлын албаны дарга

Зээлийн бодлого зохицуулалтын газар 
бүх зээлийн бүтээгдэхүүний хувьд санал 
боловсруулна → Актив, пассивын хороо 
шийдвэрлэнэ.

2. Банк 2 Зээлийн хорооны 
гишүүд

Иргэдийн банкны газар, Байгууллагын 
банкны газар өөрийн хариуцсан 
зээлийн бүтээгдэхүүн тус бүрээр санал 
боловсруулна → Актив, пассивын хороо 
шийдвэрлэнэ. 

3. Банк 3 Багцын эрсдэлийн 
менежер

Санхүү удирдлагын газар санал 
боловсруулна → Актив, пассивын хороо 
шийдвэрлэнэ.

4. Банк 4 Зээлийн бодлогын 
хэлтсийн захирал

Зээлийн бодлогын газар санал 
боловсруулнa → Актив, пассивын хороо 
шийдвэрлэнэ.

5. Банк 5 Зээл хариуцсан 
захирал

Иргэдийн банкны газар, Байгууллагын 
банкны газар хариуцсан зээлийн 
бүтээгдэхүүн тус бүрээр санал 
боловсруулна → Эрсдэлийн удирдлагын 
хороо шийдвэрлэнэ.

6. Банк 6 
Эрсдэлийн 
удирдлагын газрын 
захирал

Зээлийн бодлого, зохицуулалтын газар 
санал боловсруулна → Гүйцэтгэх захирал 
шийдвэрлэнэ.

7. Банк 7 Байгууллагын банкны 
газрын захирал

Иргэдийн банкны газар, Байгууллагын 
банкны газар хариуцан зээлийн 
бүтээгдэхүүн тус бүрээр санал 
боловсруулна → Актив, пассивын хороо 
шийдвэрлэнэ.

8. Банк 8 Зээлийн ахлах эдийн 
засагч

Иргэдийн банкны газар, Байгууллагын 
банкны газар мөн Эрсдэлийн удирдлагын 
газар санал боловсруулна → Актив, 
пассивын хороо шийдвэрлэнэ.

9. Банк 9 
Эрсдэлийн 
удирдлагын хэлтсийн 
захирал

Иргэдийн банкны газар бүх зээлийн 
бүтээгдэхүүний санал боловсруулна → 
Гүйцэтгэх захирал батална.
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10. Банк 10 Зээлийн удирдлагын 
газар

Хөрөнгө зохицуулалтын газар, Иргэдийн 
банкны газар, Байгууллагын банкны газар 
хамтран зээлийн бүтээгдэхүүн тус бүрээр 
санал боловсруулна → Актив, пассивын 
хороо шийдвэрлэнэ. 

Эдгээр банкуудад ихэвчлэн Иргэдийн болон Байгууллагын банкны 
газрууд зээлийн бүтээгдэхүүн тус бүрийн нөхцөлийг тодорхойлж 
санал боловсруулан, Актив пассивын хороогоор шийдвэрлүүлдэг 
байна. Мөн эрсдэлийн удирдлагын газар зээлийн шалгуур, нөхцөлийг 
тодорхойлоход чухал үүрэгтэй оролцоно. Хүснэгт 3-аас харахад 
судалгаанд хамрагдсан ажилтнууд зээлийн шалгуур, нөхцөлий талаарх 
шийдвэр гаргалтад нөлөөтэй газруудын захирлууд байна. Хэдийгээр 
газрын захирлууд зээлийн төлөвийн асуудлаар шийдвэр гаргадаг боловч 
нөхцөл байдлыг судалж санал боловсруулах асуудлыг ихэвчлэн ахлах 
мэргэжилтнүүд гүйцэтгэдэг байж болзошгүй юм. 
Европын Төв банкны хэлж байгаагаар БЗС-аар чанарын тоон мэдээлэл 
цуглуулах зорилготой тул тоон судалгаануудын адил түүврийн тоог 
статистик аргаар тооцох шаардлагагүй бөгөөд түүврийн хэмжээ 
болон хүрээг нарийн түүврийн онол дээр тулгуурлах бус прагматик ач 
холбогдол дээр нь тулгуурлан сонгох хэрэгтэй гэсэн байдаг. Тиймээс 
ч уг судалгааг банк бүрийн зээлийн ахлах мэргэжилтнүүдээс авдаг. 
Америк, Японд энэ судалгааг зээлийн ахлах мэргэжилтнүүдийн санал 
бодлын судалгаа ч гэж нэрлэсэн байдаг. Манай нөхцөлд магадгүй санал 
боловсруулдаг, шийдвэр гаргадаг аль аль талыг судалгаанд хамруулвал 
хариулт алдаа багатай, төлөөлөх чадвар сайтай болж мэдэх юм. 

Судалгааны асуулга
Монголбанкнаас авч буй БЗС-ны асуулгад дараах хэдэн зүйлсийг 
сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүнд:
Банкны зээлийн судалгааны нэг гол зорилго бол зээл олголтод үзүүлж 
буй эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн хүчин зүйлсийг ялган харах явдал 
байдаг. Тиймээс “Танай банкны зээл олголт хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?” 
гэж асуухын оронд “Танай банкны зээлийн шалгуур нөхцөл хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ?”, “Зээлийн эрэлт хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж бодож байна 
вэ?” зэргээр асуух шаардлагатай. 
Монголбанкны Зээлийн төлөвийн судалгааны асуулгыг Евро бүсийн 
БЗС-ны асуулгад үндэслэн зохиосон тул дараах хүснэгтэд Евро бүсээс 
авдаг БЗС-ны асуулгын бүтцийг Монголбанкнаас авдаг БЗС-ны 
асуулгын бүтэцтэй харьцуулан харуулав. 
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Хүснэгт 3. Евро бүсийн БЗС-ны асуулгын бүтцийг Монголбанкны БЗС-ны 
асуулгын бүтэцтэй харьцуулсан байдал

Евро бүсийн БЗС-ны 
асуулгын бүтэц

Монголбанкны БЗС-ны 
асуулгын бүтэц

БҮЛЭГ I. ААН-д олгосон зээл БҮЛЭГ I. Зээлийн ерөнхий төлөв
Өнгөрсөн 3 сард

1) Зээлийн шалгуур хэрхэн өөрчлөгдсөн
2) Зээлийн шалгуур өөрчлөгдөхөд 

нөлөөлсөн хүчин зүйлс
3) Зээлийн нөхцөл хэрхэн өөрчлөгдсөн 

(үнийн болон бусад нөхцөл)
4) Эрэлт хэрхэн өөрчлөгдсөн
5) Эрэлт өөрчлөгдөхөд нөлөөлсөн хүчин 

зүйлс
Ирэх 3 сард

1) Зээлийн шалгуур хэрхэн өөрчлөгдөх 
вэ?

2) Зээлийн эрэлт хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

(ААН-ын зээлийн асуултууд нь ЖДҮЭ 
болон Том ААН, богино болон урт 
хугацаат зээл гэж ангилагдана) 

Өнгөрсөн 3 сар
1) Зээл олголт хэрхэн өөрчлөгдсөн
2) Зээл олголтод нөлөөлсөн хүчин зүйлс
3) Зээлийн шалгуур хэрхэн өөрчлөгдсөн 

(1 жил, 6 сар, 3 сар, 1 сарын өмнөхтэй 
харьцуулахад хэр өөрчлөгдсөн, төгрөг 
валют тус бүрээр ялган бичнэ)

4) Зээлийн шалгуур өөрчлөгдөхөд 
нөлөөлсөн хүчин зүйлс (төгрөг валют 
тус бүрээр ялган бичнэ)

5) Зээлийн нөхцөл хэрхэн өөрчлөгдсөн 
(ашиг болон бусад нөхцөлүүдийн 
хувьд 3 сар, 6 сар, 9 сар, 12 сар, 18 сар 
гэх мэтчилэн зээлийн бүтээгдэхүүн тус 
бүрээр зээлийн нөхцөл үзүүлэлтүүд 
буурсан нэмэгдсэнийг бичнэ)

6) Мөнгөний бодлогын арга хэмжээ 
банкны зээлийн бодлогод нөлөөлөх 
эсэх (1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жил, 18 сар, 
2 жилийн дотор нөлөөлөхөөс сонгоно)

7) Эрэлт хэрхэн өөрчлөгдсөн
8) Эрэлт өөрчлөгдөхөд нөлөөлсөн хүчин 

зүйлс
Ирэх 3 сар

1) Зээл олголт хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
2) Зээлийн эрэлт хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

(ААН-ийн зээлийн асуултууд нь Нийт 
дүн, ЖДҮЭ, Том зээлдэгч, Орон сууцны 
ипотекийн зээл, Уул уурхай, Барилга 
Худалдаа, Үл хөдлөх, Хэрэглээний, Бусад 
гэх мэтчилэн ангилагдана)

БҮЛЭГ II. Өрхүүдэд олгосон зээл БҮЛЭГ II. Өрхийн зээл
(ААН-д олгосон зээлийн асуултуудтай 
адил асуулт асууна)

(Зээлийн ерөнхий төлөвийн асуултуудтай 
адил асуулт асууна)

БҮЛЭГ III. Нээлттэй асуулт БҮЛЭГ III. Нээлттэй асуулт
(Өрхийн зээлийн асуултууд нь Ипотекийн 
зээл, Хэрэглээний болон бусад зээл гэж 
хоёр ангилагдана)

(Өрхийн зээлийн асуултууд нь Ипотекийн 
зээл, Хэрэглээний болон бусад зээл гэж 
хоёр ангилагдана)
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Евро бүсийн БЗС-ны асуулга нь зээлийн шалгуур, нөхцөл, эрэлт гэсэн 
үндсэн гурван бүлэг асуултаас бүрдсэн байгаа бол Монголбанкны 
асуулга нь зээл олголт, шалгуур, нөхцөл, эрэлт гэсэн үндсэн дөрвөн 
асуултаас бүрдэж байна. Хэдийгээр манай судалгаа Евро бүсийн 
судалгааны асуулгатай адил зээлийн шалгуур, нөхцөл, эрэлтийг асууж 
байгаа ч боломжит хариултууд нь хавьгүй олон бүлгүүдтэй, олон янзын 
хугацааны өмнөх үр дүнтэй харьцуулахыг шаардсан, зээлийг хавьгүй 
олон бүлэгт хуваасан байна. Жишээлбэл, орон сууцны ипотекийн 
зээлийн шалгуурт өөрчлөлт оруулсан бол 1 жил, 6 сар, 3 сар, 1 сарын 
өмнөхтэй тус бүр харьцуулахад хэр өөрчлөгдсөн, мөн дээрээс нь 
төгрөгийн зээлийн хувьд, валютын зээлийн хувьд тус бүр хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг ялган асуусан байна. Цаашлаад орон сууцны ипотекийн 
зээлээс гадна уул уурхайн зээл, барилгын зээл, худалдааны зээл, үл 
хөдлөх хөрөнгийн зээл, хэрэглээний зээл, бусад зээл тус бүрт дээрх 
байдлаар хариулах шаардлагатай болж байна. 

Манай БЗС-ны бүтцийг оновчтой, товч тодорхой болгож сайжруулах 
шаардлагатайгаас гадна нэр томъёоны тайлбарыг судалгааны асуулгын 
ард хавсаргаж судалгаа авч байгаа болон өгч байгаа талууд нэгдсэн 
нэг ойлголттой болох шаардлагатай байгаа нь судалгааны үр дүнгээс 
харагдсан. Тухайлбал, зээлийн шалгуур (credit standard), нөхцөл (credit 
terms and condition), зээлийн кавенант, банкны шалгуур чангарах зэрэгт 
юуг ойлгох вэ гэдгийг тодорхойлж судалгааны асуулгын ард хавсаргах 
нь зүйтэй юм. 

V. БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ХЭРХЭН 
НЭГТГЭЖ, ТАЙЛБАРЛАХ ВЭ?

Монголбанкны хувьд БЗС-ны үр дүнг дескриптив статистик хэлбэрээр 
тайлагнадаг. Хүснэгт 1-т бусад орны төв банкуудын БЗС-ны нэгтгэлийн 
аргуудыг харьцуулсан билээ. Эдгээр банкууд цэвэр хувь болон 
тархалтын индекс ашиглан хариултуудыг нэгтгэсэн байна. Хариултын 
цэвэр хувийг зээлийн шалгуурыг чангаруулсан банкуудын эзлэх хувиас 
сулруулсан банкуудын эзлэх хувийг хасч тооцдог. Тархалтын индекс 
нь нэлээд гэсэн хариултад их жин, бага зэрэг гэсэн хариултад бага жин 
өгч, цэвэр хувьтай адил зээлийн шалгуурыг чангаруулсан банкуудын 
эзлэх хувиас сулруулсан банкуудын эзлэх хувийг хасна. Монголбанкны 
хувьд судалгааг дескриптив байдлаар тайлагнахын оронд цэвэр хувь 
болон тархалтын индексийг ашиглан хариултуудыг нэгтгэн тайлбарлах 
боломжтой. Ингэснээр цэвэр хувиас банкуудын дийлэнх нь зээлийг 
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шалгуурыг чангаруулж байна уу эсвэл сулруулж байна уу гэдгийг 
харах боломжтой. Түүнээс тархалтын индексийг дээрх үр дүнтэй 
харьцуулснаар банкууд зээлийн шалгуурыг нэлээд өөрчлөх үү эсвэл 
бага зэрэг өөрчлөх үү гэдгийг ялган хэлэх боломжтой болно. 

5.1. Цэвэр хувь тооцох аргачлал 

Цэвэр хувь (ЦХ)-ийг тооцохдоо зээлийн шалгуурыг чангаруулсан 
банкуудын эзлэх хувиас сулруулсан банкуудын эзлэх хувийг хасна. 
Бусад орнуудад ихэвчлэн том банкуудыг судалгаанд хамруулдаг 
учраас уг хариултыг сонгосон банкуудын тоогоор энэ үзүүлэлтийг 
тооцдог. Монголын нөхцөлд бүх банкуудыг хамруулж, судалгааны үр 
дүнг гурван бүлэг үзүүлэлтээр харуулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, 
нийт банкны хувьд, том банкуудын хувьд, мөн бусад банкуудын хувьд 
тус бүрд нь дээрх үзүүлэлтийг тооцох юм. Нийт банкуудын хувьд уг 
үзүүлэлтийг тооцохдоо тус хариултыг сонгосон банкуудын тоог авч 
үзэхийн оронд зээлийн хэмжээгээр нь тооцох боломжтой уг үзүүлэлтийг 
тооцно. Тархалтын индексийг нийт банкуудын хувьд тооцох жишээг 
Хүснэгт 4-т харуулж байна.

Хүснэгт 4. Цэвэр хувь тооцох жишээ

Нэлээд 
суларсан

Бага зэрэг 
суларсан

Онцын 
өөрчлөлт 
ороогүй

Бага зэрэг 
чангарсан

Нэлээд 
чангарсан

Уг хариултыг сонгосон 
банкуудын зээлийн 
үлдэгдлийн нийлбэр 
дүн (тэрбум төгрөг)

900 1,500 3,000 2,000 1,000

Уг хариултыг сонгосон 
банкуудын зээлийн 
нийт банкны салбарын 
зээлд эзлэх хувь

900/8,400
=11%

1,500/8,400
=18%

3,000/8,400
=36%

2,000/8,400
=24%

1,000/8,400
=12%

Цэвэр хувь ЦХ = 12% + 24% – 18% – 11% = 8%

ЦХ эерэг гарна гэдэг нь зээлийн шалгуурыг чангаруулсан банкуудын 
эзлэх хувь сулруулсан банкуудын эзлэх хувиас их байгааг харуулна. 
Харин ЦХ 8 хувиас өсч 9 хувь болвол зээлийн шалгуурыг чангаруулж 
байгаа банкуудын жин ихэсч байгааг харуулахаас бус зээлийн шалгуур 
улам чангарч байна гэсэн үг биш юм. Мөн ЦХ 0-тэй ойролцоо гарах нь 
хоёр утгыг илэрхийлж болно. Үүнд, зээлийн шалгуурыг чангаруулсан 
банкуудын эзлэх хувь сулруулсан банкуудын эзлэх хувьтай тэнцүү 
байгаа эсвэл зээлийн шалгуур бараг өөрчлөгдөөгүй гэсэн хариултыг 
дийлэнх банкууд сонгосон байна гэсэн үг. Дээрх хоёр шалтгааны аль нь 
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болохыг тоон өгөгдлийг ажиглах замаар хялбархан хэлж болно. 

5.2. Тархалтын индекс тооцох аргачлал

Тархалтын индекс (ТИ)-ийг тооцохдоо нэлээд гэсэн хариултад 
бага зэрэг гэсэн хариултаас 2 дахин илүү ач холбогдол өгч байхаар 
хариултуудыг жигнэж, ЦХ-тай адил зээлийн шалгуурыг чангаруулсан 
банкуудын эзлэх хувиас сулруулсан банкуудын эзлэх хувийг хасна. 
Хүснэгт 5-д тархалтын индекс тооцох жишээг харууллаа. 

Хүснэгт 5. Тархалтын индекс тооцох жишээ

Нэлээд 
суларсан

Бага зэрэг 
суларсан

Онцын 
өөрчлөлт 
ороогүй Бага зэрэг 

чангарсан
Нэлээд 

чангарсан

Уг хариултыг сонгосон 
банкуудын зээлийн 
үлдэгдлийн нийлбэр 
дүн (тэрбум төгрөг)

900 1,500 3,000 2,000 1,000

Уг хариултыг сонгосон 
банкуудын зээлийн 
нийт банкны салбарын 
зээлд эзлэх хувь

900/8,400

=0.11

1,500/8,400

=0.18

3,000/8,400

=0.36

2,000/8,400

=0.24

1,000/8,400

=0.12

Хариултын жин 1 0.5 0 0.5 1

Цэвэр хувь TИ = 0.12 * (1) + 0.24 * (0.5) – 0.18% * (0.5) – 0.11 * (1) = 0.04

ТИ эерэг гарна гэдэг нь мөн адил зээлийн шалгуурыг чангаруулсан 
банкуудын эзлэх хувь сулруулсан банкуудын эзлэх хувиас их байгааг 
харуулна. Хэрэв ТИ-ийг 100-аар үржүүлэхэд үр дүн нь ЦХ-иас нэлээд 
ялгаатай байвал зээлийн шалгуурын өөрчлөлтөд нэмэлт дүгнэлт хийх 
боломжтой. Тухайлбал, дээрх үзүүлэлтүүд нь эерэг гарсан бөгөөд ТИ нь 
ЦХ-иас хавьгүй өндөр байвал зээлийн шалгуур нэлээд чангарч байгааг 
харин хавьгүй бага байвал зээлийн шалгуур бага зэрэг чангарч байгааг 
харуулна. 
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IV. ДҮГНЭЛТ

Банкны зээлийн судалгаа бол зээлийн төлөв, хандлага цаашлаад 
мөнгөний бодлогын шийдвэр гаргалтад шаардлагатай зээлийн сувгийн 
талаарх мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилготой чанарын судалгаа юм. Уг 
судалгаа нь банкуудын зээл, хүүгийн статистик мэдээлэлтэй хослон 
ашиглагдах бөгөөд зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн төлөв, банкуудын 
баримталж буй бодлогын талаарх мэдээллийг нэмэгдүүлэх давуу талтай. 

Монголбанкнаас энэ төрлийн судалгааг 3 удаа авсан боловч бүтэц, 
агуулга, давтамжийн хувьд бусад орнуудын судалгаанаас эрс ялгаатай 
байсан байна. Уг судалгааны асуулгыг харвал БЗС-ны гол зорилго, 
ач холбогдлыг илэрхийлэхүйц асуулгатай гэж дүгнэхэд хүндрэлтэй 
юм. Иймд БЗС-г олон улсад жишиг болсон Европ, Америк, Японы 
төв банкуудын туршлагаар шинэчлэн явуулах нь зүйтэй. Түүнчлэн, 
судалгааг явуулахын тулд бэлтгэл болгон банк бүрээс судалгаанд 
хамруулвал зохих ажилтныг судлах, банкуудад БЗС-ны зорилго ач 
холбогдлыг тайлбарлаж, судалгааны асуулгыг ойлгомжтой болгох 
үүднээс сургалт зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэх хэрэгтэй 
юм. 
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ХАВСРАЛТ A. БЗС-НЫ ТАЙЛАГНАЛЫН ЖИшЭЭ
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VII. ХАВСРАЛТ  

7.1. БЗС-ны ТАЙЛАГНАЛЫН ЖИШЭЭ 

Тайлагналын жишээ 

 

 

БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА  

/2016 оны 1 дүгээр улирал/ 

 

Зээлийн шалгуур, нөхцөл: Банкууд 2016 оны 1 дүгээр улиралд бүх төрлийн зээлийн 
шалгуур, нөхцлөө чангаруулсан байна. Түүнчлэн банкууд 2016 оны 2 дугаар улиралд 
зээлийн шалгуур, нөхцлөө чангална гэсэн хүлээлттэй байна.  

Зээлийн эрэлт: ААН-ийн болон өрхийн зээлийн эрэлт 2016 оны 1 дүгээр улиралд буурсан 
гэж банкууд мэдээлсэн. Түүнчлэн ирэх улиралд зээлийн эрэлт нэмж буурна гэсэн 
хүлээлттэй байна.   

 

I. ЗЭЭЛИЙН ШАЛГУУР, НӨХЦӨЛ, ЭРЭЛТ 
1.1 АЖ АХУЙ НЭГЖ 

Зураг 1. ААН-ийн зээлийн шалгуур  

(зээлийн шалгуурыг чангаруулж буй банкуудын хариултын цэвэр хувь) 
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Зураг 2. ААН-ийн зээлийн шалгуурт нөлөөлсөн хүчин зүйлс (Нийт зээл)
(зээлийн шалгуур чангаруулж буй банкуудын хариултын цэвэр хувь)
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Зураг 3. ААН-ийн зээлийн нөхцөл (Нийт зээл) 

(зээлийн нөхцлийг чангаруулж буй банкуудын хариултын цэвэр хувь) 
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Зураг 2. ААН-ийн зээлийн шалгуурт нөлөөлсөн хүчин зүйлс (Нийт зээл) 

(зээлийн шалгуур чангаруулж буй банкуудын хариултын цэвэр хувь) 

 

 

ААН-ийн зээлийн шалгуур чангарахад эх үүсвэрийн зардал ба балансын хязгаарлалт болон 
банкуудын эрсдэлийн үнэлэмж хамгийн их нөлөөлсөн байна.  

 

Зураг 3. ААН-ийн зээлийн нөхцөл (Нийт зээл) 

(зээлийн нөхцлийг чангаруулж буй банкуудын хариултын цэвэр хувь) 

  

 

ААН-ийн зээлийн нөхцөл гэдэгт зээлдүүлэгч болон зээлдэгчийн харилцан тохиролцсон 
зээлийн дүн, хугацаа, хүү болон бусад нөхцлийг ойлгоно. ХЦХ 0 гэсэн утгатай ойролцоо 
гарсан бөгөөд үүнийг хоѐр байдлаар тайлбарлаж болно. Зээлийг нөхцлийг чангаруулсан 
банкуудын эзлэх хувь сулруулсан банкуудын эзлэх хувьтай бараг тэнцүү байгаа эсвэл 
дийлэнх банкууд зээлийн нөхцлийг бараг өөрчлөөгүй гэж хариулсан байж болох талтай. 
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Зураг 5. ААН-ийн зээлийн эрэлт  

(зээлийн эрэлт өссөн гэсэн банкуудын хариултын цэвэр хувь) 

  

 

ААН-ийн зээлийн эрэлт өссөн гэж мэдээлсэн банкуудын эзлэх хувь өсөх хандлагатай 
байна. Бусад тайлбарыг хийнэ. 
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Зураг 4. ААН-ийн зээлийн нөхцөлд нөлөөлсөн хүчин зүйлс (Нийт зээл) 

(зээлийн нөхцлийг чангаруулж буй банкуудын хариултын цэвэр хувь) 

 

 

Зураг 5. ААН-ийн зээлийн эрэлт  

(зээлийн эрэлт өссөн гэсэн банкуудын хариултын цэвэр хувь) 

  

 

ААН-ийн зээлийн эрэлт өссөн гэж мэдээлсэн банкуудын эзлэх хувь өсөх хандлагатай 
байна. Бусад тайлбарыг хийнэ. 
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1.2 ӨРХ

Энэ хэсэг бүтцийн хувьд өмнөх бүлэгтэй адил байна. 

II. НЭМЭЛТ АСУУЛТ

Энэ хэсэг бүтцийн хувьд асуултаас хамааран өөрчлөгдөж болно. 

III. ДҮГНЭЛТ

БЗС-ны 2016 оны 1 дүгээр улирлын үр дүнгээс харахад банкуудын 
зээлийн шалгуур чангарсан, зээлийн нөхцөл хэвэндээ байгаа, зээлийн 
эрэлт нэмэгдсэн дүр зураг ажиглагдаж байна. 

Зээлийн шалгуурыг чангаруулахад эх үүсвэрийн зардал болон 
эрсдэлийн үзүүлэлтүүд голчлон нөлөөлсөн байна. Зээлийн эрэлт өсч 
байгаа үед зээлийн шалгуур чангарч байгаа нь зээл тасалдал үүсэх 
эрсдэл байж болзошгүйг харуулж байна. Бусад тайлбарыг хийнэ.
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ХАВСРАЛТ В. БЗС-НЫ АСУУЛГЫН ЖИшЭЭ (ЕВРО БҮСИЙН 
БЗС-НЫ АСУУЛГА) 

Монголбанкны Банкны зээлийн судалгаа    Маягт БЗС-1

 БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА
 ... ОНЫ ... ДУГААР УЛИРАЛ

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1. Санал асуулгад оролцогчын товч мэдээлэл

119 
 

7.2. БЗС-ны АСУУЛГЫН ЖИШЭЭ /Евро бүсийн БЗС-ны асуулга/         

Монголбанкны Банкны зээлийн судалгаа                                                        Маягт 
БЗС-1 

 

БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА 

... ОНЫ ... ДУГААР УЛИРАЛ 

 
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
1. Санал асуулгад оролцогчын товч мэдээлэл 
Банкны нэр:                            

Албан тушаал:                            

Санал асуулгад оролцсон огноо:       он   сар   өдөр  

 

АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ЗЭЭЛ 

1. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны ААН-ийн зээлийн шалгуур хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 
 

  
Нийт  

 Жижиг, дунд 
ААН-д олгосон 

зээл* 

Том ААН-д 
олгосон зээл 

 Богино 
хугацаатай зээл 

Урт хугацаатай 
зээл 

Нэлээд чангарсан         

Бага зэрэг чангарсан         

Онцын өөрчлөлт ороогүй           

Бага зэрэг суларсан         

Нэлээд суларсан         

*Зээлийг богино болон урт хугацаатай, жижиг дунд болон том ААН-үүдийн хэмээн хувааж байгаа нь харилцан хамааралгүй хоѐр ангилал 
гэдгийг анхаарна уу. 

 

2. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны ААН-ийн зээлийн шалгуур (Асуулт 1-т тодорхойлсны дагуу)-
т дараах хүчин зүйлс хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 
Зээлийн шалгуурыг чангаруулахад эсвэл сулруулахад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг дор өгөгдсөн шаталбараар 
үнэлнэ үү. 

АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ЗЭЭЛ

1. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны ААН-ийн зээлийн 
шалгуур хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

Нийт 
Жижиг, 

дунд ААН-д 
олгосон 

зээл*

Том 
ААН-д 
олгосон 

зээл

Богино 
хугацаа-
тай зээл

Урт 
хугацаа-
тай зээл

Нэлээд 
чангарсан
Бага зэрэг 
чангарсан
Онцын 
өөрчлөлт 
ороогүй 
Бага зэрэг 
суларсан
Нэлээд 
суларсан
*Зээлийг богино болон урт хугацаатай, жижиг дунд болон том ААН-үүдийн хэмээн 

хувааж байгаа нь харилцан хамааралгүй хоёр ангилал гэдгийг анхаарна уу.
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2. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны ААН-ийн зээлийн 
шалгуур (Асуулт 1-т тодорхойлсны дагуу)-т дараах хүчин зүйлс хэрхэн 
нөлөөлсөн бэ?

Зээлийн шалгуурыг чангаруулахад эсвэл сулруулахад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийг дор өгөгдсөн шаталбараар үнэлнэ үү.
--

-

O

+

++

NA

= зээлийн шалгуурыг 
чангаруулахад нэлээд 
нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг 
чангаруулахад бага зэрэг 
нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын 
нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг 
сулруулахад бага зэрэг 
нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг 
сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

Нийт
Жижиг, дунд 
ААН-үүдэд 

олгосон зээл
Том ААН-үүдэд 

олгосон зээл

 -- - O + ++ NA -- - O + ++ NA -- - O + ++ NA

A. Эх үүсвэрийн 
зардал болон балансын 
хязгаарлалт 

1
Өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний 
асуудлууд

2 Зах зээлээс эх үүсвэр 
татах боломж 

3 Түргэн хөрвөх актив
B. Өрсөлдөөний дарамт 

1 Бусад банктай 
өрсөлдөх дарамт

2 Банк бустай өрсөлдөх 
дарамт 

3
Хөрөнгийн зах (бонд, 
хувьцаа)-тай өрсөлдөх 
дарамт

C. Эрсдэлийн үнэлэмж

1
Эдийн засгийн 
ерөнхий нөхцөл 
байдлын хүлээлт
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2
Зээл олгож буй салбар 
эсвэл компанийн 
төлөв байдал

3 Барьцаа хөрөнгийн 
эрсдэл

D. Бусад хүчин зүйлс 
(тодорхойлно уу)

3. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд ААН-ийн зээлийн нөхцөл хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ? 

Зээлийн нөхцөлийг чангаруулахад эсвэл сулруулахад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийг дор өгөгдсөн шаталбараар үнэлнэ үү.
--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

 Нийт 
Жижиг, дунд 
ААН-үүдэд 

олгосон зээл
Том ААН-үүдэд 

олгосон зээл

 -- - O + ++ NA -- - O + ++ NA -- - O + ++ NA

A. Үнэ 

1

Танай банкны зээлийн 
дундаж маржа 
(маржа нэмэгдвэл = 
чангаруулалт, маржа 
буурвал = сулруулалт)

2
Танай банкны эрсдэл 
өндөртэй зээлийн 
маржа

B. Бусад нөхцөл

1 Хүүний бус шимтгэл, 
хураамж

2 Зээл (зээлийн шугам)-
ийн хэмжээ

3 Барьцаа хөрөнгийн 
шаардлага

4 Зээлдэгчид гэрээгээр 
хүлээлгэх үүрэг

5 Хугацаа (maturity)
C. Бусад хүчин зүйлс 
(тодорхойлно уу)
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4. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны ААН-ийн зээлийн 
эрэлт хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? (хэвийн үед үүсдэг улирлын шинжтэй 
өөрчлөлтөөс бусад өөрчлөлтийг авч үзнэ үү).

Нийт 

Жижиг, 
дунд ААН-д 

олгосон 
зээл*

Том 
ААН-д 
олгосон 

зээл

Богино 
хугацаа-
тай зээл

Урт 
хугацаа-
тай зээл

Нэлээд 
чангарсан
Бага зэрэг 
чангарсан
Онцын 
өөрчлөлт 
ороогүй 
Бага зэрэг 
суларсан
Нэлээд 
суларсан
* Зээлийг богино болон урт хугацаатай, жижиг дунд болон том ААН-үүдийн хэмээн 

хувааж байгаа нь харилцан хамааралгүй хоёр ангилал гэдгийг анхаарна уу.

5. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны ААН-ийн зээлийн эрэлт 
(Асуулт 4-н “Нийт” гэсэн баганад тодорхойлсны дагуу)-т дараах хүчин 
зүйлс хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 

Хүчин зүйлсийн нөлөөллийг дор өгөгдсөн шаталбараар үнэлнэ үү. 
--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

-- - O + ++ NA
А. Санхүүжилтийн хэрэгцээ
1 Үндсэн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт 
2 Эргэлтийн хөрөнгө болон ажлын капитал

3 Өөр бизнес худалдаж авах, нэгдэж нийлэх 
болон компанийн бүтцийн өөрчлөлт

4 Өрийн бүтцийг өөрчлөх (debt restructuring)
B. Альтернатив санхүүжилтийн ашиглалт
1 Дотоод санхүүжилт
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2 Бусад банкны зээл 
3 Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл
4 Өрийн үнэт цаас гаргах 
5 Хувьцаа гаргах
С. Бусад хүчин зүйлс /тодорхойлно уу/ 

6. Ирэх 3 сард танай банкны ААН-ийн зээлийн шалгуур хэрхэн 
өөрчлөгдөхөөр хүлээгдэж байна вэ? 

Нийт 

Жижиг, 
дунд 

ААН-д 
олгосон 

зээл*

Том 
ААН-д 
олгосон 

зээл

Богино 
хугацаа-
тай зээл

Урт 
хугацаа-
тай зээл

Нэлээд чангарна
Бага зэрэг 
чангарна
Онцын өөрчлөлт 
орохгүй
Бага зэрэг 
суларна
Нэлээд суларна
*Зээлийг богино болон урт хугацаатай, жижиг дунд болон том ААН-үүдийн хэмээн 
хувааж байгаа нь харилцан хамааралгүй хоёр ангилал гэдгийг анхаарна уу.

7. Ирэх 3 сард танай банкны ААН-ийн зээлийн эрэлт хэрхэн 
өөрчлөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа вэ?

Нийт 

Жижиг, 
дунд 

ААН-д 
олгосон 

зээл*

Том 
ААН-д 
олгосон 

зээл

Богино 
хугацаа-
тай зээл

Урт 
хугацаа-
тай зээл

Нэлээд буурна
Бага зэрэг буурна
Онцын өөрчлөлт 
гарахгүй
Бага зэрэг 
нэмэгдэнэ
Мэдэгдэхүйц 
нэмэгдэнэ
*Зээлийг богино болон урт хугацаатай, жижиг дунд болон том ААН-үүдийн хэмээн 
хувааж байгаа нь харилцан хамааралгүй хоёр ангилал гэдгийг анхаарна уу.
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ӨРХИЙН ЗЭЭЛ

1. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн зээлийн 
шалгуур хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 

 Орон сууцны ипотекийн зээл Хэрэглээний болон бусад зээл
Нэлээд буурсан   
Бага зэрэг буурсан   
Онцын өөрчлөлт 
гараагүй   

Бага зэрэг нэмэгдсэн   
Мэдэгдэхүйц 
нэмэгдсэн   

2. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны орон сууцны ипотекийн 
зээлийн шалгуур (Асуулт 1-д тодорхойлсны дагуу)-т дараах хүчин 
зүйлс хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 

Зээлийн шалгуурыг чангаруулахад эсвэл сулруулахад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийг дор өгөгдсөн шаталбараар үнэлнэ үү. 
--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

-- - O + ++ NA
А. Эх үүсвэрийн зардал болон балансын 
хязгаарлалтууд
B. Өрсөлдөөний дарамт
1 Бусад банктай өрсөлдөх дарамт
2 Банк бустай өрсөлдөх дарамт 
С. Эрсдэлийн үнэлэмж
1 Дотоод санхүүжилт
2 Бусад банкны зээл 
3 Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл
4 Өрийн үнэт цаас гаргах 
5 Хувьцаа гаргах
С. Бусад хүчин зүйлс (тодорхойлно уу)
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3. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны орон сууцны ипотекийн 
зээлийн нөхцөл өөрчлөгдсөн үү?

Зээлийн нөхцөлийг чангаруулахад эсвэл сулруулахад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийг дор өгөгдсөн шаталбараар үнэлнэ үү. 
--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

 -- - O + ++ NA
A. Үнэ 

1
Танай банкны зээлийн дундаж маржа 
(маржа нэмэгдвэл=чангаруулалт, 
маржа буурвал=сулруулалт)

2 Танай банкны эрсдэл өндөртэй 
зээлийн маржа

B. Бусад нөхцөл
1 Барьцаа хөрөнгийн шаардлага
2 Зээл-үнэлгээний харьцаа
3 Хугацаа /maturity/
4 Хүүний бус шимтгэл, хураамж
C. Бусад хүчин зүйлс /тодорхойлно уу/

4. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн хэрэглээний 
болон бусад зээлийн шалгуур (Асуулт 1-д тодорхойлсны дагуу)-т 
дараах хүчин зүйлс хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 

Зээлийн шалгуурыг чангаруулахад эсвэл сулруулахад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийг дор өгөгдсөн шаталбараар үнэлнэ үү. 
--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй
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-- - O + ++ NA
A. Эх үүсвэрийн зардал болон балансын 
хязгаарлалт 
B. Өрсөлдөөний дарамт 
1 Бусад банктай өрсөлдөх дарамт
2 Банк бустай өрсөлдөх дарамт 
C. Эрсдэлийн үнэлэмж

1 Эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл 
байдлын хүлээлт

2 Харилцагчдын төлбөрийн чадвар
3 Барьцаа хөрөнгийн эрсдэл
D. Бусад хүчин зүйлс /тодорхойлно уу/

5. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн хэрэглээний 
болон бусад зээлийн нөхцөл хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 

Зээлийн нөхцөлийг чангаруулахад эсвэл сулруулахад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлсийг дор өгөгдсөн шаталбараар үнэлнэ үү. 
--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

-- - O + ++ NA
A. Үнэ 

1
Танай банкны зээлийн 
дундаж маржа (маржа 
нэмэгдвэл=чангаруулалт, маржа 
буурвал=сулруулалт)

2 Танай банкны эрсдэл өндөртэй 
зээлийн маржа

B. Бусад нөхцөл
1 Барьцаа хөрөнгийн шаардлага
3 Хугацаа /maturity/
4 Хүүний бус шимтгэл, хураамж
C. Бусад хүчин зүйлс /тодорхойлно 
уу/
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6. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн зээлийн эрэлт 
хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ (улирлын нөлөөллөөс бусад өөрчлөлтийг авч 
үзнэ үү)?

 Орон сууцны ипотекийн 
зээл

Хэрэглээний болон бусад 
зээл

Нэлээд буурсан   
Бага зэрэг буурсан   
Онцын өөрчлөлт 
гараагүй   

Бага зэрэг нэмэгдсэн   
Мэдэгдэхүйц 
нэмэгдсэн   

7. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн орон сууцны 
ипотекийн зээлийн эрэлтэд (Асуулт 6-т тодорхойлсны дагуу) дараах 
хүчин зүйлс хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Хүчин зүйлсийн нөлөөг үнэлэхдээ 
дор өгөгдсөн шаталбарыг ашиглана уу:
--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

-- - O + ++ NA
А. Санхүүжилтийн хэрэгцээ

1 Орон сууцны зах зээлийн ирээдүйн 
төлөв байдал

2 Хэрэглэгчийн итгэл
3 Орон сууцны бус хэрэглээний зардал
B. Альтернатив санхүүжилтийн ашиглалт
1 Өрхийн хуримтлал
2 Бусад банкны зээл
3 Санхүүгийн бусад эх үүсвэр
С. Бусад хүчин зүйлс /тодорхойлно уу/ 

8. Өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн хэрэглээний 
болон бусад зээлийн эрэлтэд (Асуулт 6-т тодорхойлсны дагуу) дараах 
хүчин зүйлс хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Хүчин зүйлсийн нөлөөг үнэлэхдээ 
дор өгөгдсөн шаталбарыг ашиглана уу
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--
-
O
+
++
NA

= зээлийн шалгуурыг чангаруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= зээлээ шалгуурыг чангаруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурт онцын нөлөө үзүүлээгүй
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад бага зэрэг нөлөөлсөн
= зээлийн шалгуурыг сулруулахад нэлээд нөлөөлсөн
= нөлөө үзүүлээгүй

-- - O + ++ NA
А. Санхүүжилтийн хэрэгцээ

1
Удаан эдэлгээтэй бараа (автомашин, 
мебель г.м.)-ны худалдан авалтын 
зарцуулалт

2 Хэрэглэгчийн итгэл
3 Үнэт цаасны худалдан авалт
B. Альтернатив санхүүжилтийн ашиглалт
1 Өрхийн хуримтлал
2 Бусад банкны зээл
3 Санхүүгийн бусад эх үүсвэр
С. Бусад хүчин зүйлс /тодорхойлно уу/

9. Ирэх 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн зээлийн шалгуур 
хэрхэн өөрчлөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа вэ?

 Орон сууцны ипотекийн зээл Хэрэглээний болон бусад зээл
Нэлээд чангарна   
Бага зэрэг чангарна   
Онцын өөрчлөлт 
орохгүй   

Бага зэрэг суларна   
Нэлээд суларна   

10. Ирэх 3 сарын хугацаанд танай банкны өрхийн зээлийн эрэлт 
хэрхэн өөрчлөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа вэ? (улирлын нөлөөллөөс бусад 
өөрчлөлтийг авч үзнэ үү).

 Орон сууцны ипотекийн зээл Хэрэглээний болон бусад зээл
Нэлээд буурна   
Бага зэрэг буурна   
Онцын өөрчлөлт 
гарахгүй   

Бага зэрэг нэмэгдэнэ   
Мэдэгдэхүйц нэмэгдэнэ   
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НЭМЭЛТ АСУУЛТ

Энэ судалгаагаар авч үзээгүй боловч танай банкы зээлийн орчинд 
нөлөөлсөн ямар үйл явдал/хүчин зүйл өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд 
үүссэн бэ?

НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР

Банк бус байгууллагууд (Non-banks) Даатгалын компаниуд, тэтгэврийн 
сангууд, хадгаламж зээлийн хоршоо болон бусад банк бус санхүүгийн 
зуучлагчид.

Барьцаа (Collateral) Зээлдэгчийн өр төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээж 
барьцаа болгосон, өр төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд үүргийн 
гүйцэтгэлийг хангах хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, бусдын өмчлөлд 
шилжүүлж болох эд хөрөнгийн эрх. Барьцаа хөрөнгийн үүргийг 
санхүүгийн актив (тухайлбал, бонд, хувьцаа), үл хөдлөх хөрөнгө, заавал 
байлгах үлдэгдэл (Compensating Balances) зэргээр гүйцэтгүүлж болно. 
Заавал байлгах үлдэгдэл гэдэг нь зээлийн тодорхой хувийг дансандаа 
байлгах шаардлага юм. 

Богино хугацаатай зээл (Short-term loans) Нэг жил хүртэлх хугацаатай 
зээл.

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч (Small and medium-sized enterprises) 1.5 
тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг аж ахуй нэгж, иргэнийг хэлнэ (Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай 
хуулийн 2.5 дугаар заалт). 

Зээл үнэлгээний харьцаа (LTV ratio) Зээл үнэлгээний харьцаа гэж 
зээлийн үлдэгдлийг барьцаа хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээнд 
харьцуулсан хувь хэмжээг хэлнэ.

Зээлдэгчид гэрээгээр хүлээлгэсэн үүрэг (Loan covenants) Зээлдэгчийг 
зээлийн хугацаанд тодорхой үйлдэл хийхийг шаардсан эсвэл 
хязгаарласан зээлийн гэрээний нөхцөл. Тухайлбал, зээлийн хугацаанд 
зээлдэгчийг өөрийн үйл ажиллагааны талаарх тодорхой мэдээллийг зээл 
олгогчид тогтмол ирүүлж байхыг шаардах. Энэ нь зээлийн нөхцөлий нэг 
хэсэг юм.

Зээлийн нөхцөл (Credit terms and conditions) Зээлдүүлэгч болон 
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зээлдэгчийн харилцан тохиролцсон зээлийн дүн, хугацаа, хүү болон 
бусад нөхцөлийг ойлгоно. Энэхүү судалгаанд зээлийн нөхцөл нь үнийн 
болон үнийн бус гэж хоёр ангилагдана. Үнийн зээлийн нөхцөл гэдэгт 
хүү болон зээл олгохтой холбоотой бусад хураамжийг ойлгох бол үнийн 
бус зээлийн нөхцөлд зээлийн дээд хэмжээ, хугацаа, зээлдэгчид гэрээгээр 
хүлээлгэсэн үүрэг, барьцаа хөрөнгийн шаардлага зэргийг авч үзнэ. 

Зээлийн шалгуур (Credit standards) Зээлдэгчийг зээлийн шаардлага хангах 
эсэхийг тодорхойлдог банкны дотоод журам, аргачлал, процедур. Тухайлбал, 
зээлдэгчийн өр-орлогын харьцааг тооцож, тодорхой хязгаар заах. 

Зээлийн шугам (Credit line) Зээлдэгчид тодорхой хугацааны турш 
зөвшилцсөн хязгаарын хүрээнд зээл олгож байхаар банк үүрэг 
хүлээхийг зээлийн шугамын зээл гэнэ.

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний асуудал (Capital requirement) 
Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны зарим нэг эрсдэлээс гарах 
алдагдлыг хаахад хүрэлцэхүйц хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байхыг 
шаардсан хуулийн зохицуулалтууд. Энэхүү судалгаанд банкны өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээний зохистой харьцаа алдагдах эрсдэл үүсч, зээлийн 
стандартыг өөрчлөх шаардлага тулгарсан асуудлыг авч үзнэ. 

Урт хугацаатай зээл (Long-term loans) Нэг жилээс дээш хугацаатай зээл.

Хугацаа (Maturity) Зээлийн хугацаа. Энэ судалгаанд богино болон урт 
хугацаат зээлийн аль алины хугацааг авч үзнэ. 

Хүүний бус шимтгэл, хураамж (Non-interest rate charges) Зээлтэй 
холбоотой төрөл бүрийн шимтгэл хураамж (тухайлбал, өргөдлийн 
хураамж, баталгаа эсвэл зээлийн даатгал зэрэгт шаардагдах хураамж).

Хэрэглэгчийн итгэл (Consumer confidence) Монгол улсын санхүү, эдийн 
засгийн нөхцөл байдалд өгч буй хэрэглэгчийн үнэлгээ. Хэрэглэгчийн 
итгэл өөрчлөгдөх нь түүний худалдан авалтын болоод зээлийн шийдвэр 
гаргалтад нөлөөлнө. Тухайлбал, хэрэглэгчийн итгэл муудахад удаан 
эдэлгээнтэй барааны худалдан авалт муудаж, энэ төрлийн хэрэглээний 
зээлийн эрэлт буурна. 

Эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл байдлын хүлээлт (Expectations 
regarding general economic situation) Эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл 
байдлыг банк хэрхэн таамаглаж, ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгааг авч 
үзнэ. Энэ төрлийн хүлээлтэд эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалт, 
экспорт, импорт, ажилгүйдлийн талаарх хүлээлт зэрэг орно. 
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НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСАГ, ӨРХИЙН 
АМЬЖИРГААНЫ ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

ССГ-ын Судалгааны хэлтэс36

2016 оны 6 дугаар сар

36 Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь зөвхөн 
судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны байр суурийг 
илэрхийлэх албагүй болно. 



183

Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

I. ОРшИЛ

Монголбанкны Судалгаа, статистикийн газраас Монгол улсын нийгэм 
эдийн засгийн өнөөгийн байдал, банк санхүүгийн байгууллагын 
хөгжлийн талаар 2016 оны 4 дүгээр сард олон нийтийн дунд 10 дахь 
жилдээ санал асуулга явууллаа. 

Сүүлийн гурван жилийн судалгааны ажлын онцлог нь Засгийн газар, 
Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бий болгох хөтөлбөртэй 
холбогдох асуулгыг нэмж оруулсан болно. Өмнөх судалгаануудын 
суурьд тулгуурлан гол асуултууд дээр иргэдийн санал бодол хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг динамик хэлбэрээр харуулан чиглэлийн индексийг 
тооцон үзүүллээ.

1.1. Судалгааны ажлын зорилго

Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, 
өрхийн амжиргааны өнөөгийн байдал, банк санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн талаар иргэдийн дунд санал асуулга явуулан, олон нийтийн 
санал бодлыг тодорхойлж, өнгөрсөн онуудтай харьцуулан дүн 
шинжилгээ хийхэд оршино.

1.2. Судалгааны хамрах хүрээ, хугацаа

Санал асуулгыг Улаанбаатар хотын бүх дүүргүүд (Багануур хот, 
Налайх хотыг оруулаад) болон 21 аймгуудыг хамруулан 2016 оны 4 
дүгээр сарын 22-ноос 5 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 
Монголбанк, судалгаа шинжилгээний “МЭК” ХХК-тай хамтран 
явууллаа.

1.3. Түүвэрлэлт хийх арга зүй 

Эх олонлогийг тодорхойлохдоо нийслэл хот болон аймгуудын эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд үндэслэсэн.
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Хүснэгт 1.1. Түүвэрлэлт хийх аргазүй (Санамсаргүй түүвэрлэлтийн арга)

[134] 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ, ӨРХИЙН 
АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИНИЙ ТАЛААРХ ТҮҮВЭР СУДАЛГАА 

 2016 ОН 
ОРШИЛ 
Монголбанкны Судалгаа, статистикийн 
газраас Монгол улсын нийгэм эдийн 
засгийн өнөөгийн байдал, банк 
санхүүгийн байгууллагын хөгжлийн 
талаар 2016 оны 4 дүгээр сард олон 
нийтийн дунд 10 дахь жилдээ санал 
асуулга явууллаа.  

Сүүлийн гурван жилийн судалгааны 
ажлын онцлог нь Засгийн газар, 
Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж буй 
орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн 
тогтвортой тогтолцоог бий болгох 
хөтөлбөртэй холбогдох асуулгыг нэмж 
оруулсан болно. Өмнөх судалгаануудын 
суурьд тулгуурлан гол асуултууд дээр 
иргэдийн санал бодол хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг динамик хэлбэрээр 
харуулан чиглэлийн индексийг тооцон 
үзүүллээ. 

Судалгааны ажлын зорилго 

Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол 
улсын нийгэм, эдийн засаг, өрхийн 
амжиргааны өнөөгийн байдал, банк 
санхүүгийн салбарын хөгжлийн талаар 
иргэдийн дунд санал асуулга явуулан, 
олон нийтийн санал бодлыг тодорхойлж, 
өнгөрсөн онуудтай харьцуулан дүн 
шинжилгээ хийхэд оршино. 

Судалгааны хамрах хүрээ, хугацаа 

Санал асуулгыг Улаанбаатар хотын бүх 
дүүргүүд (Багануур хот, Налайх хотыг 
оруулаад) болон 21 аймгуудыг хамруулан 
2016 оны 4 дүгээр сарын 22-ноос 5 дугаар 
сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 
Монголбанк, судалгаа шинжилгээний 
“МЭК” ХХК-тай хамтран явууллаа. 

Түүвэрлэлт хийх арга зүй  

Эх олонлогийг тодорхойлохдоо нийслэл 
хот болон аймгуудын эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амын тоонд үндэслэсэн. 

Хүснэгт 1.1. Түүвэрлэлт хийх аргазүй  
(Санамсаргүй түүвэрлэлтийн арга) 

               
                     

Түүврийн хэмжээ: р=4,129 

 
Тэмдэглэгээ Утга Тайлбар 

Pop 1 164 060 
Эх олонлог буюу нийт 
эдийн засгийн 
идэвхитэй хүн ам 

Z 2,575 99%-н итгэх 
магадлалын түвшин 

r 0.5 Тогтмол утга 

E 0.02 Алдааны хязгаар 
 

Эх олонлогийг тодорхойлохдоо 
Улаанбаатар хот болон аймгуудын эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд 
үндэслэсэн. 

Улаанбаатар хот ба аймгуудын эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын тоог улсын 
нийт идэвхтэй хүн амын тоонд 
харьцуулж, хувийн жин, газар зүйн 
байршлыг харгалзан нийслэл хот болон 
аймаг тус бүрээс авах оновчтой түүврийн 
хэмжээг тооцсон.   

Энэ удаагийн судалгаанд санамсаргүй 
түүвэрлэлтийн аргаар нийт 4,767 түүвэр 
авсан нь дээрх аргачлалын дагуу эх 
олонлогоос тооцсон оновчтой түүврийн 
хэмжээ болох 4,129 түүврийг хангаж 
байна.

Түүврийн хэмжээ: р=4,129
Тэмдэглэгээ Утга Тайлбар

Pop 1 164 060 Эх олонлог буюу нийт эдийн 
засгийн идэвхитэй хүн ам

Z 2,575 99%-н итгэх магадлалын түвшин
r 0.5 Тогтмол утга
E 0.02 Алдааны хязгаар

Эх олонлогийг тодорхойлохдоо Улаанбаатар хот болон аймгуудын 
эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд үндэслэсэн.

Улаанбаатар хот ба аймгуудын эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоог 
улсын нийт идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж, хувийн жин, газар 
зүйн байршлыг харгалзан нийслэл хот болон аймаг тус бүрээс авах 
оновчтой түүврийн хэмжээг тооцсон. 

Энэ удаагийн судалгаанд санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргаар нийт 
4,767 түүвэр авсан нь дээрх аргачлалын дагуу эх олонлогоос тооцсон 
оновчтой түүврийн хэмжээ болох 4,129 түүврийг хангаж байна.

1.4. Түүвэрлэлт

Энэ удаагийн санал асуулгад нийт 4,767 иргэд оролцлоо. Судалгаанд 
хамрагдсан иргэдийн 27.6% буюу 1,315 нь Улаанбаатар хотын (9 
дүүрэг) оршин суугчид бол үлдсэн 3,452 буюу 72.4%-ийг орон нутгийн 
(21 аймаг) иргэд эзэлж байна. 

Зураг 1.1 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн харьяалал (бүс нутгаар)

0 
 

Түүвэрлэлт 

Энэ удаагийн санал асуулгад нийт 4,767 иргэд оролцлоо. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 
27.6% буюу 1,315 нь Улаанбаатар хотын (9 дүүрэг) оршин суугчид бол үлдсэн 3,452 буюу 
72.4%-ийг орон нутгийн (21 аймаг) иргэд эзэлж байна.  

Зураг 1.1 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн харьяалал /бүс нутгаар/ 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Орон нутгийн иргэдийг бүс нутгаар авч үзвэл нийт судалгаанд оролцогчдын 18%-нь Баруун 
бүс буюу Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан аймгуудаас, 23% нь Хангайн бүсийн 
Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, Булган, Орхон аймгуудаас, 21% нь Төвийн бүс 
буюу Дархан, Сэлэнгэ, Төв, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудаас хамрагдсан бол 
үлдсэн 10% нь Зүүн бүс болох Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын иргэд байна.  

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тооноос хамаарч Говьсүмбэр аймаг, Багануур, Налайх 
хотоос хамгийн бага буюу тус бүр 50 түүвэр сонгогдсон бол бусад 6 дүүрэг, Хөвсгөл, Баян-
Өлгий, Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Увс зэрэг аймгуудаас хамгийн их буюу тус бүр 200-с 
дээш түүвэр хамрагдлаа. 

 

 

 

Зураг 1.2 Санал асуулгын түүвэрлэлт  
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Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо 

Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Орон нутгийн иргэдийг бүс нутгаар авч үзвэл нийт судалгаанд 
оролцогчдын 18% нь Баруун бүс буюу Говь-Алтай, Баян-Өлгий, 
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Увс, Ховд, Завхан аймгуудаас, 23% нь Хангайн бүсийн Архангай, 
Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, Булган, Орхон аймгуудаас, 21% 
нь Төвийн бүс буюу Дархан, Сэлэнгэ, Төв, Дорноговь, Дундговь, 
Говьсүмбэр аймгуудаас хамрагдсан бол үлдсэн 10% нь Зүүн бүс болох 
Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын иргэд байна. 

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тооноос хамаарч Говьсүмбэр 
аймаг, Багануур, Налайх хотоос хамгийн бага буюу тус бүр 50 түүвэр 
сонгогдсон бол бусад 6 дүүрэг, Хөвсгөл, Баян-Өлгий, Архангай, 
Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Увс зэрэг аймгуудаас хамгийн их буюу тус бүр 
200-с дээш түүвэр хамрагдлаа.

Зураг 1.2 Санал асуулгын түүвэрлэлт 

0 
 

Түүвэрлэлт 

Энэ удаагийн санал асуулгад нийт 4,767 иргэд оролцлоо. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 
27.6% буюу 1,315 нь Улаанбаатар хотын (9 дүүрэг) оршин суугчид бол үлдсэн 3,452 буюу 
72.4%-ийг орон нутгийн (21 аймаг) иргэд эзэлж байна.  

Зураг 1.1 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн харьяалал /бүс нутгаар/ 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Орон нутгийн иргэдийг бүс нутгаар авч үзвэл нийт судалгаанд оролцогчдын 18%-нь Баруун 
бүс буюу Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан аймгуудаас, 23% нь Хангайн бүсийн 
Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, Булган, Орхон аймгуудаас, 21% нь Төвийн бүс 
буюу Дархан, Сэлэнгэ, Төв, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудаас хамрагдсан бол 
үлдсэн 10% нь Зүүн бүс болох Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын иргэд байна.  

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тооноос хамаарч Говьсүмбэр аймаг, Багануур, Налайх 
хотоос хамгийн бага буюу тус бүр 50 түүвэр сонгогдсон бол бусад 6 дүүрэг, Хөвсгөл, Баян-
Өлгий, Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Увс зэрэг аймгуудаас хамгийн их буюу тус бүр 200-с 
дээш түүвэр хамрагдлаа. 

 

 

 

Зураг 1.2 Санал асуулгын түүвэрлэлт  
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Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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II. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 60% нь эмэгтэй, 40% нь эрэгтэй бөгөөд 
насны байдлаар нь авч үзвэл 12% нь 18-25, 37% нь 26-35, 24% нь 36-45, 
18% нь 46-55, 9% нь 56-с дээш гэсэн насны ангилалд хамрагдаж байна 
(Зураг 2.1).

Зураг 2.1 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн мэдээлэл

2 
 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
Судалгаанд оролцсон иргэдийн 60% нь эмэгтэй, 40% нь эрэгтэй бөгөөд насны байдлаар нь авч 
үзвэл 12% нь 18-25, 37% нь 26-35, 24% нь 36-45, 18% нь 46-55, 9% нь 56-с дээш гэсэн насны 
ангилалд хамрагдаж байна /Зураг 2.1/. 
Зураг 2.1 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн мэдээлэл 

 

 

 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр судалгаа 

Боловсролын түвшингээр ангилбал 59% нь дээд, 30% нь бүрэн дунд, 4% нь техник 
мэргэжлийн сургууль /үйлдвэрлэлийн төв/, 6% нь бүрэн бус дунд боловсролтой иргэд байв.  
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хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг, 13% нь ажилгүй байгаа бол бусад нь төрийн бус байгууллага 
болон гадаадын байгууллагад ажилладаг, цагийн ажил хийдэг иргэд байна.  

Энэ удаагийн судалгаанд 26-45 насны, дээд боловсролтой, төрийн болон хувийн байгууллагад 
ажилладаг, мөн хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг эмэгтэй иргэд түлхүү оролцож санал бодлоо 
тусгасан байна. 
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс
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Эх сурвалж: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр судалгаа

Боловсролын түвшингээр ангилбал 59% нь дээд, 30% нь бүрэн дунд, 4% 
нь техник мэргэжлийн сургууль (үйлдвэрлэлийн төв), 6% нь бүрэн бус 
дунд боловсролтой иргэд байв. 
Судалгаанд оролцсон иргэдийн 31% нь хувийн, 26% нь төрийн албанд 
ажилладаг, 19% нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг, 13% нь ажилгүй байгаа 
бол бусад нь төрийн бус байгууллага болон гадаадын байгууллагад 
ажилладаг, цагийн ажил хийдэг иргэд байна. 
Энэ удаагийн судалгаанд 26-45 насны, дээд боловсролтой, төрийн болон 
хувийн байгууллагад ажилладаг, мөн хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 
эмэгтэй иргэд түлхүү оролцож санал бодлоо тусгасан байна.

Зураг 2.2 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн өрхийн гишүүний тоо
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Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 91% нь өрхөд 1-2 хүн хөдөлмөр эрхэлж, орлого олдог гэж 
хариулжээ.  

Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь 3-4 ам бүлтэй өрх байгаа бөгөөд 5 дээш ам бүлтэй 
өрхүүдийн (23.7%) хувьд 1-2 хүн ажил эрхэлж буй үед өрхийн орлогын дарамт үүсэх 
магадлалтай юм. 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн өрхийн орлогыг асуухад 54% нь 700 мянган төгрөгөөс доогуур 
орлоготой байна. Мөн өрхийн орлогын тархалт нь УБСЕГ-аас 2016 оны 1-р улиралд явуулсан 
судалгааны үр дүнтэй ойролцоо байна. 
Зураг 2.3 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн сарын орлогын тархалт 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Өрхийн дундаж орлогыг аймаг, нийслэлээр нь авч үзвэл Орхон, Дорноговь, Ховд, Дархан-Уул 
аймгууд хамгийн өндөр орлоготой байгаа бол Говьсүмбэр, Төв, Өвөрхангай, Дорнод аймгууд 
хамгийн бага орлоготой гэж хариулсан ба Улаанбаатарын иргэд улсын дунджаас доогуур 
орлоготой харагдаж байна. 
Зураг 2.4 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн орлогын тархалт (аймаг, нийслэлээр) 
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Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 91% нь өрхөд 1-2 хүн хөдөлмөр 
эрхэлж, орлого олдог гэж хариулжээ. 

Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь 3-4 ам бүлтэй өрх байгаа бөгөөд 
5-аас дээш ам бүлтэй өрхүүдийн (23.7%) хувьд 1-2 хүн ажил эрхэлж буй 
үед өрхийн орлогын дарамт үүсэх магадлалтай юм.

Судалгаанд оролцсон иргэдийн өрхийн орлогыг асуухад 54% нь 700 
мянган төгрөгөөс доогуур орлоготой байна. Мөн өрхийн орлогын 
тархалт нь ҮСХ-аас 2016 оны 1-р улиралд явуулсан судалгааны үр 
дүнтэй ойролцоо байна.

Зураг 2.3 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн сарын орлогын тархалт
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Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 
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магадлалтай юм. 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн өрхийн орлогыг асуухад 54% нь 700 мянган төгрөгөөс доогуур 
орлоготой байна. Мөн өрхийн орлогын тархалт нь УБСЕГ-аас 2016 оны 1-р улиралд явуулсан 
судалгааны үр дүнтэй ойролцоо байна. 
Зураг 2.3 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн сарын орлогын тархалт 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Өрхийн дундаж орлогыг аймаг, нийслэлээр нь авч үзвэл Орхон, Дорноговь, Ховд, Дархан-Уул 
аймгууд хамгийн өндөр орлоготой байгаа бол Говьсүмбэр, Төв, Өвөрхангай, Дорнод аймгууд 
хамгийн бага орлоготой гэж хариулсан ба Улаанбаатарын иргэд улсын дунджаас доогуур 
орлоготой харагдаж байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Өрхийн дундаж орлогыг аймаг, нийслэлээр нь авч үзвэл Орхон, 
Дорноговь, Ховд, Дархан-Уул аймгууд хамгийн өндөр орлоготой 
байгаа бол Говьсүмбэр, Төв, Өвөрхангай, Дорнод аймгууд хамгийн 
бага орлоготой гэж хариулсан ба Улаанбаатарын иргэд улсын дунджаас 
доогуур орлоготой харагдаж байна.
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Зураг 2.4 Санал асуулгад оролцсон иргэдийн орлогын тархалт 
(аймаг, нийслэлээр)
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Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

ӨРХИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА 

Өрхийн амьжиргааны байдал 

Санал асуулгын дүнгээр улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчдын 12% нь өрхийн 
амьжиргааны түвшин дээшилсэн, 49% нь хэвэндээ гэсэн бол 38% нь буурсан гэж хариулжээ. 
Зураг 3.1 Танай өрхийн амьжиргааны байдал сүүлийн жилд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд өрхийн амьжиргаа доошилсон гэсэн хариулт орон 
нутагтай харьцуулахад 14%-иар өндөр байна. Эдийн засгийн өсөлт саарсан тэр дундаа 
барилга, худалдаа, үйлчилгээний салбарууд бууралттай үед эдийн засгийн хүндрэлийн нөлөө 
хүн ам ихээр суурьшсан нийслэл хот дахь иргэдийн амьжиргаанд хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад илүүтэйгээр мэдрэгдсэн байх талтай юм. 
Зураг 3.2 Иргэдийн бодит орлого, чиглэлийн индекс  
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн судалгаагаар өрхийн амьжиргааны түвшний чиглэлийн индекс 2015 оны 
түвшнээс огцом  буурч 2009 оны хямралын үеийнхээс ч бага түвшинд буюу судалгаа явуулсан 
нийт хугацааны хамгийн доод утгад хүрчээ. 
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III. ӨРХИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

3.1. Өрхийн амьжиргааны байдал

Санал асуулгын дүнгээр улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчдын 12% 
нь өрхийн амьжиргааны түвшин дээшилсэн, 49% нь хэвэндээ гэсэн бол 
38% нь буурсан гэж хариулжээ.

Зураг 3.1 Танай өрхийн амьжиргааны байдал сүүлийн жилд хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ?
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Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

ӨРХИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА 

Өрхийн амьжиргааны байдал 

Санал асуулгын дүнгээр улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчдын 12% нь өрхийн 
амьжиргааны түвшин дээшилсэн, 49% нь хэвэндээ гэсэн бол 38% нь буурсан гэж хариулжээ. 
Зураг 3.1 Танай өрхийн амьжиргааны байдал сүүлийн жилд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд өрхийн амьжиргаа доошилсон гэсэн хариулт орон 
нутагтай харьцуулахад 14%-иар өндөр байна. Эдийн засгийн өсөлт саарсан тэр дундаа 
барилга, худалдаа, үйлчилгээний салбарууд бууралттай үед эдийн засгийн хүндрэлийн нөлөө 
хүн ам ихээр суурьшсан нийслэл хот дахь иргэдийн амьжиргаанд хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад илүүтэйгээр мэдрэгдсэн байх талтай юм. 
Зураг 3.2 Иргэдийн бодит орлого, чиглэлийн индекс  
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн судалгаагаар өрхийн амьжиргааны түвшний чиглэлийн индекс 2015 оны 
түвшнээс огцом  буурч 2009 оны хямралын үеийнхээс ч бага түвшинд буюу судалгаа явуулсан 
нийт хугацааны хамгийн доод утгад хүрчээ. 
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Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд өрхийн амьжиргаа доошилсон гэсэн 
хариулт орон нутагтай харьцуулахад 14%-иар өндөр байна. Эдийн 
засгийн өсөлт саарсан тэр дундаа барилга, худалдаа, үйлчилгээний 
салбарууд бууралттай үед эдийн засгийн хүндрэлийн нөлөө хүн ам 
ихээр суурьшсан нийслэл хот дахь иргэдийн амьжиргаанд хөдөө орон 
нутагтай харьцуулахад илүүтэйгээр мэдрэгдсэн байх талтай юм.

Зураг 3.2 Иргэдийн бодит орлого, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан)
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Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

ӨРХИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА 

Өрхийн амьжиргааны байдал 

Санал асуулгын дүнгээр улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчдын 12% нь өрхийн 
амьжиргааны түвшин дээшилсэн, 49% нь хэвэндээ гэсэн бол 38% нь буурсан гэж хариулжээ. 
Зураг 3.1 Танай өрхийн амьжиргааны байдал сүүлийн жилд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд өрхийн амьжиргаа доошилсон гэсэн хариулт орон 
нутагтай харьцуулахад 14%-иар өндөр байна. Эдийн засгийн өсөлт саарсан тэр дундаа 
барилга, худалдаа, үйлчилгээний салбарууд бууралттай үед эдийн засгийн хүндрэлийн нөлөө 
хүн ам ихээр суурьшсан нийслэл хот дахь иргэдийн амьжиргаанд хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад илүүтэйгээр мэдрэгдсэн байх талтай юм. 
Зураг 3.2 Иргэдийн бодит орлого, чиглэлийн индекс  
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн судалгаагаар өрхийн амьжиргааны түвшний чиглэлийн индекс 2015 оны 
түвшнээс огцом  буурч 2009 оны хямралын үеийнхээс ч бага түвшинд буюу судалгаа явуулсан 
нийт хугацааны хамгийн доод утгад хүрчээ. 

500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

О
рх

он
 

Д
ор

но
го

вь
 

Х
ов

д 
Д

ар
ха

н-
У

ул
 

Ө
мн

өг
ов

ь 
А

рх
ан

га
й 

Ба
ян

хо
нг

ор
 

Ба
ян

-Ө
лг

ий
 

Х
эн

ти
й 

За
вх

ан
 

Го
вь

-А
лт

ай
 

Сэ
лэ

нг
э 

Д
ун

дг
ов

ь 
У

вс
 

Х
өв

сг
өл

 
Сү

хб
аа

та
р 

Бу
лг

ан
 

У
ла

ан
ба

ат
ар

 
Д

ор
но

д 
Ө

вө
рх

ан
га

й 
Тө

в 
Го

вь
сү

мб
эр

 

12% 

49% 

38% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Дээшилсэн Хэвэндээ Доошилсон 

Улсын хэмжээнд 
Орон нутаг 
Улаанбаатар 

10.1% 
4.8% 

0.2% 

24.6% 
31.1% 

3.9% 
8.5% 

21.2% 

-5.5% 

1.8% 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

2002 2003 2005 2006 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016

Бодит цалингийн өсөлт (б.т) 
Чиглэлийн индекс 
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Энэ удаагийн судалгаагаар өрхийн амьжиргааны түвшний чиглэлийн 
индекс 2015 оны түвшнээс огцом буурч 2009 оны хямралын үеийнхээс 
ч бага түвшинд буюу судалгаа явуулсан нийт хугацааны хамгийн доод 
утгад хүрчээ.

Иргэд өрхийн амьжиргаа нь 2015 оноос огцом муудсан гэж үзэхэд эдийн 
засгийн өсөлт саарсан, бизнесийн үйл ажиллагаа хумигдаж ажилгүйдэл 
нэмэгдсэн, иргэдийн бодит цалин дорвитой нэмэгдээгүй зэрэг нь 
нөлөөлсөн байна.
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Зураг 3.3 Өрхийн амьжиргааны байдал, ажил эрхлэлтээр
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан) 

5 
 

Иргэд өрхийн амьжиргаа нь 2015 оноос огцом муудсан гэж үзэхэд эдийн засгийн өсөлт 
саарсан, бизнесийн үйл ажиллагаа хумигдаж ажилгүйдэл нэмэгдсэн, иргэдийн бодит цалин 
дорвитой нэмэгдээгүй зэрэг нь нөлөөлсөн байна. 
Зураг 3.3 Өрхийн амьжиргааны байдал, ажил эрхлэлтээр 
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан )   
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хэвэндээ болон доошилсон гэдэг хариултыг өгсөн бөгөөд ажил 
эрхлэлтээр нь авч үзвэл ажилгүй, цагийн ажил эрхэлдэг, тэтгэвэрт 
гарсан иргэд илүү их муудсан гэж хариулжээ.
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Харин хувийн байгууллага болон төрийн байгууллагад ажилладаг 
тогтмол цалин, орлоготой иргэдийн хувьд өрхийн амьжиргааны байдал 
бага зэрэг муудсан гэжээ. Амьжиргааны байдлыг ажил эрхэлж буй 
салбараар нь авч үзвэл үйлчилгээ, барилга, худалдааны салбарт ажил 
эрхэлдэг иргэд илүү муудсан гэж хариулсан байгаа бол аялал жуулчлал, 
хөдөө аж ахуй, банк санхүүгийн салбарынхны амьжиргааны түвшин 
харьцангуй бага буурсан байна.

3.2. Өрхийн орлого

Судалгаанд оролцсон иргэдийг орлогын гол эх үүсвэрээр нь ангилбал 
60% нь цалин, 16% нь бизнесийн орлого, 10% нь тэтгэвэр, тэтгэмжээр 
голлох орлогоо бүрдүүлж байна.

Зураг 3.5 Танай өрхийн орлогын гол эх үүсвэр юу?
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Үлдсэн 13% нь МАА, газар тариалангийн орлого, цагийн ажлын хөлс, түрээсийн орлого, 
хүүний орлого болон бусад орлого байна.  
Шигтгээ 1. Төлөөлүүлсэн нэг өрхийн сарын дундаж орлого 
 

 
Өрхийн сарын дундаж орлого 2016 оны I улирлын байдлаар 892.4 мянган төгрөг байна. Өрхийн нийт орлогын 
дийлэнх буюу 54%-ийг цалингийн орлого, 19%-ийг тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого бүрдүүлж байгаа бол үлдсэн 
27%-ийг МАА, газар тариалангийн орлого болон бусад орлого бүрдүүлж байна. 

Судалгаагаар өрхүүдийн 12%-ийн орлого нэмэгдсэн гэсэн бол 46% нь хэвэндээ, 42% нь 
муудсан гэж хариулсан байна.  
Зураг 3.6 Танай өрхийн орлого өнгөрсөн онтой харьцуулахад өөрчлөгдсөн үү? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

1% 

2% 

2% 

3% 

5% 

10% 

16% 

60% 

0% 20% 40% 60% 80%

Хүүний орлого 

Бусад 

Түрээсийн орлого 

Цагийн ажлын хөлс 

МАА, газар 
тариалангийн орлого 

Тэтгэвэр, тэтгэмж 

Бизнесийн орлого 

Цалингийн орлого 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

мян.₮ Бусад орлого 

Хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 

МАА, газар тариалангийн орлого 

Тэтгэвэр, тэтгэмж, нөхөн олговор 

Цалин хөлс 

12% 

46% 
42% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Нэмэгдсэн Хэвэндээ Буурсан 

Улсын хэмжээнд 
Орон нутаг 
Улаанбаатар 
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Үлдсэн 13% нь МАА, газар тариалангийн орлого, цагийн ажлын хөлс, 
түрээсийн орлого, хүүний орлого болон бусад орлого байна. 
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Судалгаагаар өрхүүдийн 12%-ийн орлого нэмэгдсэн байгаа бол 46% нь 
хэвэндээ, 42% нь муудсан гэж хариулсан байна. Харин зардлын хувьд 
48% нь өссөн, 29% нь хэвэндээ, 23% нь буурсан гэж хариулжээ.
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Зураг 3.7 Өрхийн орлогын өөрчлөлт (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн)
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Судалгаагаар өрхүүдийн 12%-ийн орлого нэмэгдсэн байгаа бол 46% нь хэвэндээ, 42% нь 
муудсан гэж хариулсан байна. Харин зардлын хувьд 48% нь өссөн, 29% нь хэвэндээ, 23% нь 
буурсан гэж хариулжээ. 
Зураг 3.7 Өрхийн орлогын өөрчлөлт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 
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Өрхийн орлого өнгөрсөн онтой харьцуулахад Улаанбаатарт хамгийн их буурсан бол 
Дорноговь, Сүхбаатар болон Архангай аймагт орлого нэмэгдсэн гэж хариулжээ. 

Өрхийн зарлага 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд өрхийн зардал өссөн гэж 48% нь хариулсан бол 
хэвэндээ гэж 29%, буурсан гэж 23% нь хариулжээ.  
Зураг 3.8 Танай өрхийн зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад өөрчлөгдсөн үү? 
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гэсэн хариулт орон нутгийн иргэдтэй ижилхэн байна.  Харин нийт иргэдийн хувьд өрхийн 
зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад нэмэгдсэн гэж үзжээ. 
Зураг 3.9 Өрхийн зардлын өөрчлөлт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Өрхийн орлого өнгөрсөн онтой харьцуулахад Улаанбаатарт хамгийн 
их буурсан бол Дорноговь, Сүхбаатар болон Архангай аймагт орлого 
нэмэгдсэн гэж хариулжээ.

3.3. Өрхийн зарлага
Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд өрхийн зардал өссөн гэж 48% нь 
хариулсан бол хэвэндээ гэж 29%, буурсан гэж 23% нь хариулжээ. 

Зураг 3.8 Танай өрхийн зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад өөрчлөгдсөн үү?
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Судалгаагаар өрхүүдийн 12%-ийн орлого нэмэгдсэн байгаа бол 46% нь хэвэндээ, 42% нь 
муудсан гэж хариулсан байна. Харин зардлын хувьд 48% нь өссөн, 29% нь хэвэндээ, 23% нь 
буурсан гэж хариулжээ. 
Зураг 3.7 Өрхийн орлогын өөрчлөлт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 
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зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад нэмэгдсэн гэж үзжээ. 
Зураг 3.9 Өрхийн зардлын өөрчлөлт (Аймгуудаар) 
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд өрхийн зардал өнгөрсөн онтой 
харьцуулахад хэвэндээ гэсэн хариулт орон нутгийн иргэдтэй ижилхэн 
байна. Харин нийт иргэдийн хувьд өрхийн зарлага өнгөрсөн онтой 
харьцуулахад нэмэгдсэн гэж үзжээ.

Зураг 3.9 Өрхийн зардлын өөрчлөлт (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн)

8 
 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Өрхийн зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад Сүхбаатар, Дорноговь, Баянхонгор аймгуудад 
зарлага нэмэгдсэн гэж хариулсан бол Улаанбаатар, Төв болон Говьсүмбэр аймгийн иргэд 
зардал өнгөрсөн онтой харьцуулахад буурсан гэж үзсэн байна. 
Зураг 3.10 Аль зардал хамгийн их хувийг эзэлдэг вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгааны үр дүнгээр өрхийн зардалд хүнс ба цахилгаан, ус дулааны төлбөр хамгийн их хувь 
эзэлж байгаа ба дээрх зардлуудын хувь өмнөх оны судалгааны дүнгээс даруй 4-5 нэгж хувиар 
нэмэгдсэн дүнтэй байна. 
Шигтгээ 2: Хэрэглээний барааны үнийн өсөлт 

Хэрэглээний үнийн индексийн жилийн өсөлт 2016 оны I улирлын байдлаар 1.1%-тай байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 8.2 нэгж хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Өрхийн зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад Сүхбаатар, Дорноговь, 
Баянхонгор аймгуудад зарлага нэмэгдсэн гэж хариулсан бол 
Улаанбаатар, Төв болон Говьсүмбэр аймгийн иргэд зардал өнгөрсөн 
онтой харьцуулахад буурсан гэж үзсэн байна.

Зураг 3.10 Аль зардал хамгийн их хувийг эзэлдэг вэ?
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Өрхийн зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад Сүхбаатар, Дорноговь, Баянхонгор аймгуудад 
зарлага нэмэгдсэн гэж хариулсан бол Улаанбаатар, Төв болон Говьсүмбэр аймгийн иргэд 
зардал өнгөрсөн онтой харьцуулахад буурсан гэж үзсэн байна. 
Зураг 3.10 Аль зардал хамгийн их хувийг эзэлдэг вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгааны үр дүнгээр өрхийн зардалд хүнс ба цахилгаан, ус дулааны төлбөр хамгийн их хувь 
эзэлж байгаа ба дээрх зардлуудын хувь өмнөх оны судалгааны дүнгээс даруй 4-5 нэгж хувиар 
нэмэгдсэн дүнтэй байна. 
Шигтгээ 2: Хэрэглээний барааны үнийн өсөлт 

Хэрэглээний үнийн индексийн жилийн өсөлт 2016 оны I улирлын байдлаар 1.1%-тай байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 8.2 нэгж хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Судалгааны үр дүнгээр өрхийн зардалд хүнс ба цахилгаан, ус дулааны 
төлбөр хамгийн их хувь эзэлж байгаа ба дээрх зардлуудын хувь өмнөх 
оны судалгааны дүнгээс даруй 4-5 нэгж хувиар нэмэгдсэн дүнтэй байна.

шигтгээ 2: Хэрэглээний барааны үнийн өсөлт
Хэрэглээний үнийн индексийн жилийн өсөлт 2016 оны I улирлын байдлаар 1.1%-тай 
байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үеэс 8.2 нэгж хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Өрхийн зарлага өнгөрсөн онтой харьцуулахад Сүхбаатар, Дорноговь, Баянхонгор аймгуудад 
зарлага нэмэгдсэн гэж хариулсан бол Улаанбаатар, Төв болон Говьсүмбэр аймгийн иргэд 
зардал өнгөрсөн онтой харьцуулахад буурсан гэж үзсэн байна. 
Зураг 3.10 Аль зардал хамгийн их хувийг эзэлдэг вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгааны үр дүнгээр өрхийн зардалд хүнс ба цахилгаан, ус дулааны төлбөр хамгийн их хувь 
эзэлж байгаа ба дээрх зардлуудын хувь өмнөх оны судалгааны дүнгээс даруй 4-5 нэгж хувиар 
нэмэгдсэн дүнтэй байна. 
Шигтгээ 2: Хэрэглээний барааны үнийн өсөлт 

Хэрэглээний үнийн индексийн жилийн өсөлт 2016 оны I улирлын байдлаар 1.1%-тай байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 8.2 нэгж хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
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Эх сурвалж: ҮСХ

Хэрэглээний үнийн индексийн жилийн өсөлтийн задаргааг авч үзвэл боловсролын 
үйлчилгээ 2015 оны I улирлаас хамгийн их өсөлттэй буюу нийт инфляцид 1.7 нэгж 
хувийг, бол гэр ахуйн бараа хувцас, гутал 0.3 нэгж хувь, цахилгаан халаалт 0.2 нэгж 
хувь, эмнэлгийн үйлчилгээ, эм тариа 0.2 нэгж хувиар тус тус нэмэгдүүлжээ. Харин 
хүнсний барааны индекс инфляцийг -0.9 нэгж хувиар бууруулсан бол бусад бараа, 
бүтээгдэхүүнүүдийн индекс -0.5-иар бууруулсан байна.

Өрхийн бодит орлого сүүлийн 4 улирал дараалан буурч байгаагаас 
зайлшгүй бус хэрэглээ хумигдан хүнс, цахилгаан ус дулааны төлбөрийн 
өрхийн зардалд эзлэх хувь нэмэгдсэн байна. Үүний сацуу цахилгаан, ус 
дулааны үнэ өнгөрсөн оноос бага зэрэг өссөн нь нийт зардалд эзлэх хувь 
өнгөрсөн судалгаанаас нэмэгдэхэд нөлөөлжээ.

3.4. Өрхийн орлогын хүрэлцээ

Улсын хэмжээнд санал асуулгад оролцсон иргэдийн 6% нь орлого 
амьжиргаанд хангалттай хүрэлцдэг, 36% нь боломжийн гэсэн бол 
иргэдийн талаас илүү хувь буюу 58% нь хүрэлцдэггүй гэсэн хариултыг 
өгчээ. 
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Зураг 3.11 Таны орлого (цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж, бизнесийн...) амьжиргаанд 
тань хүрэлцдэг үү? 
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Хэрэглээний үнийн индексийн жилийн өсөлтийн задаргааг авч үзвэл боловсролын үйлчилгээ 2015 оны I улирлаас 
хамгийн их өсөлттэй буюу нийт инфляцид 1.7 нэгж хувийг, бол гэр ахуйн бараа хувцас, гутал 0.3 нэгж хувь, 
цахилгаан халаалт 0.2 нэгж хувь, эмнэлгийн үйлчилгээ, эм тариа 0.2 нэгж хувиар тус тус нэмэгдүүлжээ. Харин 
хүнсний барааны индекс инфляцийг -0.9 нэгж хувиар бууруулсан бол бусад бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн индекс -
0.5-иар бууруулсан байна. 

Өрхийн бодит орлого сүүлийн 4 улирал дараалан буурч байгаагаас зайлшгүй бус хэрэглээ 
хумигдан хүнс, цахилгаан ус дулааны төлбөрийн өрхийн ззардалд эзлэх хувь нэмэгдсэн байна. 
Үүний сацуу цахилгаан, ус дулааны үнэ өнгөрсөн оноос бага зэрэг өссөн нь нийт зардалд эзлэх 
хувь өнгөрсөн судалгаанаас нэмэгдэхэд нөлөөлжээ. 

Өрхийн орлогын хүрэлцээ 

Улсын хэмжээнд санал асуулгад оролцсон иргэдийн 6% нь орлого амьжиргаанд хангалттай 
хүрэлцдэг, 36% нь боломжийн гэсэн бол иргэдийн талаас илүү хувь буюу 58% нь 
хүрэлцдэггүй гэсэн хариултыг өгчээ.  
Зураг 3.11 Таны орлого (цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж, бизнесийн...) амьжиргаанд тань хүрэлцдэг үү?  

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд орлого хүрэлцдэггүй гэсэн хариулт хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад бага зэрэг өндөр байгаа нь Улаанбаатар хотын иргэдийн хэрэглээ хөдөө орон 
нутагтай харьцуулахад өндөр, түүнчлэн ипотекийн зээлд хамрагдагсдын дийлэнх нь 
Улаанбаатар хотын иргэд байгаатай холбоотой байж болох юм.  

Шигтгээ 3. Өрхийн орлого, зарлага  
2016 оны I улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж орлого өмнөх оны мөн үеэс 10.9%-иар буурч 936 мянган 
төгрөг байгаа бол сарын дундаж зарлага 1.9%-иар буурч 1051.1 мянган төгрөгт болжээ.  

 Эх сурвалж: УБСЕГ 

Өрхийн бодит орлогын бууралт бодит зардлын бууралтаас 9%-иар өндөр байгаа нь иргэдийн 
орлогын хүрэлцээ муудсаныг харуулж байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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нь Улаанбаатар хотын иргэд байгаатай холбоотой байж болох юм. 
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Эх сурвалж: ҮСХ

Өрхийн бодит орлогын бууралт бодит зардлын бууралтаас 9%-иар 
өндөр байгаа нь иргэдийн орлогын хүрэлцээ муудсаныг харуулж байна.
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Өрхийн орлого, зарлагын зөрүү буюу орлогын хүрэлцээг авч үзвэл 2015 
оны эцсийн байдлаар өрхийн сарын дундаж зарлага нь сарын дундаж 
орлогоос давсан нь иргэд орлогын хүрэлцээ муу байна гэж үзэхэд 
нөлөөлжээ.

Зураг 3.12 Өрхийн зардлын өөрчлөлт (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн)

10 
 

Өрхийн орлого, зарлагын зөрүү буюу орлогын хүрэлцээг авч үзвэл 2015 оны эцсийн байдлаар 
өрхийн сарын дундаж зарлага нь сарын дундаж орлогоос давсан нь иргэд орлогын хүрэлцээ 
муу байна гэж үзэхэд нөлөөлжээ. 
Зураг 3.12 Өрхийн зардлын өөрчлөлт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Орлогын хүрэлцээг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Төв, Булган, Баянхогхор аймгуудийн иргэдийн 
хувьд орлого хүрэлцээ хамгийн муу гэж хариулсан бол Увс, Дорноговь, Архангай, Орхон 
болон Говьсүмбэр аймгуудын иргэд орлогын хүрэлцээндээ бага зэрэг муу гэсэн үнэлгээг 
өгчээ. 

Өрхийн зээл 

Улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчдын 41% нь орлогоос давсан зардлаа банкнаас зээл авч 
санхүүжүүлдэг бол 28% нь хувь хүн, найз нөхөд, хамаатан садангаасаа зээлдэг, 16% нь 
ломбарднаас, 4% нь ББСБ-уудаас зээлдэг гэж хариулжээ.  
Зураг 3.13 Орлогоос давсан зардлаа ямар эх үүсвэрээр 
санхүүжүүлдэг вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Үүнээс харахад иргэдийн 61 орчим хувь нь орлогоос давсан зардал, хэрэглээгээ банк, ББСБ, 
ломбарднаас зээл авах замаар санхүүжүүлж байна. Түүнчлэн 28 орчим хувь нь бусдаас зээлэх 
байдлаар богино хугацааны хэрэглээгээ хангадаг байна.  
Шигтгээ 4. Иргэдийн зээлийн мэдээ 
Иргэдийн зээлийн үлдэгдэл 2016 оны I улирлын 
байдлаар 2,885 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Орлогын хүрэлцээг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Төв, Булган, Баянхонгор 
аймгуудийн иргэдийн хувьд орлого хүрэлцээ хамгийн муу гэж 
хариулсан бол Увс, Дорноговь, Архангай, Орхон болон Говьсүмбэр 
аймгуудын иргэд орлогын хүрэлцээндээ бага зэрэг муу гэсэн үнэлгээг 
өгчээ.

3.5. Өрхийн зээл

Улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчдын 41% нь орлогоос давсан 
зардлаа банкнаас зээл авч санхүүжүүлдэг бол 28% нь хувь хүн, найз 
нөхөд, хамаатан садангаасаа зээлдэг, 16% нь ломбарднаас, 4% нь ББСБ-
уудаас зээлдэг гэж хариулжээ. 
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Зураг 3.13 Орлогоос давсан зардлаа ямар эх үүсвэрээр санхүүжүүлдэг вэ?
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Үүнээс харахад иргэдийн 61 орчим хувь нь орлогоос давсан зардал, 
хэрэглээгээ банк, ББСБ, ломбарднаас зээл авах замаар санхүүжүүлж 
байна. Түүнчлэн 28 орчим хувь нь бусдаас зээлэх байдлаар богино 
хугацааны хэрэглээгээ хангадаг байна. 

шигтгээ 4. Иргэдийн зээлийн мэдээ
Иргэдийн зээлийн үлдэгдэл 2016 оны I улирлын байдлаар 2,885 тэрбум төгрөгт 
хүрсэн бөгөөд нийт зээлийн 25 орчим хувьд хүрч, сүүлийн жилүүдэд өсөх 
хандлагатай болжээ.

Иргэдийн зээл
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жилүүдэд өсөх хандлагатай болжээ. 

Иргэдийн зээл 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Банкнаас зээлтэй иргэдийн тоог авч үзвэл 2016 
оны I улирлын байдлаар давхардсан тоогоор нийт 
988 мянган иргэн байна.  Үүний 63% нь цалин, 
тэтгэвэр, ахуйн хэрэглээний зээлтэй иргэд байгаа 
бол бизнесийн болон бусад (карт, хадгаламж 
барьцаалсан зээл) зээлтэй иргэд 28%-ийг тус тус 
эзэлж байна. Харин ипотекийн зээлтэй иргэдийн 
тоо нийт зээлтэй иргэдийн 8 орчим хувийг 
бүрдүүлжээ. 

Зээлдэгчдийн тоо 

 

Эх сурвалж: Монголбанк 

Иргэдийн зээлийн  хүү 

Иргэдэд олгосон зээлийн дундаж хүү 19.3 хувь 
байгаа бөгөөд үүнээс ипотекийн зээлийн хүү 
хамгийн бага буюу 9.1%, тэтгэврийн зээлийн хүү 
18.5%-тай байгаа бол цалин болон хэрэглээний 
зээлийн хүү нийт дунджаас бага зэрэг өндөр буюу 
20.5%, 21.1%-тай байна.  

 

Зээлийн төрөл Зээлийн дундаж 
хүү /%/ 

Зээлийн дундаж 
хугацаа /сар/ 

Иргэдийн зээл 
/дундаж/ 

19.3% 39.0 

Ипотекийн зээл 9.1% 187.6 (16.8 жил) 

Тэтгэврийн 18.0% 10.1 

Цалингийн зээл 20.5% 33.2 (2.8 жил) 

Хэрэглээний зээл 21.1% 16.0 

Бусад зээл 21.4% 11.0 

Эх сурвалж: Монголбанк 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Банкнаас зээлтэй иргэдийн тоог авч үзвэл 2016 оны I улирлын байдлаар давхардсан 
тоогоор нийт 988 мянган иргэн байна. Үүний 63% нь цалин, тэтгэвэр, ахуйн 
хэрэглээний зээлтэй иргэд байгаа бол бизнесийн болон бусад (карт, хадгаламж 
барьцаалсан зээл) зээлтэй иргэд 28%-ийг тус тус эзэлж байна. Харин ипотекийн 
зээлтэй иргэдийн тоо нийт зээлтэй иргэдийн 8 орчим хувийг бүрдүүлжээ.

Зээлдэгчдийн тоо
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Эх сурвалж: Монголбанк 
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бүрдүүлжээ. 
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Эх сурвалж: Монголбанк 

Иргэдийн зээлийн  хүү 

Иргэдэд олгосон зээлийн дундаж хүү 19.3 хувь 
байгаа бөгөөд үүнээс ипотекийн зээлийн хүү 
хамгийн бага буюу 9.1%, тэтгэврийн зээлийн хүү 
18.5%-тай байгаа бол цалин болон хэрэглээний 
зээлийн хүү нийт дунджаас бага зэрэг өндөр буюу 
20.5%, 21.1%-тай байна.  
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хүү /%/ 

Зээлийн дундаж 
хугацаа /сар/ 

Иргэдийн зээл 
/дундаж/ 

19.3% 39.0 

Ипотекийн зээл 9.1% 187.6 (16.8 жил) 

Тэтгэврийн 18.0% 10.1 

Цалингийн зээл 20.5% 33.2 (2.8 жил) 

Хэрэглээний зээл 21.1% 16.0 

Бусад зээл 21.4% 11.0 

Эх сурвалж: Монголбанк 
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Эх сурвалж: Монголбанк

Иргэдийн зээлийн хүү

Иргэдэд олгосон зээлийн дундаж хүү 19.3 хувь байгаа бөгөөд үүнээс ипотекийн 
зээлийн хүү хамгийн бага буюу 9.1%, тэтгэврийн зээлийн хүү 18.5%-тай байгаа бол 
цалин болон хэрэглээний зээлийн хүү нийт дунджаас бага зэрэг өндөр буюу 20.5%, 
21.1%-тай байна. 

Зээлийн төрөл Зээлийн дундаж 
хүү (%)

Зээлийн дундаж 
хугацаа (сар)

Иргэдийн зээл (дундаж) 19.3% 39.0
Ипотекийн зээл 9.1% 187.6 (16.8 жил)
Тэтгэврийн 18.0% 10.1
Цалингийн зээл 20.5% 33.2 (2.8 жил)
Хэрэглээний зээл 21.1% 16.0
Бусад зээл 21.4% 11.0

Эх сурвалж: Монголбанк
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Олгосон зээл, хугацааны ангиллаар

Харин иргэдэд олгогдсон зээлийн дундаж хугацааны хувьд орон сууцны ипотекийн 
зээл 187.6 сар (16.8 жил) цалингийн зээл харьцангуй урт буюу 33.2 сар (2.8 жил) байгаа 
бол тэтгэврийн зээл хамгийн богино (10.1 сар) байна.

Тайлант улиралд олгосон зээлийн 43.1 хувийг 1 жил хүртэлх хугацаатай, 45.6 хувийг 
1-5 жилийн хугацаатай, 11.2 хувийг 5 жилээс дээш хугацаатай олгосон бөгөөд, 1 жил 
хүртэл хугацаатай зээлийн хувийн жин өмнөх оны мөн үеэс 9.5 нэгж хувиар, 1-5 хүртэл 
жилийн хугацаатай зээл 0.6 нэгж хувиар тус тус нэмэгдсэн бол 5-аас дээш жилийн 
хугацаатай зээлийн хувийн жин 2.7 нэгж хувиар буурсан байна.

12 
 

Олгосон зээл, хугацааны ангиллаар 

Харин иргэдэд олгогдсон зээлийн дундаж 
хугацааны хувьд орон сууцны ипотекийн зээл 
187.6 сар (16.8 жил) цалингийн зээл харьцангуй 
урт буюу 33.2 сар  (2.8 жил) байгаа бол 
тэтгэврийн зээл хамгийн богино (10.1 сар) байна. 

Тайлант улиралд олгосон зээлийн 43.1 хувийг 1 
жил хүртэлх хугацаатай, 45.6 хувийг 1-5 жилийн 
хугацаатай, 11.2 хувийг 5 жилээс дээш хугацаатай 
олгосон бөгөөд, 1 жил хүртэл хугацаатай зээлийн 
хувийн жин өмнөх оны мөн үеэс 9.5 нэгж хувиар, 
1-5 хүртэл жилийн хугацаатай зээл 0.6 нэгж 
хувиар тус тус нэмэгдсэн бол 5-аас  дээш жилийн 
хугацаатай зээлийн хувийн жин 2.7 нэгж хувиар 
буурсан байна. 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Хэрэглээний зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь нэмэгдсэн, түүн дотроо цалин, тэтгэвэр, ахуй 
хэрэглээний зээл 78 орчим хувийг эзэлж байгаа нь иргэдийн ихэнх нь банк, санхүүгийн 
байгууллагаас зээл авч хэрэглээндээ зарцуулдагийг харуулж байна. 
Зураг 3.14 Танай өрх дараах зээлүүдээс алийг нь авч 
байсан бэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс ямар нэг зээл авч байсан эсэхийг асуухад судалгаанд 
оролцогчдын ихэнх буюу 42% нь цалингийн зээл, 13% нь бизнесийн зээл, 12% нь ахуйн 
хэрэглээний зээл, 12% нь тэтгэврийн зээл байгаа бол ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэд 10%-
ийг эзэлж байна. Харин малчны зээл авсан иргэд харьцангуй цөөн буюу судалгаанд 
оролцогчдын 5%-ийг эзэлж байна. Түүнчлэн иргэдийн 66% буюу 2/3 нь хэрэглээний зээлтэй 
буюу зээл авч хэрэглээндээ зарцуулдаг нь түүвэр судалгаагаар харагдаж байна. 
Зураг 3.15 Зээлээ эргэж төлөхөд ямар хүндрэл 
тулгарч байна вэ? 
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Эх сурвалж: Монголбанк

Хэрэглээний зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь нэмэгдсэн, түүн дотроо 
цалин, тэтгэвэр, ахуй хэрэглээний зээл 78 орчим хувийг эзэлж байгаа 
нь иргэдийн ихэнх нь банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авч 
хэрэглээндээ зарцуулдагийг харуулж байна.

Зураг 3.14 Танай өрх дараах зээлүүдээс алийг нь авч байсан бэ?
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Олгосон зээл, хугацааны ангиллаар 
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187.6 сар (16.8 жил) цалингийн зээл харьцангуй 
урт буюу 33.2 сар  (2.8 жил) байгаа бол 
тэтгэврийн зээл хамгийн богино (10.1 сар) байна. 

Тайлант улиралд олгосон зээлийн 43.1 хувийг 1 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс ямар нэг зээл авч байсан эсэхийг 
асуухад судалгаанд оролцогчдын ихэнх буюу 42% нь цалингийн 
зээл, 13% нь бизнесийн зээл, 12% нь ахуйн хэрэглээний зээл, 12% нь 
тэтгэврийн зээл байгаа бол ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэд 10%-ийг 
эзэлж байна. Харин малчны зээл авсан иргэд харьцангуй цөөн буюу 
судалгаанд оролцогчдын 5%-ийг эзэлж байна. Түүнчлэн иргэдийн 66% 
буюу 2/3 нь хэрэглээний зээлтэй буюу зээл авч хэрэглээндээ зарцуулдаг 
нь түүвэр судалгаагаар харагдаж байна.

Зураг 3.15 Зээлээ эргэж төлөхөд ямар хүндрэл тулгарч байна вэ?
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Зээлээ эргэн төлөхөд тулгарч буй бэрхшээлүүдээс хамгийн их буюу судалгаанд хамрагдагсдын 
30% нь зээлийн хүү өндөр, 14% нь зээлийн хугацаа богино гэж хариулжээ. Зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү 2016 оны I улирлын байдлаар 19.7%-тай байгаа бол иргэдийн зээлийн хүү тэр 
дундаа иргэдийн зээлийн дийлэнх хувийг эзэлдэг цалин, хэрэглээ, бизнесийн болон бусад 
зээлийн хүү 0.8-4.4 нэгж хувь өндөр байгаа нь иргэд зээлийн хүү өндөр гэж үзэхэд нөлөөлжээ.  

Банкнаас олгосон зээлийн 90% нь богино (1жил хүртэлх) буюу дунд (1-5 жил) хугацаатай 
байгаа нь иргэдийн бизнесийн үйл ажиллагааны циклтэй харьцуулахад богино байна гэж 
судалгаанд хамрагдсан иргэд үзжээ. Түүнчлэн удаагийн судалгаагаар судалгаанд оролцогчдын 
багагүй хувь (12%) нь өрхийн аль нэг гишүүн ажилгүй болох нь хүндрэлтэй гэж хариулсан нь 
ажилгүйдэл  иргэдийн амьжиргаа, орлогод нэлээд хүндрэлтэй асуудал болж байгаа нь 
харагдаж байна. 

Нийгмийн бусад үйлчилгээ 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж муу гэж талаас илүү хувь нь 
буюу 55% нь үзсэн бол 38% нь боломжийн, 7% нь сайн гэж хариулсан байна. Эмнэлгийн 
хүртээмж муу гэж үзсэн иргэдийн хариултын хувь Улаанбаатар хот болон орон нутагт 
ойролцоо гарсан байна.  
Зураг 3.16 Эмнэлгийн хүртээмж хэр байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Иргэдийн хариултыг аймгуудаар авч үзвэл Дархан-Уул, Хөвсгөл, Баянхонгор, Орхон, Ховд, 
Сүхбаатар, Төв аймгийн иргэд эмнэлгийн хүртээмж нэлээд муу гэсэн хариултыг өгчээ.  
Зураг 3.17 Эмнэлгийн хүртээмж (Аймгуудаар) 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Зээлээ эргэн төлөхөд тулгарч буй бэрхшээлүүдээс хамгийн их буюу 
судалгаанд хамрагдагсдын 30% нь зээлийн хүү өндөр, 14% нь зээлийн 
хугацаа богино гэж хариулжээ. Зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2016 
оны I улирлын байдлаар 19.7%-тай байгаа бол иргэдийн зээлийн хүү 
тэр дундаа иргэдийн зээлийн дийлэнх хувийг эзэлдэг цалин, хэрэглээ, 
бизнесийн болон бусад зээлийн хүү 0.8-4.4 нэгж хувь өндөр байгаа нь 
иргэд зээлийн хүү өндөр гэж үзэхэд нөлөөлжээ. 

Банкнаас олгосон зээлийн 90% нь богино (1жил хүртэлх) буюу дунд 
(1-5 жил) хугацаатай байгаа нь иргэдийн бизнесийн үйл ажиллагааны 
циклтэй харьцуулахад богино байна гэж судалгаанд хамрагдсан иргэд 
үзжээ. Түүнчлэн энэ удаагийн судалгаагаар судалгаанд оролцогчдын 
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багагүй хувь (12%) нь өрхийн аль нэг гишүүн ажилгүй болох нь 
хүндрэлтэй гэж хариулсан нь ажилгүйдэл иргэдийн амьжиргаа, орлогод 
нэлээд хүндрэлтэй асуудал болж байгаа нь харагдаж байна.

3.6. Нийгмийн бусад үйлчилгээ

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж муу 
гэж талаас илүү хувь нь буюу 55% нь үзсэн бол 38% нь боломжийн, 
7% нь сайн гэж хариулсан байна. Эмнэлгийн хүртээмж муу гэж үзсэн 
иргэдийн хариултын хувь Улаанбаатар хот болон орон нутагт ойролцоо 
гарсан байна. 

Зураг 3.16 Эмнэлгийн хүртээмж хэр байна вэ?
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Зээлээ эргэн төлөхөд тулгарч буй бэрхшээлүүдээс хамгийн их буюу судалгаанд хамрагдагсдын 
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зээлийн хүү 0.8-4.4 нэгж хувь өндөр байгаа нь иргэд зээлийн хүү өндөр гэж үзэхэд нөлөөлжээ.  

Банкнаас олгосон зээлийн 90% нь богино (1жил хүртэлх) буюу дунд (1-5 жил) хугацаатай 
байгаа нь иргэдийн бизнесийн үйл ажиллагааны циклтэй харьцуулахад богино байна гэж 
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багагүй хувь (12%) нь өрхийн аль нэг гишүүн ажилгүй болох нь хүндрэлтэй гэж хариулсан нь 
ажилгүйдэл  иргэдийн амьжиргаа, орлогод нэлээд хүндрэлтэй асуудал болж байгаа нь 
харагдаж байна. 

Нийгмийн бусад үйлчилгээ 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж муу гэж талаас илүү хувь нь 
буюу 55% нь үзсэн бол 38% нь боломжийн, 7% нь сайн гэж хариулсан байна. Эмнэлгийн 
хүртээмж муу гэж үзсэн иргэдийн хариултын хувь Улаанбаатар хот болон орон нутагт 
ойролцоо гарсан байна.  
Зураг 3.16 Эмнэлгийн хүртээмж хэр байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Иргэдийн хариултыг аймгуудаар авч үзвэл Дархан-Уул, Хөвсгөл, Баянхонгор, Орхон, Ховд, 
Сүхбаатар, Төв аймгийн иргэд эмнэлгийн хүртээмж нэлээд муу гэсэн хариултыг өгчээ.  
Зураг 3.17 Эмнэлгийн хүртээмж (Аймгуудаар) 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Иргэдийн хариултыг аймгуудаар авч үзвэл Дархан-Уул, Хөвсгөл, 
Баянхонгор, Орхон, Ховд, Сүхбаатар, Төв аймгийн иргэд эмнэлгийн 
хүртээмж нэлээд муу гэсэн хариултыг өгчээ. 
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Зураг 3.17 Эмнэлгийн хүртээмж (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн)
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(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Харин Говьсүмбэр, Өвөрхангай, Архангай, Увс, Дорнод, Говь-Алтай, Дорноговь аймгуудын 
иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж бага зэрэг муу байна гэсэн бөгөөд бусад аймгуудаас 
харьцангуй боломжийн гэж үзсэн байна. 
Зураг 3.18 Эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанар хэр байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Түүнчлэн иргэдийн талаас илүү хувь нь буюу 52% нь эмнэлгийн байгууллагуудын 
эмчилгээний чанар муу байдаг гэж үзсэн бол 39% нь хэвийн, 9% нь сайн гэсэн хариултыг 
өгчээ. 
Зураг 3.19 Эмчилгээний чанар (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн) 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Харин Говьсүмбэр, Өвөрхангай, Архангай, Увс, Дорнод, Говь-Алтай, 
Дорноговь аймгуудын иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж бага зэрэг 
муу байна гэсэн бөгөөд бусад аймгуудаас харьцангуй боломжийн гэж 
үзсэн байна.

Зураг 3.18 Эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанар хэр байна вэ?
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(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Харин Говьсүмбэр, Өвөрхангай, Архангай, Увс, Дорнод, Говь-Алтай, Дорноговь аймгуудын 
иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж бага зэрэг муу байна гэсэн бөгөөд бусад аймгуудаас 
харьцангуй боломжийн гэж үзсэн байна. 
Зураг 3.18 Эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанар хэр байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Түүнчлэн иргэдийн талаас илүү хувь нь буюу 52% нь эмнэлгийн байгууллагуудын 
эмчилгээний чанар муу байдаг гэж үзсэн бол 39% нь хэвийн, 9% нь сайн гэсэн хариултыг 
өгчээ. 
Зураг 3.19 Эмчилгээний чанар (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн) 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Түүнчлэн иргэдийн талаас илүү хувь нь буюу 52% нь эмнэлгийн 
байгууллагуудын эмчилгээний чанар муу байдаг гэж үзсэн бол 39% нь 
хэвийн, 9% нь сайн гэсэн хариултыг өгчээ.

Зураг 3.19 Эмчилгээний чанар (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн)
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанар улсын хэмжээнд ерөнхийдөө муу дүнтэй гарсан 
бөгөөд Ховд, Орхон болон Дархан-Уул аймгийн иргэд эмчилгээний чанарыг нэлээд муу гэж 
үзсэн байна. Харин Увс, Өвөрхангай болон Говьсүмбэр аймгийн иргэд бусад аймгуудаас 
харьцангуй сайн үнэлгээг өгсөн байна. 

Улаанбаатар хот болон орон нутгийн иргэдийн дийлэнх хувь нь эмнэлгийн хүртээмж, 
эмчилгээний чанар муу байдаг гэж хариулжээ. Нарийн мэргэжлийн ур чадвартай эмч, 
шаардлагатай тоног, төхөөрөмж бүхий голлох томоохон эмнэлгүүд Улаанбаатар хотод 
төвлөрсөн ч орон нутгийн иргэд Улаанбаатар хотод ирж эмчлүүлдэг нь хот болон орон 
нутгийн иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж болон чанар муу гэсэн хариулт ойролцоо 
гарахад нөлөөлсөн байх талтай.    

Зураг 3.20 Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт хрэ байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 19% нь цэцэрлэг сургуульд хамрагдалт сайн, 51% нь 
боломжийн гэж хариулсан бол үлдсэн 31% нь муу байдаг гэж үзжээ. 

Орон нутгаас судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх буюу 54% цэцэрлэг, сургуульд 
хамрагдалт боломжийн байна гэсэн бол Улаанбаатар хотын иргэдийн тал орчим хувь (47%) нь 
муу гэж үзсэн нь Улаанбаатарт хөдөө орон нутагтай харьцуулахад цэцэрлэг, сургуульд 
хамрагдалт ихээхэн хүндрэлтэй байгааг харуулж байна.  
Шигтгээ 5. Эрүүл мэнд болон боловсролын байгууллагуудын статистик 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанар улсын хэмжээнд 
ерөнхийдөө муу дүнтэй гарсан бөгөөд Ховд, Орхон болон Дархан-Уул 
аймгийн иргэд эмчилгээний чанарыг нэлээд муу гэж үзсэн байна. Харин 
Увс, Өвөрхангай болон Говьсүмбэр аймгийн иргэд бусад аймгуудаас 
харьцангуй сайн үнэлгээг өгсөн байна.

Улаанбаатар хот болон орон нутгийн иргэдийн дийлэнх хувь нь 
эмнэлгийн хүртээмж, эмчилгээний чанар муу байдаг гэж хариулжээ. 
Нарийн мэргэжлийн ур чадвартай эмч, шаардлагатай тоног, төхөөрөмж 
бүхий голлох томоохон эмнэлгүүд Улаанбаатар хотод төвлөрсөн ч орон 
нутгийн иргэд Улаанбаатар хотод ирж эмчлүүлдэг нь хот болон орон 
нутгийн иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж болон чанар муу гэсэн 
хариулт ойролцоо гарахад нөлөөлсөн байх талтай. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зураг 3.20 Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт хэр байна вэ?

15 
 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанар улсын хэмжээнд ерөнхийдөө муу дүнтэй гарсан 
бөгөөд Ховд, Орхон болон Дархан-Уул аймгийн иргэд эмчилгээний чанарыг нэлээд муу гэж 
үзсэн байна. Харин Увс, Өвөрхангай болон Говьсүмбэр аймгийн иргэд бусад аймгуудаас 
харьцангуй сайн үнэлгээг өгсөн байна. 

Улаанбаатар хот болон орон нутгийн иргэдийн дийлэнх хувь нь эмнэлгийн хүртээмж, 
эмчилгээний чанар муу байдаг гэж хариулжээ. Нарийн мэргэжлийн ур чадвартай эмч, 
шаардлагатай тоног, төхөөрөмж бүхий голлох томоохон эмнэлгүүд Улаанбаатар хотод 
төвлөрсөн ч орон нутгийн иргэд Улаанбаатар хотод ирж эмчлүүлдэг нь хот болон орон 
нутгийн иргэдийн хувьд эмнэлгийн хүртээмж болон чанар муу гэсэн хариулт ойролцоо 
гарахад нөлөөлсөн байх талтай.    

Зураг 3.20 Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт хрэ байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 19% нь цэцэрлэг сургуульд хамрагдалт сайн, 51% нь 
боломжийн гэж хариулсан бол үлдсэн 31% нь муу байдаг гэж үзжээ. 

Орон нутгаас судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх буюу 54% цэцэрлэг, сургуульд 
хамрагдалт боломжийн байна гэсэн бол Улаанбаатар хотын иргэдийн тал орчим хувь (47%) нь 
муу гэж үзсэн нь Улаанбаатарт хөдөө орон нутагтай харьцуулахад цэцэрлэг, сургуульд 
хамрагдалт ихээхэн хүндрэлтэй байгааг харуулж байна.  
Шигтгээ 5. Эрүүл мэнд болон боловсролын байгууллагуудын статистик 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 19% нь цэцэрлэг сургуульд 
хамрагдалт сайн, 51% нь боломжийн гэж хариулсан бол үлдсэн 31% нь 
муу байдаг гэж үзжээ.

Орон нутгаас судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх буюу 54% 
цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт боломжийн байна гэсэн бол 
Улаанбаатар хотын иргэдийн тал орчим хувь (47%) нь муу гэж үзсэн нь 
Улаанбаатарт хөдөө орон нутагтай харьцуулахад цэцэрлэг, сургуульд 
хамрагдалт ихээхэн хүндрэлтэй байгааг харуулж байна. 

шигтгээ 5. Эрүүл мэнд болон боловсролын байгууллагуудын статистик
Монгол улсын эрүүл 
мэндийн байгууллагын 
тогтолцоо нь нийгмийн 
эрүүл мэндийн, эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний, 
эм хангамжийн, анагаах 
ухааны боловсрол, эрдэм 
шинжилгээ, сургалтын үйл 
ажиллагаа хариуцсан төрийн, 
хувийн хэвшлийн, холимог 
өмчийн эрүүл мэндийн 
байгууллагаас бүрдэнэ. 

Эрүүл мэндийн байгууллагын тоо

Эх сурвалж: ҮСХ
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Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагын тогтолцоо нь нийгмийн эрүүл мэндийн, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний, эм хангамжийн, анагаах ухааны боловсрол, эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагаа 
хариуцсан төрийн, хувийн хэвшлийн, холимог өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бүрдэнэ.  

Эрүүл мэндийн байгууллагын тоо 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Монгол улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 2,773 эрүүл мэндийн 
байгууллагууд ажиллаж байна. Үүнээс нийт 576 нь клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, эмнэлгийн 
төвүүд, аймаг, дүүрэг, сумдын эмнэлгүүд болон өрхийн эмнэлэг, 1,171 нь хувийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 
байгаа бол 967 нь эмийн сангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд байна.  

10,000 хүнд ногдох эмнэлгийн орны тоо 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Улсын хэмжээнд эмнэлгийн байгууллагын орны тоо 2010 оны хүртэл тасралтгүй бууралттай байсан бол 2011 
оноос харьцангуй сайжирч эмнэлгийн хүртээмж нэмэгдэж эхэлжээ. Харин 2012-2014 оны хооронд хүртээмж 
төдийлөн нэмэгдээгүй байсан бол 2015 онд өмнөх жилүүдээс нэлээд сайжирчээ.  

Нэг их эмчид ногдох хүний тоо 

Улсын хэмжээнд 2015 оны эцсийн байдлаар нэг их эмчид 310 хүн ногдож байна. Нэг хүнд ногдох их эмчийн тоог 
аймаг, нийслэлээр авч үзвэл Улаанбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь аймгуудад эмчийн хүрэлцээ бусад аймгуудаас 
сайж буюу 228, 287, 301 хүн тус тус ногдож байна.  

Дийлэнх аймгуудын хувьд улсын дундажтай харьцуулахад эмчийн хүрэлцээ муу байгаа бөгөөд ялангуяа 
Архангай, Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хүрэлцээ хамгийн муу буюу нэг их эмчимд ногдох хүний тоо 
Улаанбаатар хотоос даруй хоѐр дахин их байна. 
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Монгол улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 2,773 
эрүүл мэндийн байгууллагууд ажиллаж байна. Үүнээс нийт 576 нь клиникийн болон 
төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, эмнэлгийн төвүүд, аймаг, дүүрэг, сумдын эмнэлгүүд 
болон өрхийн эмнэлэг, 1,171 нь хувийн эрүүл мэндийн байгууллагууд байгаа бол 967 
нь эмийн сангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд байна. 

10,000 хүнд ногдох эмнэлгийн орны тоо
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Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагын тогтолцоо нь нийгмийн эрүүл мэндийн, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний, эм хангамжийн, анагаах ухааны боловсрол, эрдэм шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагаа 
хариуцсан төрийн, хувийн хэвшлийн, холимог өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бүрдэнэ.  

Эрүүл мэндийн байгууллагын тоо 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Монгол улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 2,773 эрүүл мэндийн 
байгууллагууд ажиллаж байна. Үүнээс нийт 576 нь клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, эмнэлгийн 
төвүүд, аймаг, дүүрэг, сумдын эмнэлгүүд болон өрхийн эмнэлэг, 1,171 нь хувийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 
байгаа бол 967 нь эмийн сангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд байна.  

10,000 хүнд ногдох эмнэлгийн орны тоо 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Улсын хэмжээнд эмнэлгийн байгууллагын орны тоо 2010 оны хүртэл тасралтгүй бууралттай байсан бол 2011 
оноос харьцангуй сайжирч эмнэлгийн хүртээмж нэмэгдэж эхэлжээ. Харин 2012-2014 оны хооронд хүртээмж 
төдийлөн нэмэгдээгүй байсан бол 2015 онд өмнөх жилүүдээс нэлээд сайжирчээ.  

Нэг их эмчид ногдох хүний тоо 

Улсын хэмжээнд 2015 оны эцсийн байдлаар нэг их эмчид 310 хүн ногдож байна. Нэг хүнд ногдох их эмчийн тоог 
аймаг, нийслэлээр авч үзвэл Улаанбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь аймгуудад эмчийн хүрэлцээ бусад аймгуудаас 
сайж буюу 228, 287, 301 хүн тус тус ногдож байна.  

Дийлэнх аймгуудын хувьд улсын дундажтай харьцуулахад эмчийн хүрэлцээ муу байгаа бөгөөд ялангуяа 
Архангай, Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хүрэлцээ хамгийн муу буюу нэг их эмчимд ногдох хүний тоо 
Улаанбаатар хотоос даруй хоѐр дахин их байна. 
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Эх сурвалж: ҮСХ

Улсын хэмжээнд эмнэлгийн байгууллагын орны тоо 2010 оны хүртэл тасралтгүй 
бууралттай байсан бол 2011 оноос харьцангуй сайжирч эмнэлгийн хүртээмж нэмэгдэж 
эхэлжээ. Харин 2012-2014 оны хооронд хүртээмж төдийлөн нэмэгдээгүй байсан бол 
2015 онд өмнөх жилүүдээс нэлээд сайжирчээ. 

Нэг их эмчид ногдох хүний тоо

Улсын хэмжээнд 2015 оны эцсийн байдлаар нэг их эмчид 310 хүн ногдож байна. Нэг 
хүнд ногдох их эмчийн тоог аймаг, нийслэлээр авч үзвэл Улаанбаатар, Говьсүмбэр, 
Дорноговь аймгуудад эмчийн хүрэлцээ бусад аймгуудаас сайн буюу 228, 287, 301 хүн 
тус тус ногдож байна. 

Дийлэнх аймгуудын хувьд улсын дундажтай харьцуулахад эмчийн хүрэлцээ муу байгаа 
бөгөөд ялангуяа Архангай, Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хүрэлцээ хамгийн муу 
буюу нэг их эмчид ногдох хүний тоо Улаанбаатар хотоос даруй хоёр дахин их байна.
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Эх сурвалж: УБСЕГ 

10,000 хүүхдэд ногдох цэцэрлэгийн тоо 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Цэцэрлэгийн хүрэлцээг орон нутаг болон Улаанбаатар хотын хувьд  авч үзвэл 2015 оны эцсийн байдлаар хөдөө 
орон нутгийн 10,000 хүүхдэд 67 цэцэрлэг ногдож байгаа бол Улаанбаатар хотод түүнээс арай бага буюу 61 орчим 
цэцэрлэг ногдож байна. 

10,000 сурагчид ногдох сургуулийн тоо 

 

Эх сурвалж: УБСЕГ 

Харин сургуулийн хүрэлцээг авч үзвэл хөдөө орон нутгийн 10,000 сурагчдад 17-18 сургуульд ногдж байгаа бол 
Улаанбаатар хотод түүнээс ойролцоогоор 2 дахин бага буюу 10 сургууль ногдож байна.  

Улаанбаатар хот дахь сургуулийн хүрэлцээ хөдөө орон нутагтай харьцуулахад бага байгаа нь 
10,000 сурагчид ногдох сургуулийн тооноос харагдаж байна.  

Харин 10,000 хүүхдэд ногдох цэцэрлэгийн тооноос харвал Улаанбаатар хотод сүүлийн 
жилүүдэд цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа ч хөдөө орон нутагтай харьцуулахад 
цэцэрлэгийн хүрэлцээ муу хэвээр байна. 
Зураг 3.21 Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн)) 
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10,000 хүүхдэд ногдох цэцэрлэгийн тоо
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Цэцэрлэгийн хүрэлцээг орон нутаг болон Улаанбаатар хотын хувьд  авч үзвэл 2015 оны эцсийн байдлаар хөдөө 
орон нутгийн 10,000 хүүхдэд 67 цэцэрлэг ногдож байгаа бол Улаанбаатар хотод түүнээс арай бага буюу 61 орчим 
цэцэрлэг ногдож байна. 

10,000 сурагчид ногдох сургуулийн тоо 

 

Эх сурвалж: УБСЕГ 

Харин сургуулийн хүрэлцээг авч үзвэл хөдөө орон нутгийн 10,000 сурагчдад 17-18 сургуульд ногдж байгаа бол 
Улаанбаатар хотод түүнээс ойролцоогоор 2 дахин бага буюу 10 сургууль ногдож байна.  

Улаанбаатар хот дахь сургуулийн хүрэлцээ хөдөө орон нутагтай харьцуулахад бага байгаа нь 
10,000 сурагчид ногдох сургуулийн тооноос харагдаж байна.  

Харин 10,000 хүүхдэд ногдох цэцэрлэгийн тооноос харвал Улаанбаатар хотод сүүлийн 
жилүүдэд цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа ч хөдөө орон нутагтай харьцуулахад 
цэцэрлэгийн хүрэлцээ муу хэвээр байна. 
Зураг 3.21 Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн)) 
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Эх сурвалж: ҮСХ

Цэцэрлэгийн хүрэлцээг орон нутаг болон Улаанбаатар хотын хувьд авч үзвэл 2015 оны 
эцсийн байдлаар хөдөө орон нутгийн 10,000 хүүхдэд 67 цэцэрлэг ногдож байгаа бол 
Улаанбаатар хотод түүнээс арай бага буюу 61 орчим цэцэрлэг ногдож байна.
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Эх сурвалж: ҮСХ

Харин сургуулийн хүрэлцээг авч үзвэл хөдөө орон нутгийн 10,000 сурагчдад 17-18 
сургуульд ногдож байгаа бол Улаанбаатар хотод түүнээс ойролцоогоор 2 дахин бага 
буюу 10 сургууль ногдож байна.

Улаанбаатар хот дахь сургуулийн хүрэлцээ хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад бага байгаа нь 10,000 сурагчид ногдох сургуулийн 
тооноос харагдаж байна. 

Харин 10,000 хүүхдэд ногдох цэцэрлэгийн тооноос харвал Улаанбаатар 
хотод сүүлийн жилүүдэд цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа 
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ч хөдөө орон нутагтай харьцуулахад цэцэрлэгийн хүрэлцээ муу хэвээр 
байна.

Зураг 3.21 Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн)
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эмнэлгийн байгууллагын хүртээмж, эмчилгээний чанартай харьцуулахад цэцэрлэг, сургуульд 
хамрагдалт улсын хэмжээнд харьцангуй боломжийн дүнтэй гарсан. Тухайлбал Говь-Алтай, 
Архангай, Завхан аймгуудын иргэд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдах байдал сайн гэж хариулсан 
байна. Харин Дархан-Уул, Улаанбаатар болон Ховд аймгийн иргэд цэцэрлэг, сургуульд 
хамрагдах байдал бага зэрэг муу гэж хариулжээ.   

Амьжиргааг сайжруулахын тулд авах шаардлагатай арга хэмжээ 

Санал асуулгад оролцогчдын ихэнх нь өрхийн амьжиргааг сайжруулахын тулд нэн тэргүүнд 
ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, цалин, тэтгэврийг өсгөх, хэрэглээний барааны үнийн өсөлтийг 
бага түвшинд байлгах болон эдийн засгийн тогтвортой орчин бий болгох арга хэмжээнүүдийг 
авах нь зүйтэй гэж үзсэн байна.  
Зураг 3.22 Авах шаардлагатай арга хэмжээ 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Эмнэлгийн байгууллагын хүртээмж, эмчилгээний чанартай 
харьцуулахад цэцэрлэг, сургуульд хамрагдалт улсын хэмжээнд 
харьцангуй боломжийн дүнтэй гарсан. Тухайлбал Говь-Алтай, 
Архангай, Завхан аймгуудын иргэд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдах 
байдал сайн гэж хариулсан байна. Харин Дархан-Уул, Улаанбаатар 
болон Ховд аймгийн иргэд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдах байдал бага 
зэрэг муу гэж хариулжээ. 

3.7. Амьжиргааг сайжруулахын тулд авах шаардлагатай арга хэмжээ

Санал асуулгад оролцогчдын ихэнх нь өрхийн амьжиргааг 
сайжруулахын тулд нэн тэргүүнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, цалин, 
тэтгэврийг өсгөх, хэрэглээний барааны үнийн өсөлтийг бага түвшинд 
байлгах болон эдийн засгийн тогтвортой орчин бий болгох арга 
хэмжээнүүдийг авах нь зүйтэй гэж үзсэн байна.
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Зураг 3.22 Авах шаардлагатай арга хэмжээ

19 
 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Үүний дараагаар бизнес эрхлэх орчин, нөхцөлийг сайжруулах, ядуурлыг бууруулах, 
эмнэлгийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүртээмжтэй болгох, цэцэрлэг сургуулийн хүрэлцээг 
нэмэгдүүлэх, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрийг төрийн бодлогоор 
зохицуулах шаардлагатай байна гэжээ.  

Өмнөх судалгаагаар цалин тэтгэвэр өсгөх, эдийн засгийн тогтвортой орчинг бий болгох гэсэн 
сонголтууд нэн тэргүүнд байсан бол энэ удаагийн судалгаагаар  ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэхийг харьцангуй их сонгосон байгаа нь ажилгүйдэл нийгмийн ихээхэн тулгамдсан 
асуудал болж байгааг тодотгон харуулж байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Үүний дараагаар бизнес эрхлэх орчин, нөхцөлийг сайжруулах, ядуурлыг 
бууруулах, эмнэлгийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүртээмжтэй болгох, 
цэцэрлэг сургуулийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, боловсрол, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний төлбөрийг төрийн бодлогоор зохицуулах шаардлагатай 
байна гэжээ. 

Өмнөх судалгаагаар цалин тэтгэвэр өсгөх, эдийн засгийн тогтвортой 
орчинг бий болгох гэсэн сонголтууд нэн тэргүүнд байсан бол энэ 
удаагийн судалгаагаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийг харьцангуй их 
сонгосон байгаа нь ажилгүйдэл нийгмийн ихээхэн тулгамдсан асуудал 
болж байгааг тодотгон харуулж байна.



211

Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

3.8. Өрхийн амьжиргааны талаарх түүвэр судалгааны дүгнэлт
Өрхийн амьжиргааны байдал өмнөх судалгааны дүнгээс огцом буурч, 
2002 оноос хойших нийт судалгаа явуулсан үеүдийнхээс хамгийн доод 
түвшиндээ хүрсэн бөгөөд тогтмол орлогогүй, цагийн ажил хийдэг, 
хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг, тэтгэвэр авдаг иргэдийн амьжиргаа нэлээд 
муудсан байна.
Түүнчлэн эдийн засгийн өсөлт саарсан, тэр дундаа ажиллах хүч ихээр 
шаардагддаг худалдаа, үйлчилгээ, барилгын салбарын өсөлт буурч 
ажилгүйдэл нэмэгдсэн нь хүн ам ихээр суурьшсан Улаанбаатар хот дахь 
иргэдийн орлого буурч, амьжиргаа нь муудахад голлон нөлөөлжээ.
Цалингийн, бизнесийн орлого болон тэтгэвэр, тэтгэмж нь өрхийн 
орлогын гол эх үүсвэр болдог ба сүүлийн жилүүдэд орлого төдийлөн 
өсөөгүй байна. Харин хүнсний барааны үнэ бууралттай байсан 
ч хэрэглээ хумигдаагүй, үүний зэрэгцээ зайлшгүй хэрэглээний 
(цахилгаан, ус, дулаан) зардал бага зэрэг өссөн нь орлогын хүрэлцээг 
бууруулж, амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж байна. 
Иргэд орлогоос давсан зардлаа ихэвчлэн зээлээр тэр дундаа банкнаас 
хэрэглээний зээл (цалин, хэрэглээ, тэтгэврийн зээл) авч санхүүжүүлдэг 
байна. Уг зээлээ эргүүлэн төлөхөд зээлийн хүү өндөр, хугацаа богино 
мөн ажилгүйдэл нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор өрхийн аль нэг 
гишүүн ажилгүй болох нь ихээхэн хүндрэл болдог гэж судалгаанд 
оролцогчид үзжээ. 
Иргэд эмнэлгийн хүртээмж, эмчилгээний чанарт өмнөх жилүүдийн адил 
хангалтгүй гэсэн үнэлгээг өглөө. Эмч мэргэжилтний тоо хүрэлцээгүй 
байгаагийн зэрэгцээ эмчийн ур чадварыг дээшлүүлэх, эмнэлгийн тоног, 
төхөөрөмжийг сайжруулах шаардлагатай байгаа талаар судалгаанд 
оролцогчид дурдаж байлаа. 
Сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмж нийслэлд ихээхэн тулгамдсан асуудал 
болж байгаа ба 10,000 хүүхдэд ногдох сургуулийн тоогоороо хөдөө, 
орон нутгаас хоёр дахин бага үзүүлэлттэй байна.
Иргэд эдийн засгийн байдал хүндэрсэн, бизнесийн үйл ажиллагаа 
хумигдаж ажилгүйдэл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор ажлын байрыг 
хадгалах, цаашлаад шинээр ажлын байрыг бий болгох болон цалин, 
тэтгэврийг өсгөх нь өрхийн амьжиргааг сайжруулахын тулд нэн 
тэргүүнд авах шаардлагатай арга хэмжээ гэжээ. Түүнчлэн эдийн засгийн 
тогтвортой орчинг бий болгох нь иргэдийн амьжиргаанд эерэгээр 
нөлөөлнө гэж үзсэн байна. 
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IV. НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

4.1. Гадаад орчны нөлөө

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн тал орчим буюу 49% нь эдийн 
засгийн гадаад орчин манай улсад сөргөөр нөлөөлж байна, 27% нь 
нөлөөгүй гэж үзсэн бол 25% нь эергээр нөлөөлж байна гэсэн хариултыг 
өгчээ.

Зураг 4.1 Эдийн засгийн гадаад орчин манай улсад ямар нөлөө үзүүлж 
байна вэ?
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Манай улсын экспортын 90 гаруй хувийг бүрдүүлдэг уул уурхайн түүхий эдийн дэлхийн зах 
зээл дэх үнэ 2011 оноос хойш тасралтгүй буурсан нь экспортын орлогыг багасгах гол 
шалтгаан болсон байна. 

Үүний зэрэгцээ богино хугацааны хөрөнгийн гадагшлах урсгал бага зэрэг нэмэгдсэн, ГШХО-
ын хэмжээ (эдийн засаг эрчимтэй өсч байсан үетэй харьцуулахад) эрс буурсан нь иргэдийн 
хувьд гадаад орчин эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзэхэд нөлөөлжээ.  
Шигтгээ 6. Гадаад эдийн засгийн орчин 

2016 оны I улиралд АНУ, Хятадын эдийн засгийн өсөлт саарсан бол Евро бүсийн эдийн засаг тогтвортой өслөө.  
Хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт өсч, Хятадын эдийн засгийг дэмжсэн ч гадаад эрэлт сул байгаагаас экспорт буурсан 
нь эдийн засгийн өсөлт саарах гол хүчин зүйл болж байна. Газрын тос, металлуудын үнэ хямдарсанаас хөрөнгө 
оруулалт, аж үйлдвэрийн салбар дахь нийт үйлдвэрлэл буурч, АНУ-ын эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө 
үзүүлэв.  Харин газрын тосны хямд үнэ, мөнгөний уламжлалт бус тэлэх бодлогын нөлөөгөөр Евро бүсийн дотоод 
эрэлт өсч, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжлээ.  Оросын эдийн засгийн хувьд инфляци буурч, үйлчилгээний салбар 
идэвхжиж, алгуур сэргэх төлөвтэй байна.   

Холбооны нөөцийн банк бодлогын хүүгээ нэмэхээ хойшлуулсанаар ам.долларын ханш суларсаны зэрэгцээ 
Хятадын барилгын салбар идэвхжиж, нүүрс, төмрийн хүдэр, зэсийн импорт нэмэгдсэн нь 2016 оны 3-4 дүгээр 
сард голлох металлуудын үнэ өсөхөд нөлөөлжээ.   4 дүгээр сард болсон ОПЕК-ийн ээлжит хурлаар гишүүн 
орнууд газрын тосны нийлүүлэлтээ царцаах хэлэлцээрт хүрч чадаагүйн дээр Иран улс нийлүүлэлтээ нэмэх 
бодлогыг хатуу баримталж байгаа нь газрын тосны үнэ хямд байх гол хүчин зүйл болж байна. 

Монгол улсын экспортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 

 
Зэс: 2016 оны I улиралд дунджаар 4675$ байсан нэг тонн зэсийн үнэ 4 дүгээр сард 4873$-т хүрч өслөө.  Хятадын 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Манай улсын экспортын 90 гаруй хувийг бүрдүүлдэг уул уурхайн 
түүхий эдийн дэлхийн зах зээл дэх үнэ 2011 оноос хойш тасралтгүй 
буурсан нь экспортын орлогыг багасгах гол шалтгаан болсон байна.

Үүний зэрэгцээ богино хугацааны хөрөнгийн гадагшлах урсгал бага 
зэрэг нэмэгдсэн, ГШХО-ын хэмжээ (эдийн засаг эрчимтэй өсч байсан 
үетэй харьцуулахад) эрс буурсан нь иргэдийн хувьд гадаад орчин эдийн 
засагт сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзэхэд нөлөөлжээ. 
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

шигтгээ 6. Гадаад эдийн засгийн орчин
2016 оны I улиралд АНУ, Хятадын эдийн засгийн өсөлт саарсан бол Евро бүсийн 
эдийн засаг тогтвортой өслөө. Хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт өсч, Хятадын эдийн засгийг 
дэмжсэн ч гадаад эрэлт сул байгаагаас экспорт буурсан нь эдийн засгийн өсөлт саарах 
гол хүчин зүйл болж байна. Газрын тос, металлуудын үнэ хямдарсанаас хөрөнгө 
оруулалт, аж үйлдвэрийн салбар дахь нийт үйлдвэрлэл буурч, АНУ-ын эдийн засгийн 
өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэв. Харин газрын тосны хямд үнэ, мөнгөний уламжлалт 
бус тэлэх бодлогын нөлөөгөөр Евро бүсийн дотоод эрэлт өсч, эдийн засгийн өсөлтийг 
дэмжлээ. Оросын эдийн засгийн хувьд инфляци буурч, үйлчилгээний салбар идэвхжиж, 
алгуур сэргэх төлөвтэй байна. 

Холбооны нөөцийн банк бодлогын хүүгээ нэмэхээ хойшлуулсанаар ам.долларын ханш 
суларсаны зэрэгцээ Хятадын барилгын салбар идэвхжиж, нүүрс, төмрийн хүдэр, 
зэсийн импорт нэмэгдсэн нь 2016 оны 3-4 дүгээр сард голлох металлуудын үнэ өсөхөд 
нөлөөлжээ. 4 дүгээр сард болсон ОПЕК-ийн ээлжит хурлаар гишүүн орнууд газрын 
тосны нийлүүлэлтээ царцаах хэлэлцээрт хүрч чадаагүйн дээр Иран улс нийлүүлэлтээ 
нэмэх бодлогыг хатуу баримталж байгаа нь газрын тосны үнэ хямд байх гол хүчин 
зүйл болж байна.

Монгол улсын экспортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээл дээрх үнэ
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Зэс: 2016 оны I улиралд дунджаар 4675$ байсан нэг тонн зэсийн үнэ 4 дүгээр сард 
4873$-т хүрч өслөө. Хятадын барилгын салбар идэвхжиж, зэсийн импорт 2, 3 дугаар 
сард өмнөх оны мөн үеэс 50, 36 хувиар тус тус өссөн, Холбооны нөөцийн банк бодлогын 
хүүгээ хэвээр үлдээж, ам.долларын ханш суларсан, түүнчлэн 4 дүгээр сарын дунд үед 
Чилид их хэмжээний үер болж, зэсийн уурхай 6 өдрийн турш хаагдсанаас үнэ ийнхүү 
өсчээ. 

Алт: 2016 оны I улиралд дунджаар 1181$ байсан нэг унц алтны 4 дүгээр сард өсч, 
1242$-т хүрчээ. Холбооны Нөөцийн Банк 4 дүгээр сарын хурлаар бодлогын хүүгээ 
хэвээр үлдээж, ам.долларын ханш суларсанаар алтны ханшийг дэмжлээ. Түүнчлэн, 
эдийн засгийг дэмжих зорилгоор Япон, Швед, Данийн төв банкууд хасах хүүгийн 
бодлогод шилжсэн нь хөрөнгө оруулагчид евро, ам.доллараас илүүтэй алтанд хөрөнгө 
оруулах сонирхлыг нэмэгдүүлж, алтны үнэ ийнхүү өсчээ. 
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Хүрэн нүүрс: 2016 оны I улиралд дунджаар 40$ байсан нэг тонн хүрэн нүүрсний үнэ 
4 дүгээр сард өсч, 47$-т хүрчээ. Уул уурхайн салбарт тэргүүлэх компанийн нэг Би Эйч 
Пи Билитоны хүрэн нүүрсний үйлдвэрлэл 4 дүгээр сард өмнөх оны мөн үеэс 24 хувиар 
буурч, нийлүүлэлт саарсан, Хятадын хүрэн нүүрсний импорт 3 дугаар сард 47 хувиар 
нэмэгдсэн зэргээс шалтгаалан үнэ ийнхүү өсчээ.

Коксжих нүүрс: 2016 оны I улиралд дунджаар 81$/тн байсан Австралийн Японтой 
хийсэн сайн чанарын коксжих нүүрсний гэрээний жишиг үнэ 4 дүгээр сард 84$/тн-д 
хүрч өссөн ба үүнийг дагаад Австралийн коксжих нүүрсний захын ханш 4 дүгээр сард 
өсч, 81$/тн-д хүрчээ. Коксжих нүүрсний үйлдвэрлэлээр улсдаа дээгүүрт орох Хятадын 
Шанси мужид олборлолт буурч, коксжих нүүрсний импорт 3 дугаар сард өмнөх сараас 
72 хувиар өссөн дүнтэй гарсан нь үнэ өсөхөд голлон нөлөөлжээ.

Түүхий нефть: 2016 оны I улиралд дунджаар 34$ байсан нэг баррель Брент маркийн 
газрын тосны үнэ 4 дүгээр сард 41$-т хүрч өсчээ. Иран газрын тосны зах зээлд эргэн 
ирсэнээр нийлүүлэлт нэмэгдсэн нь I улиралд үнэ хямд байх гол хүчин зүйл болсон 
бол 4 дүгээр сард ОПЕК-ийн гишүүн орон болох Кувейт улсад газрын тос олборлогч 
компаниудын ажилчдын дунд ажил хаялт болж, нийлүүлэлт саарсан нь үнэ өсөхөд 
нөлөөлжээ.

Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл
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барилгын салбар идэвхжиж, зэсийн импорт 2, 3 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 50, 36 хувиар тус тус өссөн, 
Холбооны нөөцийн банк бодлогын хүүгээ хэвээр үлдээж, ам.долларын ханш суларсан, түүнчлэн 4 дүгээр сарын 
дунд үед Чилид их хэмжээний үер болж, зэсийн уурхай 6 өдрийн турш хаагдсанаас үнэ ийнхүү өсчээ.  

Алт: 2016 оны I улиралд дунджаар 1181$ байсан нэг унц алтны 4 дүгээр сард өсч, 1242$-т хүрчээ. Холбооны 
Нөөцийн Банк 4 дүгээр сарын хурлаар бодлогын хүүгээ хэвээр үлдээж, ам.долларын ханш суларсанаар алтны 
ханшийг дэмжлээ. Түүнчлэн, эдийн засгийг дэмжих зорилгоор Япон, Швед, Данийн төв банкууд хасах хүүгийн 
бодлогод шилжсэн нь хөрөнгө оруулагчид евро, ам.доллараас илүүтэй алтанд хөрөнгө оруулах сонирхлыг 
нэмэгдүүлж, алтны үнэ ийнхүү өсчээ.  

Хүрэн нүүрс: 2016 оны  I улиралд дунджаар 40$ байсан нэг тонн хүрэн нүүрсний үнэ 4 дүгээр сард өсч, 47$-т 
хүрчээ.   Уул уурхайн салбарт тэргүүлэх компанийн нэг Би Эйч Пи Билитоны  хүрэн нүүрсний үйлдвэрлэл 4 
дүгээр сард өмнөх оны мөн үеэс 24 хувиар буурч,  нийлүүлэлт саарсан,  Хятадын хүрэн нүүрсний импорт 3 
дугаар сард 47 хувиар нэмэгдсэн зэргээс шалтгаалан үнэ ийнхүү өсчээ. 

Коксжих нүүрс: 2016 оны I улиралд дунджаар 81$/тн байсан Австралийн Японтой хийсэн сайн чанарын коксжих 
нүүрсний гэрээний жишиг үнэ 4 дүгээр сард 84$/тн-д хүрч өссөн ба үүнийг дагаад Австралийн коксжих нүүрсний 
захын ханш 4 дүгээр сард өсч, 81$/тн-д хүрчээ. Коксжих нүүрсний үйлдвэрлэлээр улсдаа дээгүүрт орох Хятадын 
Шанси мужид олборлолт буурч, коксжих нүүрсний импорт 3 дугаар сард өмнөх сараас 72 хувиар өссөн дүнтэй 
гарсан нь үнэ өсөхөд голлон нөлөөлжээ. 

Түүхий нефть: 2016 оны I улиралд дунджаар 34$ байсан нэг баррель Брент маркийн газрын тосны үнэ 4 дүгээр 
сард 41$-т хүрч өсчээ.  Иран газрын тосны зах зээлд эргэн ирсэнээр нийлүүлэлт нэмэгдсэн нь I улиралд үнэ хямд 
байх гол хүчин зүйл болсон бол 4 дүгээр сард ОПЕК-ийн гишүүн орон болох Кувейт улсад газрын тос олборлогч 
компаниудын ажилчдын дунд ажил хаялт болж, нийлүүлэлт саарсан нь үнэ өсөхөд нөлөөлжээ. 

Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл 

 
Эх сурвалж:Монголбанк 

2016 оны  1-р  улиралд  урсгал  данс  11  сая ам.долларын алдагдалтай, хөрөнгө ба санхүүгийн данс 141 сая 
долларын ашигтай, нийт төлбөрийн тэнцэл  38  сая  ам.долларын  алдагдалтай  буюу гадаад  валютын  улсын  
нөөц уг дүнгээр  буурчээ. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад урсгал дансны алдагдал 17 сая ам.доллараар 
буурсан бол хөрөнгө ба санхүүгийн данс 177 сая  ам.доллараар сайжирсан байна. 

Эдийн засгийн байдал 

Санал асуулгад оролцсон нийт иргэдийн 6% нь эдийн засаг сайжирч байна, 27% нь хэвэндээ 
байна гэж хариулсан бол дийлэнх буюу 72% нь эдийн засгийн байдлыг муудаж байна гэсэн 
хариултыг өглөө. 
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Эх сурвалж: Монголбанк

2016 оны 1-р улиралд урсгал данс 11 сая ам.долларын алдагдалтай, хөрөнгө ба 
санхүүгийн данс 141 сая ам.долларын ашигтай, нийт төлбөрийн тэнцэл 38 сая 
ам.долларын алдагдалтай буюу гадаад валютын улсын нөөц уг дүнгээр буурчээ. 
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад урсгал дансны алдагдал 17 сая ам.доллараар 
буурсан бол хөрөнгө ба санхүүгийн данс 177 сая ам.доллараар сайжирсан байна.

4.2. Эдийн засгийн байдал

Санал асуулгад оролцсон нийт иргэдийн 6% нь эдийн засаг сайжирч 
байна, 27% нь хэвэндээ байна гэж хариулсан бол дийлэнх буюу 72% нь 
эдийн засгийн байдлыг муудаж байна гэсэн хариултыг өглөө.
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Зураг 4.2 Эдийн засгийн өнөөгийн байдал ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эдийн засгийн өнөөгийн байдал муудаж байна гэсэн хариултын хувь Улаанбаатар хотод 
харьцангуй өндөр байна. Улаанбаатар хотод голлон төвлөрсөн, ажиллах хүч ихээр шаарддаг 
барилга болон худалдаа, үйлчилгээний салбаруудын идэвхжил суларсан нь хүн ам ихээр 
суурьшсан нийслэлийн иргэдийн хувьд ажилгүйдэл нэмэгдэн, өрхийн орлого буурч улмаар 
эдийн засгийн байдал муудаж байна гэж үзэхэд нөлөөлжээ. 
Зураг 4.3 ДНБ-ий өсөлт, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан )  

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

2011 онд эдийн засгийн өсөлт хамгийн өндөр буюу 17.5 хувьд хүрч байсан бол 2013 оноос 
эдийн засгийн өсөлт саарч 2015 оны эцэст 2.3%-д хүрсэн байна. 

Энэ удаагийн судалгаагаар эдийн засгийн өнөөгийн байдлын талаарх чиглэлийн индекс өмнөх 
судалгааны дүнгээс бага зэрэг сайжирсан хэдий ч “эдийн засаг муудсан” гэсэн мужид хэвээр 
байна.   

Иргэдийн эдийн засгийн байдалд өгсөн үнэлгээ өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг 
сайжрахад дэд бүтцийн (төмөр зам, Эгийн голын усан цахилгаан станц) томоохон төслүүдийн 
санхүүжилт шийдэгдсэн, түүнчлэн “Оюутолгой”-н гүний уурхайн бүтээн байгуулалт эхэлж, 
ажиллах хүчний эрэлтээ нэмэгдүүлэхээр байгаа нь нөлөөлсөн байх талтай. 

Зураг 4.4 Эдийн засгийн өнөөгийн байдал (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн)) 

6% 

22% 

72% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Сайжирч байна Хэвэндээ байна Муудаж байна 

Улсын хэмжээнд 
Орон нутаг 
Улаанбаатар 

4.7% 
7.0% 7.3% 8.6% 

10.2% 

-1.3% 

17.3% 

11.6% 

7.9% 

2.3% 3.1% 

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
Эдийн засгийн өсөлт (б.т) 
Чиглэлийн индекс  

Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Эдийн засгийн өнөөгийн байдал муудаж байна гэсэн хариултын хувь 
Улаанбаатар хотод харьцангуй өндөр байна. Улаанбаатар хотод голлон 
төвлөрсөн, ажиллах хүч ихээр шаарддаг барилга болон худалдаа, 
үйлчилгээний салбаруудын идэвхжил суларсан нь хүн ам ихээр 
суурьшсан нийслэлийн иргэдийн хувьд ажилгүйдэл нэмэгдэн, өрхийн 
орлого буурч улмаар эдийн засгийн байдал муудаж байна гэж үзэхэд 
нөлөөлжээ.

Зураг 4.3 ДНБ-ий өсөлт, чиглэлийн индекс
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан) 
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Зураг 4.2 Эдийн засгийн өнөөгийн байдал ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эдийн засгийн өнөөгийн байдал муудаж байна гэсэн хариултын хувь Улаанбаатар хотод 
харьцангуй өндөр байна. Улаанбаатар хотод голлон төвлөрсөн, ажиллах хүч ихээр шаарддаг 
барилга болон худалдаа, үйлчилгээний салбаруудын идэвхжил суларсан нь хүн ам ихээр 
суурьшсан нийслэлийн иргэдийн хувьд ажилгүйдэл нэмэгдэн, өрхийн орлого буурч улмаар 
эдийн засгийн байдал муудаж байна гэж үзэхэд нөлөөлжээ. 
Зураг 4.3 ДНБ-ий өсөлт, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д сайжирсан )  

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

2011 онд эдийн засгийн өсөлт хамгийн өндөр буюу 17.5 хувьд хүрч байсан бол 2013 оноос 
эдийн засгийн өсөлт саарч 2015 оны эцэст 2.3%-д хүрсэн байна. 

Энэ удаагийн судалгаагаар эдийн засгийн өнөөгийн байдлын талаарх чиглэлийн индекс өмнөх 
судалгааны дүнгээс бага зэрэг сайжирсан хэдий ч “эдийн засаг муудсан” гэсэн мужид хэвээр 
байна.   

Иргэдийн эдийн засгийн байдалд өгсөн үнэлгээ өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг 
сайжрахад дэд бүтцийн (төмөр зам, Эгийн голын усан цахилгаан станц) томоохон төслүүдийн 
санхүүжилт шийдэгдсэн, түүнчлэн “Оюутолгой”-н гүний уурхайн бүтээн байгуулалт эхэлж, 
ажиллах хүчний эрэлтээ нэмэгдүүлэхээр байгаа нь нөлөөлсөн байх талтай. 

Зураг 4.4 Эдийн засгийн өнөөгийн байдал (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн)) 
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Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

2011 онд эдийн засгийн өсөлт хамгийн өндөр буюу 17.5 хувьд хүрч 
байсан бол 2013 оноос эдийн засгийн өсөлт саарч 2015 оны эцэст 2.3%-д 
хүрсэн байна.

Энэ удаагийн судалгаагаар эдийн засгийн өнөөгийн байдлын талаарх 
чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг сайжирсан 
хэдий ч “эдийн засаг муудсан” гэсэн мужид хэвээр байна. 

Иргэдийн эдийн засгийн байдалд өгсөн үнэлгээ өмнөх судалгааны 
дүнгээс бага зэрэг сайжрахад дэд бүтцийн (төмөр зам, Эгийн голын 
усан цахилгаан станц) томоохон төслүүдийн санхүүжилт шийдэгдсэн, 
түүнчлэн “Оюутолгой”-н гүний уурхайн бүтээн байгуулалт эхэлж, 
ажиллах хүчний эрэлтээ нэмэгдүүлэхээр байгаа нь нөлөөлсөн байх 
талтай.

Зураг 4.4 Эдийн засгийн өнөөгийн байдал (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 муу, 0-д хэвийн, 0-ээс 1-д сайн))
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Өмнөговь, Баянхонгор аймаг болон Улааанбаатар, Дундговь аймгийн иргэд  эдийн засгийн 
өнөөгийн байдал нэлээд муудсан гэж үзсэн бол Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий аймгийн иргэд 
харьцангуй бага муудсан гэж хариулсан байна. 

 

Шигтгээ 7. Эдийн засгийн бодит өсөлт 

Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий бодит өсөлт 2015 онд 2.3% болж, өсөлтийн хурдац нь 2014 
оны гүйцэтгэлээс 5.6 нэгж хувиар саарсан үзүүлэлттэй гарлаа.  

ДНБ-ий бодит өсөлтөд үзүүлж эдийн засгийн салбаруудын хувь нэмэр 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Эдийн засгийн бодит өсөлтөд хөдөө аж ахуй, уул уурхайн салбарын үзүүлэх хувь нэмэр харьцангуй тогтвортой 
хадгалагдаж, эерэг нөлөө үзүүлж байгаа бол улсын төсвийн нөлөөлөл буюу бүтээгдэхүүний цэвэр татварын бодит 
өөрчлөлт 2014 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн сөрөг утгатай болж, энэхүү хандлага 2015 оны турш үргэлжилсэн нь 
ДНБ-ий бодит өсөлтийг бууруулах чиглэлд нөлөөтэй байв. 

ДНБ-ий бодит өсөлтийн задаргаа  
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Өмнөговь, Баянхонгор аймаг болон Улааанбаатар, Дундговь аймгийн 
иргэд эдийн засгийн өнөөгийн байдал нэлээд муудсан гэж үзсэн бол 
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Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий аймгийн иргэд харьцангуй бага муудсан 
гэж хариулсан байна.

шигтгээ 7. Эдийн засгийн бодит өсөлт
Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий бодит өсөлт 2015 онд 2.3% болж, 
өсөлтийн хурдац нь 2014 оны гүйцэтгэлээс 5.6 нэгж хувиар саарсан үзүүлэлттэй гарлаа. 

ДНБ-ий бодит өсөлтөд үзүүлж эдийн засгийн салбаруудын хувь нэмэр 

24 
 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Өмнөговь, Баянхонгор аймаг болон Улааанбаатар, Дундговь аймгийн иргэд  эдийн засгийн 
өнөөгийн байдал нэлээд муудсан гэж үзсэн бол Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий аймгийн иргэд 
харьцангуй бага муудсан гэж хариулсан байна. 

 

Шигтгээ 7. Эдийн засгийн бодит өсөлт 

Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий бодит өсөлт 2015 онд 2.3% болж, өсөлтийн хурдац нь 2014 
оны гүйцэтгэлээс 5.6 нэгж хувиар саарсан үзүүлэлттэй гарлаа.  

ДНБ-ий бодит өсөлтөд үзүүлж эдийн засгийн салбаруудын хувь нэмэр 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Эдийн засгийн бодит өсөлтөд хөдөө аж ахуй, уул уурхайн салбарын үзүүлэх хувь нэмэр харьцангуй тогтвортой 
хадгалагдаж, эерэг нөлөө үзүүлж байгаа бол улсын төсвийн нөлөөлөл буюу бүтээгдэхүүний цэвэр татварын бодит 
өөрчлөлт 2014 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн сөрөг утгатай болж, энэхүү хандлага 2015 оны турш үргэлжилсэн нь 
ДНБ-ий бодит өсөлтийг бууруулах чиглэлд нөлөөтэй байв. 

ДНБ-ий бодит өсөлтийн задаргаа  
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Эх сурвалж: ҮСХ

Эдийн засгийн бодит өсөлтөд хөдөө аж ахуй, уул уурхайн салбарын үзүүлэх хувь нэмэр 
харьцангуй тогтвортой хадгалагдаж, эерэг нөлөө үзүүлж байгаа бол улсын төсвийн 
нөлөөлөл буюу бүтээгдэхүүний цэвэр татварын бодит өөрчлөлт 2014 оны 2 дугаар 
улирлаас эхлэн сөрөг утгатай болж, энэхүү хандлага 2015 оны турш үргэлжилсэн нь 
ДНБ-ий бодит өсөлтийг бууруулах чиглэлд нөлөөтэй байв.

ДНБ-ий бодит өсөлтийн задаргаа 
(эцсийн ашиглалтын аргаар)

25 
 

(эцсийн ашиглалтын аргаар)  
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон ДНБ-ий задаргаанаас харахад нийт хөрөнгө оруулалт 2014 онд эрс багасч, 
2015 онд үргэлжлэн буурч байгаа нь эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлсөн байна. Харин эцсийн хэрэглээ 
харьцангуй тогтвортой түвшинд байж, 2009 оны эдийн засгийн хямралын үеийнх шиг агшиж, буураагүй байна. 
Гадаад худалдааны тэнцэл 2015 онд 531 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарснаар цэвэр экспорт ДНБ-ий бодит 
өсөлтөд голлох эерэг нөлөөг үзүүлсэн. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 7% нь инфляцийн түвшин бага, 12% нь боломжийн байна 
гэсэн хариултыг өгсөн бол дийлэнх буюу 81% нь (өмнөх судалгааны дүнгээс 5 нэгж хувиар 
буурсан) инфляцийн түвшин өндөр байна гэж хариулжээ.  
Зураг 4.5 Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд үнийн түвшин өндөр байна гэж үзэх хувь орон нутгийн 
иргэдтэй харьцуулахад бага зэрэг өндөр байгаа нь хэрэглээ болон түүнтэй холбоотой нэмэлт 
зардлууд (тээвэр, нийслэлийн татвар гэх мэт) их  байдаг нь нөлөөлсөн байх талтай.   
Зураг 4.6 Үнийн өсөлт, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д өсч байна)  

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Монголбанк, ЗГ-тай хамтран 2012 оны эцсээс “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээр гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнэ харьцангуй тогтворжсон бөгөөд эдийн 
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Эх сурвалж: ҮСХ
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Эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон ДНБ-ий задаргаанаас харахад нийт хөрөнгө 
оруулалт 2014 онд эрс багасч, 2015 онд үргэлжлэн буурч байгаа нь эдийн засгийн 
өсөлтөд сөргөөр нөлөөлсөн байна. Харин эцсийн хэрэглээ харьцангуй тогтвортой 
түвшинд байж, 2009 оны эдийн засгийн хямралын үеийнх шиг агшиж, буураагүй 
байна. Гадаад худалдааны тэнцэл 2015 онд 531 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарснаар 
цэвэр экспорт ДНБ-ий бодит өсөлтөд голлох эерэг нөлөөг үзүүлсэн.

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 7% нь инфляцийн түвшин бага, 12% 
нь боломжийн байна гэсэн хариултыг өгсөн бол дийлэнх буюу 81% нь 
(өмнөх судалгааны дүнгээс 5 нэгж хувиар буурсан) инфляцийн түвшин 
өндөр байна гэж хариулжээ. 

Зураг 4.5 Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт ямар байна вэ?

25 
 

(эцсийн ашиглалтын аргаар)  
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон ДНБ-ий задаргаанаас харахад нийт хөрөнгө оруулалт 2014 онд эрс багасч, 
2015 онд үргэлжлэн буурч байгаа нь эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлсөн байна. Харин эцсийн хэрэглээ 
харьцангуй тогтвортой түвшинд байж, 2009 оны эдийн засгийн хямралын үеийнх шиг агшиж, буураагүй байна. 
Гадаад худалдааны тэнцэл 2015 онд 531 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарснаар цэвэр экспорт ДНБ-ий бодит 
өсөлтөд голлох эерэг нөлөөг үзүүлсэн. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 7% нь инфляцийн түвшин бага, 12% нь боломжийн байна 
гэсэн хариултыг өгсөн бол дийлэнх буюу 81% нь (өмнөх судалгааны дүнгээс 5 нэгж хувиар 
буурсан) инфляцийн түвшин өндөр байна гэж хариулжээ.  
Зураг 4.5 Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд үнийн түвшин өндөр байна гэж үзэх хувь орон нутгийн 
иргэдтэй харьцуулахад бага зэрэг өндөр байгаа нь хэрэглээ болон түүнтэй холбоотой нэмэлт 
зардлууд (тээвэр, нийслэлийн татвар гэх мэт) их  байдаг нь нөлөөлсөн байх талтай.   
Зураг 4.6 Үнийн өсөлт, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д өсч байна)  

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Монголбанк, ЗГ-тай хамтран 2012 оны эцсээс “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээр гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнэ харьцангуй тогтворжсон бөгөөд эдийн 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд үнийн түвшин өндөр байна гэж үзэх 
хувь орон нутгийн иргэдтэй харьцуулахад бага зэрэг өндөр байгаа нь 
хэрэглээ болон түүнтэй холбоотой нэмэлт зардлууд (тээвэр, нийслэлийн 
татвар гэх мэт) их байдаг нь нөлөөлсөн байх талтай. 
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Зураг 4.6 Үнийн өсөлт, чиглэлийн индекс
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д өсч байна) 
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(эцсийн ашиглалтын аргаар)  
Эх сурвалж: УБСЕГ 

Эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон ДНБ-ий задаргаанаас харахад нийт хөрөнгө оруулалт 2014 онд эрс багасч, 
2015 онд үргэлжлэн буурч байгаа нь эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлсөн байна. Харин эцсийн хэрэглээ 
харьцангуй тогтвортой түвшинд байж, 2009 оны эдийн засгийн хямралын үеийнх шиг агшиж, буураагүй байна. 
Гадаад худалдааны тэнцэл 2015 онд 531 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарснаар цэвэр экспорт ДНБ-ий бодит 
өсөлтөд голлох эерэг нөлөөг үзүүлсэн. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 7% нь инфляцийн түвшин бага, 12% нь боломжийн байна 
гэсэн хариултыг өгсөн бол дийлэнх буюу 81% нь (өмнөх судалгааны дүнгээс 5 нэгж хувиар 
буурсан) инфляцийн түвшин өндөр байна гэж хариулжээ.  
Зураг 4.5 Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд үнийн түвшин өндөр байна гэж үзэх хувь орон нутгийн 
иргэдтэй харьцуулахад бага зэрэг өндөр байгаа нь хэрэглээ болон түүнтэй холбоотой нэмэлт 
зардлууд (тээвэр, нийслэлийн татвар гэх мэт) их  байдаг нь нөлөөлсөн байх талтай.   
Зураг 4.6 Үнийн өсөлт, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д өсч байна)  

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Монголбанк, ЗГ-тай хамтран 2012 оны эцсээс “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээр гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнэ харьцангуй тогтворжсон бөгөөд эдийн 
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Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Монголбанк, ЗГ-тай хамтран 2012 оны эцсээс “Үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлснээр гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний 
үнэ харьцангуй тогтворжсон бөгөөд эдийн засгийн хүндрэлээс үүдэн 
нийт эрэлт буурснаар инфляцийн түвшин 2016 оны 4 дүгээр сарын 
байдлаар 2.1% болж буураад байна.

Инфляцийн түвшин буурч байгаа өнөөгийн нөхцөлд иргэдийн дунд 
үнийн өсөлтийн түвшин нэмэгдэж байна гэж үзэх хандлага өмнөх 
судалгааны дүнгээс буурч, 2009 оны хямралын үеийнхтэй ойролцоо 
түвшинд гарлаа. 



220

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зураг 4.7 Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д өсч байна)
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засгийн хүндрэлээс үүдэн нийт эрэлт буурснаар инфляцийн түвшин 2016 оны 4 дүгээр сарын 
байдлаар 2.1% болж буураад байна. 

Инфляцийн түвшин буурч байгаа өнөөгийн нөхцөлд иргэдийн дунд үнийн өсөлтийн түвшин 
нэмэгдэж байна гэж үзэх хандлага өмнөх судалгааны дүнгээс буурч, 2009 оны хямралын 
үеийнхтэй ойролцоо түвшинд гарлаа.  
Зураг 4.7 Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д өсч байна) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Үнийн өсөлтийг өндөр байна гэж улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчид хариулсан ч 
хамгийн ихээр үнэ өссөн гэж хариулсан нь Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорноговь аймгийн иргэд 
байгаа бол Баян-Өлгий, Завхан, Арханагай аймгуудийн иргэд үнийн өсөлтийг өндөр гэж үзэх 
хандлага харьцануй бага байна. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 14% нь төгрөгийн ханш цаашид сулрах нь дээр гэж үзсэн 
бол 31% чангарах нь дээр гэсэн хариултыг өглөө. Харин иргэдийн тал гаруй хувь буюу 55% нь 
төгрөгийн ханш цаашид тогтвортой байх нь дээр гэж үзжээ. 
Зураг 4.8 Төгрөгийн өнөөгийн ханш цаашид? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Үнийн өсөлтийг өндөр байна гэж улсын хэмжээнд судалгаанд 
оролцогчид хариулсан ч хамгийн ихээр үнэ өссөн гэж хариулсан нь 
Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорноговь аймгийн иргэд байгаа бол Баян-
Өлгий, Завхан, Архангай аймгуудийн иргэд үнийн өсөлтийг өндөр гэж 
үзэх хандлага харьцангуй бага байна.

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 14% нь төгрөгийн ханш цаашид 
сулрах нь дээр гэж үзсэн бол 31% чангарах нь дээр гэсэн хариултыг 
өглөө. Харин иргэдийн тал гаруй хувь буюу 55% нь төгрөгийн ханш 
цаашид тогтвортой байх нь дээр гэж үзжээ.
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Зураг 4.8 Төгрөгийн өнөөгийн ханш цаашид?
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засгийн хүндрэлээс үүдэн нийт эрэлт буурснаар инфляцийн түвшин 2016 оны 4 дүгээр сарын 
байдлаар 2.1% болж буураад байна. 

Инфляцийн түвшин буурч байгаа өнөөгийн нөхцөлд иргэдийн дунд үнийн өсөлтийн түвшин 
нэмэгдэж байна гэж үзэх хандлага өмнөх судалгааны дүнгээс буурч, 2009 оны хямралын 
үеийнхтэй ойролцоо түвшинд гарлаа.  
Зураг 4.7 Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д өсч байна) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Үнийн өсөлтийг өндөр байна гэж улсын хэмжээнд судалгаанд оролцогчид хариулсан ч 
хамгийн ихээр үнэ өссөн гэж хариулсан нь Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорноговь аймгийн иргэд 
байгаа бол Баян-Өлгий, Завхан, Арханагай аймгуудийн иргэд үнийн өсөлтийг өндөр гэж үзэх 
хандлага харьцануй бага байна. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 14% нь төгрөгийн ханш цаашид сулрах нь дээр гэж үзсэн 
бол 31% чангарах нь дээр гэсэн хариултыг өглөө. Харин иргэдийн тал гаруй хувь буюу 55% нь 
төгрөгийн ханш цаашид тогтвортой байх нь дээр гэж үзжээ. 
Зураг 4.8 Төгрөгийн өнөөгийн ханш цаашид? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд төгрөгийн ханш сулрах нь дээр 
гэсэн хариулт орон нутгийн иргэдтэй харьцуулахад бага зэрэг өндөр 
байна.

Зураг 4.9 Ханшийн жилийн өөрчлөлт: ₮/$
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Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд төгрөгийн ханш сулрах нь дээр гэсэн хариулт орон 
нутгийн иргэдтэй харьцуулахад бага зэрэг өндөр байна. 

Зураг 4.9 Ханшийн жилийн өөрчлөлт: ₮/$ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Гадаад, дотоод эдийн засгийн тааламжгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан хөрөнгийн дотогшлох 
урсгал огцом буурч, гарах урсгал бага зэрэг нэмэгдсэн нь 2013 оны сүүл үеэс төгрөгийн ханш 
огцом сулрах үндсэн шалтгаан болж 2014 онд дунджаар 22.9%-иар төгрөгийн ханш суларсан. 

Харин 2015 оны эхнээс төгрөгийн ханшийн сулралтын хурд саарч, 2016 оны 4 дүгээр сарын 
байдлаар төгрөгийн ханш дунджаар 2.9%-иар суларчээ. 

Иргэдийн хувьд төгрөгийн ханшийг өнөөгийн түвшинд тогтвортой бөгөөд бага зэрэг чангарах 
чиглэлд байхыг илүүд үзсэн байна.  
Зураг 4.10 Төгрөгийн өнөөгийн ханш цаашид (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 сулрах нь дээр, 0-д тогтвортой байсан дээр, 0-ээс 1-чангарах нь дээр) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Төргөгийн ханшийн талаар Ховд, Өмнөговь, Баянхонгор аймгийн иргэд бусдаасаа харьцангуй 
ихээр чангарсан нь дээр гэдэг хариултыг сонгосон бол Говьсүмбэр, Хэнтий, Төв, Дорноговь, 
Архангай аймаг болон Улаанбаатарын иргэд бусад аймгуудаас илүүтэйгээр төгрөгийн 
ханшийг өнөөгийнхтэй ойролцоо түвшинд тогтвортой байсан нь дээр  гэж үзсэн байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк

Гадаад, дотоод эдийн засгийн тааламжгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
хөрөнгийн дотогшлох урсгал огцом буурч, гарах урсгал бага зэрэг 
нэмэгдсэн нь 2013 оны сүүл үеэс төгрөгийн ханш огцом сулрах үндсэн 
шалтгаан болж 2014 онд дунджаар 22.9%-иар төгрөгийн ханш суларсан.

Харин 2015 оны эхнээс төгрөгийн ханшийн сулралтын хурд саарч, 
2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар төгрөгийн ханш дунджаар 2.9%-иар 
суларчээ.
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Иргэдийн хувьд төгрөгийн ханшийг өнөөгийн түвшинд тогтвортой 
бөгөөд бага зэрэг чангарах чиглэлд байхыг илүүд үзсэн байна. 

Зураг 4.10 Төгрөгийн өнөөгийн ханш цаашид (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 сулрах нь дээр, 0-д тогтвортой байсан дээр, 0-ээс 1-чангарах нь дээр)
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Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд төгрөгийн ханш сулрах нь дээр гэсэн хариулт орон 
нутгийн иргэдтэй харьцуулахад бага зэрэг өндөр байна. 

Зураг 4.9 Ханшийн жилийн өөрчлөлт: ₮/$ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Гадаад, дотоод эдийн засгийн тааламжгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан хөрөнгийн дотогшлох 
урсгал огцом буурч, гарах урсгал бага зэрэг нэмэгдсэн нь 2013 оны сүүл үеэс төгрөгийн ханш 
огцом сулрах үндсэн шалтгаан болж 2014 онд дунджаар 22.9%-иар төгрөгийн ханш суларсан. 

Харин 2015 оны эхнээс төгрөгийн ханшийн сулралтын хурд саарч, 2016 оны 4 дүгээр сарын 
байдлаар төгрөгийн ханш дунджаар 2.9%-иар суларчээ. 

Иргэдийн хувьд төгрөгийн ханшийг өнөөгийн түвшинд тогтвортой бөгөөд бага зэрэг чангарах 
чиглэлд байхыг илүүд үзсэн байна.  
Зураг 4.10 Төгрөгийн өнөөгийн ханш цаашид (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 сулрах нь дээр, 0-д тогтвортой байсан дээр, 0-ээс 1-чангарах нь дээр) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Төргөгийн ханшийн талаар Ховд, Өмнөговь, Баянхонгор аймгийн иргэд бусдаасаа харьцангуй 
ихээр чангарсан нь дээр гэдэг хариултыг сонгосон бол Говьсүмбэр, Хэнтий, Төв, Дорноговь, 
Архангай аймаг болон Улаанбаатарын иргэд бусад аймгуудаас илүүтэйгээр төгрөгийн 
ханшийг өнөөгийнхтэй ойролцоо түвшинд тогтвортой байсан нь дээр  гэж үзсэн байна. 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

төгрөг сулрана 

0.3% 

23.4% 

-6.7% 

7.3% 

22.9% 

төгрөг чангарна 

8.7% 

2.9% 

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00

Говьсүмбэр 
Хэнтий 

Төв 
Дорноговь 
Архангай 

Улаанбаатар 
Завхан 
Булган 

Өвөрхангай 
Орхон 

Говь-Алтай 
Баян-Өлгий 

Сэлэнгэ 
Сүхбаатар 
Дундговь 

Дархан-Уул 
Увс 

Дорнод 
Хөвсгөл 

Баянхонгор 
Өмнөговь 

Ховд 

Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Төгрөгийн ханшийн талаар Ховд, Өмнөговь, Баянхонгор аймгийн иргэд 
бусдаасаа харьцангуй ихээр чангарсан нь дээр гэдэг хариултыг сонгосон 
бол Говьсүмбэр, Хэнтий, Төв, Дорноговь, Архангай аймаг болон 
Улаанбаатарын иргэд бусад аймгуудаас илүүтэйгээр төгрөгийн ханшийг 
өнөөгийнхтэй ойролцоо түвшинд тогтвортой байсан нь дээр гэж үзсэн 
байна.

Судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх буюу 88% нь ажилгүйчүүдийн 
тоо өссөн гэсэн бол 8% нь хэвэндээ, 4% нь буурсан гэсэн хариултуудыг 
өгчээ. Улаанбаатар хот болон орон нутагт ажилгүйдлийн түвшин 
нэмэгдсэн гэх хариултын хувь ойролцоо түвшинд байна.
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Зураг 4.11 Ажилгүйдэл ямар байн вэ?
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Судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх буюу 88% нь ажилгүйчүүдийн тоо өссөн гэсэн бол 
8% нь хэвэндээ, 4% нь буурсан гэсэн хариултуудыг өгчээ. Улаанбаатар хот болон орон нутагт 
ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн гэх хариултын хувь ойролцоо түвшинд байна. 
Зураг 4.11 Ажилгүйдэл ямар байн вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар ажилгүйдлийн чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны дүнгээс 
өсч, судалгаа явуулсан үеүдийнхээс хамгийн өндөр түвшинд хүрлээ. 
Зураг 4.12 Ажилгүйдлийн түвшин, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Хямралын жил болох 2009 онд ажилгүйдлийн түвшин огцом нэмэгдэж байсан бол 2011-2015 
онуудын хооронд харьцангуй тогтвортой байсан. Харин 2016 оны I улирлын байдлаар 
ажилгүйдлийн түвшин оны эхнээс огцом (3.3 нэгж хувиар) нэмэгдэж 11.6%-д хүрсэн байна. 
Эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан бизнесийн идэвхжил суларч, ААН-ын үйл ажиллагаа 
хумигдан, улмаар ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн нь иргэдийн дунд ажилгүйдэл нэмэгдсэн 
гэх хандлага өсөхөд нөлөөлжээ. 

Ажилгүйдлийн тоо өссөн эсэхийг асуусан асуултанд Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь 
аймгийн иргэд ажилгүйдэл хамгийн ихээр өссөн гэж хариулсан бол Увс, Дорнод, Хэнтий, Төв 
аймгийн иргэд бусад аймгуудаас харьцангуй бага өссөн гэж гэж хариулжээ.  
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар ажилгүйдлийн чиглэлийн индекс 
өмнөх судалгааны дүнгээс өсч, судалгаа явуулсан үеүдийнхээс хамгийн 
өндөр түвшинд хүрлээ.

Зураг 4.12 Ажилгүйдлийн түвшин, чиглэлийн индекс
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн)

28 
 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх буюу 88% нь ажилгүйчүүдийн тоо өссөн гэсэн бол 
8% нь хэвэндээ, 4% нь буурсан гэсэн хариултуудыг өгчээ. Улаанбаатар хот болон орон нутагт 
ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн гэх хариултын хувь ойролцоо түвшинд байна. 
Зураг 4.11 Ажилгүйдэл ямар байн вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар ажилгүйдлийн чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны дүнгээс 
өсч, судалгаа явуулсан үеүдийнхээс хамгийн өндөр түвшинд хүрлээ. 
Зураг 4.12 Ажилгүйдлийн түвшин, чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Хямралын жил болох 2009 онд ажилгүйдлийн түвшин огцом нэмэгдэж байсан бол 2011-2015 
онуудын хооронд харьцангуй тогтвортой байсан. Харин 2016 оны I улирлын байдлаар 
ажилгүйдлийн түвшин оны эхнээс огцом (3.3 нэгж хувиар) нэмэгдэж 11.6%-д хүрсэн байна. 
Эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан бизнесийн идэвхжил суларч, ААН-ын үйл ажиллагаа 
хумигдан, улмаар ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн нь иргэдийн дунд ажилгүйдэл нэмэгдсэн 
гэх хандлага өсөхөд нөлөөлжээ. 

Ажилгүйдлийн тоо өссөн эсэхийг асуусан асуултанд Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь 
аймгийн иргэд ажилгүйдэл хамгийн ихээр өссөн гэж хариулсан бол Увс, Дорнод, Хэнтий, Төв 
аймгийн иргэд бусад аймгуудаас харьцангуй бага өссөн гэж гэж хариулжээ.  
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Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Хямралын жил болох 2009 онд ажилгүйдлийн түвшин огцом нэмэгдэж 
байсан бол 2011-2015 онуудын хооронд харьцангуй тогтвортой байсан. 
Харин 2016 оны I улирлын байдлаар ажилгүйдлийн түвшин оны 
эхнээс огцом (3.3 нэгж хувиар) нэмэгдэж 11.6%-д хүрсэн байна. Эдийн 
засгийн хүндрэлээс шалтгаалан бизнесийн идэвхжил суларч, ААН-ын 
үйл ажиллагаа хумигдан, улмаар ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн нь 
иргэдийн дунд ажилгүйдэл нэмэгдсэн гэх хандлага өсөхөд нөлөөлжээ.



224

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Ажилгүйдлийн тоо өссөн эсэхийг асуусан асуултанд Дархан-Уул, 
Дорноговь, Өмнөговь аймгийн иргэд ажилгүйдэл хамгийн ихээр өссөн 
гэж хариулсан бол Увс, Дорнод, Хэнтий, Төв аймгийн иргэд бусад 
аймгуудаас харьцангуй бага өссөн гэж гэж хариулжээ.

Зураг 4.13 Ажилгүйдлийн түвшин, (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн)

29 
 

Зураг 4.13 Ажилгүйдлийн түвшин, (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 87% нь ядуурал нэмэгдсэн, 8% нь хэвэндээ гэсэн бол үлдсэн 
5% нь буурсан гэж хариулжээ. Ядуурлын түвшин нэмэгдсэн гэх хариултын хувь Улаанбаатар 
хот болон орон нутагт ойролцоо хэмжээнд байна.  
Зураг 4.14 Хүн амын ядуурал ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар ядуурал нэмэгдсэн гэж үзэх хандлага судалгаа авч эхэлсэн 
үеүдийнхээс хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн нь 2013 оныхоос ойролцоогоор 2 дахин муудсан 
үзүүлэлттэй байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 87% нь ядуурал нэмэгдсэн, 8% нь 
хэвэндээ гэсэн бол үлдсэн 5% нь буурсан гэж хариулжээ. Ядуурлын 
түвшин нэмэгдсэн гэх хариултын хувь Улаанбаатар хот болон орон 
нутагт ойролцоо хэмжээнд байна. 
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Зураг 4.14 Хүн амын ядуурал ямар байна вэ?

29 
 

Зураг 4.13 Ажилгүйдлийн түвшин, (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д өссөн) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 87% нь ядуурал нэмэгдсэн, 8% нь хэвэндээ гэсэн бол үлдсэн 
5% нь буурсан гэж хариулжээ. Ядуурлын түвшин нэмэгдсэн гэх хариултын хувь Улаанбаатар 
хот болон орон нутагт ойролцоо хэмжээнд байна.  
Зураг 4.14 Хүн амын ядуурал ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар ядуурал нэмэгдсэн гэж үзэх хандлага судалгаа авч эхэлсэн 
үеүдийнхээс хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн нь 2013 оныхоос ойролцоогоор 2 дахин муудсан 
үзүүлэлттэй байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар ядуурал нэмэгдсэн гэж үзэх хандлага 
судалгаа авч эхэлсэн үеүдийнхээс хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн нь 2013 
оныхоос ойролцоогоор 2 дахин муудсан үзүүлэлттэй байна.

Зураг 4.15 Ядуурлын чиглэлийн индекс
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д нэмэгдсэн)

30 
 

Зураг 4.15 Ядуурлын чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д нэмэгдсэн) 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эдийн засгийн идэвхжил суларсан, бизнесийн үйл ажиллагаа хумигдсан, ажилгүйдлийн 
түвшин нэмэгдсэн, иргэдийн бодит орлого дорвитой өсөөгүй зэрэг нь иргэдийн дунд ядуурал 
нэмэгдсэн гэх хандлага өсөхөд нөлөөлсөн байх талтай. 
Зураг 4.16 Хүн амын ядуурал (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д нэмэгдсэн) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Хүн амын ядуурлын түвшин өссөн гэж Дархан-Уул, Өвөрхангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор 
аймгийн иргэд хамгийн ихээр хариулсан бол Төв, Дорнод, Говьсүмбэр болон Хэнтий аймгийн 
иргэдийн харьцангуй бага хувь нь ядуурал өссөн гэж хариулжээ. 

Эдийн засгийн ирээдүйн төлөв 

Судалгаанд оролцогчдын 26% нь уул уурхайн салбар, 25% нь хөдөө аж ахуйн салбар, 19% нь 
боловсруулах үйлдвэрлэл эдийн засгийн хөгжлийг ойрын ирээдүйд тодорхойлох гол салбар 
гэж үзсэн байна. Иргэдийн дунд уул уурхай салбарт итгэх итгэл төдийлөн буураагүйн зэрэгцээ 
ХАА, боловсруулах салбарыг хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн хэвээр байна. 
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Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Эдийн засгийн идэвхжил суларсан, бизнесийн үйл ажиллагаа 
хумигдсан, ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн, иргэдийн бодит орлого 
дорвитой өсөөгүй зэрэг нь иргэдийн дунд ядуурал нэмэгдсэн гэх 
хандлага өсөхөд нөлөөлсөн байх талтай.
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зураг 4.16 Хүн амын ядуурал (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д нэмэгдсэн)

30 
 

Зураг 4.15 Ядуурлын чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д нэмэгдсэн) 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эдийн засгийн идэвхжил суларсан, бизнесийн үйл ажиллагаа хумигдсан, ажилгүйдлийн 
түвшин нэмэгдсэн, иргэдийн бодит орлого дорвитой өсөөгүй зэрэг нь иргэдийн дунд ядуурал 
нэмэгдсэн гэх хандлага өсөхөд нөлөөлсөн байх талтай. 
Зураг 4.16 Хүн амын ядуурал (Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д нэмэгдсэн) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Хүн амын ядуурлын түвшин өссөн гэж Дархан-Уул, Өвөрхангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор 
аймгийн иргэд хамгийн ихээр хариулсан бол Төв, Дорнод, Говьсүмбэр болон Хэнтий аймгийн 
иргэдийн харьцангуй бага хувь нь ядуурал өссөн гэж хариулжээ. 

Эдийн засгийн ирээдүйн төлөв 

Судалгаанд оролцогчдын 26% нь уул уурхайн салбар, 25% нь хөдөө аж ахуйн салбар, 19% нь 
боловсруулах үйлдвэрлэл эдийн засгийн хөгжлийг ойрын ирээдүйд тодорхойлох гол салбар 
гэж үзсэн байна. Иргэдийн дунд уул уурхай салбарт итгэх итгэл төдийлөн буураагүйн зэрэгцээ 
ХАА, боловсруулах салбарыг хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн хэвээр байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Хүн амын ядуурлын түвшин өссөн гэж Дархан-Уул, Өвөрхангай, Баян-
Өлгий, Баянхонгор аймгийн иргэд хамгийн ихээр хариулсан бол Төв, 
Дорнод, Говьсүмбэр болон Хэнтий аймгийн иргэдийн харьцангуй бага 
хувь нь ядуурал өссөн гэж хариулжээ.

4.3. Эдийн засгийн ирээдүйн төлөв

Судалгаанд оролцогчдын 26% нь уул уурхайн салбар, 25% нь хөдөө 
аж ахуйн салбар, 19% нь боловсруулах үйлдвэрлэл эдийн засгийн 
хөгжлийг ойрын ирээдүйд тодорхойлох гол салбар гэж үзсэн байна. 
Иргэдийн дунд уул уурхай салбарт итгэх итгэл төдийлөн буураагүйн 
зэрэгцээ ХАА, боловсруулах салбарыг хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн 
хэвээр байна.



227

Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Зураг 4.17 Эдийн засгийн хөгжлийг ойрын ирээдүйд ямар салбар тодорхойлох вэ?
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Зураг 4.17 Эдийн засгийн хөгжлийг ойрын ирээдүйд ямар салбар тодорхойлох вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Уул уурхайн салбарт өгсөн иргэдийн хариулт өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг өсөхөд 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2016 оны I улиралд өмнөх оны мөн үеэс 3.1 хувиар өссөн, үүн 
дотроо уул уурхайн салбарын өсөлт 4% буюу  голлох хувь нэмрийг оруулсан нь нөлөөлсөн 
байх талтай.  

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн хувьд эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэхийн тулд 
жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих, боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах, ХАА-н 
үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжих, уул уурхайн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх  хэрэгтэй 
гэжээ. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Уул уурхайн салбарт өгсөн иргэдийн хариулт өмнөх судалгааны дүнгээс 
бага зэрэг өсөхөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2016 оны I улиралд 
өмнөх оны мөн үеэс 3.1 хувиар өссөн, үүн дотроо уул уурхайн салбарын 
өсөлт 4% буюу голлох хувь нэмрийг оруулсан нь нөлөөлсөн байх 
талтай. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн хувьд эдийн засгийн хөгжлийг 
эрчимжүүлэхийн тулд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих, 
боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах, ХАА-н үйлдвэрлэл, экспортыг 
дэмжих, уул уурхайн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
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Зураг 4.18 Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэхийн тулд 
ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ? 
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Зураг 4.18 Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ?   

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Иргэд ХАА-н салбарын үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжиснээр эдийн засгийн төрөлжилтийг 
нэмэгдүүлэх, урт хугацаан дахь тогтвортой байдлыг хангах, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих 
чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн байна.   

Түүнчлэн зам тээврийг сайжруулах, газар тариалан хүнсний ногооны тариалалтыг 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, нарийн мэргэжлийн, өндөр ур 
чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх нь зүйтэй гэж хариулжээ.  

Өмнөх онтой харьцуулахад зам тээврийг сайжруулах гэсэн хариултын хувь буурсан нь 
сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн 21 аймгийг хатуу хучилттай замаар холбох зорилтот ажил, 
“Гудамж” төсөл хэрэгжсэн зэрэгтэй холбоотой байх талтай. 

Гадаад өр, зээл 

Санал асуулгад оролцсон нийт иргэдийн 57% нь эдийн засгаа хөгжүүлэхийн тулд гадаадаас 
зээл авах нь буруу гэж үзсэн бол үлдсэн 43% нь зөв гэжээ. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Иргэд ХАА-н салбарын үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжиснээр эдийн 
засгийн төрөлжилтийг нэмэгдүүлэх, урт хугацаан дахь тогтвортой 
байдлыг хангах, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чухал ач холбогдолтой 
гэж үзсэн байна. 

Түүнчлэн зам тээврийг сайжруулах, газар тариалан хүнсний ногооны 
тариалалтыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, 
нарийн мэргэжлийн, өндөр ур чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх нь 
зүйтэй гэж хариулжээ. 

Өмнөх онтой харьцуулахад зам тээврийг сайжруулах гэсэн хариултын 
хувь буурсан нь сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн 21 аймгийг хатуу 
хучилттай замаар холбох зорилтот ажил, “Гудамж” төсөл хэрэгжсэн 
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зэрэгтэй холбоотой байх талтай.

4.4. Гадаад өр, зээл

Санал асуулгад оролцсон нийт иргэдийн 57% нь эдийн засгаа 
хөгжүүлэхийн тулд гадаадаас зээл авах нь буруу гэж үзсэн бол үлдсэн 
43% нь зөв гэжээ.

Зураг 4.19 Гадаадаас зээл авч эдийн засгаа хөгжүүлэх нь зөв үү?
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Зураг 4.19 Гадаадаас зээл авч эдийн засгаа хөгжүүлэх нь зөв үү? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Гадаадаас авсан зээлүүд нь уул уурхайн, дэд бүтцийн томоохон төслүүдээс гадна төсөв болон 
төлбөрийн тэнцлийг алдагдлыг санхүүжүүлэх, гадаад валютын нөөцийн хомсдолыг 
бууруулахад зарцуулагдаж буй хэдий ч иргэд эдийн засгийн байдал төдийлөн сайжрахгүй 
байгаа бөгөөд урт хугацаанд өрийн дарамтад оруулах эрсдэлтэй гэж үзсэн байна. 
Шигтгээ 8. Гадаад өрийн статистик 

Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл тайлант улирлын эцэст 22,599 сая ам.долларт хүрч, өмнөх оны мөн 
үеэс 8%-иар буюу 1,614 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна. Үүнд: 

 Засгийн газрийн гадаад өр 14%-иар буюу 480 сая ам.доллараар өсч 4,036 сая  ам.долларт, 
 Төв банкны гадаад өглөг 11%-иар буюу 208 сая ам.доллараар өсч 2,084 сая  ам.долларт, 
 Банкуудын гадаад өр 30%-иар буюу 481 сая ам.доллараар өсч 2,061 сая  ам.долларт,  
 Бусад сектор (ААН)-ын гадаад өр 4%-иар буюу 122  сая  ам.доллараар өсч  3,568  сая ам.долларт, 
 Гадаадын хөрөнгө оруулагчаас авсан зээлийн эх үүсвэр 3%-иар буюу 322 сая ам.доллараар өсч  10,850  сая  

ам.долларт  тус  тус  хүрсэн байна.    

 Эх сурвалж: Монголбанк 

Банкны салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ 

Энэ удаагийн судалгааны дүнгээр 44% нь банк, үлдсэн 56% нь бусад эх үүсвэрээс мөнгөний 
хэрэгцээ гарсан үед зээл авдаг гэж хариулжээ.  
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Гадаадаас авсан зээлүүд нь уул уурхайн, дэд бүтцийн томоохон 
төслүүдээс гадна төсөв болон төлбөрийн тэнцлийг алдагдлыг 
санхүүжүүлэх, гадаад валютын нөөцийн хомсдолыг бууруулахад 
зарцуулагдаж буй хэдий ч иргэд эдийн засгийн байдал төдийлөн 
сайжрахгүй байгаа бөгөөд урт хугацаанд өрийн дарамтад оруулах 
эрсдэлтэй гэж үзсэн байна.
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шигтгээ 8. Гадаад өрийн статистик
Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл тайлант улирлын эцэст 22,599 сая ам.долларт 
хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 8%-иар буюу 1,614 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна. Үүнд:
• Засгийн газрийн гадаад өр 14%-иар буюу 480 сая ам.доллараар өсч 4,036 сая 

ам.долларт,
• Төв банкны гадаад өглөг 11%-иар буюу 208 сая ам.доллараар өсч 2,084 сая 

ам.долларт,
• Банкуудын гадаад өр 30%-иар буюу 481 сая ам.доллараар өсч 2,061 сая ам.долларт, 
• Бусад сектор (ААН)-ын гадаад өр 4%-иар буюу 122 сая ам.доллараар өсч 3,568 сая 

ам.долларт,
• Гадаадын хөрөнгө оруулагчаас авсан зээлийн эх үүсвэр 3%-иар буюу 322 сая 

ам.доллараар өсч 10,850 сая ам.долларт тус тус хүрсэн байна. 
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Зураг 4.19 Гадаадаас зээл авч эдийн засгаа хөгжүүлэх нь зөв үү? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Гадаадаас авсан зээлүүд нь уул уурхайн, дэд бүтцийн томоохон төслүүдээс гадна төсөв болон 
төлбөрийн тэнцлийг алдагдлыг санхүүжүүлэх, гадаад валютын нөөцийн хомсдолыг 
бууруулахад зарцуулагдаж буй хэдий ч иргэд эдийн засгийн байдал төдийлөн сайжрахгүй 
байгаа бөгөөд урт хугацаанд өрийн дарамтад оруулах эрсдэлтэй гэж үзсэн байна. 
Шигтгээ 8. Гадаад өрийн статистик 

Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл тайлант улирлын эцэст 22,599 сая ам.долларт хүрч, өмнөх оны мөн 
үеэс 8%-иар буюу 1,614 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна. Үүнд: 

 Засгийн газрийн гадаад өр 14%-иар буюу 480 сая ам.доллараар өсч 4,036 сая  ам.долларт, 
 Төв банкны гадаад өглөг 11%-иар буюу 208 сая ам.доллараар өсч 2,084 сая  ам.долларт, 
 Банкуудын гадаад өр 30%-иар буюу 481 сая ам.доллараар өсч 2,061 сая  ам.долларт,  
 Бусад сектор (ААН)-ын гадаад өр 4%-иар буюу 122  сая  ам.доллараар өсч  3,568  сая ам.долларт, 
 Гадаадын хөрөнгө оруулагчаас авсан зээлийн эх үүсвэр 3%-иар буюу 322 сая ам.доллараар өсч  10,850  сая  

ам.долларт  тус  тус  хүрсэн байна.    

 Эх сурвалж: Монголбанк 

Банкны салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ 

Энэ удаагийн судалгааны дүнгээр 44% нь банк, үлдсэн 56% нь бусад эх үүсвэрээс мөнгөний 
хэрэгцээ гарсан үед зээл авдаг гэж хариулжээ.  
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Эх сурвалж: Монголбанк

4.5. Банкны салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ

Энэ удаагийн судалгааны дүнгээр 44% нь банк, үлдсэн 56% нь бусад эх 
үүсвэрээс мөнгөний хэрэгцээ гарсан үед зээл авдаг гэж хариулжээ. 
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Зураг 4.20 Мөнгөний хэрэгцээ тулгарвал хамгийн түрүүнд 
ямар байгууллагад ханддаг вэ?
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Эдийн засгийн хүндрэлтэй байдал, ААН-үүдийн бизнесийн үйл ажиллагаа хумигдсан 
(бизнесийн эрсдэл) чанаргүй зээлийн хэмжээ өссөн зэргээс шалтгаалан банкууд зээлийн 
шалгуур, нөхцөлөө чангаруулсан хэвээр байна. Улмаар хувь хүн, ломбард болон банкнаас 
бусад санхүүгийн байгууллагад ханддаг гэсэн хариултын хувь сүүлийн хоѐр жилийн 
судалгаагаар нэлээд өссөн байна. 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 51% нь банкны салбарын өнөөгийн байдал найдвартай гэж 
үзсэн бол 29% нь эргэлзээтэй, 19% нь хүндрэлтэй байна гэж хариулжээ. 
Зураг 4.21 Банкны салбарын үйл ажиллагаа ямар байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Орон нутгийн иргэд Улаанбаатар хотоос илүүтэйгээр банкны салбарын өнөөгийн байдлыг 
найдвартай гэж үзсэн нь орон нутагт цөөн тооны, найдвартай харилцагч байдагтай холбоотой. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Эдийн засгийн хүндрэлтэй байдал, ААН-үүдийн бизнесийн үйл 
ажиллагаа хумигдсан (бизнесийн эрсдэл) чанаргүй зээлийн хэмжээ өссөн 
зэргээс шалтгаалан банкууд зээлийн шалгуур, нөхцөлөө чангаруулсан 
хэвээр байна. Улмаар хувь хүн, ломбард болон банкнаас бусад 
санхүүгийн байгууллагад ханддаг гэсэн хариултын хувь сүүлийн хоёр 
жилийн судалгаагаар нэлээд өссөн байна.

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 51% нь банкны салбарын өнөөгийн 
байдал найдвартай гэж үзсэн бол 29% нь эргэлзээтэй, 19% нь 
хүндрэлтэй байна гэж хариулжээ.
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Орон нутгийн иргэд Улаанбаатар хотоос илүүтэйгээр банкны салбарын 
өнөөгийн байдлыг найдвартай гэж үзсэн нь орон нутагт цөөн тооны, 
найдвартай харилцагч байдагтай холбоотой.

Зураг 4.22 Санхүүгийн зуучлалын үзүүлэлт, чиглэлийн индекс 
(-1<0 найдвар муутай,0 эргэлзээтэй, 0<1 найдвартай)
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Зураг 4.22 Санхүүгийн зуучлалын үзүүлэлт, чиглэлийн индекс  
(-1<0 найдвар муутай,0 эргэлзээтэй, 0<1 найдвартай) 

 
Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

2009 оны судалгаагаар чиглэлийн индекс огцом унасан нь эдийн засгийн хямралтай холбоотой 
бөгөөд харин 2011-2014 оны хооронд иргэдийн банкинд итгэх итгэл эрс нэмэгдэж санхүүгийн 
зуучлалын үзүүлэлтүүд улам сайжирсан байна. Банкуудын хувьд зээлийн шалгуур, нөхцөлөө 
чангаруулж улмаар зээл хумигдах хандлагатай болсон нь энэ удаагийн судалгаагаар иргэдийн 
банкинд итгэх итгэл өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг буурахад нөлөөлжээ.  
Зураг 4.23 Банкны салбарын үйл ажиллагаа (Аймгуудаар) 
(-1<0 найдвар муутай,0 эргэлзээтэй, 0<1 найдвартай) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Говьсүмбэр, Увс, Дорнод, Хөвсгөл болон Өвөрхангай аймгуудад иргэдийн банкинд итгэх 
итгэл өндөр байгаа нь чиглэлийн индексээс харагдаж байна. Харин Өмнөговь, Төв аймаг 
болон Улаанбаатар хотод иргэд банкны салбарын өнөөгийн байдал бага зэрэг эргэлзээтэй 
байна гэж үзжээ. Өөрөөр хэдбэл эдгээр аймгуудын иргэдийн хувьд банкинд итгэх итгэл бусад 
аймгуудын иргэдээс муу байна. 
Шигтгээ 9. Санхүүгийн байгууллагуудын ерөнхий мэдээлэл 

Банк санхүүгийн байгууллагууд нь эдийн засаг дахь мөнгөн хөрөнгийг үр ашигтай хуваарилах санхүүгийн 
зуучлалын үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд эдийн засгийн өсөлт, хөгжилд чухал нөлөө үзүүлдэг. Хөгжингүй орнуудтай 
харьцуулахад бага, дунд орлоготой улс орнуудын санхүүгийн систем нь ихэвчлэн банк төвтэй байдаг. Энэ нь 
тухайн улсын засаглал, институцийн чанар, эдийн засгийн бүтэц, хууль эрх зүйн орчин зэрэг нийтлэг хүчин 
зүйлстэй холбоотой юм . 
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Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Эх сурвалж: УБСЕГ,  Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

2009 оны судалгаагаар чиглэлийн индекс огцом унасан нь эдийн засгийн хямралтай холбоотой 
бөгөөд харин 2011-2014 оны хооронд иргэдийн банкинд итгэх итгэл эрс нэмэгдэж санхүүгийн 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Говьсүмбэр, Увс, Дорнод, Хөвсгөл болон Өвөрхангай аймгуудад иргэдийн банкинд итгэх 
итгэл өндөр байгаа нь чиглэлийн индексээс харагдаж байна. Харин Өмнөговь, Төв аймаг 
болон Улаанбаатар хотод иргэд банкны салбарын өнөөгийн байдал бага зэрэг эргэлзээтэй 
байна гэж үзжээ. Өөрөөр хэдбэл эдгээр аймгуудын иргэдийн хувьд банкинд итгэх итгэл бусад 
аймгуудын иргэдээс муу байна. 
Шигтгээ 9. Санхүүгийн байгууллагуудын ерөнхий мэдээлэл 

Банк санхүүгийн байгууллагууд нь эдийн засаг дахь мөнгөн хөрөнгийг үр ашигтай хуваарилах санхүүгийн 
зуучлалын үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд эдийн засгийн өсөлт, хөгжилд чухал нөлөө үзүүлдэг. Хөгжингүй орнуудтай 
харьцуулахад бага, дунд орлоготой улс орнуудын санхүүгийн систем нь ихэвчлэн банк төвтэй байдаг. Энэ нь 
тухайн улсын засаглал, институцийн чанар, эдийн засгийн бүтэц, хууль эрх зүйн орчин зэрэг нийтлэг хүчин 
зүйлстэй холбоотой юм . 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

2009 оны судалгаагаар чиглэлийн индекс огцом унасан нь эдийн 
засгийн хямралтай холбоотой бөгөөд харин 2011-2014 оны хооронд 
иргэдийн банкинд итгэх итгэл эрс нэмэгдэж санхүүгийн зуучлалын 
үзүүлэлтүүд улам сайжирсан байна. Банкуудын хувьд зээлийн шалгуур, 
нөхцөлөө чангаруулж улмаар зээл хумигдах хандлагатай болсон нь энэ 
удаагийн судалгаагаар иргэдийн банкинд итгэх итгэл өмнөх судалгааны 
дүнгээс бага зэрэг буурахад нөлөөлжээ.

Говьсүмбэр, Увс, Дорнод, Хөвсгөл болон Өвөрхангай аймгуудад 
иргэдийн банкинд итгэх итгэл өндөр байгаа нь чиглэлийн индексээс 
харагдаж байна. Харин Өмнөговь, Төв аймаг болон Улаанбаатар хотод 
иргэд банкны салбарын өнөөгийн байдал бага зэрэг эргэлзээтэй байна 
гэж үзжээ. Өөрөөр хэдбэл эдгээр аймгуудын иргэдийн хувьд банкинд 
итгэх итгэл бусад аймгуудын иргэдээс муу байна.

шигтгээ 9. Санхүүгийн байгууллагуудын ерөнхий мэдээлэл
Банк санхүүгийн байгууллагууд нь эдийн засаг дахь мөнгөн хөрөнгийг үр ашигтай 
хуваарилах санхүүгийн зуучлалын үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд эдийн засгийн өсөлт, 
хөгжилд чухал нөлөө үзүүлдэг. Хөгжингүй орнуудтай харьцуулахад бага, дунд 
орлоготой улс орнуудын санхүүгийн систем нь ихэвчлэн банк төвтэй байдаг. Энэ нь 
тухайн улсын засаглал, институцийн чанар, эдийн засгийн бүтэц, хууль эрх зүйн орчин 
зэрэг нийтлэг хүчин зүйлстэй холбоотой юм .

Манай улсад 2015 оны эцсийн улирлын байдлаар 14 банк, 450 банк бус санхүүгийн 
байгууллага (ББСБ), 253 хадгаламж зээлийн байгууллага (ХЗХ), 16 даатгалын компани 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нийт санхүүгийн системийн 96 орчим хувийг 
банкны салбар дангаараа бүрдүүлж байна. Үлдсэн 4-н хувийг банк бус санхүүгийн 
байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо болон даатгалын байгууллагын хөрөнгө 
бүрдүүлж байна. 

№ Нийт хөрөнгийн хэмжээ (тэрбум ₮) 2014 2015
1 Банк 22,562.6 21,556.7

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 96.8% 96.1%
2 Банк бус санхүүгийн байгууллага 508.0 623.2

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 2.2% 2.8%
3 Хадгаламж зээлийн хоршоо 80.5 97.6

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.3% 0.4%
4 Даатгалын байгууллага 152.5 147.1

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.7% 0.7%
5 Нийт хөрөнгө 23,303.6 22,424.6

Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ
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Банкны салбар 

Банкны салбарт 2015 оны байдлаар нийт 14 банк, 1482 салбар, нэгж үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бөгөөд нийт хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 2.8 сая, зээлдэгчийн тоо 893 
мянгад (давхардсан тоогоор) тус тус хүрчээ. 
Банкны салбарын нийт актив 2015 оны IV улирлын байдлаар 21.5 их наяд төгрөгт хүрч 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 4.8 хувиар буурчээ. Банкны салбарын актив өмнөх жилээс 
буурсан нь нийт зээл олголт саарсан нь голлох нөлөөг үзүүлжээ.
Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 11.3 их наяд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 7.4 хувиар 
буурсан дүнтэй гарчээ. Үүнд эдийн засгийн өсөлт удааширсан, чанаргүй зээлийн 
хэмжээ өссөн зэргээс үүдэн зээл хумих бодлого баримталж байгаа нь гол нөлөөг 
үзүүлж байна.

№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015
1 Банкны тоо 14 14
2 Салбар нэгжийн тоо 1,486 1,482
3 Ажилтнуудын тоо 15,227 15,422
4 Харилцагчдын тоо 8,360,071 8,934,905
5 Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо (давхардсан 

тоогоор) 2,713,330 2,833,540

6 Зээлдэгчийн тоо 803,060 893,030
7 Нийт актив (тэрбум ₮) 22,562.6 21,556.7

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 96.8% 96.1%
8 Зээлийн өрийн үлдэгдэл (тэрбум ₮) 12,116.8 11,633.6

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 96.9% 97.5%
9 Хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү (төгрөг) 12.5% 13.3%
10 Тухайн сард олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж 

хүү /төгрөг/ 19.5% 19.1%

Эх сурвалж: Монголбанк 

Банк бус санхүүгийн байгууллага

2015 оны IV улирлын байдлаар нийт 450 ББСБайгууллага санхүүгийн зохицуулах 
хорооноос (СЗХ) олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа 
эрхэлж байна.
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Манай улсад 2015 оны эцсийн улирлын байдлаар 14 банк, 450 банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ), 253 
хадгаламж зээлийн байгууллага (ХЗХ), 16 даатгалын компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нийт 
санхүүгийн системийн 96 орчим хувийг банкны салбар дангаараа бүрдүүлж байна. Үлдсэн 4-н хувийг банк бус 
санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо болон даатгалын байгууллагын хөрөнгө бүрдүүлж байна.                

№ Нийт хөрөнгийн хэмжээ 
/тэрбум ₮/ 

2014 2015 

1 Банк 22,562.6 21,556.7 
Банк, санхүүгийн салбарт 
эзлэх хувь 

96.8% 96.1% 

2 Банк бус санхүүгийн 
байгууллага 

508.0 623.2 

Банк, санхүүгийн салбарт 
эзлэх хувь 

2.2% 2.8% 

3 Хадгаламж зээлийн 
хоршоо 

80.5 97.6 

Банк, санхүүгийн салбарт 
эзлэх хувь 

0.3% 0.4% 

4 Даатгалын байгууллага 152.5 147.1 
Банк, санхүүгийн салбарт 
эзлэх хувь 

0.7% 0.7% 

5 Нийт хөрөнгө 23,303.6 22,424.6 

Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ 

Банкны салбар  

Банкны салбарт 2015 оны байдлаар нийт 14 банк, 1482 салбар, нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нийт 
хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 2.8 сая, зээлдэгчийн тоо 893 мянгад (давхардсан тоогоор) тус тус хүрчээ.  

Банкны салбарын нийт актив 2015 оны IV улирлын байдлаар 21.5 их наяд төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 4.8 
хувиар буурчээ. Банкны салбарын актив өмнөх жилээс буурсан нь нийт зээл олголт саарсан нь голлох нөлөөг 
үзүүлжээ. 

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 11.3 их наяд төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 7.4 хувиар буурсан дүнтэй гарчээ. 
Үүнд эдийн засгийн өсөлт удааширсан, чанаргүй зээлийн хэмжээ өссөн зэргээс үүдэн зээл хумих бодлого 
баримталж байгаа нь гол нөлөөг үзүүлж байна. 

 
№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015 

1 Банкны тоо 14 14 
2 Салбар нэгжийн тоо 1,486 1,482 
3 Ажилтнуудын тоо 15,227 15,422 
4 Харилцагчдын тоо 8,360,071 8,934,905 
5 Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо (давхардсан тоогоор) 2,713,330 2,833,540 
6 Зээлдэгчийн тоо 803,060 893,030 
7 Нийт актив /тэрбум ₮/ 22,562.6 21,556.7 
 Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 96.8% 96.1% 
8 Зээлийн өрийн үлдэгдэл /тэрбум ₮/ 12,116.8 11,633.6 
 Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 96.9% 97.5% 
9 Хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү /төгрөг/ 12.5% 13.3% 
10 Тухайн сард олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж хүү /төгрөг/ 19.5% 19.1% 

Эх сурвалж: Монголбанк  

Банк бус санхүүгийн байгууллага 

2015 оны IV улирлын байдлаар нийт 450 ББСБайгууллага санхүүгийн зохицуулах хорооноос (СЗХ) олгосон 
тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 

 
Эх сурвалж: СЗХ 

Сүүлийн жилүүдэд ББСБ-н тоо ихээхэн өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд өнгөрсөн хоѐр жилийн хугацааанд ББСБ-
н тоо хоѐр дахин нэмэгджээ. 

№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015 
1 ББСБ-ын тоо 378 450 
2 Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 868 922 
3 Ажиллагсдын тоо 1,678 1,995 
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Эх сурвалж: СЗХ
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Сүүлийн жилүүдэд ББСБ-н тоо ихээхэн өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд өнгөрсөн хоёр 
жилийн хугацаанд ББСБ-н тоо хоёр дахин нэмэгджээ.

№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015
1 ББСБ-ын тоо 378 450
2 Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 868 922
3 Ажиллагсдын тоо 1,678 1,995
4 Салбар нэгжийн тоо 92 116
5 Харилцагчдын тоо 663,098 636,341
6 Нийт актив /тэрбум ₮/ 508 623.2

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 2.25% 3.01%
7 Зээлийн өрийн үлдэгдэл /тэрбум ₮/ 332 424.2

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 2.7% 3.6%
Эх сурвалж: СЗХ

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

2015 оны байдлаар 253 Хадгаламж, зээлийн хоршоо СЗХорооноос олгосон тусгай 
зөвшөөрөлтэйгөөр хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын активын хэмжээ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
21.3 хувиар буюу 17.1 тэрбум төгрөгөөр өсч 97.6 тэрбум төгрөгт хүрэв. 

№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015
1 ХЗХ-ын тоо 159 253
2 Гишүүдийн тоо 30,698 39,146
3 Нийт актив (тэрбум ₮) 80.5 97.6

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.3% 0.4%
4 Зээлийн өрийн үлдэгдэл (тэрбум ₮) 61.5 75.3

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.5% 0.6%
Эх сурвалж: СЗХ

Даатгалын байгууллага

2015 улирлын байдлаар даатгалын зах зээл дээр 15 ердийн болон 1 урт хугацааны 
даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани, 3340 даатгалын төлөөлөгч, 37 даатгалын 
зуучлагч компани, 27 даатгалын хохирол үнэлэгч компани, 15 актуарч, нийт 3691 
тусгай зөвшөөрөл, эрх эзэмшигчид үйл ажиллагаа явуулж байна.

№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015
1 Даатгагч 17 16
2 Даатгалын төлөөлөгч 3,260 3,340
3 Даатгалын зуучлагч 30 37
4 Даатгалын хохирол үнэлэгч 20 27
5 Актуарч 15 15

6 Нийт хөрөнгийн хэмжээ /тэрбум ₮/ 152.5 147.1
Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.7% 0.7%

Эх сурвалж: СЗХ
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4.6. Хадгаламж, зээл

Судалгаанд оролцсон иргэдийн тал орчим буюу 53% нь мөнгөн 
хуримтлал байхгүй гэсэн бол хуримтлалтай иргэдийн дийлэнх нь 
банкинд хадгалуулдаг гэжээ.

Зураг 4.24 Хуримтлуулсан мөнгөө юунд зарцуулдаг вэ?
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4 Салбар нэгжийн тоо 92 116 
5 Харилцагчдын тоо 663,098 636,341 
6 Нийт актив /тэрбум ₮/ 508 623.2 

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 2.25% 3.01% 
7 Зээлийн өрийн үлдэгдэл /тэрбум ₮/  332 424.2 

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 2.7% 3.6% 

Эх сурвалж: СЗХ 
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 

2015 оны байдлаар 253 Хадгаламж, зээлийн хоршоо СЗХорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр хадгаламж, 
зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна.  

Хадгаламж, зээлийн хоршоодын активын хэмжээ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 21.3 хувиар буюу 17.1 
тэрбум төгрөгөөр өсч 97.6 тэрбум төгрөгт хүрэв.  

 
№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015 
1 ХЗХ-ын тоо 159 253 
2 Гишүүдийн тоо 30,698 39,146 
3 Нийт актив /тэрбум ₮/ 80.5 97.6 

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.3% 0.4% 
4 Зээлийн өрийн үлдэгдэл /тэрбум ₮/ 61.5 75.3 

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.5% 0.6% 

Эх сурвалж: СЗХ 

Даатгалын байгууллага 

2015 улирлын байдлаар даатгалын зах зээл дээр 15 ердийн болон 1 урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг компани, 3340 даатгалын төлөөлөгч, 37 даатгалын зуучлагч компани, 27 даатгалын хохирол үнэлэгч 
компани, 15 актуарч, нийт 3691 тусгай зөвшөөрөл, эрх эзэмшигчид үйл ажиллагаа явуулж байна. 

№ Үндсэн үзүүлэлтүүд 2014 2015 
1 Даатгагч 17 16 
2 Даатгалын төлөөлөгч 3,260 3,340 
3 Даатгалын зуучлагч 30 37 
4 Даатгалын хохирол үнэлэгч 20 27 
5 Актуарч 15 15 
6 Нийт хөрөнгийн хэмжээ /тэрбум ₮/ 152.5 147.1 

Банк, санхүүгийн салбарт эзлэх хувь 0.7% 0.7% 

Эх сурвалж: СЗХ  

Хадгаламж, зээл 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн тал орчим буюу 53% нь мөнгөн хуримтлал байхгүй гэсэн бол 
хуримтлалтай иргэдийн дийлэнх нь банкинд хадгалуулдаг гэжээ. 
Зураг 4.24 Хуримтлуулсан мөнгөө юунд зарцуулдаг вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Худалдаа хийж эргэлдүүлдэг, бусдад зээлдүүлдэг, үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авдаг гэсэн 
хариултын хувь өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг буурсан байна. 

Мөнгөн хуримтлалгүй иргэдийн тоо буурч банкны салбарын хадгаламжийн өсөлт саарч байгаа 
нь иргэдийн орлогын бууралттай холбоотой байж болох юм. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 
дийлэнх буюу 70% нь мөнгөө төгрөгөөр хадгалахыг илүүд үздэг гэсэн бол 24% нь 
ам.доллароор хадгалахыг илүүд үзжээ.  
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Худалдаа хийж эргэлдүүлдэг, бусдад зээлдүүлдэг, үл хөдлөх хөрөнгө 
худалдан авдаг гэсэн хариултын хувь өмнөх судалгааны дүнгээс бага 
зэрэг буурсан байна.

Мөнгөн хуримтлалгүй иргэдийн тоо буурч банкны салбарын 
хадгаламжийн өсөлт саарч байгаа нь иргэдийн орлогын бууралттай 
холбоотой байж болох юм. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн дийлэнх 
буюу 70% нь мөнгөө төгрөгөөр хадгалахыг илүүд үздэг гэсэн бол 24% 
нь ам.доллароор хадгалахыг илүүд үзжээ. 

Зураг 4.25 Мөнгөө ямар валютаар хадгалахыг илүүд үзэж байна вэ?

38 
 

Зураг 4.25 Мөнгөө ямар валютаар хадгалахыг илүүд үзэж байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Иргэдийн дийлэнх нь хадгаламжаа төгрөгөөр байршуулах сонирхолтой байна гэсэн ч өмнөх 
судалгааны дүнтэй (2015 оны судалгааны үр дүн 75%) харьцуулахад буурсан үзүүлэлт бөгөөд 
ам.доллароор хадгалуулна гэсэн хариулт бага зэрэг (өмнөх судалгааны дүнгээс 6 нэгж %) 
өсчээ.   Хэдийгээр иргэдийн төгрөгт итгэх итгэл төдийлөн буураагүй  ч төгрөгийн ханшийн 
сулралттай холбоотойгоор цөөнгүй иргэд мөнгөө ам.доллараар хадгалахыг илүүд үзэж байгаа 
нь төгрөг, валютын хадгаламжийн харьцааны бууралтаас харагдаж байна (шигтгээ 10).  

Шигтгээ 10. Хадгаламж, зээл 

Нийт хадгаламж 

Нийт хадгаламжийн хэмжээ 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 6.7 их наяд төгрөгт хүрсэн байна. Хадгаламжийн 
өсөлтийг авч үзвэл 2015 онд дунджаар 13.3% хүрч байсан бол 2016 онд өсөлтийн хурд саарч дунджаар 9.6%-тай 
байна.  

 
Эх сурвалж: Монголбанк  

Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 2,011 төгрөгт (сарын дундаж ханш) 
хүрсэн байна. Төгрөгийн ханш 2015 онд дунджаар 8.4%-иар суларсан бол 2016 оны эхний 4 сарын байдлаар 
дунджаар 2.9%-иар суларчээ. 
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Иргэдийн дийлэнх нь хадгаламжаа төгрөгөөр байршуулах сонирхолтой 
байна гэсэн ч өмнөх судалгааны дүнтэй (2015 оны судалгааны үр дүн 
75%) харьцуулахад буурсан үзүүлэлт бөгөөд ам.доллароор хадгалуулна 
гэсэн хариулт бага зэрэг (өмнөх судалгааны дүнгээс 6 нэгж %) өсчээ. 
Хэдийгээр иргэдийн төгрөгт итгэх итгэл төдийлөн буураагүй ч 
төгрөгийн ханшийн сулралттай холбоотойгоор цөөнгүй иргэд мөнгөө 
ам.доллараар хадгалахыг илүүд үзэж байгаа нь төгрөг, валютын 
хадгаламжийн харьцааны бууралтаас харагдаж байна (шигтгээ 10). 

шигтгээ 10. Хадгаламж, зээл
Нийт хадгаламж

Нийт хадгаламжийн хэмжээ 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 6.7 их наяд төгрөгт 
хүрсэн байна. Хадгаламжийн өсөлтийг авч үзвэл 2015 онд дунджаар 13.3% хүрч байсан 
бол 2016 онд өсөлтийн хурд саарч дунджаар 9.6%-тай байна. 
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Зураг 4.25 Мөнгөө ямар валютаар хадгалахыг илүүд үзэж байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 
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Эх сурвалж: Монголбанк 

Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 2,011 төгрөгт 
(сарын дундаж ханш) хүрсэн байна. Төгрөгийн ханш 2015 онд дунджаар 8.4%-иар 
суларсан бол 2016 оны эхний 4 сарын байдлаар дунджаар 2.9%-иар суларчээ.
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Эх сурвалж: Монголбанк 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Банк, ББСБ-ын зээлжүүлэлт

Хадгаламжийн байгууллагын нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2016 оны 4 дүгээр сарын 
байдлаар 11.6 их наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 96 орчим хувийг банкны салбарын 
зээл дангаараа бүрдүүлж байна.
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Хадгаламжийн байгууллагын нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 11.6 их наяд 
төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 96 орчим хувийг банкны салбарын зээл дангаараа бүрдүүлж байна. 

  
Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн өрийн үлдэгдэл 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 26.2%-иар өсч 520.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна.   

Зээлийн хүү 

2016 оны I улирлын байдлаар олгосон зээлийн (төгрөгийн) жигнэсэн дундаж хүү оны эхнээс 0.7 нэгж хувиар 
нэмэгдэж 19.7%-д хүрсэн байна.  

 *Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээл оруулснаар 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Харин олгосон зээлд үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 
17.9%-тай банйа. 

Орон нутаг дахь банкуудын олгож буй зээлийн хүү 2016 оны I улирлын байдлаар өмнөхоны мөн үеэс 0.8 нэгж 
хувиар буурч 18.3 хувь буюу улсын жигнэсэн дундаж хүүнээс 1.4 нэгж хувиар доогуур байна.   

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 68% нь зээлийн хүү өндөр, 32% нь боломжийн байна гэжээ. 
Зураг 4.26 Зээлийн хүү ямар байна вэ?  

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Банкны салбарын зээлийн хүүг өндөр байна гэж үзсэн хариултын хувь Улаанбаатар хот болон 
орон нутагт ойролцоо түвшинд байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн өрийн үлдэгдэл 2016 оны 4 дүгээр сарын 
байдлаар өнгөрсөн оны мөн үеэс 26.2%-иар өсч 520.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 

Зээлийн хүү

2016 оны I улирлын байдлаар олгосон зээлийн (төгрөгийн) жигнэсэн дундаж хүү оны 
эхнээс 0.7 нэгж хувиар нэмэгдэж 19.7%-д хүрсэн байна. 
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1.4 нэгж хувиар доогуур байна.
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 68% нь зээлийн хүү өндөр, 32% нь 
боломжийн байна гэжээ.

Зураг 4.26 Зээлийн хүү ямар байна вэ? 

39 
 

Хадгаламжийн байгууллагын нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 11.6 их наяд 
төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 96 орчим хувийг банкны салбарын зээл дангаараа бүрдүүлж байна. 

  
Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн өрийн үлдэгдэл 2016 оны 4 дүгээр сарын байдлаар өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 26.2%-иар өсч 520.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна.   

Зээлийн хүү 

2016 оны I улирлын байдлаар олгосон зээлийн (төгрөгийн) жигнэсэн дундаж хүү оны эхнээс 0.7 нэгж хувиар 
нэмэгдэж 19.7%-д хүрсэн байна.  

 *Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээл оруулснаар 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Харин олгосон зээлд үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 
17.9%-тай банйа. 

Орон нутаг дахь банкуудын олгож буй зээлийн хүү 2016 оны I улирлын байдлаар өмнөхоны мөн үеэс 0.8 нэгж 
хувиар буурч 18.3 хувь буюу улсын жигнэсэн дундаж хүүнээс 1.4 нэгж хувиар доогуур байна.   

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 68% нь зээлийн хүү өндөр, 32% нь боломжийн байна гэжээ. 
Зураг 4.26 Зээлийн хүү ямар байна вэ?  

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Банкны салбарын зээлийн хүүг өндөр байна гэж үзсэн хариултын хувь Улаанбаатар хот болон 
орон нутагт ойролцоо түвшинд байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Банкны салбарын зээлийн хүүг өндөр байна гэж үзсэн хариултын хувь 
Улаанбаатар хот болон орон нутагт ойролцоо түвшинд байна.

Зураг 4.27 Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 боломжийн, 0-ээс 1-д өндөр)
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Зураг 4.27 Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс  
(-1-ээс 0 боломжийн,  0-ээс 1-д өндөр) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн судалгаагаар зээлийн хүүний чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны дүнгээс бага 
зэрэг буурсан хэдий ч “зээлийн хүү өндөр” гэсэн мужид хэвээр байна. Үүнд Улаанбаатар 
хотын алслагдсан дүүрэг, шинэ суурьшлын бүсэд баригдсан орон сууцны ипотекийн 5 хувийн 
зээл, “Сайн малчин” хөтөлбөрийн 10%-ийн зээл зэрэг бага хүүтэй зээлүүдийг 2016 он гарснаас 
хойш олгож эхэлсэн нь нөлөөлсөн байх талтай.  
Зураг 4.28 Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс 
(Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 боломжийн,  0-ээс 1-д өндөр) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Чиглэлийн индексээс харахад Дорноговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай болон Дархан-Уул аймагт 
зээлийн хүү бусад аймгуудтай харьцуулахад бага байгаа бол Дундговь, Өмнөговь, Булган 
зэрэг аймгуудад зээлийн хүү өндөр байна. Мөн нийт аймгуудын хувьд зээлийн хүүний зөрүү 
харьцангуй бага байгаа нь ажиглагдаж байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Энэ удаагийн судалгаагаар зээлийн хүүний чиглэлийн индекс өмнөх 
судалгааны дүнгээс бага зэрэг буурсан хэдий ч “зээлийн хүү өндөр” 
гэсэн мужид хэвээр байна. Үүнд Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг, 
шинэ суурьшлын бүсэд баригдсан орон сууцны ипотекийн 5 хувийн 
зээл, “Сайн малчин” хөтөлбөрийн 10%-ийн зээл зэрэг бага хүүтэй 
зээлүүдийг 2016 он гарснаас хойш олгож эхэлсэн нь нөлөөлсөн байх 
талтай. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зураг 4.28 Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс (Аймгуудаар)
(-1-ээс 0 боломжийн, 0-ээс 1-д өндөр)
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Зураг 4.27 Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс  
(-1-ээс 0 боломжийн,  0-ээс 1-д өндөр) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Энэ удаагийн судалгаагаар зээлийн хүүний чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны дүнгээс бага 
зэрэг буурсан хэдий ч “зээлийн хүү өндөр” гэсэн мужид хэвээр байна. Үүнд Улаанбаатар 
хотын алслагдсан дүүрэг, шинэ суурьшлын бүсэд баригдсан орон сууцны ипотекийн 5 хувийн 
зээл, “Сайн малчин” хөтөлбөрийн 10%-ийн зээл зэрэг бага хүүтэй зээлүүдийг 2016 он гарснаас 
хойш олгож эхэлсэн нь нөлөөлсөн байх талтай.  
Зураг 4.28 Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс 
(Аймгуудаар) 
(-1-ээс 0 боломжийн,  0-ээс 1-д өндөр) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Чиглэлийн индексээс харахад Дорноговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай болон Дархан-Уул аймагт 
зээлийн хүү бусад аймгуудтай харьцуулахад бага байгаа бол Дундговь, Өмнөговь, Булган 
зэрэг аймгуудад зээлийн хүү өндөр байна. Мөн нийт аймгуудын хувьд зээлийн хүүний зөрүү 
харьцангуй бага байгаа нь ажиглагдаж байна. 

-1.00
-0.80
-0.60
-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

2002 2003 2005 2006 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00

Булган 
Өмнөговь 
Дундговь 
Архангай 

Төв 
Хэнтий 

Сүхбаатар 
Дорнод 

Баянхонгор 
Завхан 

Өвөрхангай 
Баян-Өлгий 

Хөвсгөл 
Сэлэнгэ 

Увс 
Улаанбаатар 

Ховд 
Орхон 

Дархан-Уул 
Говь-Алтай 
Говьсүмбэр 
Дорноговь 

Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Чиглэлийн индексээс харахад Дорноговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай 
болон Дархан-Уул аймагт зээлийн хүү бусад аймгуудтай харьцуулахад 
бага байгаа бол Дундговь, Өмнөговь, Булган зэрэг аймгуудад зээлийн 
хүү өндөр байна. Мөн нийт аймгуудын хувьд зээлийн хүүний зөрүү 
харьцангуй бага байгаа нь ажиглагдаж байна.

Зураг 4.29 Зээл авахад ямар бэрхшээл тулгарч байна вэ?
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Зураг 4.29 Зээл авахад ямар бэрхшээл тулгарч байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн хамгийн их буюу 31% нь зээлийн хүү өндөр байгаа нь зээл 
авахад гол хүндрэл болдог гэж хариулсан байна. Үүний дараагаар иргэдийн 12% нь зээлийн 
барьцаа хөрөнгө байхгүй, 10% нь зээлийн шимтгэл хураамж өндөр, 10% нь барьцаа хөрөнгийн 
үнэлгээ доогуур гэсэн бол 10% нь зээлийн хугацаа богино байгаагаас шалтгаалж зээл авахад 
хүндрэл тулгарч байна гэжээ.   

Иргэдийн хувьд зээлийн хүү өндөр гэсэн ерөнхий хандлага буурсан ч зээл авахад хамгийн их 
бэрхшээл болсон хэвээр байгаа нь судалгаагаар харагдаж байна. 

Ипотекийн зээл 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 20% нь ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт хамрагдсан бол үлдсэн 
80% нь хамрагдаагүй гэж хариулжээ.  

Монгол улсын хэмжээнд 2015 оны эцсийн байдлаар нийт 859 мянган өрх байгаагийн 10 орчим 
хувь нь орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан бол түүвэр судалгаанд оролцогчдийн 20 
орчим хувь нь ипотекийн зээлд хамрагджээ. Энэ нь уг судалгаанд ипотекийн зээлтэй иргэдийн 
төлөөлөл түлхүү оролцож санал бодлоо тусгасныг харуулж байна.  
Зураг 4.30 Бага хүүтэй (8%, 5%) орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан уу? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотод ипотекийн зээлд хамрагдаж чадаагүй гэсэн иргэдийн хариултын хувь 
хөдөө орон нутагтай харьцуулахад бага зэрэг өндөр байна. 
Шигтгээ 11. Ипотекийн зээлийн мэдээ 

Банкууд 2016 оны I улирлын байдлаар 81,015 иргэдэд нийт 3,565.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг олгосон 
байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн хамгийн их буюу 31% нь зээлийн 
хүү өндөр байгаа нь зээл авахад гол хүндрэл болдог гэж хариулсан 
байна. Үүний дараагаар иргэдийн 12% нь зээлийн барьцаа хөрөнгө 
байхгүй, 10% нь зээлийн шимтгэл хураамж өндөр, 10% нь барьцаа 
хөрөнгийн үнэлгээ доогуур гэсэн бол 10% нь зээлийн хугацаа богино 
байгаагаас шалтгаалж зээл авахад хүндрэл тулгарч байна гэжээ. 

Иргэдийн хувьд зээлийн хүү өндөр гэсэн ерөнхий хандлага буурсан ч 
зээл авахад хамгийн их бэрхшээл болсон хэвээр байгаа нь судалгаагаар 
харагдаж байна.

4.7. Ипотекийн зээл

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 20% нь ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт 
хамрагдсан бол үлдсэн 80% нь хамрагдаагүй гэж хариулжээ. 

Монгол улсын хэмжээнд 2015 оны эцсийн байдлаар нийт 859 мянган 
өрх байгаагийн 10 орчим хувь нь орон сууцны ипотекийн зээлд 
хамрагдсан бол түүвэр судалгаанд оролцогчдийн 20 орчим хувь нь 
ипотекийн зээлд хамрагджээ. Энэ нь уг судалгаанд ипотекийн зээлтэй 
иргэдийн төлөөлөл түлхүү оролцож санал бодлоо тусгасныг харуулж 
байна. 

Зураг 4.30 Бага хүүтэй (8%, 5%) орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан уу?
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Зураг 4.29 Зээл авахад ямар бэрхшээл тулгарч байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн хамгийн их буюу 31% нь зээлийн хүү өндөр байгаа нь зээл 
авахад гол хүндрэл болдог гэж хариулсан байна. Үүний дараагаар иргэдийн 12% нь зээлийн 
барьцаа хөрөнгө байхгүй, 10% нь зээлийн шимтгэл хураамж өндөр, 10% нь барьцаа хөрөнгийн 
үнэлгээ доогуур гэсэн бол 10% нь зээлийн хугацаа богино байгаагаас шалтгаалж зээл авахад 
хүндрэл тулгарч байна гэжээ.   

Иргэдийн хувьд зээлийн хүү өндөр гэсэн ерөнхий хандлага буурсан ч зээл авахад хамгийн их 
бэрхшээл болсон хэвээр байгаа нь судалгаагаар харагдаж байна. 

Ипотекийн зээл 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 20% нь ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт хамрагдсан бол үлдсэн 
80% нь хамрагдаагүй гэж хариулжээ.  

Монгол улсын хэмжээнд 2015 оны эцсийн байдлаар нийт 859 мянган өрх байгаагийн 10 орчим 
хувь нь орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан бол түүвэр судалгаанд оролцогчдийн 20 
орчим хувь нь ипотекийн зээлд хамрагджээ. Энэ нь уг судалгаанд ипотекийн зээлтэй иргэдийн 
төлөөлөл түлхүү оролцож санал бодлоо тусгасныг харуулж байна.  
Зураг 4.30 Бага хүүтэй (8%, 5%) орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан уу? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Улаанбаатар хотод ипотекийн зээлд хамрагдаж чадаагүй гэсэн иргэдийн хариултын хувь 
хөдөө орон нутагтай харьцуулахад бага зэрэг өндөр байна. 
Шигтгээ 11. Ипотекийн зээлийн мэдээ 

Банкууд 2016 оны I улирлын байдлаар 81,015 иргэдэд нийт 3,565.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг олгосон 
байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Улаанбаатар хотод ипотекийн зээлд хамрагдаж чадаагүй гэсэн иргэдийн 
хариултын хувь хөдөө орон нутагтай харьцуулахад бага зэрэг өндөр 
байна.
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

шигтгээ 11. Ипотекийн зээлийн мэдээ
Банкууд 2016 оны I улирлын байдлаар 81,015 иргэдэд нийт 3,565.3 тэрбум төгрөгийн 
ипотекийн зээлийг олгосон байна.
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Эх сурвалж: Монголбанк 

2016 оны 3 дугаар сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сартай харьцуулахад 
3.1 нэгж хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 18.2 нэгж хувиар тус тус өслөө. 

 Эх сурвалж: Монголбанк  

Тус сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 75.2 хувь буюу 2679.8 тэрбум төгрөгийг “Орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн зээл (жилийн 5 болон 8 хувийн 
хүүтэй зээл, 5 болон 8 хувийн хүүтэй зээлд шилжүүлсэн зээл), 23.1 хувь буюу 822.1 тэрбум төгрөгийг банкуудын 
өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл, 1.8 хувь буюу 63.4 тэрбум төгрөгийг бусад эх үүсвэрээр олгосон зээл 
бүрдүүлж байна. 

Зээлдэгчдийн тоо 

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар нийт 81015 иргэн ипотекийн зээлтэй байгаагаас 57659 нь “Орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн зээлд (үүнээс 252 нь 5 хувийн хүүтэй 
зээлд, 540 нь 8 хувиас 5 хувь руу шилжсэн зээлд хамрагджээ), 21432 нь банкуудын өөрийн эх үүсвэрийн зээлд, 
1924 нь бусад эх үүсвэрийн зээлд хамрагдсан байна. 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 
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Эх сурвалж: Монголбанк

2016 оны 3 дугаар сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлтийн хурд 
өмнөх сартай харьцуулахад 3.1 нэгж хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 18.2 нэгж хувиар тус 
тус өслөө.
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Эх сурвалж: Монголбанк 

2016 оны 3 дугаар сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сартай харьцуулахад 
3.1 нэгж хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 18.2 нэгж хувиар тус тус өслөө. 

 Эх сурвалж: Монголбанк  

Тус сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 75.2 хувь буюу 2679.8 тэрбум төгрөгийг “Орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн зээл (жилийн 5 болон 8 хувийн 
хүүтэй зээл, 5 болон 8 хувийн хүүтэй зээлд шилжүүлсэн зээл), 23.1 хувь буюу 822.1 тэрбум төгрөгийг банкуудын 
өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл, 1.8 хувь буюу 63.4 тэрбум төгрөгийг бусад эх үүсвэрээр олгосон зээл 
бүрдүүлж байна. 

Зээлдэгчдийн тоо 

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар нийт 81015 иргэн ипотекийн зээлтэй байгаагаас 57659 нь “Орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн зээлд (үүнээс 252 нь 5 хувийн хүүтэй 
зээлд, 540 нь 8 хувиас 5 хувь руу шилжсэн зээлд хамрагджээ), 21432 нь банкуудын өөрийн эх үүсвэрийн зээлд, 
1924 нь бусад эх үүсвэрийн зээлд хамрагдсан байна. 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 
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Эх сурвалж: Монголбанк 

Тус сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 75.2 хувь буюу 2679.8 тэрбум 
төгрөгийг “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх 
хөтөлбөр”-ийн зээл (жилийн 5 болон 8 хувийн хүүтэй зээл, 5 болон 8 хувийн хүүтэй 
зээлд шилжүүлсэн зээл), 23.1 хувь буюу 822.1 тэрбум төгрөгийг банкуудын өөрийн 
эх үүсвэрээр олгосон зээл, 1.8 хувь буюу 63.4 тэрбум төгрөгийг бусад эх үүсвэрээр 
олгосон зээл бүрдүүлж байна.
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Нийгэм-эдийн засаг, өрхийн амьжиргааны түүвэр судалгаа Судалгааны хэлтэс

Зээлдэгчдийн тоо

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар нийт 81015 иргэн ипотекийн зээлтэй байгаагаас 
57659 нь “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх 
хөтөлбөр”-ийн зээлд (үүнээс 252 нь 5 хувийн хүүтэй зээлд, 540 нь 8 хувиас 5 хувь руу 
шилжсэн зээлд хамрагджээ), 21432 нь банкуудын өөрийн эх үүсвэрийн зээлд, 1924 нь 
бусад эх үүсвэрийн зээлд хамрагдсан байна.
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Эх сурвалж: Монголбанк 

2016 оны 3 дугаар сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сартай харьцуулахад 
3.1 нэгж хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 18.2 нэгж хувиар тус тус өслөө. 

 Эх сурвалж: Монголбанк  

Тус сарын эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 75.2 хувь буюу 2679.8 тэрбум төгрөгийг “Орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн зээл (жилийн 5 болон 8 хувийн 
хүүтэй зээл, 5 болон 8 хувийн хүүтэй зээлд шилжүүлсэн зээл), 23.1 хувь буюу 822.1 тэрбум төгрөгийг банкуудын 
өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл, 1.8 хувь буюу 63.4 тэрбум төгрөгийг бусад эх үүсвэрээр олгосон зээл 
бүрдүүлж байна. 

Зээлдэгчдийн тоо 

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар нийт 81015 иргэн ипотекийн зээлтэй байгаагаас 57659 нь “Орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн зээлд (үүнээс 252 нь 5 хувийн хүүтэй 
зээлд, 540 нь 8 хувиас 5 хувь руу шилжсэн зээлд хамрагджээ), 21432 нь банкуудын өөрийн эх үүсвэрийн зээлд, 
1924 нь бусад эх үүсвэрийн зээлд хамрагдсан байна. 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 
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Банкуудын өөрийн эх үүсвэрээс 
Бусад эх үүсвэрээс 
Нэмэгдсэн зээлдэгчдийн сарын өсөлт, хувь (баруун тэнхлэг) 

Эх сурвалж: Монголбанк

Орон сууцны үнийн индекс

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар орон сууцны үнийн индекс өмнөх сараас 1.0%-иар, 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 10.9%-иар тус тус буурчээ. 

Тухайн сард зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн бууралт 
үргэлжилсэн хэвээр байгаа нь орон сууцны дундаж үнэ буурахад нөлөөлж байна. 
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Орон сууцны үнийн индекс 

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар орон сууцны үнийн индекс өмнөх сараас 1.0%-иар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 10.9%-иар тус 
тус буурчээ.  

Тухайн сард зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн бууралт үргэлжилсэн хэвээр байгаа нь орон 
сууцны дундаж үнэ буурахад нөлөөлж байна.   

 
Эх сурвалж: “Тэнлэг зууч” ҮХХЗК 

2013 оны 1 дүгээр сараас эхлэн орон сууцны үнийн индексийг тооцсон бөгөөд орон сууцны үнийн жилийн өсөлт 2014 оны 3 
дугаар сард хамгийн өндөр буюу 23.7%-тай гарсан байна. 2014 оны 12 дугаар сараас орон сууцны үнэ (өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад) буурч эхэлсэн бөгөөд орон сууцны үнийн бууралт үргэлжилсэн хэвээр байна. 

Судалгаанд оролцсон ипотекийн зээлтэй иргэдийн хувьд зээлд хамрагдсанаар хэрэглээ 
нэмэгдсэн гэж 33%, хэвэндээ гэж 37% нь хариулсан бол хэрэглээ буурсан гэж 31% нь 
хариулжээ.   
Зураг 4.31 Ипотекийн зээл авснаар таны хэрэглээнд өөрчлөлт гарсан уу? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан өрхийн хэрэглээг орон сууц ипотекийн зээлд 
хамрагдаагүй өрхийн хэрэглээний бүтэцтэй харьцууллаа.  
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Эх сурвалж: “Тэнлэг зууч” ҮХХЗК

2013 оны 1 дүгээр сараас эхлэн орон сууцны үнийн индексийг тооцсон бөгөөд орон сууцны 
үнийн жилийн өсөлт 2014 оны 3 дугаар сард хамгийн өндөр буюу 23.7%-тай гарсан байна. 
2014 оны 12 дугаар сараас орон сууцны үнэ (өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад) буурч 
эхэлсэн бөгөөд орон сууцны үнийн бууралт үргэлжилсэн хэвээр байна.
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Судалгаанд оролцсон ипотекийн зээлтэй иргэдийн хувьд зээлд 
хамрагдсанаар хэрэглээ нэмэгдсэн гэж 33%, хэвэндээ гэж 37% нь 
хариулсан бол хэрэглээ буурсан гэж 31% нь хариулжээ. 

Зураг 4.31 Ипотекийн зээл авснаар таны хэрэглээнд өөрчлөлт гарсан уу?
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Орон сууцны үнийн индекс 

2016 оны 3 дугаар сарын байдлаар орон сууцны үнийн индекс өмнөх сараас 1.0%-иар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 10.9%-иар тус 
тус буурчээ.  

Тухайн сард зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн бууралт үргэлжилсэн хэвээр байгаа нь орон 
сууцны дундаж үнэ буурахад нөлөөлж байна.   

 
Эх сурвалж: “Тэнлэг зууч” ҮХХЗК 

2013 оны 1 дүгээр сараас эхлэн орон сууцны үнийн индексийг тооцсон бөгөөд орон сууцны үнийн жилийн өсөлт 2014 оны 3 
дугаар сард хамгийн өндөр буюу 23.7%-тай гарсан байна. 2014 оны 12 дугаар сараас орон сууцны үнэ (өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад) буурч эхэлсэн бөгөөд орон сууцны үнийн бууралт үргэлжилсэн хэвээр байна. 

Судалгаанд оролцсон ипотекийн зээлтэй иргэдийн хувьд зээлд хамрагдсанаар хэрэглээ 
нэмэгдсэн гэж 33%, хэвэндээ гэж 37% нь хариулсан бол хэрэглээ буурсан гэж 31% нь 
хариулжээ.   
Зураг 4.31 Ипотекийн зээл авснаар таны хэрэглээнд өөрчлөлт гарсан уу? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан өрхийн хэрэглээг орон сууц ипотекийн зээлд 
хамрагдаагүй өрхийн хэрэглээний бүтэцтэй харьцууллаа.  
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдсан өрхийн хэрэглээг орон сууц 
ипотекийн зээлд хамрагдаагүй өрхийн хэрэглээний бүтэцтэй харьцууллаа. 

Зураг 4.32 Ипотекийн зээлтэй болон зээлгүй иргэдийн хэрэглээний ялгаа
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Зураг 4.32 Ипотекийн зээлтэй болон зээлгүй иргэдийн хэрэглээний ялгаа 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Ипотекийн зээлтэй өрхийн хувьд хувцас гутал, боловсрол, тээврийн зардал нь зээлгүй 
өрхийнхөөс харьцангуй бага байдаг байна. Харин ус дулаан, байрны төлбөр (түрээсийн 
зардал), хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн төлбөр нь орон сууцны ипотекийн зээлгүй 
өрхийнхөөс бага зэрэг өндөр байна. 
Зураг 4.33 Ипотекийн зээл авснаар таны амьдралд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Түүнчлэн ипотекийн зээлтэй иргэдийн хувьд амьдралд нь эерэг өөрчлөлтүүд гарсан гэж үзэж 
байна. 

Харин ипотекийн зээлд хараахан хамрагдаж чадаагүй байгаа иргэдийн хувьд урьдчилгаа буюу 
барьцаа байхгүй, орлогын түвшин хүрэхгүй байгаа нь ипотекийн зээлд хамрагдахад ихээхэн 
бэрхшээл болж байна.  
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа
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Ипотекийн зээлтэй өрхийн хувьд хувцас гутал, боловсрол, тээврийн 
зардал нь зээлгүй өрхийнхөөс харьцангуй бага байдаг байна. Харин 
ус дулаан, байрны төлбөр (түрээсийн зардал), хэрэглээний болон 
бизнесийн зээлийн төлбөр нь орон сууцны ипотекийн зээлгүй 
өрхийнхөөс бага зэрэг өндөр байна.

Зураг 4.33 Ипотекийн зээл авснаар таны амьдралд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ?
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Зураг 4.32 Ипотекийн зээлтэй болон зээлгүй иргэдийн хэрэглээний ялгаа 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Ипотекийн зээлтэй өрхийн хувьд хувцас гутал, боловсрол, тээврийн зардал нь зээлгүй 
өрхийнхөөс харьцангуй бага байдаг байна. Харин ус дулаан, байрны төлбөр (түрээсийн 
зардал), хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн төлбөр нь орон сууцны ипотекийн зээлгүй 
өрхийнхөөс бага зэрэг өндөр байна. 
Зураг 4.33 Ипотекийн зээл авснаар таны амьдралд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Түүнчлэн ипотекийн зээлтэй иргэдийн хувьд амьдралд нь эерэг өөрчлөлтүүд гарсан гэж үзэж 
байна. 

Харин ипотекийн зээлд хараахан хамрагдаж чадаагүй байгаа иргэдийн хувьд урьдчилгаа буюу 
барьцаа байхгүй, орлогын түвшин хүрэхгүй байгаа нь ипотекийн зээлд хамрагдахад ихээхэн 
бэрхшээл болж байна.  
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Түүнчлэн ипотекийн зээлтэй иргэдийн хувьд амьдралд нь эерэг 
өөрчлөлтүүд гарсан гэж үзэж байна.

Харин ипотекийн зээлд хараахан хамрагдаж чадаагүй байгаа иргэдийн 
хувьд урьдчилгаа буюу барьцаа байхгүй, орлогын түвшин хүрэхгүй 
байгаа нь ипотекийн зээлд хамрагдахад ихээхэн бэрхшээл болж байна. 
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Зураг 4.34 Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт хамрагдахад 
ямар бэрхшээл тулгарч байна вэ?
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Зураг 4.34 Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт хамрагдахад ямар бэрхшээл тулгарч байна вэ? 

 
Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн  түүвэр судалгаа 

Түүнчлэн зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ болон хуучин орон сууцны үнэ буурч байгаа нь орон 
сууцны дундаж үнэ буурахад нөлөөлж байгаа хэдий ч сүүлийн жилүүдэд өрхийн орлого 
дорвитой нэмэгдээгүй нь орон сууц худалдан авахад гол хүндрэл болж байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк НЭЗС-ийн түүвэр судалгаа

Түүнчлэн зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ болон хуучин орон сууцны 
үнэ буурч байгаа нь орон сууцны дундаж үнэ буурахад нөлөөлж байгаа 
хэдий ч сүүлийн жилүүдэд өрхийн орлого дорвитой нэмэгдээгүй нь 
орон сууц худалдан авахад гол хүндрэл болж байна.

4.8. Нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаарх түүвэр судалгааны 
дүгнэлт 

Эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал үргэлжилсэн хэвээр, эдийн 
засгийн салбаруудын тэр дундаа барилга, худалдаа, үйлчилгээний 
салбаруудын идэвхжил суларч, өсөлт саарахад голлон нөлөөлж байна. 
Түүвэр судалгааны үр дүнгээр иргэдийн эдийн засгийн өнөөгийн 
байдалд өгсөн үнэлгээ өмнөх оноос бага зэрэг сайжирсан ч эдийн 
засгийн ерөнхий байдал муу хэвээр байна гэж хариулжээ. 
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Инфляцийн түвшин буурч байгаа өнөөгийн нөхцөлд иргэдийн дунд 
үнийн өсөлтийн түвшин нэмэгдэж байна гэж үзэх хандлага буурч, 2009 
оны хямралын үеийнхтэй ойролцоо түвшинд гарлаа.

Эдийн засгийн идэвхжил суларч, бизнесийн үйл ажиллагаа 
хумигдсанаар ажилгүйдэл огцом нэмэгдэж, өрхийн төсөв, санхүүгийн 
байдал муудсан нь иргэдийн дунд ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдсэн гэх 
хандлага өсөхөд нөлөөлсөн байна. 

Иргэдийн дунд уул уурхайн салбарт итгэх итгэл хэвээр байгаа ч эдийн 
засгийн хөгжлийг дэмжих, төрөлжүүлэх, урт хугацааны тогтвортой 
байдлыг хангахын тулд нэн тэргүүнд ЖДҮ-н хөгжлийг дэмжих, 
боловсруулах үйлвэрүүдийг байгуулах, ХАА-н үйлдвэрлэл, экспортыг 
дэмжих нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Түүнчлэн судалгаанд хамрагдсан 
иргэдийн дийлэнх нь гадаадаас зээл авах нь эдийн засгийн өнөөгийн 
байдалд дэмжлэг үзүүлэхгүй бөгөөд урт хугацаанд өрийн дарамтад 
оруулах эрсдэлтэй гэжээ.

Банкуудын зээлийн нөхцөл, шалгуур чангарсантай холбоотойгоор 
судалгаанд оролцогчдын талаас илүү хувь нь мөнгөний хэрэгцээ гарсан 
үед хувь хүн, ломбард болон банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагад 
хандаж байна. Энэ удаагийн судалгааны дүнгээр иргэдийн банкинд 
итгэх итгэл өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг буурсан байна. Нийт 
хадгаламжийн өсөлт саарсан, зээл олголт буурсан, чанаргүй зээлийн 
хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь иргэдийн банкинд итгэх илтгэл буурахад 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн хамгийн их буюу 31% нь зээлийн 
хүү өндөр байгаа нь зээл авахад гол хүндрэл болж байна гэж үзжээ. 
Банкуудын зээлийн нөхцөл чангарч, зээлийн жигнэсэн дундаж хүү өсөх 
хандлагатай байгаа нь иргэд зээл авахад зээлийн хүү гол хүндрэл болж 
байна гэж үзэхэд нөлөөлжээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн талаас 
илүү хувь нь мөнгөн хуримтлал байхгүй (өмнөх судалгааны дүнгээс 7 
нэгж хувиар өссөн) гэсэн бол хуримтлалтай иргэдийн ихэнх нь банкинд 
хадгалуулдаг (өмнөх судалгааны дүнгээс 3 нэгж хувиар буурсан) гэжээ.

Орон сууцны ипотекийн зээлтэй өрхийн хувьд зайлшгүй бус 
хэрэглээний (хувцас гутал, боловсрол, тээвэр) зардал нь зээлгүй 
өрхийнхөөс харьцангуй бага байгаа бол зайлшгүй хэрэглээний (ус, 
дулаан, байрны төлбөр) зардал болон хэрэглээ, бизнесийн зээлийн 
төлбөр нь орон сууцны ипотекийн зээлгүй өрхийнхөөс бага зэрэг өндөр 
байдаг байна. Энэ нь иргэд ипотекийн зээлд хамрагдсанаар зайлшгүй 
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бус хэрэглээний зардлаа тодорхой хэмжээгээр хумих, хандлагатай 
болсныг харуулж байна. 

Харин ипотекийн зээлд хамрагдаж чадаагүй иргэдийн хувьд урьдчилгаа 
буюу барьцаа хөрөнгө байхгүй, орлогын түвшин хүрэлцэхгүй, орон 
сууцны үнэ хэт өндөр зэргээс шалтгаалж орон сууц худалдан авч 
чадахгүй байна. 

V. НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

Эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал үргэлжилж, уул уурхайн 
салбарын зогсонги байдал хэвээр байгаа нь эдийн засгийн бусад 
салбарууд болон нийт эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна. 

Эдийн засгийн өсөлт тэр дундаа барилга, худалдаа, үйлчилгээний 
салбаруудын идэвхжил суларч, иргэдийн бодит орлого төдийлөн 
өсөөгүйн зэрэгцээ ажилгүйдэл нэмэгдсэн нь өрхийн амьжиргаа 
доошлоход нөлөөлж, улмаар иргэдийн дунд ядуурал нэмэгдсэн гэх 
хандлагыг өсгөсөн байна. 

Инфляцийн түвшин буурч байгаа өнөөгийн нөхцөлд иргэдийн дунд 
үнийн өсөлтийн түвшин нэмэгдэж байна гэж үзэх хандлага өмнөх 
судалгааны дүнгээс буурч гарлаа. 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн талаас илүү хувь нь мөнгөн хуримтлал 
байхгүй бөгөөд эдгээр иргэд орлогоос давсан зардлаа ихэвчлэн зээлээр 
тэр дундаа банкнаас хэрэглээний зээл авч санхүүжүүлдэг байна. Авсан 
зээлээ эргүүлэн төлөхөд зээлийн хүү өндөр, хугацаа богино байгаагаас 
гадна ажилгүйдэл нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор өрхийн аль нэг 
гишүүн ажилгүй болох эрсдэл өндөр байна. 

Бизнесийн эрсдэл, чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа зэргээс 
шалтгаалж банкууд зээлийн нөхцөл, шалгуураа чангаруулсан. Үүнтэй 
холбоотойгоор судалгаанд оролцогчдын талаас илүү хувь нь мөнгөний 
хэрэгцээ гарсан үед хувь хүн, ломбард болон банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагад хандах болжээ.



ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨГЖИЛ, 
САНХҮҮЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

ССГ-ын Судалгааны хэлтэс37

2016 оны 10 дугаар сар

37 Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь зөвхөн 
судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны байр суурийг 
илэрхийлэх албагүй болно. 
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ОРшИЛ 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийг эрчимтэй дэмжиж, бодлогоор 
хөгжүүлэх нь дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн нэн тэргүүний 
зорилтуудын нэг билээ. ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх нь ядуурал, ажилгүйдлийг 
бууруулахын зэрэгцээ эдийн засгийн өсөлтөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
ЖДҮ-ийг хөгжүүлснээр орлогын тэгш бус хуваарилалтыг бууруулах, 
нийгмийн тогтвортой байдалд дэмжлэг үзүүлэх, хувийн секторын 
хөгжлийг хангахад чухал хувь нэмэр үзүүлдэг.

Монголбанкны Судалгаа, статистикийн газар “МЭК” ХХК-тай хамтран 
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй ЖДҮ-ийн өнөөгийн байдал, 
түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс, тулгарч буй саад бэрхшээл болон 
санхүүжилтийн нөхцөл байдлын талаарх түүвэр судалгааг 5 дахь 
удаагаа орон даяар явууллаа. 

Судалгааг явуулахдаа “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль”-ийн 
5 дугаар зүйлд заасны дагуу ЖДҮ эрхлэгчдийг ангилж, түүвэрчлэн 
хамруулсан бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эдийн засгийн салбар, 
газар зүйн байршил, ажилчдын тоо зэргийг харгалзан үзэж санамсаргүй 
түүврийн аргаар судалгааны нэгжийг сонгон авсан болно. 

Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт үйл 
ажиллагаа явуулж буй ЖДҮ эрхлэгчдийн өнөөгийн байдал, хөгжил, 
үйл ажиллагаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлс, санхүүжилт болон зардлын 
байдлыг тодорхойлохыг зорилоо.

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан энэхүү судалгаанд хүн амын тал хувь 
нь оршин суудаг, ААН-ийн дийлэнх хувь нь үйл ажиллагаа явуулдаг 
Улаанбаатар хотоос 1028, аймгуудын хувьд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бизнес эрхлэгчдийн тоог харгалзан тус бүр 30-50 орчим түүврийг 
сонгож, эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 2,095 ЖДҮ 
эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамрууллаа.

Судалгааны мэдээллийг түүвэрлэлтэнд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс 
санал асуулга бөглүүлэх, ярилцлага авах хэлбэрээр бүрдүүлсэн. Өмнөх 
судалгааны адил ЖДҮ эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон аж 
ахуйн нэгжийн удирдах түвшний албан тушаалтан (эзэн, гүйцэтгэх 
захирал, ерөнхий менежер, нягтлан бодогч зэрэг гүйцэтгэх удирдлага)-
аас судалгааг авсан болно. 

Судалгааны ажил нь үндсэн зургаан бүлгээс бүрдэх бөгөөд нэгдүгээр 
бүлэгт судалгааны ажлын зорилго, аргачлал болон түүвэрлэлтийн 
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талаар дэлгэрэнгүй тусгаж, хоёрдугаар бүлэг буюу ерөнхий мэдээлэл 
бүлэгт түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгч иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүдийн хэлбэр, үйл ажиллагааны төрөл, үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
хугацаа (насжилт), ажиллагсдын тоо, жилийн борлуулалтын орлогын 
байдлыг харууллаа. 

Гуравдугаар бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлдэг 
байгууллагуудын талаар дурдсан бол дөрөвдүгээр бүлэгт бизнесийн 
ерөнхий орчны талаар буюу макро эдийн засаг, нийгэм улс төрийн 
байдал, хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт, зах зээлийн орчин, дэд 
бүтцийн хөгжил, ААН-ийн дотоод үйл ажиллагаа болон санхүүжилтийн 
орчны талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, бизнесийн үйл ажиллагаанд 
хамгийн их саад бэрхшээл болж буй хүндрэлүүдийг тодорхойллоо.

Харин тавдугаар бүлэг буюу зардлын байдалд ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, 
ямар зардал ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа талаар авч үзсэн 
болно. 

Эцсийн бүлэгт уг түүвэр судалгаанаас гарсан үр дүнгийн талаарх 
нэгдсэн дүгнэлт болон цаашид авах арга, хэмжээний талаар 
танилцуулж, судалгааны дүнг нийслэл хот, аймаг тус бүрээр нь гаргаж 
хавсралтанд тусгав.
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I. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, АРГАЧЛАЛ, ТҮҮВЭРЛЭЛТ

Зорилго

Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь Монгол улсад үйл ажиллагаа 
явуулж буй жижиг дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийн үйл ажиллагааны 
өнөөгийн байдал, хөгжил, санхүүжилт, тулгарч буй саад бэрхшээлийг 
тодорхойлж, бодлогын шийдвэр гаргалтанд ашиглах, үнэн зөв 
мэдээллээр хангахад оршино. 

Тус зорилгын хүрээнд ЖДҮ эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн эзэн/гүйцэтгэх 
удирдлага (захирал, гүйцэтгэх, ерөнхий менежер, нягтлан гэх мэт) 
болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нараас судалгаа авлаа.

Аргачлал

Судалгааны мэдээллийн санг санал асуулга явуулах замаар цуглуулсан 
бөгөөд судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ-ийн эзэн, гүйцэтгэх удирдлага, 
холбогдох албан тушаалтнаас38 ярилцлагын аргаар мэдээлэл авсан 
болно. 

Судалгааны санал асуулгыг бусад орнуудын ижил төстэй судалгааны 
санал асуулгууд дээр үндэслэн боловсруулав. 

Түүвэрлэлт

Судалгааны түүвэрлэлтийн нэгжийг сонгохдоо ААН-үүдийн байршил, 
ажиллагсдын тоо болон үйл ажиллагааны чиглэлийг харгалзан үзэж, эх 
олонлогийг төлөөлөхүйц түүврийг санамсаргүйгээр сонголоо. 

Түүврийн эх олонлогт 2015 оны эцсийн байдлаар Үндэсний 
Статистикийн Хороо (ҮСХ)-ны Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 
үйл ажиллагаа явуулж буй 64,301 аж ахуйн нэгжүүдийг хамрууллаа. 
Статистик тооцооллоос оновчтой түүврийн хэмжээг Улаанбаатар 
хотоос 1000, аймгуудаас 30-50 буюу нийт 2,000 байхаар төлөвлөв. 
Санал асуулгын хариултын чанараас хамааран зарим газраас илүү 
эсвэл дутуу тооны санал асуулга авах магадлалтай байсан бөгөөд 
нийт дүнгээр төлөвлөсөн хэмжээнээс 5%-иар илүү буюу 2,095 түүвэр 
санамсаргүйгээр сонгов. Санал асуулгад оролцогчдыг аймаг, нийслэлээр 
авч үзвэл нийт оролцогчдын 49%-ийг Улаанбаатар хотын, 51%-ийг орон 
нутгийн ЖДҮ эрхлэгчид эзэлж байгаа бөгөөд хувийн жинг харвал ихэнх 
аймгуудад 2-3 хувийн хооронд жигд тархалттайгаар хамрагдав (Хүснэгт 
1.1). 
38 ААН-ийн үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн талаар мэдээлэл өгөх бүрэн боломжтой 

удирдах албан тушаалтнууд.
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Харин идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 64,301 ААН-үүдийн 
3.3% нь судалгаанд хамрагдсан бөгөөд Улаанбаатар хотын 2.6%, 
Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул аймгуудад 2.8-3.0%, Говьсүмбэр аймгийн 
10.8%, бусад аймгуудад 3.0-6.8% нь хамрагдсан байна.

Хүснэгт 1.1 Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн тоо
Үйл ажиллагаа 

явуулж буй ААН Судалгаанд хамрагдсан ААН
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Улаанбаатар 40,381 62.8% 1,000 1,028 49.1% 2.5%
Сэлэнгэ 2,032 3.2% 50 61 2.9% 3.0%
Орхон 1,808 2.8% 50 50 2.4% 2.8%
Дархан-Уул 1,811 2.8% 50 51 2.4% 2.8%
Ховд 1,321 2.1% 50 50 2.4% 3.8%
Увс 1,691 2.6% 50 50 2.4% 3.0%
Баян-Өлгий 1,309 2.0% 50 55 2.6% 4.2%
Хөвсгөл 1,371 2.1% 50 62 3.0% 4.5%
Дорнод 1,240 1.9% 50 50 2.4% 4.0%
Төв 1,125 1.7% 50 51 2.4% 4.5%
Өвөрхангай 1,086 1.7% 50 54 2.6% 5.0%
Өмнөговь 1,109 1.7% 50 62 3.0% 5.6%
Завхан 1,068 1.7% 50 50 2.4% 4.7%
Булган 984 1.5% 45 47 2.2% 4.8%
Хэнтий 901 1.4% 50 51 2.4% 5.7%
Архангай 977 1.5% 50 50 2.4% 5.1%
Дорноговь 922 1.4% 45 60 2.9% 6.5%
Баянхонгор 887 1.4% 50 50 2.4% 5.6%
Говь-Алтай 730 1.1% 50 50 2.4% 6.8%
Сүхбаатар 685 1.1% 40 43 2.1% 6.3%
Дундговь 585 0.9% 40 40 1.9% 6.8%
Говьсүмбэр 278 0.4% 30 30 1.4% 10.8%
Нийт 64,301 100.0% 2,000 2,095 100.0% 4.9%

Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа

Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-
үүдийн 83% нь 1-9 ажиллагсадтай, 13.5% нь 10-49 ажиллагсадтай, 3.7% 
нь 50-иас дээш тооны ажиллагсадтай байна (Хүснэгт 1.2). 
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Хүснэгт 1.2 Үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн тоо, 
ажиллагсдын тооны бүлгээр

Ажиллагсдын тооны бүлэг ААН-ийн тоо Хувийн жин
1-9 53,218 82.8%
10-49 8,691 13.5%
50-аас дээш 2,392 3.7%
Нийт 64,301 100.0%

Эх сурвалж: ҮСХ

II. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү бүлэгт санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн талаарх 
ерөнхий мэдээллийг харуулав.

2.1. Аж ахуй нэгжийн өмчлөлийн хэлбэр 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийг өмчлөлийн хэлбэрээр нь авч 
үзвэл дийлэнх хэсэг нь буюу 98% нь дотоодын хөрөнгө оруулалттай 
ААН-үүд эзэлж байна. Харин гадаадын хөрөнгө оруулалттай 1%, 
холимог өмчлөлтэй ЖДҮ эрхлэгчид 1%-ийг эзэлж байна. 

Зураг 2.1 ААН-ийн өмчлөлийн хэлбэр
Хариулmын хувиар

55 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
Энэхүү бүлэгт санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн талаарх ерөнхий 
мэдээллийг харуулав. 
Аж ахуй нэгжийн өмчлөлийн хэлбэр  

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийг өмчлөлийн хэлбэрээр нь авч үзвэл 
дийлэнх хэсэг нь буюу 98% нь дотоодын хөрөнгө оруулалттай ААН-үүд эзэлж байна. 
Харин гадаадын хөрөнгө оруулалттай 1%, холимог өмчлөлтэй ЖДҮ эрхлэгчид 1%-
ийг эзэлж байна.  
Зураг 0.1 ААН-ийн өмчлөлийн хэлбэр 
Хариулmын хувиар 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Судалгаанд оролцсон ААН-үүдээс дотоодын хөрөнгө оруулалттай ЖДҮ эрхлэгч нар 
түлхүү оролцсон бөгөөд өмнөх судалгаануудтай харьцуулж36 үзвэл өсөх хандлагатай 
байхад гадаадын болон холимог өмчлөлтэй ААН-үүдийн оролцоо буурах 
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харагдаж байна.  
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Судалгаанд оролцсон ААН-үүдээс дотоодын хөрөнгө оруулалттай 
ЖДҮ эрхлэгч нар түлхүү оролцсон бөгөөд өмнөх судалгаануудтай 
харьцуулж39 үзвэл өсөх хандлагатай байхад гадаадын болон холимог 
өмчлөлтэй ААН-үүдийн оролцоо буурах хандлагатай болжээ. Сүүлийн 
жилүүдэд ГШХО эрс буурч, зогсонги байдалд орсноор гадаадын 
хөрөнгө оруулалттай ААН-үүдийн тоо буурсан нь судалгааны дүнгээс 
харагдаж байна. 
39 ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаанууд, Монголбанк 
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2.2. ААН-ийн үйл ажиллагааны төрөл 

Санал асуулгад оролцогчдын ихэнх нь буюу 67% нь худалдаа 
болон үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин 
үйлдвэрлэлийн салбарт 14%, ХАА-н салбарт 9%, барилгын салбарт 7% 
нь үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Зураг 2.2 ААН-ийн үйл ажиллагааны төрөл
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ажиллагаа эрхэлж байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Ажиллагсдын тоо 

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх нь буюу 78% нь 1-9 хүртэлх тооны 
ажиллагсадтай гэж хариулт өгчээ.  
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Харин 17% нь 10-49 хүртэлх тооны ажиллагсадтай бол 50-аас дээш тооны 
ажиллагсадтай ЖДҮ эрхлэгчид нийт оролцогчдын 5%-ийг эзэлж байна.  
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2.3. Үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа

ЖДҮ эрхлэгчдийг үйл ажиллагаа явуулж буй хугацаагаар нь авч үзвэл 
8% нь 1 жил хүртэлх, 19% нь 1-3 жил, 19% нь 3-5 жил, 26% нь 5-10 жил, 
27% нь 10 дээш жил үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Зураг 2.3 ААН-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа
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2.4. Ажиллагсдын тоо

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх нь буюу 78% нь 1-9 
хүртэлх тооны ажиллагсадтай гэж хариулт өгчээ. 

Зураг 2.4 ААН-ийн ажиллагсдын тоо
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Харин 17% нь 10-49 хүртэлх тооны ажиллагсадтай бол 50-аас дээш 
тооны ажиллагсадтай ЖДҮ эрхлэгчид нийт оролцогчдын 5%-ийг эзэлж 
байна. 

2.5. Борлуулалтын орлого

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 77% нь жилд 50 сая хүртэлх 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой байна. 10-49 сая төгрөгийн 
борлуулалтын орлоготой ЖДҮ эрхлэгч нийт оролцогсдын 35%-ийг 
эзэлж байгаа бол 50-500 сая төгрөгийн орлоготой нь 19%-ийг эзэлж 
байна. 

Зураг 2.5 Жилийн борлуулалтын орлого
Хариултын хувиар
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ААН-үүдийн борлуулалтын орлогыг аймгуудаар ангилан харвал Өвөрхангай, Ховд 
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Орхон, Өмнөговь зэрэг аймгуудад 50-иас дээш сая төгрөгийн борлуулалтын 
орлоготой ААН-үүд түүвэр судалгаанд түлхүү хамрагджээ. 
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Хариулmын хувиар 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
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ААН-үүдийн борлуулалтын орлогыг аймгуудаар ангилан харвал 
Өвөрхангай, Ховд болон Төв аймгуудад 10 хүртэлх сая төгрөгийн 
борлуулалтын орлоготой ААН-үүд, Орхон, Өмнөговь зэрэг аймгуудад 
50-иас дээш сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААН-үүд түүвэр 
судалгаанд түлхүү хамрагджээ.

Зураг 2.6 Жилийн борлуулалтын орлого, аймаг
Хариултын хувиар
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

III. ДЭМЖЛЭГ

Энэхүү бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдэд ямар байгууллагууд ямар төрлийн 
дэмжлэг үзүүлдэг эсэх болон цаашид нэн түрүүнд ямар төрлийн арга 
хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байгаа талаарх санал асуулгын үр 
дүнг танилцууллаа.
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Зураг 3.1 ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллага
Хариултын хувь, давхардсан тоогоор
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ДЭМЖЛЭГ 
Энэхүү бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдэд ямар байгууллагууд ямар төрлийн дэмжлэг үзүүлдэг 
эсэх болон цаашид нэн түрүүнд ямар төрлийн арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай 
байгаа талаарх санал асуулгын үр дүнг танилцууллаа. 
Зураг 3.1 ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллага 
Хариултын хувь, давхардсан тоогоор 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ-ийн түүвэр судалгаа (2016) 

Зураг 3.2 ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэгүүд  
Хариултын хувь, давхардсан тоогоор 
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(татвар, НӨАТ-аас хөнгөлөх, чөлөөлөх) зэрэг дэмжлэгийг үзүүлдэг.  
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ-ийн түүвэр судалгаа (2016)

Зураг 3.2 ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэгүүд 
Хариултын хувь, давхардсан тоогоор
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ДЭМЖЛЭГ 
Энэхүү бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдэд ямар байгууллагууд ямар төрлийн дэмжлэг үзүүлдэг 
эсэх болон цаашид нэн түрүүнд ямар төрлийн арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай 
байгаа талаарх санал асуулгын үр дүнг танилцууллаа. 
Зураг 3.1 ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллага 
Хариултын хувь, давхардсан тоогоор 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ-ийн түүвэр судалгаа (2016) 

Зураг 3.2 ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэгүүд  
Хариултын хувь, давхардсан тоогоор 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ-ийн түүвэр судалгаа (2016) 

Засгийн газар, олон улсын байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагуудын 
зүгээс ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилт олгох, сургалт, зөвлөгөөн явуулах, эрх зүйн 
орчинг сайжруулах, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, татварыг хөнгөвчлөх 
(татвар, НӨАТ-аас хөнгөлөх, чөлөөлөх) зэрэг дэмжлэгийг үзүүлдэг.  
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ-ийн түүвэр судалгаа (2016)
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Засгийн газар, олон улсын байгууллага болон бусад холбогдох 
байгууллагуудын зүгээс ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилт олгох, сургалт, 
зөвлөгөөн явуулах, эрх зүйн орчинг сайжруулах, үзэсгэлэн худалдаа 
зохион байгуулах, татварыг хөнгөвчлөх (татвар, НӨАТ-аас хөнгөлөх, 
чөлөөлөх) зэрэг дэмжлэгийг үзүүлдэг.

Төр, засгийн зүгээс ЖДҮ эрхлэгч нарт үзүүлж буй бодлого, үйл 
ажиллагааны дэмжлэг төдийлөн хангалттай бус, хэрэгжилт муу, 
хүртээмж багатай байдаг гэж бизнес эрхлэгчид шүүмжлэлтэй хандсан 
бөгөөд санхүүжилтийн тал дээр арилжааны банкуудаас өөр эх үүсвэрээс 
санхүүжилт авах боломж хомс байдаг байна. Олон улсын байгууллага 
болон Засгийн газраас (ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн зээл, зээлийн 
батлан даалтын сан гэх мэт) үзүүлж буй санхүүжилтийн дэмжлэгийг 
банкуудаар дамжуулан олгодог тул ЖДҮ эрхлэгчид арилжааны 
банкыг бусадтай харьцуулахад илүү дэмжлэг үзүүлдэг гэж үзсэн байх 
боломжтой.

шигтгээ 3-1: Засгийн газрын дэмжлэг
ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр төрөөс баримталж буй бодлогын хүрээнд 
ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулж 5 хүртэл жилийн хугацаатай, жилийн 9 хувийн хүүтэй, 
эхний жилд үндсэн зээлийн төлбөрөөс 100 хувь чөлөөлөгдөж 2 дахь жилээс үндсэн 
зээлээ төлж эхлэх нөхцөлтэйгөөр 2.0 тэрбум төгрөг хүртэлх хэмжээтэй хөнгөлөлттэй 
зээлийг банкуудаар дамжуулан олгох зэргээр санхүүжилтийг дэмжих арга хэмжээг 
авсан байна. 

Он ЖДҮ-ийг дэмжих хөрөнгийн эх үүсвэр
2006 1 тэрбум ₮
2007 1 тэрбум ₮
2008 1 тэрбум ₮
2009 30 тэрбум ₮
2010 30 тэрбум ₮
2011 276 тэрбум ₮
2012 50 тэрбум ₮
2013 60 тэрбум ₮
2014 80 тэрбум ₮
2015 70 тэрбум ₮

Эх сурвалж: ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сан

ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэгийг аймгуудаар ангилж үзвэл 
Булган, Сэлэнгэ аймагт хамгийн муу үнэлгээтэй гарсан байна. Түүний 
дараагаар Ховд, Говьсүмбэр, Дархан-Уул аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдэд 
үзүүлж буй дэмжлэг төдийлөн сайнгүй байна (Зураг 3.3).
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Харин Архангай, Баянхонгор, Дорнод аймгуудын хувьд бусад 
аймгуудтай харьцуулахад ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэгийг 
боломжийн гэж үзсэн байна. 

Зураг 3.3 ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллагууд, аймгуудаар
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Дүгнэлт 

Арилжааны банкууд, орон нутгийн засаг, захиргаа болон олон улсын байгууллагууд, 
Засгийн газар ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн болон санхүүжилтийн бус (сургалт, 
семинар, үзэсгэлэн худалдаа гэх мэт) тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлж байна.  
 

Энэ удаагийн судалгаагаар өмнөх судалгааны үр дүнтэй адилаар ЖДҮ эрхлэгчдэд 
арилжааны банкууд боломжийн хэмжээнд дэмжлэг үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарлаа. 
Харин Төр, засгийн зүгээс үзүүлж буй санхүүжилтийн болон бусад бодлого, үйл 
ажиллагааны дэмжлэгүүдийг илүү хүртээмжтэй болгох, хэрэгжилтийг сайжруулах, 
төрийн үйлчилгээний олон шат дамжлагыг багасгаж чирэгдэл, хүнд сурталыг 
бууруулах, түүний зэрэгцээ санхүүжилтийн болон татварын бодлогоор түлхүү 
дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна.  
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дүгнэлт

Арилжааны банкууд, орон нутгийн засаг, захиргаа болон олон улсын 
байгууллагууд, Засгийн газар ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн болон 
санхүүжилтийн бус (сургалт, семинар, үзэсгэлэн худалдаа гэх мэт) 
тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлж байна. 

Энэ удаагийн судалгаагаар өмнөх судалгааны үр дүнтэй адилаар ЖДҮ 
эрхлэгчдэд арилжааны банкууд боломжийн хэмжээнд дэмжлэг үзүүлдэг 
гэсэн үр дүн гарлаа.

Харин Төр, засгийн зүгээс үзүүлж буй санхүүжилтийн болон бусад 
бодлого, үйл ажиллагааны дэмжлэгүүдийг илүү хүртээмжтэй болгох, 
хэрэгжилтийг сайжруулах, төрийн үйлчилгээний олон шат дамжлагыг 
багасгаж чирэгдэл, хүнд сурталыг бууруулах, түүний зэрэгцээ 
санхүүжилтийн болон татварын бодлогоор түлхүү дэмжлэг үзүүлэх 
шаардлагатай байна.
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IV. БИЗНЕСИЙН ОРЧИН

4.1. Ерөнхий индекс

ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийг дараах үндсэн 7 бүлэгт (орчин) хуваан авч үзлээ:

  Нийгэм, улс төрийн байдал
  Макро эдийн засгийн нөлөө
  Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт
  Санхүүжилтийн орчин
  Зах зээлийн орчин
  Дотоод үйл ажиллагааны байдал
  Дэд бүтцийн хөгжил

Судалгааны үр дүнгээр манай улсын ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнесийн орчны 
зүгээс нийгэм, улс төрийн байдал болон макро эдийн засгийн нөлөө 
хамгийн ихээр хүндрэл учруулж байна. Түүнчлэн аж ахуй нэгжүүд үйл 
ажиллагаагаа явуулахад хууль, эрх зүйн орчны зохицуулалтууд хүндрэл 
учруулж байгаагаас гадна санхүүжилтийн орчин бизнес эрхлэхэд нэлээд 
хүндрэлтэй асуудал болж байна. 

Зураг 4.1 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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БИЗНЕСИЙН ОРЧИН 

Ерөнхий индекс 

ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг дараах 
үндсэн 7 бүлэгт (орчин) хуваан авч үзлээ: 

Нийгэм, улс төрийн байдал 

Макро эдийн засгийн нөлөө 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт 

Санхүүжилтийн орчин 

Зах зээлийн орчин 

Дотоод үйл ажиллагааны байдал 

Дэд бүтцийн хөгжил 

Судалгааны үр дүнгээр манай улсын ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнесийн орчны зүгээс 
нийгэм, улс төрийн байдал болон макро эдийн засгийн нөлөө хамгийн ихээр хүндрэл 
учруулж байна. Түүнчлэн аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулахад хууль, эрх 
зүйн орчны зохицуулалтууд хүндрэл учруулж байгаагаас гадна санхүүжилтийн 
орчин бизнес эрхлэхэд нэлээд хүндрэлтэй асуудал болж байна.  

Зураг 0.7 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Макро эдийн засгийн хүндрэлтэй байдалтай уялдан зах зээлийн орчин муудаж 
улмаар бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байгаа бол аж ахуйн 
нэгжүүдийн дотоод үйл ажиллагааны байдал болон дэд бүтцийн хөгжил бусад 
үзүүлэлтүүдээс харьцангуй боломжийн байна гэсэн үр дүн гарлаа. 

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас жил бүр эрхлэн гаргадаг “Дэлхийн өрсөлдөх 
чадвар-2016” тайланд Монгол улс 138 орноос 102-т жагссан байна. Монгол улсын 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Макро эдийн засгийн хүндрэлтэй байдалтай уялдан зах зээлийн орчин 
муудаж улмаар бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байгаа 
бол аж ахуйн нэгжүүдийн дотоод үйл ажиллагааны байдал болон дэд 
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бүтцийн хөгжил бусад үзүүлэлтүүдээс харьцангуй боломжийн байна 
гэсэн үр дүн гарлаа.

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас жил бүр эрхлэн гаргадаг “Дэлхийн 
өрсөлдөх чадвар-2016” тайланд Монгол улс 138 орноос 102-т жагссан 
байна. Монгол улсын хувьд макро эдийн засгийн орчин муудсан, зах 
зээлийн багтаамж бага, дэд бүтэц сул, инноваци, санхүүгийн зах зээл, 
институцийн хөгжил доогуур байгаа нь өрсөлдөх чадвараар хойгуур 
жагсахад нөлөөлжээ.40

Хүснэгт 4.1 ЖДҮ-д тулгарч буй гол хүндрэл, бэрхшээл
Өрсөлдөх чадварын тайлан41 

(Монгол улс 2016)
ЖДҮ-ийн судалгаа

(2016)
1 Улс төрийн тогтворгүй байдал Ажилгүйдэл, ядуурал
2 Санхүүжилт Валютын ханш
3 Гадаад валютын зохицуулалт Хээл хахууль
4 Бодлогын тогтворгүй байдал Улс төрийн байдал
5 Төрийн үйлчилгээ, хүнд суртал Инфляци (үнийн өсөлт)
6 Татварын хувь, хэмжээ Хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар

7 Мэргэшсэн ажиллах хүчний 
дутагдалтай байдал Зээлийн хүү, шимтгэл хураамж

8 Авлига, хээл хахууль Эдийн засгийн өсөлт
9 Татварын зохицуулалт Хуулийн хэрэгжилт

10 Ажиллах хүчний ёс суртахууны 
доголдол Төрийн үйлчилгээ

11 Инфляци ГШХО
12 Инновацийн чадамж Татварын тогтолцоо

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ-ийн түүвэр судалгаа (2016)

Эх сурвалж: Дэлхийн эдийн засгийн форум: GCI 2016/2017

ЖДҮ эрхлэгчдийн судалгаагаар манай улсад бизнес эрхлэхэд тулгарч 
буй хүндрэл бэрхшээлийг үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл ажилгүйдэл, 
ядуурал, улс төрийн байдал, валютын ханш, төрийн үйлчилгээ, хүнд 
суртал, хуулийн хэрэгжилт болон зээлийн хүү, шимтгэл хураамж зэрэг 
нь гол хүндрэл учруулж байна Энэ нь Өрсөлдөх чадварын тайлангийн 
үр дүнтэй нийцтэй үр дүн юм.

Бизнесийн орчинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг үзүүлэлт тус бүрээр нь 
үнэлж жагсаан Зураг 4.2-т үзүүлэв. Мэдээлэл холбооны хөгжил болон 
цахилгаан түгээлтийг судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид хамгийн 
сайн гэж дүгнэжээ.

40 Дэлхийн эдийн засгийн форум: Өрсөлдөх чадварын индекс 2016/2017
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Зураг 4.2 ЖДҮ-ийн бизнесийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Түүнчлэн өрсөлдөх чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанар,  түүхий эдийн олдоц, 
технологийн дэвшил, усан хангамж зэрэг нь бусад хүчин зүйлстэй харьцуулахад 
харьцангуй боломжийн гэж үзсэн байна. 

Бизнесийн орчны ерөнхий индексийг аймгуудаар нь авч үзвэл Ховд, Булган аймгийн 
ЖДҮ эрхлэгчид бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх орчинг хамгийн хүндрэлтэй гэж 
үзсэн бол Дорнод, Дундговь, Өмнөговь аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад боломжийн гэж хариулсан байна /Зураг 4.3/.  
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)
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Түүнчлэн өрсөлдөх чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанар, түүхий эдийн 
олдоц, технологийн дэвшил, усан хангамж зэрэг нь бусад хүчин 
зүйлстэй харьцуулахад харьцангуй боломжийн гэж үзсэн байна.

Бизнесийн орчны ерөнхий индексийг аймгуудаар нь авч үзвэл Ховд, 
Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
орчинг хамгийн хүндрэлтэй гэж үзсэн бол Дорнод, Дундговь, Өмнөговь 
аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай харьцуулахад боломжийн гэж 
хариулсан байна (Зураг 4.3). 

Зураг 4.3 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Зураг 0.9 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Нийгэм, улс төрийн байдал 

Нэгдсэн дүн 

ЖДҮ эрхлэгчдэд нийгэм, улс төрийн зүгээс үзүүлж буй нөлөө 2014 онд бага зэрэг 
сайжирсан ч сүүлийн хоѐр жилийн судалгаагаар уг үзүүлэлт төдийлөн сайжраагүй 
бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаанд нь хамгийн муугаар нөлөөлж байна. /Зураг 4.4/.   

Зураг 0.4 Нийгмийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

4.2. Нийгэм, улс төрийн байдал

Нэгдсэн дүн

ЖДҮ эрхлэгчдэд нийгэм, улс төрийн зүгээс үзүүлж буй нөлөө 2014 онд 
бага зэрэг сайжирсан ч сүүлийн хоёр жилийн судалгаагаар уг үзүүлэлт 
төдийлөн сайжраагүй бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаанд нь хамгийн 
муугаар нөлөөлж байна. (Зураг 4.4). 
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Зураг 4.4 Нийгмийн орчин
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/
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Зураг 0.9 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Нийгэм, улс төрийн байдал 

Нэгдсэн дүн 

ЖДҮ эрхлэгчдэд нийгэм, улс төрийн зүгээс үзүүлж буй нөлөө 2014 онд бага зэрэг 
сайжирсан ч сүүлийн хоѐр жилийн судалгаагаар уг үзүүлэлт төдийлөн сайжраагүй 
бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаанд нь хамгийн муугаар нөлөөлж байна. /Зураг 4.4/.   

Зураг 0.4 Нийгмийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Жижиг дунд үйлдвэрлэлд нийгмийн зүгээс учруулж буй хамгийн гол 
бэрхшээлүүд нь ажилгүйдэл, ядуурал болон улс төрийн тогтворгүй 
байдал, хээл хахууль болж байна (Зураг 4). 

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо нэмэгдэж, ажилгүйдлийн түвшин 
өсөх хандлагатай болсон нь өрхийн орлогыг бууруулж, ядуурлыг 
нэмэгдүүлэх, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан авалтыг бууруулж, ААН-
ийн орлогод сөргөөр нөлөөлж байна.

Зураг 4.5 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/
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Жижиг дунд үйлдвэрлэлд нийгмийн зүгээс учруулж буй хамгийн гол бэрхшээлүүд нь 
ажилгүйдэл, ядуурал болон улс төрийн тогтворгүй байдал, хээл хахууль болж байна 
/Зураг 0./.  
 
Бүртгэлтэй  ажилгүй  иргэдийн  тоо  нэмэгдэж,  
ажилгүйдлийн  түвшин  өсөх  хандлагатай  болсон  нь өрхийн орлогыг бууруулж, 
ядуурлыг нэмэгдүүлэх, улмаар хэрэглэгчдийн  худалдан  авалтыг  бууруулж,  ААН-
ийн орлогод сөргөөр нөлөөлж байна. 
Зураг 0.5 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Үндэсний статистикийн хорооноос (ҮСХ) гаргадаг өрхийн орлого, зарлагын тайланг 
авч үзвэл өрхийн сарын дундаж орлогын жилийн өсөлт 2015 оны III улирлаас эхлэн 
сөрөг түвшинд хүрч 2016 оны II улирлын байдлаар -9%-тай байгаа нь өрхийн орлого 
буурч ядуурал нэмэгдсэн, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгааг 
харуулж байна. 
Зураг 0.6 Өрхийн сарын дундаж орлого 
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Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үе болох 2008-2009 оны хооронд ажилгүйдлийн түвшин 
дунджаар 10.3%-тай байсан ч манай орны экспортын гол  

-0.90 

-0.95 

-0.95 

-1.14 

-1.18 

-1.50 -1.00 -0.50 0.00

Гэмт хэрэг 

Хээл хахууль 

Улс төрийн байдал 

Ядуурал 

Ажилгүйдэл 

-0.90 

-0.95 

-0.95 

-1.14 

-1.18 

-1.50 -1.00 -0.50 0.00

Гэмт хэрэг 

Хээл хахууль 

Улс төрийн байдал 

Ядуурал 

Ажилгүйдэл 

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Үндэсний статистикийн хорооноос (ҮСХ) гаргадаг өрхийн орлого, 
зарлагын тайланг авч үзвэл өрхийн сарын дундаж орлогын жилийн 
өсөлт 2015 оны III улирлаас эхлэн сөрөг түвшинд хүрч 2016 оны II 
улирлын байдлаар -9%-тай байгаа нь өрхийн орлого буурч ядуурал 
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нэмэгдсэн, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгааг 
харуулж байна.

Зураг 4.6 Өрхийн сарын дундаж орлого
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Жижиг дунд үйлдвэрлэлд нийгмийн зүгээс учруулж буй хамгийн гол бэрхшээлүүд нь 
ажилгүйдэл, ядуурал болон улс төрийн тогтворгүй байдал, хээл хахууль болж байна 
/Зураг 0./.  
 
Бүртгэлтэй  ажилгүй  иргэдийн  тоо  нэмэгдэж,  
ажилгүйдлийн  түвшин  өсөх  хандлагатай  болсон  нь өрхийн орлогыг бууруулж, 
ядуурлыг нэмэгдүүлэх, улмаар хэрэглэгчдийн  худалдан  авалтыг  бууруулж,  ААН-
ийн орлогод сөргөөр нөлөөлж байна. 
Зураг 0.5 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Үндэсний статистикийн хорооноос (ҮСХ) гаргадаг өрхийн орлого, зарлагын тайланг 
авч үзвэл өрхийн сарын дундаж орлогын жилийн өсөлт 2015 оны III улирлаас эхлэн 
сөрөг түвшинд хүрч 2016 оны II улирлын байдлаар -9%-тай байгаа нь өрхийн орлого 
буурч ядуурал нэмэгдсэн, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгааг 
харуулж байна. 
Зураг 0.6 Өрхийн сарын дундаж орлого 

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Шигтгээ 0-1: Ажилгүйдлийн түвшин 
Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үе болох 2008-2009 оны хооронд ажилгүйдлийн түвшин 
дунджаар 10.3%-тай байсан ч манай орны экспортын гол  
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Эх сурвалж: ҮСХ

шигтгээ 4-1: Ажилгүйдлийн түвшин
Дэлхийн санхүү, эдийн 
засгийн хямралын үе болох 
2008-2009 оны хооронд 
ажилгүйдлийн түвшин 
дунджаар 10.3%-тай байсан 
ч манай орны экспортын 
гол бараа бүтээгдэхүүний 
дэлхийн зах зээл дээрх үнэ
нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж, улмаар ажилгүйдлийн түвшин 2011 
онд дунджаар 7.8%-д хүрсэн. Улмаар ажилгүйдлийн түвшин 2015 он хүртэл буурах 
хандлагатай байсан бол 2016 он гарсаар нэмэгдээд байна.
Түүнчлэн улс төрийн байдал, хээл хахууль ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл болдог 
гэж хариулсан байна. 

шигтгээ 4-2: Хүн амын амьжиргааны доод түвшин
ҮСХ-оос тооцсон нэг хүнд сард ногдох амьжиргааны доод түвшин баруун бүсэд 
164.8 мян.төг, хангайн бүс 170.8 мян.төг, төвийн бүс 163.0 мян.төг, зүүн бүс 163.7 
мян.төг, Улаанбаатар хотод 183.7 мян.төг байна.
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бараа бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 
нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж, 
улмаар ажилгүйдлийн түвшин 2011 онд дунджаар 
7.8%-д хүрсэн. Улмаар ажилгүйдлийн түвшин 
2015 он хүртэл буурах хандлагатай байсан бол 
2016 он гарсаар нэмэгдээд байна. 

 

Түүнчлэн улс төрийн байдал, хээл хахууль ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл болдог 
гэж хариулсан байна.  
Шигтгээ 0-2: Хүн амын амьжиргааны доод түвшин  
ҮСХ-оос тооцсон нэг хүнд сард ногдох амьжиргааны доод түвшин баруун бүсэд 164.8 мян.төг, 
хангайн бүс 170.8 мян.төг, төвийн бүс 163.0 мян.төг, зүүн бүс 163.7 мян.төг, Улаанбаатар хотод 183.7 
мян.төг байна. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Баруун бүс 104.3 115.6 132.0 146.6 164.2 164.8 

Хангайн бүс 105.1 116.8 130.9 149.6 167.2 170.8 

Төвийн бүс 106.6 117.5 132.4 149.7 164.3 163.0 
Зүүн бүс 103.5 113.0 130.5 144.5 160.8 163.7 

Улаанбаатар 118.1 126.5 149.9 169.0 185.4 183.7 

Дундаж өсөлт 14% 10% 15% 12% 11% 0.5% 
 

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин 2014 онд 12%,  2015 онд 11%-иар тус тус өсөж байсан бол 2016 
онд өсөлтийн хурд огцом саарч 0.5%-д хүрсэн байна. Эдийн засгийн таагүй байдал үргэлжилж байгаа 
нь хүн амын амьжиргааны доод түвшний өсөлт саарах, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
муудахад нөлөөлж байна.   
Хулгай, дээрэм, залилан болон бие мах бодод гэмтэл учруулах төрлийн гэмт хэрэг 
нийгэмд түгээмэл байсаар байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд саад учруулж буй бас нэгэн 
бэрхшээл болж байна.  
Шигтгээ 0-3: Авлигын индекс  
Олон улсын “Transparency international” байгууллагаас тооцдог авлигын индекс нь 0-10 хооронд 
орших бөгөөд индексийн утга тэгтэй ойролцоо байвал авлига ихтэй гэж ойлгоно. Эсрэг тохиолдолд 
тухайн улсын авлигын индексийн тоон утга 10-тай ойр байснаар авлига, хээл хахууль доогуур 
түвшинд байгааг илэрхийлнэ. 
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Баруун бүс 104.3 115.6 132.0 146.6 164.2 164.8

Хангайн бүс 105.1 116.8 130.9 149.6 167.2 170.8
Төвийн бүс 106.6 117.5 132.4 149.7 164.3 163.0

Зүүн бүс 103.5 113.0 130.5 144.5 160.8 163.7
Улаанбаатар 118.1 126.5 149.9 169.0 185.4 183.7

Дундаж өсөлт 14% 10% 15% 12% 11% 0.5%

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин 2014 онд 12%, 2015 онд 11%-иар тус тус өсөж 
байсан бол 2016 онд өсөлтийн хурд огцом саарч 0.5%-д хүрсэн байна. Эдийн засгийн 
таагүй байдал үргэлжилж байгаа нь хүн амын амьжиргааны доод түвшний өсөлт 
саарах, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар муудахад нөлөөлж байна.

Хулгай, дээрэм, залилан болон бие мах бодод гэмтэл учруулах төрлийн 
гэмт хэрэг нийгэмд түгээмэл байсаар байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд саад 
учруулж буй бас нэгэн бэрхшээл болж байна. 

шигтгээ 4-3: Авлигын индекс 
Олон улсын “Transparency international” байгууллагаас тооцдог авлигын индекс нь 
0-10 хооронд орших бөгөөд индексийн утга тэгтэй ойролцоо байвал авлига ихтэй гэж 
ойлгоно. Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын авлигын индексийн тоон утга 10-тай ойр 
байснаар авлига, хээл хахууль доогуур түвшинд байгааг илэрхийлнэ.
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бараа бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 
нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж, 
улмаар ажилгүйдлийн түвшин 2011 онд дунджаар 
7.8%-д хүрсэн. Улмаар ажилгүйдлийн түвшин 
2015 он хүртэл буурах хандлагатай байсан бол 
2016 он гарсаар нэмэгдээд байна. 

 

Түүнчлэн улс төрийн байдал, хээл хахууль ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл болдог 
гэж хариулсан байна.  
Шигтгээ 0-2: Хүн амын амьжиргааны доод түвшин  
ҮСХ-оос тооцсон нэг хүнд сард ногдох амьжиргааны доод түвшин баруун бүсэд 164.8 мян.төг, 
хангайн бүс 170.8 мян.төг, төвийн бүс 163.0 мян.төг, зүүн бүс 163.7 мян.төг, Улаанбаатар хотод 183.7 
мян.төг байна. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Баруун бүс 104.3 115.6 132.0 146.6 164.2 164.8 

Хангайн бүс 105.1 116.8 130.9 149.6 167.2 170.8 

Төвийн бүс 106.6 117.5 132.4 149.7 164.3 163.0 
Зүүн бүс 103.5 113.0 130.5 144.5 160.8 163.7 

Улаанбаатар 118.1 126.5 149.9 169.0 185.4 183.7 

Дундаж өсөлт 14% 10% 15% 12% 11% 0.5% 
 

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин 2014 онд 12%,  2015 онд 11%-иар тус тус өсөж байсан бол 2016 
онд өсөлтийн хурд огцом саарч 0.5%-д хүрсэн байна. Эдийн засгийн таагүй байдал үргэлжилж байгаа 
нь хүн амын амьжиргааны доод түвшний өсөлт саарах, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
муудахад нөлөөлж байна.   
Хулгай, дээрэм, залилан болон бие мах бодод гэмтэл учруулах төрлийн гэмт хэрэг 
нийгэмд түгээмэл байсаар байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд саад учруулж буй бас нэгэн 
бэрхшээл болж байна.  
Шигтгээ 0-3: Авлигын индекс  
Олон улсын “Transparency international” байгууллагаас тооцдог авлигын индекс нь 0-10 хооронд 
орших бөгөөд индексийн утга тэгтэй ойролцоо байвал авлига ихтэй гэж ойлгоно. Эсрэг тохиолдолд 
тухайн улсын авлигын индексийн тоон утга 10-тай ойр байснаар авлига, хээл хахууль доогуур 
түвшинд байгааг илэрхийлнэ. 
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Эх сурвалж: Transparency international 
“Transparency international” байгууллагын судалгаагаар 2007 оноос 2011 оныг хүртэл 
авлигын индекс бага зэрэг буурч байсан нь, авлига нэмэгдэж байсныг илэрхийлж 
байна. Харин 2012 оноос индексийн утга бага зэрэг нэмэгдэж, тогтвортой түвшинд 
байна. 

Аймаг, нийслэлээр

Нийгмийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Ховд аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд 
хамгийн муу үнэлгээг өгчээ. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зураг 4.7 Нийгмийн орчин, аймгуудаар
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/
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Эх сурвалж: Transparency international  
 

“Transparency international” байгууллагын судалгаагаар 2007 оноос 2011 оныг хүртэл авлигын индекс 
бага зэрэг буурч байсан нь, авлига нэмэгдэж байсныг илэрхийлж байна. Харин 2012 оноос индексийн 
утга бага зэрэг нэмэгдэж, тогтвортой түвшинд байна.      

Аймаг, нийслэлээр 

Нийгмийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл 
Ховд аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд хамгийн муу үнэлгээг өгчээ.  
Зураг 0.7 Нийгмийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Орхон, Өвөрхангай аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчин хүндрэлтэй байна гэж 
дүгнэжээ. Харин Дундговь, Дорнод аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинг 
бусад аймгуудтай харьцуулахад харьцангуй бага хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ. 
Ядуурал, ажилгүйдэл нь Ховд, Орхон, Сэлэнгэ, Говь-Алтай аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдэд илүү хүндрэл учруулж байгаа бол Дундговь, Өмнөговь, Баян-Өлгий 
аймгуудад харьцангуй бага хүндрэлтэй байна /Хүснэгт 0.12/.   
Хүснэгт 0.12 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Орхон, Өвөрхангай аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчин 
хүндрэлтэй байна гэж дүгнэжээ. Харин Дундговь, Дорнод аймгуудын 
ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинг бусад аймгуудтай харьцуулахад 
харьцангуй бага хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.

Ядуурал, ажилгүйдэл нь Ховд, Орхон, Сэлэнгэ, Говь-Алтай аймгуудын 
бизнес эрхлэгчдэд илүү хүндрэл учруулж байгаа бол Дундговь, 
Өмнөговь, Баян-Өлгий аймгуудад харьцангуй бага хүндрэлтэй байна 
(Хүснэгт 4.1). 

Хүснэгт 4.1 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/

68 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Нийгмийн орчинд хамгийн муу үнэлгээг Ховд, Орхон, Өвөрхангай аймгуудын 
судалгааны оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид өгсөн бөгөөд ядуурал, ажилгүйдлээс гадна 
хээл хахууль болон улс төрийн байдал бизнесийн үйл ажиллагаанд нь нэлээд хүндрэл 
учруулдаг байна.  Мөн Өвөрхангай, Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Орхон, 
Сэлэнгэ, Сүхбаатар болон Ховд аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль болон улс 
төрийн байдал муу гэж үзжээ. 
Дүгнэлт  

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд ерөнхийдөө муу гэсэн 
үнэлгээг өгсөн хэдий ч өмнөх судалгаануудын дүнтэй харьцуулахад Улаанбаатар 
хотын үзүүлэлт бага зэрэг сайжирсан байна. Санал асуулгын үр дүнгээс харахад 
ЖДҮ-ийн хөгжилд нийгмийн зүгээс хээл хахууль, улс төрийн байдал хүндрэл 
учруулдаг ч хамгийн гол бэрхшээл нь ажилгүйдэл, ядуурал болж байна. 
Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа нь нэг талаас ядуурлын түвшинг нэмэгдүүлж, 
хэрэглэгчдийн худалдан авалтыг бууруулж байна. Үүнээс шалтгаалж ЖДҮ 
эрхлэгчдийн борлуулалт хангалттай түвшинд хийгдэхгүйд хүрч, урт хугацаанд 
эргэлтийн хөрөнгөөр дутагдах, хэрэв зээлтэй бол зээлийн эргэн төлөлтийн дарамтанд 
орох зэрэг санхүүгийн хүндрэлүүдтэй тулгарах магадлалтай. Нөгөө талаас  ядуурал, 
ажилгүйдэл нийгэмд өндөр байгаагаас ЖДҮ шинээр эрхлэх, үйл ажиллагаагаа 
өргөтгөхөд барьцаа хөрөнгө, баталгааны асуудал хүндрэл учруулж байна. 

Ядуурал Ажилгүйдэл Гэмт хэрэг Хээл 
хахууль

Улс төрийн 
байдал

Улсын дүн -1.14 -1.18 -0.90 -0.95 -0.95

Архангай -1.11 -1.06 -0.64 -0.98 -0.93

Баян-Өлгий -0.98 -1.04 -0.43 -0.76 -0.91

Баянхонгор -1.32 -1.33 -1.23 -1.33 -1.24

Булган -1.27 -1.24 -1.19 -1.37 -1.33

Дархан-Уул -1.20 -1.24 -0.90 -1.28 -1.24

Дорнод -0.98 -1.10 -0.18 -0.49 -0.84

Дорноговь -1.07 -1.08 -0.86 -0.93 -1.09

Дундговь -0.95 -0.97 -0.44 -0.57 -1.03

Говь-Алтай -1.58 -1.56 -0.38 -0.58 -1.00

Говьсүмбэр -1.38 -1.23 -0.81 -1.00 -0.95

Хэнтий -1.32 -1.26 -0.87 -0.73 -0.78

Ховд -1.56 -1.51 -1.36 -1.53 -1.44

Хөвсгөл -1.31 -1.38 -0.54 -0.70 -0.88

Орхон -1.45 -1.43 -1.18 -1.28 -1.42

Сэлэнгэ -1.41 -1.41 -0.92 -1.28 -1.16

Сүхбаатар -1.35 -1.33 -0.95 -1.21 -1.36

Төв -1.10 -1.12 -0.34 -0.41 -0.61

Улаанбаатар -1.04 -1.10 -1.03 -0.92 -0.94

Өмнөговь -1.04 -0.98 -0.35 -0.60 -0.67

Увс -1.29 -1.18 -0.85 -1.12 -0.96

Өвөрхангай -1.29 -1.46 -1.30 -1.55 -1.25

Завхан -1.13 -1.36 -0.69 -0.92 -0.93
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Нийгмийн орчинд хамгийн муу үнэлгээг Ховд, Орхон, Өвөрхангай аймгуудын 
судалгааны оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид өгсөн бөгөөд ядуурал, ажилгүйдлээс гадна 
хээл хахууль болон улс төрийн байдал бизнесийн үйл ажиллагаанд нь нэлээд хүндрэл 
учруулдаг байна.  Мөн Өвөрхангай, Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Орхон, 
Сэлэнгэ, Сүхбаатар болон Ховд аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль болон улс 
төрийн байдал муу гэж үзжээ. 
Дүгнэлт  

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд ерөнхийдөө муу гэсэн 
үнэлгээг өгсөн хэдий ч өмнөх судалгаануудын дүнтэй харьцуулахад Улаанбаатар 
хотын үзүүлэлт бага зэрэг сайжирсан байна. Санал асуулгын үр дүнгээс харахад 
ЖДҮ-ийн хөгжилд нийгмийн зүгээс хээл хахууль, улс төрийн байдал хүндрэл 
учруулдаг ч хамгийн гол бэрхшээл нь ажилгүйдэл, ядуурал болж байна. 
Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа нь нэг талаас ядуурлын түвшинг нэмэгдүүлж, 
хэрэглэгчдийн худалдан авалтыг бууруулж байна. Үүнээс шалтгаалж ЖДҮ 
эрхлэгчдийн борлуулалт хангалттай түвшинд хийгдэхгүйд хүрч, урт хугацаанд 
эргэлтийн хөрөнгөөр дутагдах, хэрэв зээлтэй бол зээлийн эргэн төлөлтийн дарамтанд 
орох зэрэг санхүүгийн хүндрэлүүдтэй тулгарах магадлалтай. Нөгөө талаас  ядуурал, 
ажилгүйдэл нийгэмд өндөр байгаагаас ЖДҮ шинээр эрхлэх, үйл ажиллагаагаа 
өргөтгөхөд барьцаа хөрөнгө, баталгааны асуудал хүндрэл учруулж байна. 

Ядуурал Ажилгүйдэл Гэмт хэрэг Хээл 
хахууль

Улс төрийн 
байдал

Улсын дүн -1.14 -1.18 -0.90 -0.95 -0.95

Архангай -1.11 -1.06 -0.64 -0.98 -0.93

Баян-Өлгий -0.98 -1.04 -0.43 -0.76 -0.91

Баянхонгор -1.32 -1.33 -1.23 -1.33 -1.24

Булган -1.27 -1.24 -1.19 -1.37 -1.33

Дархан-Уул -1.20 -1.24 -0.90 -1.28 -1.24

Дорнод -0.98 -1.10 -0.18 -0.49 -0.84

Дорноговь -1.07 -1.08 -0.86 -0.93 -1.09

Дундговь -0.95 -0.97 -0.44 -0.57 -1.03

Говь-Алтай -1.58 -1.56 -0.38 -0.58 -1.00

Говьсүмбэр -1.38 -1.23 -0.81 -1.00 -0.95

Хэнтий -1.32 -1.26 -0.87 -0.73 -0.78

Ховд -1.56 -1.51 -1.36 -1.53 -1.44

Хөвсгөл -1.31 -1.38 -0.54 -0.70 -0.88

Орхон -1.45 -1.43 -1.18 -1.28 -1.42

Сэлэнгэ -1.41 -1.41 -0.92 -1.28 -1.16

Сүхбаатар -1.35 -1.33 -0.95 -1.21 -1.36

Төв -1.10 -1.12 -0.34 -0.41 -0.61

Улаанбаатар -1.04 -1.10 -1.03 -0.92 -0.94

Өмнөговь -1.04 -0.98 -0.35 -0.60 -0.67

Увс -1.29 -1.18 -0.85 -1.12 -0.96

Өвөрхангай -1.29 -1.46 -1.30 -1.55 -1.25

Завхан -1.13 -1.36 -0.69 -0.92 -0.93

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Нийгмийн орчинд хамгийн муу үнэлгээг Ховд, Орхон, Өвөрхангай 
аймгуудын судалгааны оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид өгсөн бөгөөд ядуурал, 
ажилгүйдлээс гадна хээл хахууль болон улс төрийн байдал бизнесийн 
үйл ажиллагаанд нь нэлээд хүндрэл учруулдаг байна. Мөн Өвөрхангай, 
Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Сүхбаатар болон Ховд 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль болон улс төрийн байдал муу 
гэж үзжээ.

Дүгнэлт 

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд ерөнхийдөө 
муу гэсэн үнэлгээг өгсөн хэдий ч өмнөх судалгаануудын дүнтэй 
харьцуулахад Улаанбаатар хотын үзүүлэлт бага зэрэг сайжирсан байна. 
Санал асуулгын үр дүнгээс харахад ЖДҮ-ийн хөгжилд нийгмийн зүгээс 
хээл хахууль, улс төрийн байдал хүндрэл учруулдаг ч хамгийн гол 
бэрхшээл нь ажилгүйдэл, ядуурал болж байна.

Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа нь нэг талаас ядуурлын түвшинг 
нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдийн худалдан авалтыг бууруулж байна. 
Үүнээс шалтгаалж ЖДҮ эрхлэгчдийн борлуулалт хангалттай түвшинд 
хийгдэхгүйд хүрч, урт хугацаанд эргэлтийн хөрөнгөөр дутагдах, хэрэв 
зээлтэй бол зээлийн эргэн төлөлтийн дарамтанд орох зэрэг санхүүгийн 
хүндрэлүүдтэй тулгарах магадлалтай. Нөгөө талаас ядуурал, ажилгүйдэл 
нийгэмд өндөр байгаагаас ЖДҮ шинээр эрхлэх, үйл ажиллагаагаа 
өргөтгөхөд барьцаа хөрөнгө, баталгааны асуудал хүндрэл учруулж байна.
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4.3. Макро эдийн засгийн нөлөө

Макро эдийн засгийн зүгээс жижиг дунд үйлдвэрлэлд үзүүлж буй нөлөө 
2011 оноос хойш тасралтгүй муудсан бөгөөд энэ удаагийн судалгаагаар 
өмнөх жилүүдээс хамгийн муу дүнтэй гарлаа. (Зураг 4.8).

Зураг 4.8 ЖДҮ-д макро эдийн засгийн үзүүлэх нөлөө
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Макро эдийн засгийн нөлөө 

Макро эдийн засгийн зүгээс жижиг дунд үйлдвэрлэлд үзүүлж буй нөлөө 2011 оноос 
хойш тасралтгүй муудсан бөгөөд энэ удаагийн судалгаагаар өмнөх жилүүдээс 
хамгийн муу дүнтэй гарлаа. /Зураг 4.8/. 
Зураг 0.8 ЖДҮ-д макро эдийн засгийн үзүүлэх нөлөө 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд макро эдийн засгийн зүгээс төгрөгийн 
ханшийн сулралт нь хамгийн их бэрхшээл болж байна. /Зураг 4.9/. 
Зураг 0.9 Макро эдийн засгийн нөлөө, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх сурважл: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Нийт эрэлтийн талаас авч үзвэл өрхийн бодит хэрэглээ 2015 оны эхний хагаст 4.2%-
ийн өсөлттэй байсан бол 2016 оны II улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 18.9%-
иар хумигдсан байна. Эндээс дүгнэхэд нэг талаас импортод тулгуурлан үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг манай орны ЖДҮ эрхлэгчдэд төгрөгийн ханшийн сулралт нь 
түүхий эдийн (орц) зардлыг нэмэгдүүлэх дарамтыг үзүүлж байгаа бол нөгөө талаас 
иргэдийн худалдан авалтын бууралт нь бизнесийн идэвхжлийг бууруулах 
замаар ААН-үүдэд сөрөг нөлөөг үзүүлж байна. 
Зураг 0.10 ЖДҮ эрхлэгчдийн макро эдийн засгийн нөлөө, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   
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Валютын ханш 

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд макро эдийн засгийн зүгээс 
төгрөгийн ханшийн сулралт нь хамгийн их бэрхшээл болж байна (Зураг 
4.9).

Зураг 4.9 Макро эдийн засгийн нөлөө, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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хойш тасралтгүй муудсан бөгөөд энэ удаагийн судалгаагаар өмнөх жилүүдээс 
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Зураг 0.8 ЖДҮ-д макро эдийн засгийн үзүүлэх нөлөө 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд макро эдийн засгийн зүгээс төгрөгийн 
ханшийн сулралт нь хамгийн их бэрхшээл болж байна. /Зураг 4.9/. 
Зураг 0.9 Макро эдийн засгийн нөлөө, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх сурважл: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Нийт эрэлтийн талаас авч үзвэл өрхийн бодит хэрэглээ 2015 оны эхний хагаст 4.2%-
ийн өсөлттэй байсан бол 2016 оны II улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 18.9%-
иар хумигдсан байна. Эндээс дүгнэхэд нэг талаас импортод тулгуурлан үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг манай орны ЖДҮ эрхлэгчдэд төгрөгийн ханшийн сулралт нь 
түүхий эдийн (орц) зардлыг нэмэгдүүлэх дарамтыг үзүүлж байгаа бол нөгөө талаас 
иргэдийн худалдан авалтын бууралт нь бизнесийн идэвхжлийг бууруулах 
замаар ААН-үүдэд сөрөг нөлөөг үзүүлж байна. 
Зураг 0.10 ЖДҮ эрхлэгчдийн макро эдийн засгийн нөлөө, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   
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Эх сурважл: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Нийт эрэлтийн талаас авч үзвэл өрхийн бодит хэрэглээ 2015 оны эхний 
хагаст 4.2%-ийн өсөлттэй байсан бол 2016 оны II улирлын байдлаар 
өмнөх оны мөн үеэс 18.9%-иар хумигдсан байна. Эндээс дүгнэхэд 
нэг талаас импортод тулгуурлан үйл ажиллагаа эрхэлдэг манай орны 
ЖДҮ эрхлэгчдэд төгрөгийн ханшийн сулралт нь түүхий эдийн 
(орц) зардлыг нэмэгдүүлэх дарамтыг үзүүлж байгаа бол нөгөө талаас 
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иргэдийн худалдан авалтын бууралт нь бизнесийн идэвхжлийг 
бууруулах замаар ААН-үүдэд сөрөг нөлөөг үзүүлж байна.

Зураг 4.10 ЖДҮ эрхлэгчдийн макро эдийн засгийн нөлөө, аймгуудаар
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Ховд, Булган аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд макро эдийн засгийн нөлөө нь 
тэдгээрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд бусад аймгуудтай харьцуулахад илүү сөргөөр 
нөлөөлж байна гэж үзсэн байна. Харин Дорнод, Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгууд 
болон Улаанбаатар хотын хувьд (бусад аймгуудтай харьцуулахад) энэхүү нөлөө нь  
харьцангуй бага байна. 
Эдийн засгийн өсөлт 

Манай орны ДНБ-ий бодит өсөлт 2011-2013 оны хооронд уул уурхайн салбар дахь 
огцом сэргэлтийг даган 3 жил дараалан 2 оронтой тоонд хадгалагдаж байсан боловч 
сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг түүн дотроо уул уурхайн бус салбарын эрч саарснаас 
үүдэн өсөлт 2014 оны эцэст 7.9%, 2015 оны эцэст 2.3%, 2016 оны эхний хагас (аж 
үйлдвэр, барилгын салбарын бодит өсөлт саарсан) жилийн байдлаар 1.4%-д хүрч 
буураад байна /Шигтгээ 0-4/.  
Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 12% нь эдийн засгийн өсөлт бизнес эрхлэх 
үйл ажиллагаанд сайн, 16% нь боломжийн нөлөө үзүүлж байна гэж хариуллаа. Харин 
нийт судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн тал нь буюу 45% нь муу, 26% нь 
маш муу нөлөө үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 0./. 
Зураг 0.11 Эдийн засгийн өсөлтийн нөлөө 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Ховд, Булган аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд макро эдийн засгийн 
нөлөө нь тэдгээрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад илүү сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзсэн байна. Харин 
Дорнод, Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгууд болон Улаанбаатар хотын 
хувьд (бусад аймгуудтай харьцуулахад) энэхүү нөлөө нь харьцангуй 
бага байна.

Эдийн засгийн өсөлт

Манай орны ДНБ-ий бодит өсөлт 2011-2013 оны хооронд уул уурхайн 
салбар дахь огцом сэргэлтийг даган 3 жил дараалан 2 оронтой тоонд 
хадгалагдаж байсан боловч сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг түүн 
дотроо уул уурхайн бус салбарын эрч саарснаас үүдэн өсөлт 2014 оны 
эцэст 7.9%, 2015 оны эцэст 2.3%, 2016 оны эхний хагас (аж үйлдвэр, 
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барилгын салбарын бодит өсөлт саарсан) жилийн байдлаар 1.4%-д 
хүрч буураад байна (Шигтгээ 4-4). 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 12% нь эдийн засгийн 
өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд сайн, 16% нь боломжийн нөлөө 
үзүүлж байна гэж хариуллаа. Харин нийт судалгаанд хамрагдсан бизнес 
эрхлэгчдийн тал нь буюу 45% нь муу, 26% нь маш муу нөлөө үзүүлсэн 
гэж дүгнэжээ (Зураг 4).

Зураг 4.11 Эдийн засгийн өсөлтийн нөлөө
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Эдийн засаг өсөлт саарч буй өнөөдрийн нөхцөлд ЖДҮ эрхлэгчдийн олонх нь эдийн 
засгийн өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөн  гэсэн хариултыг 
өгч байгаа нь хувийн хэвшлийнхэнд эдийн засагт нүүрлээд буй өнөөгийн хүндрэл 
хүндээр тусч байгааг харуулж байна. 
Шигтгээ 0-4: Эдийн засгийн өсөлт 
2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 1.4%-тай гарсан 
бөгөөд уул уурхайн салбар өмнөх оны мөн үеэс 9.1%-иар өссөн нь ДНБ-ий өсөлтийн дийлэнх буюу 2 
нэгж хувийг бүрдүүлжээ.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Харин сүүлийн таван улирал дараалан уналттай байгаа уул уурхайн бус салбар өмнөх оны мөн үеэс 
0.8%-иар агшиж, өсөлтийг 0.6 нэгж хувиар сааруулах нөлөө үзүүлжээ. Үүнд боловсруулах аж үйлдвэр 
болон бүтээгдэхүүний цэвэр татвар өсөлтийг хамгийн ихээр сааруулах нөлөөтэй байлаа.  

Инфляци 

Судалгаанд оролцогч ЖДҮ эрхлэгчдийн тал буюу 51% нь инфляцийн түвшин бизнес 
эрхлэхэд муу нөлөөг үзүүлж байна гэж үзсэн бол 27% нь маш муу нөлөөтэй байна 
гэж хариулжээ.  
Харин судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 18% нь өнөөдрийн инфляцийн 
түвшин бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн, сайн нөлөөг үзүүлж байна гэсэн 
хариултыг өгчээ /Зураг 0./. 
Зураг 0.12 Инфляцийн нөлөө 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Эдийн засаг өсөлт саарч буй өнөөдрийн нөхцөлд ЖДҮ эрхлэгчдийн 
олонх нь эдийн засгийн өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд сөргөөр 
нөлөөлсөн гэсэн хариултыг өгч байгаа нь хувийн хэвшлийнхэнд эдийн 
засагт нүүрлээд буй өнөөгийн хүндрэл хүндээр тусч байгааг харуулж 
байна.

шигтгээ 4-4: Эдийн засгийн өсөлт
2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 
1.4%-тай гарсан бөгөөд уул уурхайн салбар өмнөх оны мөн үеэс 9.1%-иар өссөн нь 
ДНБ-ий өсөлтийн дийлэнх буюу 2 нэгж хувийг бүрдүүлжээ. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Эдийн засаг өсөлт саарч буй өнөөдрийн нөхцөлд ЖДҮ эрхлэгчдийн олонх нь эдийн 
засгийн өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөн  гэсэн хариултыг 
өгч байгаа нь хувийн хэвшлийнхэнд эдийн засагт нүүрлээд буй өнөөгийн хүндрэл 
хүндээр тусч байгааг харуулж байна. 
Шигтгээ 0-4: Эдийн засгийн өсөлт 
2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 1.4%-тай гарсан 
бөгөөд уул уурхайн салбар өмнөх оны мөн үеэс 9.1%-иар өссөн нь ДНБ-ий өсөлтийн дийлэнх буюу 2 
нэгж хувийг бүрдүүлжээ.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Харин сүүлийн таван улирал дараалан уналттай байгаа уул уурхайн бус салбар өмнөх оны мөн үеэс 
0.8%-иар агшиж, өсөлтийг 0.6 нэгж хувиар сааруулах нөлөө үзүүлжээ. Үүнд боловсруулах аж үйлдвэр 
болон бүтээгдэхүүний цэвэр татвар өсөлтийг хамгийн ихээр сааруулах нөлөөтэй байлаа.  

Инфляци 

Судалгаанд оролцогч ЖДҮ эрхлэгчдийн тал буюу 51% нь инфляцийн түвшин бизнес 
эрхлэхэд муу нөлөөг үзүүлж байна гэж үзсэн бол 27% нь маш муу нөлөөтэй байна 
гэж хариулжээ.  
Харин судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 18% нь өнөөдрийн инфляцийн 
түвшин бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн, сайн нөлөөг үзүүлж байна гэсэн 
хариултыг өгчээ /Зураг 0./. 
Зураг 0.12 Инфляцийн нөлөө 
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Эх сурвалж: ҮСХ
Харин сүүлийн таван улирал дараалан уналттай байгаа уул уурхайн бус салбар өмнөх 
оны мөн үеэс 0.8%-иар агшиж, өсөлтийг 0.6 нэгж хувиар сааруулах нөлөө үзүүлжээ. 
Үүнд боловсруулах аж үйлдвэр болон бүтээгдэхүүний цэвэр татвар өсөлтийг хамгийн 
ихээр сааруулах нөлөөтэй байлаа. 

Инфляци

Судалгаанд оролцогч ЖДҮ эрхлэгчдийн тал буюу 51% нь инфляцийн 
түвшин бизнес эрхлэхэд муу нөлөөг үзүүлж байна гэж үзсэн бол 27% нь 
маш муу нөлөөтэй байна гэж хариулжээ. 

Харин судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 18% нь өнөөдрийн 
инфляцийн түвшин бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн, сайн 
нөлөөг үзүүлж байна гэсэн хариултыг өгчээ (Зураг 4).

Зураг 4.12 Инфляцийн нөлөө
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Монголбанк мөнгөний бодлогын зах зээлд суурилсан хэрэгслийг ашиглан 
хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг 2017-2019 онд жилийн 8%-иас 
дээшгүй түвшинд38 байлгахаар мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа 
бөгөөд 2016 оны эхний 9 сарын дунджаар инфляци 0.8%-тай байна. /Шигтгээ 0-/.  
Шигтгээ 0-5: Инфляци  
Эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн орлогын өсөлт саарч, худалдан авах чадвар буурсантай холбоотойгоор 
эрэлтийн гаралтай инфляцийн дарамт 2014 оны дунд үеэс буурч, улмаар 2016 оны 8 дугаар сарын 
байдлаар  0.6%-ийн дефляцитай болоод байна.   
2016 оны 8 дугаар сарын Улаанбаатар хотын жилийн инфляци (-0.6%)-ийг бүтцээр нь задлан үзвэл 
мах, махан бүтээгдэхүүн -0.5, дотоодын бараа бүтээгдэхүүн -0.4, шатахуун -0.2, импортын бараа 
бүтээгдэхүүн 0.3, төрийн зохицуулалттай бараа, үйлчилгээ 0.2 нэгж хувийг тус тус бүрдүүлж байна. 
Өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийн ерөнхий төлөвийг харвал махны үнэ сүүлийн 1 
жилийн турш өмнөх оны мөн үеэс буурч инфляцийг бууруулах нөлөө үзүүлж байгаа бол бусад 
бүлгүүдийн үнийн өсөлтийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр саарч байгаа хандлага үргэлжилсээр байна.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ, Судлаачийн тооцоолол 
 

Төгрөгийн нэрлэсэн ханш 

Төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханш суларсан нь бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхэд маш муу нөлөөг үзүүлж байна гэж ААН-үүдийн 34% нь, муу нөлөө үзүүлж 

                                                           
38https://mongolbank.mn/documents/guidelinesproject/2017.pdf 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Монголбанк мөнгөний бодлогын зах зээлд суурилсан хэрэгслийг 
ашиглан хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг 2017-2019 
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онд жилийн 8%-иас дээшгүй түвшинд41 байлгахаар мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2016 оны эхний 9 сарын дунджаар 
инфляци 0.8%-тай байна (Шигтгээ 4-5). 

шигтгээ 4-5: Инфляци 
Эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн орлогын өсөлт саарч, худалдан авах чадвар 
буурсантай холбоотойгоор эрэлтийн гаралтай инфляцийн дарамт 2014 оны дунд үеэс 
буурч, улмаар 2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар 0.6%-ийн дефляцитай болоод байна. 

2016 оны 8 дугаар сарын Улаанбаатар хотын жилийн инфляци (-0.6%)-ийг бүтцээр 
нь задлан үзвэл мах, махан бүтээгдэхүүн -0.5, дотоодын бараа бүтээгдэхүүн -0.4, 
шатахуун -0.2, импортын бараа бүтээгдэхүүн 0.3, төрийн зохицуулалттай бараа, 
үйлчилгээ 0.2 нэгж хувийг тус тус бүрдүүлж байна. Өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийн ерөнхий төлөвийг харвал махны үнэ сүүлийн 1 жилийн 
турш өмнөх оны мөн үеэс буурч инфляцийг бууруулах нөлөө үзүүлж байгаа бол 
бусад бүлгүүдийн үнийн өсөлтийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр саарч байгаа хандлага 
үргэлжилсээр байна. 
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Төгрөгийн нэрлэсэн ханш 
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38https://mongolbank.mn/documents/guidelinesproject/2017.pdf 
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Төгрөгийн нэрлэсэн ханш

Төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханш суларсан нь бизнесийн үйл 
ажиллагаа эрхлэхэд маш муу нөлөөг үзүүлж байна гэж ААН-үүдийн 
34% нь, муу нөлөө үзүүлж байна гэж 45% нь хариуллаа. Харин санал 
асуулгад оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 20% нь нэрлэсэн ханшийн 
өнөөдрийн түвшин нь бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн эерэг 
нөлөөг үзүүлсэн гэж дүгнэжээ (Зураг 4.13).

41 https://mongolbank.mn/documents/guidelinesproject/2017.pdf
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Эдийн засгийн хүндрэлтэй өнөөгийн нөхцөлд импортын бараанд 
түшиглэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ЖДҮ эрхлэгчдэд ханшийн сулралт 
нь түүхий эдийн зардлыг өсгөж улмаар борлуулалтад нь сөрөг нөлөө 
үзүүлэх магадлалтай юм (Шигтгээ 4-6).

шигтгээ 4-6: Нэрлэсэн ханш
2013 оны эцэст төгрөгийн ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 1,659.34 төгрөгт хүрч 
өмнөх оны мөн үеэс 19.2%-иар суларсан бол 2014 оны эцэст ханш 1,888.44 төгрөгт 
хүрч өмнөх оноос 13.8%-иар суларсан байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк
2016 оны III улирлын байдлаар төгрөгийн ханш 2,154.9 төгрөгт хүрч, оны эхнээс 
8.1%, өмнөх оны мөн үеэс 8.4%-иар тус тус сулраад байна. 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

ГШХО-ын бууралт нь бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь маш муу 
нөлөөг үзүүлж байна гэж ААН-үүдийн 39% нь, муу нөлөө үзүүлж 
байна гэж 24% нь хариуллаа. Харин санал асуулганд оролцсон 



276

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

ЖДҮ эрхлэгчдийн 34% нь ГШХО-ын бууралт нь бизнес эрхлэх үйл 
ажиллагаанд боломжийн эерэг нөлөөг үзүүлсэн гэж дүгнэжээ (Зураг 
4.14). 

Зураг 4.14 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Уул уурхайн супер циклийн үед ГШХО нэмэгдэж Монгол улс 2011-2012 онд жилд 
дунджаар 4,514 сая ам доллар (ДНБ-ий 40%) байсан бол 2013 онд 2,098 сая (ДНБ-ий 
17%), 2014 онд 276 сая (ДНБ-ий 2%) 2015 онд 110 сая (ДНБ-ий 1%) долларын 
хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байна.  
Аймаг, нийслэлээр 

Макро орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл 
Ховд, Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид макро эдийн засгийн орчинд хамгийн муу 
үнэлгээ өгсөн байна. Түүний дараагаар Орхон, Дархан-Уул, Сүхбаатар аймгийн ЖДҮ 
эрхлэгчид улсын дундажтай харьцуулахад макро эдийн засгийн орчинд муу үнэлгээг 
өгчээ. 
Зураг 0.15 Макро эдийн засгийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Уул уурхайн супер циклийн үед ГШХО нэмэгдэж Монгол улс 2011-2012 
онд жилд дунджаар 4,514 сая ам доллар (ДНБ-ий 40%) байсан бол 2013 
онд 2,098 сая (ДНБ-ий 17%), 2014 онд 276 сая (ДНБ-ий 2%) 2015 онд 
110 сая (ДНБ-ий 1%) долларын хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байна. 

Аймаг, нийслэлээр

Макро орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Ховд, Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид макро эдийн засгийн 
орчинд хамгийн муу үнэлгээ өгсөн байна. Түүний дараагаар Орхон, 
Дархан-Уул, Сүхбаатар аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад макро эдийн засгийн орчинд муу үнэлгээг өгчээ.
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Говьсүмбэр 

Архангай  
Завхан 

Хэнтий 
Баянхонгор 

Увс 
Хөвсгөл 

Говь-Алтай 
Сэлэнгэ 

Сүхбаатар 
Дархан-Уул 

Орхон 
Булган 

Ховд 

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Харин Дорнод, Өмнөговь, Дундговь болон Төв аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид 
бусад аймгуудтай харьцуулахад макро эдийн засгийн нөлөө харьцангуй 
бага сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэжээ.

Макро эдийн засгийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн хувьд 
задлан авч үзвэл Говь-Алтай, Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид 
валютын ханшинд хамгийн муу үнэлгээг өгчээ. Ховд, Булган, Хөвсгөл, 
Баянхонгор аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнес эрхлэхэд эдийн засгийн 
өсөлтийн сааралт ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ. 

Хүснэгт 4.3 Макро эдийн засгийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/
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Харин Дорнод, Өмнөговь, Дундговь болон Төв аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай харьцуулахад макро эдийн засгийн нөлөө харьцангуй бага сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна гэжээ. 
Макро эдийн засгийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч үзвэл 
Говь-Алтай, Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид валютын ханшинд хамгийн муу 
үнэлгээг өгчээ. Ховд, Булган, Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнес 
эрхлэхэд эдийн засгийн өсөлтийн сааралт ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.  
Хүснэгт 0.3 Макро эдийн засгийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн судалгааны дүнгээр макро эдийн засгийн орчинд өгсөн үнэлгээ 
судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн доод түвшиндээ хүрсэн байна. ЖДҮ 
эрхлэгчдэд төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханшийн сулралт болон инфляци нь 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.  
Нэг талаас төгрөгийн ханшийн сулралт нь үйлдвэрлэлийн өртгийг нэмэгдүүлэх, 
нөгөө талаас нийт эрэлт буурсан, иргэдийн бодит орлогын өсөлт саарсан нь ААН-ийн 
борлуулалт, орлогод сөргөөр нөлөөлж улмаар үйл ажиллагаа нь хумигдахад нөлөөлж 
байна.   

Эдийн 
засгийн 
өсөлт

Инфляци 
/үнийн өсөлт/

Валютын 
ханш

Гадаадын 
шууд хөрөнгө 

оруулалт

Улсын дүн -0.83 -0.94 -1.01 -0.73

Архангай -0.91 -0.80 -1.16 -0.90

Баян-Өлгий -0.85 -0.50 -1.10 -0.94

Баянхонгор -1.15 -1.12 -1.15 -0.66

Булган -1.23 -1.19 -1.30 -1.36

Дархан-Уул -1.04 -0.98 -1.26 -1.40

Дорнод -0.82 -0.98 -0.91 -0.28

Дорноговь -0.81 -0.95 -1.12 -0.81

Дундговь -0.72 -0.60 -1.08 -0.42

Говь-Алтай -0.74 -1.42 -1.58 -0.52

Говьсүмбэр -0.75 -0.95 -1.15 -0.88

Хэнтий -0.83 -1.13 -1.07 -0.96

Ховд -1.38 -1.14 -1.44 -1.28

Хөвсгөл -1.16 -1.20 -1.11 -0.68

Орхон -1.00 -1.21 -1.38 -1.22

Сэлэнгэ -1.05 -1.08 -1.22 -1.07

Сүхбаатар -1.09 -1.12 -1.30 -0.93

Төв -0.15 -0.98 -1.02 -0.44

Улаанбаатар -0.74 -0.88 -0.85 -0.65

Өмнөговь -0.54 -0.80 -1.08 -0.45

Увс -1.00 -1.02 -1.28 -0.83

Өвөрхангай -0.96 -1.03 -1.07 -0.42

Завхан -0.95 -0.93 -1.10 -0.84
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Харин Дорнод, Өмнөговь, Дундговь болон Төв аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай харьцуулахад макро эдийн засгийн нөлөө харьцангуй бага сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна гэжээ. 
Макро эдийн засгийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч үзвэл 
Говь-Алтай, Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид валютын ханшинд хамгийн муу 
үнэлгээг өгчээ. Ховд, Булган, Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнес 
эрхлэхэд эдийн засгийн өсөлтийн сааралт ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.  
Хүснэгт 0.3 Макро эдийн засгийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн судалгааны дүнгээр макро эдийн засгийн орчинд өгсөн үнэлгээ 
судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн доод түвшиндээ хүрсэн байна. ЖДҮ 
эрхлэгчдэд төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханшийн сулралт болон инфляци нь 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.  
Нэг талаас төгрөгийн ханшийн сулралт нь үйлдвэрлэлийн өртгийг нэмэгдүүлэх, 
нөгөө талаас нийт эрэлт буурсан, иргэдийн бодит орлогын өсөлт саарсан нь ААН-ийн 
борлуулалт, орлогод сөргөөр нөлөөлж улмаар үйл ажиллагаа нь хумигдахад нөлөөлж 
байна.   

Эдийн 
засгийн 
өсөлт

Инфляци 
/үнийн өсөлт/

Валютын 
ханш

Гадаадын 
шууд хөрөнгө 

оруулалт

Улсын дүн -0.83 -0.94 -1.01 -0.73

Архангай -0.91 -0.80 -1.16 -0.90

Баян-Өлгий -0.85 -0.50 -1.10 -0.94

Баянхонгор -1.15 -1.12 -1.15 -0.66

Булган -1.23 -1.19 -1.30 -1.36

Дархан-Уул -1.04 -0.98 -1.26 -1.40

Дорнод -0.82 -0.98 -0.91 -0.28

Дорноговь -0.81 -0.95 -1.12 -0.81

Дундговь -0.72 -0.60 -1.08 -0.42

Говь-Алтай -0.74 -1.42 -1.58 -0.52

Говьсүмбэр -0.75 -0.95 -1.15 -0.88

Хэнтий -0.83 -1.13 -1.07 -0.96

Ховд -1.38 -1.14 -1.44 -1.28

Хөвсгөл -1.16 -1.20 -1.11 -0.68

Орхон -1.00 -1.21 -1.38 -1.22

Сэлэнгэ -1.05 -1.08 -1.22 -1.07

Сүхбаатар -1.09 -1.12 -1.30 -0.93

Төв -0.15 -0.98 -1.02 -0.44

Улаанбаатар -0.74 -0.88 -0.85 -0.65

Өмнөговь -0.54 -0.80 -1.08 -0.45

Увс -1.00 -1.02 -1.28 -0.83

Өвөрхангай -0.96 -1.03 -1.07 -0.42

Завхан -0.95 -0.93 -1.10 -0.84

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дүгнэлт

Энэ удаагийн судалгааны дүнгээр макро эдийн засгийн орчинд өгсөн 
үнэлгээ судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн доод түвшиндээ хүрсэн 
байна. ЖДҮ эрхлэгчдэд төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханшийн 
сулралт болон инфляци нь бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд ихээхэн 
хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ. 

Нэг талаас төгрөгийн ханшийн сулралт нь үйлдвэрлэлийн өртгийг 
нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас нийт эрэлт буурсан, иргэдийн бодит орлогын 
өсөлт саарсан нь ААН-ийн борлуулалт, орлогод сөргөөр нөлөөлж 
улмаар үйл ажиллагаа нь хумигдахад нөлөөлж байна. 

4.4. Хууль, эрх зүйн зохицуулалт

ЖДҮ-ийн хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулан, ЖДҮ-ийг хөгжүүлснээр 
өрсөлдөх чадвар бүхий ЖДҮ-үүд бий болж, ажлын байр нэмэгдэн, 
ажилгүйдэл, ядуурал буурч, дотоодын үйлдвэрлэл нэмэгдэх чухал үр 
нөлөөтэй. 
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс

Иймээс улс орнууд ЖДҮ эрхлэгчдийн хууль, эрх зүйн таатай орчныг 
бүрдүүлэхэд анхаарч, бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг байна.

Манай улсын хувьд хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны 
хүрээнд ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй тодорхой ажлууд хийгдэж 
байгаа ч үр дүн, хэрэгжилт нь хангалттай бус гэж санал асуулгад 
оролцогсод үзсэн байна. 

Нэгдсэн дүн
Энэ удаагийн түүвэр судалгааны үр дүнгээр хууль эрх зүй, төрийн 
зохицуулалтын орчны бүлгийн индекс (-0.63) буюу судалгаа авч 
эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрчээ.

Зураг 4.4 Хууль, эрх зүйн орчин
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/
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Хууль, эрх зүйн зохицуулалт 

ЖДҮ-ийн хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулан, ЖДҮ-ийг хөгжүүлснээр өрсөлдөх 
чадвар бүхий ЖДҮ-үүд бий болж, ажлын байр нэмэгдэн, ажилгүйдэл, ядуурал буурч, 
дотоодын үйлдвэрлэл нэмэгдэх чухал үр нөлөөтэй.  
Иймээс улс орнууд ЖДҮ эрхлэгчдийн хууль, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэхэд 
анхаарч, бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг байна. 
Манай улсын хувьд хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны хүрээнд ЖДҮ 
эрхлэгчдийг дэмжиж буй тодорхой ажлууд хийгдэж  байгаа ч үр дүн, хэрэгжилт нь 
хангалттай бус гэж санал асуулгад оролцогсод үзсэн байна.   
Нэгдсэн дүн 

Энэ удаагийн түүвэр судалгааны үр дүнгээр хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын 
орчны бүлгийн индекс (-0.63) буюу судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн муу 
түвшиндээ хүрчээ. 
Зураг 0.10 Хууль, эрх зүйн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчныг дотор нь задлан авч үзвэл хуулийн 
хэрэгжилт сул, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай, газар эзэмших 
боломж муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ. 
Дэлхийн банкнаас тооцдог засаглалын үзүүлэлтүүдийг авч үзвэл манай улсын хувьд 
авлига, хээл хахууль болон хуулийн  хэрэгжилт  сул  байгаа  нь  засаглалын  индекст  
хамгийн их сөргөөр нөлөөлдөг байна. Энэ нь төрийн болон хувийн хэвшлийн  
байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг төдийлөн  хангалттай дагаж мөрддөггүй,  
төрийн байгууллагын үйлчилгээ,  хүнд  суртал,  чирэгдэл ихтэй  байгаагаар 
тайлбарлагдаж болох юм.  
Зураг 0.11 Хууль, эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчныг дотор нь задлан авч 
үзвэл хуулийн хэрэгжилт сул, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд 
сурталтай, газар эзэмших боломж муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн 
хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.

Дэлхийн банкнаас тооцдог засаглалын үзүүлэлтүүдийг авч үзвэл манай 
улсын хувьд авлига, хээл хахууль болон хуулийн хэрэгжилт сул байгаа 
нь засаглалын индекст хамгийн их сөргөөр нөлөөлдөг байна. Энэ нь 
төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг 
төдийлөн хангалттай дагаж мөрддөггүй, төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ, хүнд суртал, чирэгдэл ихтэй байгаагаар тайлбарлагдаж болох 
юм. 
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Зураг 4.5 Хууль, эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/

77 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Гадаад  худалдааны  хувьд  экспорт,  импортын  хэмжээ сүүлийн  хоѐр  жилд  огцом  
буурсан  бөгөөд  гадаад худалдааны нийт эргэлт өмнөх оны мөн үеэс 10 хувиар 
агшсан байна. Гадаад болон дотоод эдийн засгийн орчны таагүй  нөхцөл  байдал,  
дотоод дахь тээвэр,  логистик, худалдааны татвар зэрэг хүчин зүйлсээс хамаарч 
бизнес эрхлэгчдэд гадаад худалдаа  хийх  нөхцөл,  боломж  муу байгааг харуулж 
байна.  

ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль бизнесийн үйл ажиллагаанд нь их хүндрэл учруулдаг, 
хүнд суртал ихтэй байдаг зэргээс шалтгаалж төрийн байгууллагын үйлчилгээнд 
доогуур үнэлгээг өгөхөд хүргэжээ.  
Шигтгээ 0-2: Хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай” хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш буюу 2003 оны 05 
дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 446 мянган 
иргэн 47.8 мянган га газрыг өмчилж авсан байна.  
Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2016 онд улсын хэмжээнд нийт 29,820.97 га 
газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар, 39.26 га газрыг аж ахуйн зориулалтаар тус тус 
өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Мөн 2016 онд улсын хэмжээнд иргэдэд үнэгүй өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн 
нийт 29820.97 га газрын 4.5 хувийг одоо эзэмшиж, ашиглаж байгаа хашааны газар, 93.0 хувийг шинээр 
өмчлүүлэх газар,  2.5 хувийг улсын чанартай авто замын дагуух газар эзэлж байгаа бол аж ахуйн 
зориулалтаар өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 32.26 га газрын 6.5 хувийг үр тариа, 55.1 хувийг төмс, 
хүнсний ногоо тарих зориулалттай,  38.2 хувийг газар тариалангаас бусад аж ахуйн зориулалттай газар 
тус тус эзэлж байна. 
Эх сурвалж: Барилга, хот байгуулалтын яам 
Газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх судалгаанаас бага зэрэг буурсан 
дүнтэй байна. ААН, иргэнд хэрэгцээний болон үйл ажиллагааны зориулалтаар газар 
өмчлүүлж байгаа хэдий ч аж ахуйн зориулалтаар байршил сайтай газар хувьчилж 
авахад хүндрэлтэй хэвээр байгаа гэжээ. 
Шигтгээ 0-3: Засаглалын индекс 
Дэлхийн банкны хувьд засаглалын чанарыг тодорхойлж, хэмжих тал дээр маш олон судалгааны ажлыг 
хийсэн ба үндсэн 6 үзүүлэлт дээр тулгуурлан 215 улс орны засаглалын индексийг тооцдог байна.   
Монгол улсын засаглалын индекс 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Хяналт шалгалтын тогтолцоо 

Татварын тогтолцоо 

Газар эзэмших боломж 

Төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ 

Гадаад худалдаа хийх нөхцөл 

Хуулийн хэрэгжилт 

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Гадаад худалдааны хувьд экспорт, импортын хэмжээ сүүлийн хоёр жилд 
огцом буурсан бөгөөд гадаад худалдааны нийт эргэлт өмнөх оны мөн 
үеэс 10 хувиар агшсан байна. Гадаад болон дотоод эдийн засгийн орчны 
таагүй нөхцөл байдал, дотоод дахь тээвэр, логистик, худалдааны татвар 
зэрэг хүчин зүйлсээс хамаарч бизнес эрхлэгчдэд гадаад худалдаа хийх 
нөхцөл, боломж муу байгааг харуулж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль бизнесийн үйл ажиллагаанд нь их 
хүндрэл учруулдаг, хүнд суртал ихтэй байдаг зэргээс шалтгаалж төрийн 
байгууллагын үйлчилгээнд доогуур үнэлгээг өгөхөд хүргэжээ. 

шигтгээ 4-1: Хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай” хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш буюу 
2003 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын 
хэмжээнд нийт 446 мянган иргэн 47.8 мянган га газрыг өмчилж авсан байна. 

Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2016 онд улсын хэмжээнд нийт 
29,820.97 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар, 39.26 га газрыг аж ахуйн 
зориулалтаар тус тус өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Мөн 2016 онд улсын хэмжээнд 
иргэдэд үнэгүй өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 29820.97 га газрын 4.5 хувийг одоо 
эзэмшиж, ашиглаж байгаа хашааны газар, 93.0 хувийг шинээр өмчлүүлэх газар, 
2.5 хувийг улсын чанартай авто замын дагуух газар эзэлж байгаа бол аж ахуйн 
зориулалтаар өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 32.26 га газрын 6.5 хувийг үр тариа, 
55.1 хувийг төмс, хүнсний ногоо тарих зориулалттай, 38.2 хувийг газар тариалангаас 
бусад аж ахуйн зориулалттай газар тус тус эзэлж байна.

Эх сурвалж: Барилга, хот байгуулалтын яам
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Газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх судалгаанаас бага 
зэрэг буурсан дүнтэй байна. ААН, иргэнд хэрэгцээний болон үйл 
ажиллагааны зориулалтаар газар өмчлүүлж байгаа хэдий ч аж ахуйн 
зориулалтаар байршил сайтай газар хувьчилж авахад хүндрэлтэй хэвээр 
байгаа гэжээ.4243444546

шигтгээ 4-2: Засаглалын индекс
Дэлхийн банкны хувьд засаглалын чанарыг тодорхойлж, хэмжих тал дээр маш 
олон судалгааны ажлыг хийсэн ба үндсэн 6 үзүүлэлт дээр тулгуурлан 215 улс орны 
засаглалын индексийг тооцдог байна. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дуу хоолой ба 
хариуцлагатай байдал43 0.04 0.00 0.03 0.07 0.23 0.24

Улс төрийн тогтвортой 
байдал 0.59 0.60 0.47 0.49 0.76 0.65

ЗГ-ын үр ашигт байдал44 -0.57 -0.58 -0.63 -0.54 -0.41 -0.40
Зохицуулалтын байдал45 -0.22 -0.20 -0.20 -0.31 -0.25 -0.33
Хуулийн хэрэгжилт46 -0.39 -0.30 -0.39 -0.38 -0.35 -0.39
Авлигын хяналт47 -0.73 -0.68 -0.53 -0.48 -0.47 -0.47

Аймаг, нийслэлээр

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны бүлгийн индексийг аймаг 
болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Ховд аймаг хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарсан бөгөөд түүний дараагаар Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ 
аймгийн санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад салбарын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн орчин муу бүрдсэн 
гэж үзжээ (Зураг 4.6). 

42 Хүний үг хэлэх эрх чөлөө
43 Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар
44 Засгийн газрын эдийн засгийн бодлого тодорхойлох, хэрэгжүүлэх чадвар
45 Хуулийн хэрэгжилт, биелэлт
46 Төрийн эрх мэдлийг хувийн ашиг, сонирхолд ашиглах явдал
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Зураг 4.6 Хууль, эрх зүйн орчин, аймгуудаар
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Харин Дорнод, Дундговь, Өмнөговь, Баян-Өлгий аймгуудад бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хууль эрх зүйн тогтолцоо, төрийн үйлчилгээ нь боломжийн байгаа 
гэсэн үнэлгээг өгсөн байна. 
Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч 
үзвэл хуулийн хэрэгжилт, төрийн байгууллагын үйлчилгээ нь Ховд, Өвөрхангай, 
Орхон аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд илүү хүндрэл учруулж байгаа бол Өмнөговь, 
Баянхонгор, Дорнод аймгуудад харьцангуй бага хүндрэлтэй байна.  
Ховд, Говь-Алтай, Орхон аймагт үйлдвэрлэл эрхлэхэд   газар эзэмших боломж муу 
байна гэж үзсэн байна. Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид бусад аймагтай харьцуулахад гадаад худалдаа хийх боломж харьцангуй 
боломжийн гэж дүгнэжээ.  
Улаанбаатар хотод ЖДҮ-ийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилт, газар 
эзэмших боломж, төрийн байгууллагын үйлчилгээнд хамгийн тааруу үнэлгээг өгсөн 
бол хяналт шалгалтын тогтолцоог боломжийн гэж үзсэн байна. 
Хүснэгт 0.4 Хууль, эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/ 
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Хэнтий 
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Говьсүмбэр 
Булган 

Дархан-Уул 
Завхан 

Говь-Алтай 
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Орхон 

Ховд 

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Харин Дорнод, Дундговь, Өмнөговь, Баян-Өлгий аймгуудад бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хууль эрх зүйн тогтолцоо, төрийн үйлчилгээ 
нь боломжийн байгаа гэсэн үнэлгээг өгсөн байна.

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчинг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл хуулийн хэрэгжилт, төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ нь Ховд, Өвөрхангай, Орхон аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд 
илүү хүндрэл учруулж байгаа бол Өмнөговь, Баянхонгор, Дорнод 
аймгуудад харьцангуй бага хүндрэлтэй байна. 

Ховд, Говь-Алтай, Орхон аймагт үйлдвэрлэл эрхлэхэд газар эзэмших 
боломж муу байна гэж үзсэн байна. Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар 
аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид бусад аймагтай харьцуулахад гадаад 
худалдаа хийх боломж харьцангуй боломжийн гэж дүгнэжээ. 

Улаанбаатар хотод ЖДҮ-ийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид хуулийн 
хэрэгжилт, газар эзэмших боломж, төрийн байгууллагын үйлчилгээнд 
хамгийн тааруу үнэлгээг өгсөн бол хяналт шалгалтын тогтолцоог 
боломжийн гэж үзсэн байна.
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Хүснэгт 4.4 Хууль, эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Дүгнэлт  

Энэ удаагийн судалгаагаар хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчинд өгсөн 
үнэлгээ судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрсэн байна. ЖДҮ 
эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилтэд хамгийн муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд үүнд төрийн 
болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг төдийлөн хангалттай 
дагаж мөрдөхгүй байгаа, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай, чирэгдэл 
ихтэй зэрэг нь голлон нөлөөлжээ. 
Гадаад болон дотоод эдийн засгийн орчны таагүй  нөхцөл  байдал,  дотоод дахь 
тээвэр,  логистик, худалдааны татвар зэрэг хүчин зүйлсээс хамаарч бизнес эрхлэгчдэд 
гадаад худалдаа  хийх  нөхцөл,  боломж  муу байгааг харуулж байна. 
Санхүүжилтийн орчин 

Хөгжиж буй улсуудын нэгэн адил манай улсад ЖДҮ эрхлэхэд хамгийн их бэрхшээл 
учруулж байгаа хүчин зүйл нь санхүүжилтийн асуудал юм. Ялангуяа, зээлийн нөхцөл 
хатуу (хүү өндөр, хэмжээ бага, хугацаа богино), барьцаа 
хөрөнгө, баталгаа байхгүй, хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц хомс, банкнаас бусад 
санхүүгийн байгууллагуудын хөгжил сул зэрэг нь бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн 
асуудлаа шийдвэрлэхэд хүндрэл болж байна. 
Нэгдсэн дүн 

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан түүвэр судалгааны үр дүнгээр санхүүжилтийн 
орчны индекс (-0.62) гарсан нь өнгөрсөн жилээс мууджээ.  

Хуулийн 
хэрэгжилт

Татварын 
тогтолцоо

Гадаад 
худалдаа хийх 

нөхцөл

Төрийн 
байгууллагын 

үйлчилгээ

Хяналт 
шалгалтын 
тогтолцоо

Газар 
эзэмших 
боломж

Улсын дүн -0.74 -0.60 -0.70 -0.66 -0.48 -0.62

Архангай -0.53 -0.50 -0.66 -0.66 -0.51 -0.72

Баян-Өлгий -0.70 -0.45 -0.61 -0.64 -0.54 -0.21

Баянхонгор -1.04 -0.69 -0.60 -0.44 -0.69 -0.49

Булган -0.84 -0.79 -0.86 -0.78 -0.45 -0.45

Дархан-Уул -0.70 -0.69 -1.14 -0.77 -0.54 -0.52

Дорнод -0.53 -0.40 -0.44 -0.24 -0.02 -0.17

Дорноговь -0.91 -0.77 -0.77 -0.59 -0.55 -0.50

Дундговь -0.43 -0.37 -0.57 -0.62 -0.26 -0.15

Говь-Алтай -0.68 -0.74 -0.86 -0.64 -0.40 -1.36

Говьсүмбэр -0.86 -1.04 -0.65 -0.55 -0.32 -0.67

Хэнтий -1.00 -0.62 -0.59 -0.69 -0.34 -0.50

Ховд -1.19 -1.26 -1.21 -1.20 -1.16 -1.14

Хөвсгөл -0.78 -0.70 -0.64 -0.58 -0.50 -0.68

Орхон -0.93 -0.93 -0.88 -1.10 -0.64 -0.84

Сэлэнгэ -0.93 -0.90 -0.91 -0.72 -0.77 -0.53

Сүхбаатар -0.74 -0.72 -0.53 -0.51 -0.74 -0.48

Төв -0.68 -0.49 -1.05 -0.54 -0.41 -0.83

Улаанбаатар -0.70 -0.50 -0.64 -0.63 -0.40 -0.68

Өмнөговь -0.50 -0.61 -0.63 -0.46 -0.47 -0.33

Увс -0.63 -0.60 -0.68 -0.72 -0.72 -0.43

Өвөрхангай -1.09 -1.00 -0.63 -1.17 -1.00 -0.24

Завхан -0.83 -0.73 -0.93 -0.74 -0.56 -0.70

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн судалгаагаар хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын 
орчинд өгсөн үнэлгээ судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн муу 
түвшиндээ хүрсэн байна. ЖДҮ эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилтэд хамгийн 
муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд үүнд төрийн болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг төдийлөн хангалттай дагаж 
мөрдөхгүй байгаа, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай, 
чирэгдэл ихтэй зэрэг нь голлон нөлөөлжээ.

Гадаад болон дотоод эдийн засгийн орчны таагүй нөхцөл байдал, 
дотоод дахь тээвэр, логистик, худалдааны татвар зэрэг хүчин зүйлсээс 
хамаарч бизнес эрхлэгчдэд гадаад худалдаа хийх нөхцөл, боломж муу 
байгааг харуулж байна.



284

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

4.5. Санхүүжилтийн орчин

Хөгжиж буй улсуудын нэгэн адил манай улсад ЖДҮ эрхлэхэд хамгийн 
их бэрхшээл учруулж байгаа хүчин зүйл нь санхүүжилтийн асуудал 
юм. Ялангуяа, зээлийн нөхцөл хатуу (хүү өндөр, хэмжээ бага, хугацаа 
богино), барьцаа

хөрөнгө, баталгаа байхгүй, хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц хомс, банкнаас 
бусад санхүүгийн байгууллагуудын хөгжил сул зэрэг нь бизнес 
эрхлэгчдэд санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэхэд хүндрэл болж байна.

Нэгдсэн дүн

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан түүвэр судалгааны үр дүнгээр 
санхүүжилтийн орчны индекс (-0.62) гарсан нь өнгөрсөн жилээс 
мууджээ. 

Зураг 4.19 Санхүүжилтийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 
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Зураг 0.19 Санхүүжилтийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Санхүүжилтийн орчны индексийг үзүүлэлтүүдээр нь авч үзвэл зээлийн хүү, зээлийн  
шимтгэл хураамж ЖДҮ эрхлэгчдэд хамгийн их хүндрэл болж байна. 
Банкны  зээлийн  хүү  макро  эдийн  засгийн  өнөөгийн байдалтай  уялдан  төдийлөн  
буурахгүй  байгаа  нь  ЖДҮ эрхлэгчдэд  санхүүжилтийн  орчны  зүгээс  хамгийн  их 
хүндрэл учруулж байна. Тухайлбал, ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН-д олгож буй банкны  
зээлийн жигнэсэн  дундаж хүү  жилийн  18.2%-тай байна. Түүнчлэн банкнаас зээл 
авахад тодорхой хувийг зээлийн  болон  үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөрт 
авдаг нь ААН-үүдийн хувьд санхүүгийн хүндрэл учруулж байна. 
Зураг 0.20 Санхүүжилтийн орчин, үзүүлэлтээр  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/           

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

  
Шигтгээ 0-9: Зээлийн хүү  
Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн байдалтай уялдан төдийлөн буурахгүй байгаа нь 
ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн орчны зүгээс хамгийн их хүндрэлтэй байна. Тухайлбал, банкны 
зээлийн жигнэсэн дундаж хүү өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.4 нэгж хувиар нэмэгдсэн 
бөгөөд ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН-д олгож буй зээлийн хүү жилийн 18.2%-тай байна. Мөн банкнаас 
зээл авахад тодорхой хувийг зээлийн болон үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөрт авдаг нь 
ААН-үүдийн хувьд багагүй хүндрэл учруулж байна. Харин орон нутагт олгогдож буй зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 2016 оны улирлын байдлаар 18.6%-тай байна. 
ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн дундаж хугацаа 25.4 сар буюу 2 жил гаруй байгаа нь бизнесийн 
үйл ажиллагаатай бүрэн уялддаггүй бөгөөд богино хугацаанд зээлээ эргэн төлөхөд ихээхэн хүндрэлтэй 
байдаг гэж судалгаанд оролцогчид онцолж байв. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Санхүүжилтийн орчны индексийг үзүүлэлтүүдээр нь авч үзвэл зээлийн 
хүү, зээлийн шимтгэл хураамж ЖДҮ эрхлэгчдэд хамгийн их хүндрэл 
болж байна.

Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн байдалтай уялдан 
төдийлөн буурахгүй байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн орчны 
зүгээс хамгийн их хүндрэл учруулж байна. Тухайлбал, ЖДҮ эрхлэгч 
иргэн, ААН-д олгож буй банкны зээлийн жигнэсэн дундаж хүү жилийн 
18.2%-тай байна. Түүнчлэн банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг 
зээлийн болон үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөрт авдаг нь 
ААН-үүдийн хувьд санхүүгийн хүндрэл учруулж байна.
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс

Зураг 4.20 Санхүүжилтийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 
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Зураг 0.19 Санхүүжилтийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Санхүүжилтийн орчны индексийг үзүүлэлтүүдээр нь авч үзвэл зээлийн хүү, зээлийн  
шимтгэл хураамж ЖДҮ эрхлэгчдэд хамгийн их хүндрэл болж байна. 
Банкны  зээлийн  хүү  макро  эдийн  засгийн  өнөөгийн байдалтай  уялдан  төдийлөн  
буурахгүй  байгаа  нь  ЖДҮ эрхлэгчдэд  санхүүжилтийн  орчны  зүгээс  хамгийн  их 
хүндрэл учруулж байна. Тухайлбал, ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН-д олгож буй банкны  
зээлийн жигнэсэн  дундаж хүү  жилийн  18.2%-тай байна. Түүнчлэн банкнаас зээл 
авахад тодорхой хувийг зээлийн  болон  үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөрт 
авдаг нь ААН-үүдийн хувьд санхүүгийн хүндрэл учруулж байна. 
Зураг 0.20 Санхүүжилтийн орчин, үзүүлэлтээр  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/           

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

  
Шигтгээ 0-9: Зээлийн хүү  
Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн байдалтай уялдан төдийлөн буурахгүй байгаа нь 
ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн орчны зүгээс хамгийн их хүндрэлтэй байна. Тухайлбал, банкны 
зээлийн жигнэсэн дундаж хүү өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.4 нэгж хувиар нэмэгдсэн 
бөгөөд ЖДҮ эрхлэгч иргэн, ААН-д олгож буй зээлийн хүү жилийн 18.2%-тай байна. Мөн банкнаас 
зээл авахад тодорхой хувийг зээлийн болон үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөрт авдаг нь 
ААН-үүдийн хувьд багагүй хүндрэл учруулж байна. Харин орон нутагт олгогдож буй зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 2016 оны улирлын байдлаар 18.6%-тай байна. 
ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн дундаж хугацаа 25.4 сар буюу 2 жил гаруй байгаа нь бизнесийн 
үйл ажиллагаатай бүрэн уялддаггүй бөгөөд богино хугацаанд зээлээ эргэн төлөхөд ихээхэн хүндрэлтэй 
байдаг гэж судалгаанд оролцогчид онцолж байв. 

-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00

2011 2012 2014 2015 2016

-0.50 

-0.56 

-0.58 

-0.59 

-0.70 

-0.79 

-1.00 -0.50 0.00

Зээлийн батлан даалт 

Зээлийн хэмжээ 

Зээлийн хугацаа 

Зээлийн барьцаа хөрөнгө 

Зээлийн шимтгэл, хураамж 

Зээлийн хүү  

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

шигтгээ 4-9: Зээлийн хүү 
Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн байдалтай уялдан төдийлөн 
буурахгүй байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн орчны зүгээс хамгийн их 
хүндрэлтэй байна. Тухайлбал, банкны зээлийн жигнэсэн дундаж хүү өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад 1.4 нэгж хувиар нэмэгдсэн бөгөөд ЖДҮ эрхлэгч иргэн, 
ААН-д олгож буй зээлийн хүү жилийн 18.2%-тай байна. Мөн банкнаас зээл авахад 
тодорхой хувийг зээлийн болон үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөрт авдаг нь 
ААН-үүдийн хувьд багагүй хүндрэл учруулж байна. Харин орон нутагт олгогдож буй 
зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2016 оны улирлын байдлаар 18.6%-тай байна.

ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн дундаж хугацаа 25.4 сар буюу 2 жил гаруй 
байгаа нь бизнесийн үйл ажиллагаатай бүрэн уялддаггүй бөгөөд богино хугацаанд 
зээлээ эргэн төлөхөд ихээхэн хүндрэлтэй байдаг гэж судалгаанд оролцогчид онцолж 
байв.
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Эх сурвалж: Монголбанк 

Түүнчлэн зээлийн барьцаа хөрөнгөгүй, хөрөнгийн үнэлгээ бага, зээлийг шаардлагатай хэмжээнд бүрэн 
олгодоггүй болон зээлийн батлан даалтад хамрагдах байдал нэлээд хүндрэлтэй байна. 

 

Зээлийн төрөл Дундаж хугацаа /сар/ 
Иргэдийн зээл 60.6 

Цалингийн зээл 30.9 
Хэрэглээний зээл 14.9 
Тэтгэврийн зээл 4.1 
Ипотекийн зээл 227 
Бусад зээл 12.9 

ЖДҮ-ийн зээл 25.4 
Иргэд 28.2 
Аж ахуй нэгж 23.9 

Эх сурвалж: Монголбанк 
Санхүүжилт 
Түүвэр судалгааны оролцогчдын 72% нь банкны зээл, 12% хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан бол 8% нь 
найз нөхөд, хамаатан саднаасаа санхүүжилт авсан бөгөөд 4% нь ББСБ-аас зээл авсан байна.  

 
Өнгөрсөн хугацаанд санхүүжилтэд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 35% нь эргэлтийн хөрөнгөө 
нэмэгдүүлэх зорилгоор, 27% нь бизнесээ өргөжүүлэхээр, 17% нь машин тоног төхөөрөмж авах 
зориулалтаар, 15% нь үйл ажиллагаа эрхлэх байгууламж авахад зориулж санхүүжилт авсан бол зөвхөн 
4% нь өөр бизнес эрхлэхэд зориулж санхүүжилт авчээ.   
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Эх сурвалж: Монголбанк
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Түүнчлэн зээлийн барьцаа хөрөнгөгүй, хөрөнгийн үнэлгээ бага, зээлийг 
шаардлагатай хэмжээнд бүрэн олгодоггүй болон зээлийн батлан даалтад хамрагдах 
байдал нэлээд хүндрэлтэй байна.

Зээлийн төрөл Дундаж хугацаа /сар/
Иргэдийн зээл 60.6
Цалингийн зээл 30.9
Хэрэглээний зээл 14.9
Тэтгэврийн зээл 4.1
Ипотекийн зээл 227
Бусад зээл 12.9
ЖДҮ-ийн зээл 25.4
Иргэд 28.2
Аж ахуй нэгж 23.9

Эх сурвалж: Монголбанк

Санхүүжилт

Түүвэр судалгааны оролцогчдын 72% нь банкны зээл, 12% хөнгөлөлттэй зээлд 
хамрагдсан бол 8% нь найз нөхөд, хамаатан саднаасаа санхүүжилт авсан бөгөөд 4% 
нь ББСБ-аас зээл авсан байна. 
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Түүнчлэн зээлийн барьцаа хөрөнгөгүй, хөрөнгийн үнэлгээ бага, зээлийг шаардлагатай хэмжээнд бүрэн 
олгодоггүй болон зээлийн батлан даалтад хамрагдах байдал нэлээд хүндрэлтэй байна. 

 

Зээлийн төрөл Дундаж хугацаа /сар/ 
Иргэдийн зээл 60.6 

Цалингийн зээл 30.9 
Хэрэглээний зээл 14.9 
Тэтгэврийн зээл 4.1 
Ипотекийн зээл 227 
Бусад зээл 12.9 

ЖДҮ-ийн зээл 25.4 
Иргэд 28.2 
Аж ахуй нэгж 23.9 

Эх сурвалж: Монголбанк 
Санхүүжилт 
Түүвэр судалгааны оролцогчдын 72% нь банкны зээл, 12% хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан бол 8% нь 
найз нөхөд, хамаатан саднаасаа санхүүжилт авсан бөгөөд 4% нь ББСБ-аас зээл авсан байна.  

 
Өнгөрсөн хугацаанд санхүүжилтэд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 35% нь эргэлтийн хөрөнгөө 
нэмэгдүүлэх зорилгоор, 27% нь бизнесээ өргөжүүлэхээр, 17% нь машин тоног төхөөрөмж авах 
зориулалтаар, 15% нь үйл ажиллагаа эрхлэх байгууламж авахад зориулж санхүүжилт авсан бол зөвхөн 
4% нь өөр бизнес эрхлэхэд зориулж санхүүжилт авчээ.   

13%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Зээлийн хүү (Улс) 
Зээлийн хүү (Орон нутаг) 

0% 

2% 

3% 

4% 

8% 

12% 

72% 

0% 20% 40% 60% 80%

Хувьцаа 

Мэдэхгүй 

Бусад 

ББСБ-ын зээл 

Найз нөхөд, хамаатан садан 

Хөнгөлөлттэй зээл 

Банкны зээл 

Өнгөрсөн хугацаанд санхүүжилтэд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 35% нь эргэлтийн 
хөрөнгөө нэмэгдүүлэх зорилгоор, 27% нь бизнесээ өргөжүүлэхээр, 17% нь машин 
тоног төхөөрөмж авах зориулалтаар, 15% нь үйл ажиллагаа эрхлэх байгууламж 
авахад зориулж санхүүжилт авсан бол зөвхөн 4% нь өөр бизнес эрхлэхэд зориулж 
санхүүжилт авчээ. 
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ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн дундаж хугацаа 25.4  сар  буюу  2  жил  гаруй  
байгаа  нь  бизнесийн  үйл ажиллагаатай бүрэн уялддаггүй, богино хугацаанд зээлээ 
эргэн төлөхөд ихээхэн хүндрэлтэй байдаг гэж судалгаанд оролцогчид онцолжээ. 
Шигтгээ 0-10: Зээлийн батлан даалтын сан: 
Монгол Улсын “ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ” хууль 2012 оны 2 дугаар сарын 
10-ны өдөр батлагдсан. 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр Сангийн дүрэм батлагдсанаар ”Зээлийн 
Батлан Даалтын Сан“ үүсгэн байгуулагдсан. 
Зээлийн батлан даалтын мэдээ 

 
2016 оны I улирлын байдлаар 30.8 тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргахаар шийдвэрлэсэн. Ингэснээр 
нийт 412 ЖДҮ эрхлэгч ААН, иргэнд 75.8 тэрбум төгрөгийн зээл авах боломжийг бүрдүүлж 3363 
ажлын байрыг хадгалж, 1370 ажлын байрыг шинээр бий болгоод байна. 
Эх сурвалж: Зээлийн батлан даалтын сан 

Зээлийн барьцаа хөрөнгөгүй, хөрөнгийн  үнэлгээ бага,  зээлийг  шаардлагатай  
хэмжээнд  бүрэн олгодоггүй болон зээлийн батлан даалтад хамрагдах байдал зэрэг нь 
хүндрэлтэй асуудал хэвээр байна. 
Аймаг, нийслэлээр 

Санхүүжилтийн орчны индексийг аймаг, нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Ховд,  
Булган, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгуудаас санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид санхүүжилтийн орчинд хамгийн муу үнэлгээ өгчээ. Харин Дундговь, 
Дорнод зэрэг аймгууд санхүүжилтийн орчинг харьцангуй боломжийн гэж дүгнэсэн 
байна.  
Санхүүжилтийн орчинд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Ховд, Булган аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчид зээлийн хүү болон зээлийн шимтгэл, хураамж хамгийн хүндрэлтэй гэж 
хариулсан байна. Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид мөн эдгээр 
хүндрэлүүдийг дурдсан. Санхүүжилтийн орчинд боломжийн гэсэн үнэлгээг өгсөн 
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс

ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн дундаж хугацаа 25.4 сар буюу 2 
жил гаруй байгаа нь бизнесийн үйл ажиллагаатай бүрэн уялддаггүй, 
богино хугацаанд зээлээ эргэн төлөхөд ихээхэн хүндрэлтэй байдаг гэж 
судалгаанд оролцогчид онцолжээ.

шигтгээ 4-10: Зээлийн батлан даалтын сан:
Монгол Улсын “ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ” хууль 2012 
оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр батлагдсан. 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр 
Сангийн дүрэм батлагдсанаар ”Зээлийн Батлан Даалтын Сан“ үүсгэн байгуулагдсан.

Зээлийн батлан даалтын мэдээ
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ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож буй зээлийн дундаж хугацаа 25.4  сар  буюу  2  жил  гаруй  
байгаа  нь  бизнесийн  үйл ажиллагаатай бүрэн уялддаггүй, богино хугацаанд зээлээ 
эргэн төлөхөд ихээхэн хүндрэлтэй байдаг гэж судалгаанд оролцогчид онцолжээ. 
Шигтгээ 0-10: Зээлийн батлан даалтын сан: 
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Зээлийн батлан даалтын мэдээ 

 
2016 оны I улирлын байдлаар 30.8 тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргахаар шийдвэрлэсэн. Ингэснээр 
нийт 412 ЖДҮ эрхлэгч ААН, иргэнд 75.8 тэрбум төгрөгийн зээл авах боломжийг бүрдүүлж 3363 
ажлын байрыг хадгалж, 1370 ажлын байрыг шинээр бий болгоод байна. 
Эх сурвалж: Зээлийн батлан даалтын сан 

Зээлийн барьцаа хөрөнгөгүй, хөрөнгийн  үнэлгээ бага,  зээлийг  шаардлагатай  
хэмжээнд  бүрэн олгодоггүй болон зээлийн батлан даалтад хамрагдах байдал зэрэг нь 
хүндрэлтэй асуудал хэвээр байна. 
Аймаг, нийслэлээр 

Санхүүжилтийн орчны индексийг аймаг, нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Ховд,  
Булган, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгуудаас санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид санхүүжилтийн орчинд хамгийн муу үнэлгээ өгчээ. Харин Дундговь, 
Дорнод зэрэг аймгууд санхүүжилтийн орчинг харьцангуй боломжийн гэж дүгнэсэн 
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Санхүүжилтийн орчинд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Ховд, Булган аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчид зээлийн хүү болон зээлийн шимтгэл, хураамж хамгийн хүндрэлтэй гэж 
хариулсан байна. Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид мөн эдгээр 
хүндрэлүүдийг дурдсан. Санхүүжилтийн орчинд боломжийн гэсэн үнэлгээг өгсөн 
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2016 оны I улирлын байдлаар 30.8 тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргахаар 
шийдвэрлэсэн. Ингэснээр нийт 412 ЖДҮ эрхлэгч ААН, иргэнд 75.8 тэрбум 
төгрөгийн зээл авах боломжийг бүрдүүлж 3363 ажлын байрыг хадгалж, 1370 ажлын 
байрыг шинээр бий болгоод байна.

Эх сурвалж: Зээлийн батлан даалтын сан

Зээлийн барьцаа хөрөнгөгүй, хөрөнгийн үнэлгээ бага, зээлийг 
шаардлагатай хэмжээнд бүрэн олгодоггүй болон зээлийн батлан даалтад 
хамрагдах байдал зэрэг нь хүндрэлтэй асуудал хэвээр байна.

Аймаг, нийслэлээр

Санхүүжилтийн орчны индексийг аймаг, нийслэл хотын хэмжээнд авч 
үзвэл Ховд, Булган, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгуудаас санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтийн орчинд хамгийн муу 
үнэлгээ өгчээ. Харин Дундговь, Дорнод зэрэг аймгууд санхүүжилтийн 
орчинг харьцангуй боломжийн гэж дүгнэсэн байна. 

Санхүүжилтийн орчинд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Ховд, Булган 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хүү болон зээлийн шимтгэл, 
хураамж хамгийн хүндрэлтэй гэж хариулсан байна. Өвөрхангай, Говь-
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Алтай аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид мөн эдгээр хүндрэлүүдийг дурдсан. 
Санхүүжилтийн орчинд боломжийн гэсэн үнэлгээг өгсөн Дундговь, 
Дорнод аймгуудын хувьд зээлийн хугацаа болон хэмжээний хувьд 
харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ.

Зураг 4.21 Санхүүжилтийн орчин, аймгуудаар
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

84 

Дундговь, Дорнод аймгуудын хувьд зээлийн хугацаа болон хэмжээний хувьд 
харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ. 

Зураг 0.21 Санхүүжилтийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар санхүүжилтийн орчинд өгсөн ЖДҮ эрхлэгчдийн 
үнэлгээ өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг буурсан байна. Үүнд банкуудын 
зээлийн нөхцөл шалгуур нэмэгдсэн, чанаргүй зээлийн хэмжээ өссөн зэрэг хүчин 
зүйлс нөлөөлсөн байх талтай. Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн 
байдалтай уялдан төдийлөн буурахгүй байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд ихээхэн 
хүндрэлтэй байна.  
Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид зээлд хамрагдахад зээлийн барьцаа хөрөнгө 
хүндрэлтэй байдаг бөгөөд зээлийн батлан даалтад хамрагдах боломж бага байдаг гэж 
хариулсан. 
Зах зээлийн орчин 

Макро эдийн засгийн орчин, зах зээлийн хэмжээ, технологийн дэвшил зэрэг 12 
үзүүлэлтэд тулгуурлан тухайн улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэлийг дэлхийн эдийн 
засгийн форумаас тодорхойлдог байна. 2015 оны судалгааны дүнгээр (өмнөх оны 
судалгааны дүнтэй харьцуулахад) зах зээлийн хэмжээ бага зэрэг томорсон хэдий ч 
санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, макро эдийн засгийн орчны индекс буурсан байна.  
 
Шигтгээ 0-11: Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
Манай улсын бодит эдийн засгийн өсөлт оны эхний хагаст 1.4%-тай (өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулахад) гарч саарав.  
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дүгнэлт

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар санхүүжилтийн орчинд өгсөн ЖДҮ 
эрхлэгчдийн үнэлгээ өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг буурсан 
байна. Үүнд банкуудын зээлийн нөхцөл шалгуур нэмэгдсэн, чанаргүй 
зээлийн хэмжээ өссөн зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлсөн байх талтай. Банкны 
зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн байдалтай уялдан төдийлөн 
буурахгүй байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд ихээхэн хүндрэлтэй байна. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид зээлд хамрагдахад зээлийн 
барьцаа хөрөнгө хүндрэлтэй байдаг бөгөөд зээлийн батлан даалтад 
хамрагдах боломж бага байдаг гэж хариулсан.

4.6. Зах зээлийн орчин

Макро эдийн засгийн орчин, зах зээлийн хэмжээ, технологийн дэвшил 
зэрэг 12 үзүүлэлтэд тулгуурлан тухайн улсын өрсөлдөх чадварын 
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зэрэглэлийг дэлхийн эдийн засгийн форумаас тодорхойлдог байна. 2015 
оны судалгааны дүнгээр (өмнөх оны судалгааны дүнтэй харьцуулахад) 
зах зээлийн хэмжээ бага зэрэг томорсон хэдий ч санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжил, макро эдийн засгийн орчны индекс буурсан байна. 47

шигтгээ 4-11: Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
Манай улсын бодит эдийн засгийн өсөлт оны эхний хагаст 1.4%-тай (өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад) гарч саарав. 

Төсвийн орлого тасалдан, зардал нэмэгдсэнээр төсвийн алдагдал оны эхний 6 сард 
огцом өслөө. Өнгөрсөн жилийн эхний хагаст төсвийн алдагдал 533 тэрбум төгрөг 
байсан бол энэ оны мөн үед 1,124 тэрбум төгрөгт хүрч ойролцоогоор 2 дахин 
нэмэгдсэн байна. Төсвийн алдагдал эхний 6 сарын байдлаар ДНБ-ий 10%-иас давж, 
батлагдсан хэмжээ буюу ДНБ-ий 4%-иас хэтрээд байна. 
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Төсвийн орлого тасалдан, зардал нэмэгдсэнээр төсвийн алдагдал оны эхний 6 сард огцом өслөө. 
Өнгөрсөн жилийн эхний хагаст төсвийн алдагдал 533 тэрбум төгрөг байсан бол энэ оны мөн үед 
1,124 тэрбум төгрөгт хүрч ойролцоогоор 2 дахин нэмэгдсэн байна. Төсвийн алдагдал эхний 6 
сарын байдлаар ДНБ-ий 10%-иас давж, батлагдсан хэмжээ буюу ДНБ-ий 4%-иас хэтрээд байна.  

 
Эх сурвалж: Монголбанк  

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 2016 оны 6 дугаар сард оны эхнээс 3.2 орчим хувиар суларчээ. 
Засгийн газрын 750 сая ам.долларын гадаад зээллэгээс голлон шалтгаалж төгрөгийн ханшийн 
сулралт харьцангуй бага байсан хэдий ч 6 дугаар сарын сүүлээс 8 дугаар сарын дунд үе хүртэл 
төгрөг бараг 15 хувиар суларсан байна44.  

Өрхийн орлого, зарлага: жилийн өсөлт 
Өрхийн сарын дундаж орлого 2016 оны II улиралд оны эхнээс 4 орчим хувиар нэмэгдэж 970 мянган 
төгрөгт хүрсэн ч бодит орлогын өсөлтийн сааралт үргэлжилсэн хэвээр байна.   
Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн 
амьжиргааны түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгааг харуулж байна. 

 
Эх сурвалж: ҮСХ 

 

Нэгдсэн дүн 

Судалгааны үр дүнгээр бизнес эрхлэгчдийн хувьд зах зээлийн орчны нөлөө сүүлийн 
хоѐр жилд нэлээд муудсан үзүүлэлттэй байна. Үүнд хэрэглэгчийн худалдан авах 
чадвар буурсан, зах зээлийн багтаамж хумигдсан нь голлон нөлөөлжээ. 

Зураг 0.22 Зах зээлийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

                                                           
44 Дэлийн банк - Монголын эдийн засгийн тойм 2016 оны 9 дүгээр сар. 
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Эх сурвалж: Монголбанк 

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 2016 оны 6 дугаар сард оны эхнээс 3.2 орчим 
хувиар суларчээ. Засгийн газрын 750 сая ам.долларын гадаад зээллэгээс голлон 
шалтгаалж төгрөгийн ханшийн сулралт харьцангуй бага байсан хэдий ч 6 дугаар 
сарын сүүлээс 8 дугаар сарын дунд үе хүртэл төгрөг бараг 15 хувиар суларсан 
байна48. 

Өрхийн орлого, зарлага: жилийн өсөлт

Өрхийн сарын дундаж орлого 2016 оны II улиралд оны эхнээс 4 орчим хувиар 
нэмэгдэж 970 мянган төгрөгт хүрсэн ч бодит орлогын өсөлтийн сааралт үргэлжилсэн 
хэвээр байна. 

Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс 
давсан нь өрхийн амьжиргааны түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгааг харуулж байна.

47 Дэлийн банк - Монголын эдийн засгийн тойм 2016 оны 9 дүгээр сар.
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Өрхийн сарын дундаж орлого 2016 оны II улиралд оны эхнээс 4 орчим хувиар нэмэгдэж 970 мянган 
төгрөгт хүрсэн ч бодит орлогын өсөлтийн сааралт үргэлжилсэн хэвээр байна.   
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Эх сурвалж: ҮСХ 

 

Нэгдсэн дүн 
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Зураг 0.22 Зах зээлийн орчин  
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Эх сурвалж: ҮСХ

Нэгдсэн дүн

Судалгааны үр дүнгээр бизнес эрхлэгчдийн хувьд зах зээлийн орчны 
нөлөө сүүлийн хоёр жилд нэлээд муудсан үзүүлэлттэй байна. Үүнд 
хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар буурсан, зах зээлийн багтаамж 
хумигдсан нь голлон нөлөөлжээ.

Зураг 4.22 Зах зээлийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Энэ удаагийн судалгаагаар зах зээлийн орчныг илэрхийлэх хүчин зүйлсээс 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар (-0.85) хамгийн муу үнэлгээтэй гарлаа. Эдийн 
засгийн хүндрэлтэй байдал үргэлжилж, иргэдийн орлого төдийлөн өсөхгүй байгаа нь 
иргэдийн худалдан авах чадвар муудахад нөлөөлж байна. Хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар муудан, хэрэглээ хумигдаж (жилийн бодит өсөлт -15%) нийт эрэлт буурч 
байгаа нь ААН-үүдийн хувьд бараа, бүтээгдэхүүнээ борлуулах, шинээр бараа, 
үйлчилгээ нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зэрэгт сөргөөр нөлөөлж улмаар 
зах зээлийн багтаамж хумигдахад хүргэж байна. 
Зураг 0.23 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
 
Шигтгээ 0-12: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан 
Монгол улс уг судалгаанд 2005 оноос эхлэн хамрагдсан бөгөөд 2015-2016 оны тайлан судалгаагаар 3.8 
оноогоор 140 орноос 104-р байрт орсон нь өнгөрсөн онд 144 орноос 98-р байрт орсон үзүүлэлтээсээ 
буурсан байна.  
Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл  
Дараах дүрслэлээс харахад судалгаанд хамрагдсанаас хойших хугацаанд Монгол Улсын зэрэглэл 
2010-2012 онуудад сайжирч эхний 100-д багтаж байсан бөгөөд 2015-2016 оны тайлангаар манай улсын 
зэрэглэл өмнөх судалгааны дүнгээс эрс буурсан байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Энэ удаагийн судалгаагаар зах зээлийн орчныг илэрхийлэх хүчин 
зүйлсээс хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар (-0.85) хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарлаа. Эдийн засгийн хүндрэлтэй байдал үргэлжилж, 
иргэдийн орлого төдийлөн өсөхгүй байгаа нь иргэдийн худалдан авах 
чадвар муудахад нөлөөлж байна. Хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
муудан, хэрэглээ хумигдаж (жилийн бодит өсөлт -15%) нийт эрэлт 
буурч байгаа нь ААН-үүдийн хувьд бараа, бүтээгдэхүүнээ борлуулах, 
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шинээр бараа, үйлчилгээ нэвтрүүлэх, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх 
зэрэгт сөргөөр нөлөөлж улмаар зах зээлийн багтаамж хумигдахад 
хүргэж байна.

Зураг 4.23 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

шигтгээ 4-12: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан
Монгол улс уг судалгаанд 2005 оноос эхлэн хамрагдсан бөгөөд 2015-2016 оны тайлан 
судалгаагаар 3.8 оноогоор 140 орноос 104-р байрт орсон нь өнгөрсөн онд 144 орноос 
98-р байрт орсон үзүүлэлтээсээ буурсан байна. 

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл 

Дараах дүрслэлээс харахад судалгаанд хамрагдсанаас хойших хугацаанд Монгол 
Улсын зэрэглэл 2010-2012 онуудад сайжирч эхний 100-д багтаж байсан бөгөөд 2015-
2016 оны тайлангаар манай улсын зэрэглэл өмнөх судалгааны дүнгээс эрс буурсан 
байна.
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Эх сурвалж: The Global Competitiveness Report (2015)

Аймаг, нийслэлээр

Зах зээлийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Ховд, Булган аймагт зах зээлийн орчин хамгийн 
муу үнэлгээтэй гарлаа (Зураг 4.24). 

Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Говьсүмбэр аймгийн санал асуулгад хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай харьцуулахад бизнес эрхлэх зах 
зээлийн орчин муу бүрдсэн гэж үзжээ. Харин Баян-Өлгий, Дорнод 
болон Өвөрхангай, Орхон, Өмнөговь аймгийн бизнес эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай харьцуулахад зах зээлийн орчин боломжийн байгаа гэсэн 
үнэлгээг өгчээ. 
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс

Зураг 4.24 Зах зээлийн орчин, аймгуудаар
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/

88 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч үзвэл Ховд, 
Хөвсгөл, Булган, Говьсүмбэр болон Сүхбаатар аймгийн түүвэр судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадварт муу гэсэн үнэлгээг өгчээ /Хүснэгт 0./.  
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч 
үзвэл Ховд, Хөвсгөл, Булган, Говьсүмбэр болон Сүхбаатар аймгийн 
түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хэрэглэгчдийн худалдан авах чадварт муу гэсэн үнэлгээг 
өгчээ (Хүснэгт 4.5). 

Хүснэгт 4.5 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Дүгнэлт  

ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа нь бизнесийн үйл 
ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд зах зээлийн орчинд  муу гэсэн 
үнэлгээг өгчээ. Үүнд эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал үргэлжилж, 
төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр байгаа, нөгөө талаас өрхийн бодит орлогын 
өсөлт саарсан зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлсөн байна.  
Мөн өрхийн зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс давж, өрхийн амьжиргааны түвшин 
төдийлөн сайжрахгүй байгаа нь хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар болон зах 
зээлийн багтаамжид сөргөөр нөлөөлж байна. Зах зээлийн орчныг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Булган, Ховд аймгийн санал асуулгад хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгчид бизнес эрхлэх зах зээлийн орчинд муу гэсэн үнэлгээг өглөө.  
Дотоод үйл ажиллагааны байдал 

ЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа явуулахад дотоод орчны хувьд  нөлөөлөх хүчин 
зүйлсийг бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, ажиллах хүчний нийлүүлэлт, ажилчдын 
ур чадвар, шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, барилга байгууламжийн хүрэлцээ, 
түүхийн эдийн олдоц, тоног төхөөрөмжийн чанар болон өрсөлдөх чадвар зэрэг 
үзүүлэлтүүдээр төлөөлүүлэн авч судаллаа. Өнгөрсөн оноос бараа бүтээгдэхүүний 
борлуулалт үзүүлэлтийг шинээр нэмж, судалгаанд хамруулсан болно. 

Хэрэглэгчийн 
худалдан авах 

чадвар

Зах зээлийн 
багтаамж

Зах зээлийн 
өрсөлдөөн

Мэдээллийн 
хүртээмж

Технологийн 
дэвшил

Улсын дүн -0.85 -0.59 -0.28 -0.25 -0.15

Архангай -0.94 -0.52 -0.14 -0.09 -0.04

Баян-Өлгий -0.87 -0.44 0.04 -0.06 -0.06

Баянхонгор -0.88 -0.65 -0.51 -0.11 -0.15

Булган -1.13 -0.95 -0.68 -0.66 -0.71

Дархан-Уул -0.86 -0.67 -0.10 -0.02 0.12

Дорнод -0.76 -0.45 0.06 -0.16 -0.04

Дорноговь -0.80 -0.45 -0.19 -0.29 -0.09

Дундговь -0.85 -0.66 -0.21 -0.08 -0.13

Говь-Алтай -1.10 -0.31 0.00 -0.22 -0.02

Говьсүмбэр -1.14 -0.73 -0.35 -0.55 -0.16

Хэнтий -0.90 -0.62 -0.26 -0.16 -0.15

Ховд -1.37 -1.07 -0.89 -0.87 -0.91

Хөвсгөл -1.24 -0.42 0.05 -0.20 -0.02

Орхон -0.83 -0.43 -0.16 0.05 0.30

Сэлэнгэ -0.92 -0.78 -0.52 -0.43 -0.44

Сүхбаатар -1.12 -0.95 -0.65 -0.19 -0.02

Төв -0.80 -0.51 -0.41 -0.46 -0.32

Улаанбаатар -0.75 -0.58 -0.32 -0.27 -0.16

Өмнөговь -0.79 -0.29 0.16 0.04 0.02

Увс -0.88 -0.69 -0.23 -0.17 -0.06

Өвөрхангай -1.06 -0.39 -0.05 0.02 0.14

Завхан -1.08 -0.66 -0.46 -0.38 -0.12
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа 
нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд зах 
зээлийн орчинд муу гэсэн үнэлгээг өгчээ. Үүнд эдийн засгийн гадаад 
орчны таагүй байдал үргэлжилж, төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр 
байгаа, нөгөө талаас өрхийн бодит орлогын өсөлт саарсан зэрэг хүчин 
зүйлс нөлөөлсөн байна. 

Мөн өрхийн зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс давж, өрхийн 
амьжиргааны түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгаа нь хэрэглэгчийн 
худалдан авах чадвар болон зах зээлийн багтаамжид сөргөөр нөлөөлж 
байна. Зах зээлийн орчныг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч 
үзвэл Булган, Ховд аймгийн санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид 
бизнес эрхлэх зах зээлийн орчинд муу гэсэн үнэлгээг өглөө. 

4.7. Дотоод үйл ажиллагааны байдал

ЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа явуулахад дотоод орчны хувьд 
нөлөөлөх хүчин зүйлсийг бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, ажиллах 
хүчний нийлүүлэлт, ажилчдын ур чадвар, шинэ бүтээгдэхүүн 
нэвтрүүлэх боломж, барилга байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн 
эдийн олдоц, тоног төхөөрөмжийн чанар болон өрсөлдөх чадвар зэрэг 
үзүүлэлтүүдээр төлөөлүүлэн авч судаллаа. Өнгөрсөн оноос бараа 
бүтээгдэхүүний борлуулалт үзүүлэлтийг шинээр нэмж, судалгаанд 
хамруулсан болно.
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Нэгдсэн дүн

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дотоод үйл ажиллагааны 
нөхцөлийг бага зэрэг хүндрэлтэй (-0.17) гэсэн үнэлгээг өглөө. ЖДҮ 
эрхлэгчдэд дотоод хүчин зүйлсээс бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, 
ажиллах хүчний нийлүүлэлт, тэдний ур чадвар илүү хүндрэл учруулдаг 
гэж үзэж байна. Үүний дараа шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, 
барилга байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн олдоц, тоног 
төхөөрөмжийн чанар бага зэрэг хүндрэл учруулж байна. Харин 
өрсөлдөх чадварт боломжийн гэсэн үнэлгээг өгсөн байна (Зураг 4.7).

Зураг 4.7 Дотоод орчин
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/
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Нэгдсэн дүн 

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийг бага 
зэрэг хүндрэлтэй (-0.17) гэсэн үнэлгээг өглөө. ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод хүчин 
зүйлсээс бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, ажиллах хүчний нийлүүлэлт, тэдний ур 
чадвар илүү хүндрэл учруулдаг гэж үзэж байна. Үүний дараа шинэ бүтээгдэхүүн 
нэвтрүүлэх боломж, барилга байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн олдоц, тоног 
төхөөрөмжийн чанар бага зэрэг хүндрэл учруулж байна. Харин өрсөлдөх чадварт 
боломжийн гэсэн үнэлгээг өгсөн байна /Зураг 0.13/. 
Зураг 0.13 Дотоод орчин 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны борлуулалтыг авч үзвэл сүүлийн 3 жилийн 
хугацаанд өсөлт нь саарч сөрөг түвшинд дөхсөн нь ААН-үүдийн борлуулалт муудаж 
байгааг харуулж байна. 
Түүнчлэн ажилгүйдэл өсөхийн хэрээр ажиллах хүчний нийлүүлэлт нэмэгдэж байгаа ч 
мэргэжлийн, өндөр ур чадвартай боловсон хүчний нийлүүлэлт харьцангуй муу 
байгаа нь бизнес эрхлэгчдэд багагүй хүндрэл учруулдаг байна 
 
Шигтгээ 0-13: Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа 
Бөөний болон жижигэлнгийн худалдааны дүн 2016 оны II улирлын байдлаар 5.3их наяд төгрөгт 
хүрсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 2%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.  
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны борлуулалтыг авч үзвэл 
сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өсөлт нь саарч сөрөг түвшинд дөхсөн нь 
ААН-үүдийн борлуулалт муудаж байгааг харуулж байна.

Түүнчлэн ажилгүйдэл өсөхийн хэрээр ажиллах хүчний нийлүүлэлт 
нэмэгдэж байгаа ч мэргэжлийн, өндөр ур чадвартай боловсон хүчний 
нийлүүлэлт харьцангуй муу байгаа нь бизнес эрхлэгчдэд багагүй 
хүндрэл учруулдаг байна
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шигтгээ 4-13: Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа
Бөөний болон жижигэлнгийн худалдааны дүн 2016 оны II улирлын байдлаар 5.3их 
наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 2%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

91 

 
Зураг 0.14 Дотоод орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Дотоод орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл 
Ховд, Сэлэнгэ аймгуудын үнэлгээ бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн муу 
байна.  
Харин Өмнөговь, Дундговь аймагт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дотоод үйл ажиллагааны 
нөхцөлд эерэг үнэлгээ өгсөн байна. Дорнод аймагт дотоод үйл ажиллагааны 
нөхцөлийг харьцангуй боломжийн гэж үзжээ /Зураг 0.14/. 
Дотоод орчныг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл Ховд, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, 
Булган аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд ажиллах хүчний нийлүүлэлт бусад 
аймгуудтай харьцуулахад илүү хүндрэлтэй байгаа бол Дорнод, Баян-Өлгий, 
Дундговь, Говь-Алтай аймгуудад боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна. Ажиллах 
хүчний ур чадварын хувьд Сүхбаатар, Говь-Алтай, Ховд, Дорнод аймгууд 
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Зураг 4.8 Дотоод орчин, аймгуудаар
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/
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Зураг 0.14 Дотоод орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Дотоод орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл 
Ховд, Сэлэнгэ аймгуудын үнэлгээ бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн муу 
байна.  
Харин Өмнөговь, Дундговь аймагт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дотоод үйл ажиллагааны 
нөхцөлд эерэг үнэлгээ өгсөн байна. Дорнод аймагт дотоод үйл ажиллагааны 
нөхцөлийг харьцангуй боломжийн гэж үзжээ /Зураг 0.14/. 
Дотоод орчныг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл Ховд, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, 
Булган аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд ажиллах хүчний нийлүүлэлт бусад 
аймгуудтай харьцуулахад илүү хүндрэлтэй байгаа бол Дорнод, Баян-Өлгий, 
Дундговь, Говь-Алтай аймгуудад боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна. Ажиллах 
хүчний ур чадварын хувьд Сүхбаатар, Говь-Алтай, Ховд, Дорнод аймгууд 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дотоод орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Ховд, Сэлэнгэ аймгуудын үнэлгээ бусад аймгуудтай 
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харьцуулахад хамгийн муу байна. 

Харин Өмнөговь, Дундговь аймагт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дотоод үйл 
ажиллагааны нөхцөлд эерэг үнэлгээ өгсөн байна. Дорнод аймагт дотоод 
үйл ажиллагааны нөхцөлийг харьцангуй боломжийн гэж үзжээ (Зураг 
4.8).

Дотоод орчныг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл Ховд, 
Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Булган аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд ажиллах 
хүчний нийлүүлэлт бусад аймгуудтай харьцуулахад илүү хүндрэлтэй 
байгаа бол Дорнод, Баян-Өлгий, Дундговь, Говь-Алтай аймгуудад 
боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна. Ажиллах хүчний ур чадварын 
хувьд Сүхбаатар, Говь-Алтай, Ховд, Дорнод аймгууд хүндрэлтэй, 
Улаанбаатар, Төв, Орхон, Хэнтий, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгуудад 
боломжийн гэсэн хариултыг хамгийн их өгсөн бол бусад аймгуудад 
ойролцоо түвшинд бага зэрэг хүндрэлтэй гэж үзжээ. 

Түүхий эдийн олдоцыг Ховд, Сэлэнгэ, Завхан аймгуудын бизнес 
эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад хүндрэлтэй гэсэн хариултыг 
хамгийн их өгсөн бол бусад аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид бараг 
хүндрэлгүй, боломжийн гэж дүгнэж байна. 

Тоног төхөөрөмжийн чанар Ховд, Сэлэнгэ аймгийн ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бусад аймгуудтай харьцуулахад хүндрэлтэй, бусад аймгуудын хувьд 
харьцангуй хүндрэлгүй гэж дүгнэж болохоор байна. Харин өрсөлдөх 
чадварын хувьд ихэнх аймгуудын бизнес эрхлэгчид хүндрэлгүй гэсэн 
хариултыг өгсөн байна (Хүснэгт 4.2).

Ховд болон Сэлэнгэ аймгуудын бизнес эрхлэгчид шинэ бүтээгдэхүүн 
нэвтрүүлэх боломж бусад аймагтай харьцуулахад илүү хүндрэлтэй гэж 
үзэж байна. Харин Хөвсгөл, Өмнөговь, Дорноговь, Дархан-Ууд, Говь-
Алтай аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид боломжийн гэж хариулсан байна.

Барилга, байгууламжийн хүрэлцээ Ховд аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид 
хүндрэлтэй, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Орхон, Баянхонгор, Өвөрхангай 
аймгийн бизнес эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад бага зэрэг 
хүндрэлтэй бусад аймгууд харьцангуй боломжийн гэж үнэлсэн байна.

Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтын үзүүлэлтийн хувьд Ховд, 
Өвөрхангай, Хөвсгөл, Завхан, Сэлэнгэ, Говь-Алтай, Говьсүмбэр 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид хүндрэлтэй, бусад аймгууд ерөнхийдөө бага 
зэрэг хүндрэлтэй гэж үзсэн байна.
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Хүснэгт 4.2 Дотоод орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 
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хүндрэлтэй, Улаанбаатар, Төв, Орхон, Хэнтий, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгуудад 
боломжийн гэсэн хариултыг хамгийн их өгсөн бол бусад аймгуудад ойролцоо 
түвшинд бага зэрэг хүндрэлтэй гэж үзжээ.  
Түүхий эдийн олдоцыг Ховд, Сэлэнгэ, Завхан аймгуудын бизнес эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хүндрэлтэй гэсэн хариултыг хамгийн их өгсөн бол бусад 
аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид бараг хүндрэлгүй, боломжийн гэж дүгнэж байна.  
Тоног төхөөрөмжийн чанар Ховд, Сэлэнгэ аймгийн ЖДҮ эрхлэгчдэд бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хүндрэлтэй, бусад аймгуудын хувьд харьцангуй 
хүндрэлгүй гэж дүгнэж болохоор байна.  Харин өрсөлдөх чадварын хувьд ихэнх 
аймгуудын бизнес эрхлэгчид хүндрэлгүй гэсэн хариултыг өгсөн байна /Хүснэгт 0.13/. 
Ховд болон Сэлэнгэ аймгуудын бизнес эрхлэгчид шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх 
боломж бусад аймагтай харьцуулахад илүү хүндрэлтэй гэж үзэж байна. Харин 
Хөвсгөл, Өмнөговь, Дорноговь, Дархан-Ууд, Говь-Алтай аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид 
боломжийн гэж хариулсан байна. 
Барилга, байгууламжийн хүрэлцээ Ховд аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид хүндрэлтэй, 
Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Орхон, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн бизнес эрхлэгчид 
бусад аймгуудтай харьцуулахад бага зэрэг хүндрэлтэй бусад аймгууд харьцангуй 
боломжийн гэж үнэлсэн байна. 
Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтын үзүүлэлтийн хувьд Ховд, Өвөрхангай, 
Хөвсгөл, Завхан, Сэлэнгэ, Говь-Алтай, Говьсүмбэр аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид 
хүндрэлтэй, бусад аймгууд ерөнхийдөө бага зэрэг хүндрэлтэй гэж үзсэн байна. 
Хүснэгт 0.13 Дотоод орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
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Улсын дүн -0.33 -0.28 -0.08 -0.03 0.03 -0.16 -0.15 -0.36

Архангай -0.35 -0.19 -0.02 0.31 0.20 -0.21 0.07 -0.37

Баян-Өлгий -0.15 -0.07 0.09 -0.06 0.26 -0.11 -0.13 -0.22

Баянхонгор -0.28 -0.09 0.02 0.02 0.00 -0.20 -0.27 -0.33

Булган -0.53 -0.47 -0.12 0.00 0.07 -0.11 -0.13 -0.29

Дархан-Уул -0.20 -0.28 0.12 0.00 0.33 0.02 -0.10 -0.34

Дорнод -0.17 -0.52 0.23 0.23 0.32 -0.10 0.17 -0.18

Дорноговь -0.40 -0.35 0.00 0.05 0.12 0.10 -0.02 -0.21

Дундговь -0.11 -0.28 0.26 0.23 0.19 -0.03 0.18 -0.22

Говь-Алтай 0.12 -0.60 0.02 0.20 0.48 0.02 -0.18 -0.64

Говьсүмбэр -0.22 -0.17 -0.06 -0.06 0.22 -0.28 -0.35 -0.57

Хэнтий -0.33 -0.07 0.13 0.02 0.09 -0.14 0.11 -0.16

Ховд -0.66 -0.60 -0.51 -0.54 -0.29 -0.60 -0.64 -0.85

Хөвсгөл -0.46 -0.40 0.14 0.20 0.32 0.21 0.07 -0.66

Орхон -0.25 -0.06 -0.07 0.09 0.09 -0.24 -0.29 -0.23

Сэлэнгэ -0.54 -0.48 -0.27 -0.31 -0.19 -0.52 -0.34 -0.64

Сүхбаатар -0.58 -0.86 0.16 0.12 -0.28 -0.05 -0.09 -0.44

Төв -0.27 0.07 -0.05 -0.07 0.10 -0.05 -0.17 -0.44

Улаанбаатар -0.32 . -0.15 -0.10 -0.07 -0.20 -0.19 -0.30

Өмнөговь -0.35 -0.28 0.27 0.38 0.40 0.17 0.04 -0.31

Увс -0.38 -0.41 -0.15 0.02 0.19 -0.09 -0.04 -0.27

Өвөрхангай -0.39 -0.38 -0.11 -0.13 0.15 -0.06 -0.22 -0.72

Завхан -0.37 -0.20 -0.23 0.07 0.05 -0.21 -0.07 -0.66

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийн хувьд энэ онд 
бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, ажиллах хүчний нийлүүлэлт, 
ажилчдын ур чадварыг бусад үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад хамгийн 
хүндрэлтэй гэж хариулсан нь нийт эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ 
онд муудсан, аймаг нийслэлийн хэмжээнд ажлын байрны шаардлагыг 
хангах мэргэшсэн боловсон хүчин дутагдалтай байгааг харуулж байна. 
Харин өрсөлдөх чадвар, түүхий эдийн олдоц, тоног төхөөрөмжийн 
чанарын хувьд аймаг, нийслэлийн хэмжээнд ерөнхийдөө боломжийн 
гэж үзэж байна.

4.8. Дэд бүтцийн хөгжил

Дэд бүтцийн хөгжил нь аливаа улсын бизнес эрхлэхэд нөлөөлөх суурь 
хүчин зүйлсийн нэг болдог. Тиймээс дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
судалгаанд дэд бүтцийн хөгжлийг улс орнуудын өрсөлдөх чадвар, 
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс

бизнес эрхлэхэд учирч буй саад бэрхшээлийг тодорхойлох 12 хүчин 
зүйлсийн нэгээр авч үздэг.

2016 онд Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас эрхлэн гаргасан “Өрсөлдөх 
чадварын судалгаа”-гаар Монгол улс дэд бүтцийн хөгжлөөрөө авбал 
зохих 7 онооноос 3.8 оноо авч, 138 орноос 102-рт буюу дэд бүтцийн 
хөгжлөөр бусад орнуудтай харьцуулахад нэлээд доогуур түвшинд 
байна. 

Энэ түүвэр судалгаагаар ЖДҮ-ийн хөгжилд дэд бүтцийн байдал хэрхэн 
нөлөөлж байгааг зам, дулаан шугам сүлжээ, тээвэрлэлт, усан хангамж, 
цахилгаан түгээлт болон мэдээлэл холбоо зэрэг хүчин зүйлсээр 
тодорхойлон авч үзлээ.

Нэгдсэн дүн

Бизнес эрхлэхэд чухал хүчин зүйлсийн нэг нь дэд бүтцийн асуудал 
байдаг. ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дэд бүтцийн хөгжил ерөнхийдөө муу 
гэж үзсэн ч бусад орчны индексүүдтэй харьцуулахад хамгийн сайн 
үзүүлэлттэй гарлаа.

Зураг 4.27 Дэд бүтцийн орчин
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/
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Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийн хувьд энэ онд бараа 
бүтээгдэхүүний борлуулалт, ажиллах хүчний нийлүүлэлт, ажилчдын ур чадварыг 
бусад үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад хамгийн хүндрэлтэй гэж хариулсан нь нийт 
эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ онд муудсан, аймаг нийслэлийн хэмжээнд ажлын 
байрны шаардлагыг хангах мэргэшсэн боловсон хүчин дутагдалтай байгааг харуулж 
байна. Харин өрсөлдөх чадвар, түүхий эдийн олдоц, тоног төхөөрөмжийн чанарын 
хувьд аймаг, нийслэлийн хэмжээнд ерөнхийдөө боломжийн гэж үзэж байна. 
Дэд бүтцийн хөгжил 

Дэд бүтцийн хөгжил нь аливаа улсын бизнес эрхлэхэд нөлөөлөх суурь хүчин 
зүйлсийн нэг болдог.  Тиймээс дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгаанд дэд бүтцийн 
хөгжлийг улс орнуудын өрсөлдөх чадвар, бизнес эрхлэхэд учирч буй саад 
бэрхшээлийг тодорхойлох 12 хүчин зүйлсийн нэгээр авч үздэг. 
2016 онд Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас эрхлэн гаргасан “Өрсөлдөх чадварын 
судалгаа”-гаар Монгол улс дэд бүтцийн хөгжлөөрөө авбал зохих 7 онооноос 3.8 оноо 
авч, 138 орноос 102-рт буюу дэд бүтцийн хөгжлөөр бусад орнуудтай харьцуулахад 
нэлээд доогуур түвшинд байна.  
Энэ түүвэр судалгаагаар ЖДҮ-ийн хөгжилд дэд бүтцийн байдал хэрхэн нөлөөлж 
байгааг зам, дулаан шугам сүлжээ, тээвэрлэлт, усан хангамж, цахилгаан түгээлт 
болон мэдээлэл холбоо зэрэг хүчин зүйлсээр тодорхойлон авч үзлээ. 
Нэгдсэн дүн 

Бизнес эрхлэхэд чухал хүчин зүйлсийн нэг нь дэд бүтцийн асуудал байдаг. ЖДҮ 
эрхлэгчдийн хувьд дэд бүтцийн хөгжил ерөнхийдөө муу гэж үзсэн ч бусад орчны 
индексүүдтэй харьцуулахад хамгийн сайн үзүүлэлттэй гарлаа. 
Зураг 0.27 Дэд бүтцийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр нь задлан авч 
үзвэл замын хөгжил болон дулаан шугам сүлжээний байдал бусад үзүүлэлттэй 
харьцуулахад бага зэрэг муу байна гэж дүгнэгдлээ. Харин цахилгаан түгээлт болон 
мэдээлэл холбооны салбарыг боломжийн сайн гэж дүгнэсэн байна /Зураг 0./. Өөрөөр 
хэлбэл өмнөх оны хандлага энэ онд хадгалагдсан байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр нь 
задлан авч үзвэл замын хөгжил болон дулаан шугам сүлжээний байдал 
бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад бага зэрэг муу байна гэж дүгнэгдлээ. 
Харин цахилгаан түгээлт болон мэдээлэл холбооны салбарыг 
боломжийн сайн гэж дүгнэсэн байна (Зураг 4.28). Өөрөөр хэлбэл өмнөх 
оны хандлага энэ онд хадгалагдсан байна.
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Зураг 4.28 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/
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Зураг 0.28 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
 

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч 
үзвэл Завхан, Говь-Алтай зэрэг төвөөс алслагдсан баруун бүсийн аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчид дэд бүтцийн байдал хамгийн хүндрэлтэй гэж үзэж байна /Зураг 0./.    
Зураг 0.29 Дэд бүтцийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Түүнчлэн өмнөх онтой харьцуулахад энэ онд Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид дэд 
бүтцийн орчиндоо муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин Дорнод аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид 
дэд бүтцийн байдлыг сайн, Өмнөговь, Дундговь болон Дорноговь зэрэг аймгуудын 
бизнес эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад боломжийн сайн гэж үзсэн нь 
эдгээр аймгуудын дийлэнх нь сүүлийн жилүүдэд хатуу хучилттай замын нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдсонтой холбоотой байж болох юм.  
Дэд бүтцийн хөгжлийг үзүүлэлт бүрээр харвал зам тээврийн хөгжлийг Завхан аймаг 
маш муу, Баян-Өлгий, Говь-Алтай болон Булган аймгууд болон Улаанбаатар хотын 
ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Завхан, Говь-Алтай зэрэг төвөөс алслагдсан баруун 
бүсийн аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдал хамгийн 
хүндрэлтэй гэж үзэж байна (Зураг 4.29). 

Зураг 4.29 Дэд бүтцийн орчин
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/
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Зураг 0.28 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
 

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч 
үзвэл Завхан, Говь-Алтай зэрэг төвөөс алслагдсан баруун бүсийн аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчид дэд бүтцийн байдал хамгийн хүндрэлтэй гэж үзэж байна /Зураг 0./.    
Зураг 0.29 Дэд бүтцийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Түүнчлэн өмнөх онтой харьцуулахад энэ онд Булган аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид дэд 
бүтцийн орчиндоо муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин Дорнод аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид 
дэд бүтцийн байдлыг сайн, Өмнөговь, Дундговь болон Дорноговь зэрэг аймгуудын 
бизнес эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад боломжийн сайн гэж үзсэн нь 
эдгээр аймгуудын дийлэнх нь сүүлийн жилүүдэд хатуу хучилттай замын нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдсонтой холбоотой байж болох юм.  
Дэд бүтцийн хөгжлийг үзүүлэлт бүрээр харвал зам тээврийн хөгжлийг Завхан аймаг 
маш муу, Баян-Өлгий, Говь-Алтай болон Булган аймгууд болон Улаанбаатар хотын 
ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Түүнчлэн өмнөх онтой харьцуулахад энэ онд Булган аймгийн ЖДҮ 
эрхлэгчид дэд бүтцийн орчиндоо муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин 
Дорнод аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг сайн, Өмнөговь, 
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Дундговь болон Дорноговь зэрэг аймгуудын бизнес эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай харьцуулахад боломжийн сайн гэж үзсэн нь эдгээр 
аймгуудын дийлэнх нь сүүлийн жилүүдэд хатуу хучилттай замын 
нэгдсэн сүлжээнд холбогдсонтой холбоотой байж болох юм. 

Дэд бүтцийн хөгжлийг үзүүлэлт бүрээр харвал зам тээврийн хөгжлийг 
Завхан аймаг маш муу, Баян-Өлгий, Говь-Алтай болон Булган 
аймгууд болон Улаанбаатар хотын ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин Өмнөговь, Дундговь, 
Дорноговь болон Дорнод зэрэг аймгуудад зам тээврийн хөгжлөө 
боломжийн сайн гэж үнэлжээ (Хүснэгт 4.7).

Хүснэгт 4.7 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 
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Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь болон Дорнод зэрэг аймгуудад зам тээврийн 
хөгжлөө боломжийн сайн гэж үнэлжээ /Хүснэгт 0./. 
Хүснэгт 0.7 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Дулаан хангамжийн хувьд Дорнод, Дорноговь, Өмнөговь, Баянхонгор, Архангай 
аймгууд боломжийн гэсэн үнэлгээ өгч, бусад аймгууд ерөнхийдөө сайн биш үнэлгээг 
өгсөн байна. Үүнээс Говь-Алтай, Булган, Өвөрхангай, Завхан, Хэнтий аймгуудын 
ЖДҮ эрхлэгчдэд дулаан хангамжийн асуудалдаа муу гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. 
Усан хангамжийн асуудал Булган, Говьсүмбэр, Ховд, Өвөрхангай аймгуудад 
хамгийн хүндрэлтэй байгаа бол Дорнод, Өмнөговь, Баянхонгор, Дархан-Уул 
аймгуудын бизнес эрхлэгчид боломжийн түвшинд байна. Ховд, Завхан, Өвөрхангай, 
Булган, Хэнтий, Орхон аймгуудад  үйл ажиллагаа эрхлэгчид цахилгаан хангамжийн 
асуудлыг бусад аймагтай харьцуулахад муу гэж дүгнэсэн бол бусад аймгууд 
харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ.  
Мэдээлэл холбооны хувьд аймгууд ерөнхийдөө боломжийн сайн гэж дүгнэж байна. 
Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь аймгууд бусад аймгуудтай харьцуулахад 
хамгийн сайн үнэлгээг өгсөн байна. Улаанбаатар хотод ЖДҮ эрхлэгчид зам тээвэр, 
дулаан хангамж, усан хангамж бага зэрэг хүндрэлтэй, бусад үзүүлэлтийн хувьд 
харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өглөө. 
Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг бусад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн бүлгийн 
индексүүдтэй харьцуулахад хамгийн боломжийн (-0.11) гэсэн үнэлгээг өгсөн боловч 
өмнөх судалгаатай харьцуулахад бага зэрэг муудсан үр дүнтэй байна. 

Зам Тээвэрлэлт
Дулааны 
шугам 
сүлжээ

Усан 
хангамж

Цахилгаан 
түгээлт

Мэдээлэл 
холбоо

Улсын дүн -0.35 -0.18 -0.30 -0.14 0.07 0.22

Архангай 0.02 0.20 0.00 0.07 0.26 0.28

Баян-Өлгий -0.91 -0.36 -0.44 -0.25 0.15 0.43

Баянхонгор 0.04 0.16 0.00 0.12 0.21 0.33

Булган -0.56 -0.48 -0.76 -0.62 -0.17 -0.02

Дархан-Уул -0.41 -0.16 -0.16 0.10 0.20 0.24

Дорнод 0.22 0.43 0.32 0.54 0.76 0.72

Дорноговь 0.32 0.37 0.11 0.02 0.19 0.41

Дундговь 0.43 0.36 -0.32 0.05 0.50 0.59

Говь-Алтай -0.68 -0.36 -1.37 -0.28 0.04 0.32

Говьсүмбэр -0.14 -0.07 -0.18 -0.48 0.04 0.11

Хэнтий -0.48 -0.20 -0.50 -0.18 -0.05 0.08

Ховд -0.30 -0.23 -0.36 -0.42 -0.30 -0.07

Хөвсгөл 0.12 0.20 -0.36 -0.10 0.15 0.37

Орхон -0.31 -0.24 -0.15 -0.20 -0.02 0.13

Сэлэнгэ -0.38 -0.19 -0.19 -0.03 0.08 0.12

Сүхбаатар 0.07 0.07 -0.19 -0.19 0.05 0.16

Төв -0.05 -0.10 -0.32 -0.10 0.07 0.10

Улаанбаатар -0.50 -0.30 -0.31 -0.17 0.03 0.18

Өмнөговь 0.44 0.35 0.02 0.14 0.37 0.43

Увс 0.13 0.14 -0.04 0.02 0.33 0.31

Өвөрхангай 0.00 -0.02 -0.54 -0.40 -0.23 0.46

Завхан -1.42 -0.76 -0.53 -0.31 -0.24 -0.02

Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Дулаан хангамжийн хувьд Дорнод, Дорноговь, Өмнөговь, Баянхонгор, 
Архангай аймгууд боломжийн гэсэн үнэлгээ өгч, бусад аймгууд 
ерөнхийдөө сайн биш үнэлгээг өгсөн байна. Үүнээс Говь-Алтай, Булган, 
Өвөрхангай, Завхан, Хэнтий аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдэд дулаан 
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хангамжийн асуудалдаа муу гэсэн үнэлгээ өгсөн байна.

Усан хангамжийн асуудал Булган, Говьсүмбэр, Ховд, Өвөрхангай 
аймгуудад хамгийн хүндрэлтэй байгаа бол Дорнод, Өмнөговь, 
Баянхонгор, Дархан-Уул аймгуудын бизнес эрхлэгчид боломжийн 
түвшинд байна. Ховд, Завхан, Өвөрхангай, Булган, Хэнтий, Орхон 
аймгуудад үйл ажиллагаа эрхлэгчид цахилгаан хангамжийн асуудлыг 
бусад аймагтай харьцуулахад муу гэж дүгнэсэн бол бусад аймгууд 
харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ. 

Мэдээлэл холбооны хувьд аймгууд ерөнхийдөө боломжийн сайн 
гэж дүгнэж байна. Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь аймгууд 
бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн сайн үнэлгээг өгсөн байна. 
Улаанбаатар хотод ЖДҮ эрхлэгчид зам тээвэр, дулаан хангамж, усан 
хангамж бага зэрэг хүндрэлтэй, бусад үзүүлэлтийн хувьд харьцангуй 
боломжийн гэсэн үнэлгээг өглөө.

Дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг бусад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
бүлгийн индексүүдтэй харьцуулахад хамгийн боломжийн (-0.11) гэсэн 
үнэлгээг өгсөн боловч өмнөх судалгаатай харьцуулахад бага зэрэг 
муудсан үр дүнтэй байна.

Дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлт тус бүрээр харвал зам 
тээвэр, дулаан усан хангамж бага зэрэг муу үнэлгээтэй гарч байна. 
Харин цахилгаан түгээлт болон мэдээлэл холбооны хөгжил боломжийн 
гэсэн үнэлгээтэй байна.

Аймаг нийслэлээр авч үзвэл хатуу хучилттай замын нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдоогүй төвөөс алслагдсан, баруун бүсийн аймгуудад дэд бүтцийн 
хөгжил харьцангуй муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж 
байна. 

Мөн Улаанбаатар хот, Булган болон төвийн бүсийн зарим аймгуудад 
ЖДҮ эрхлэгчид зам, тээврийн асуудал бага зэрэг хүндрэлтэй бөгөөд 
шинээр зам барих болон засварын ажлын чанар хангалттай биш, хугацаа 
удаан байдаг гэж үзжээ. 

V. ЗАРДЛЫН БАЙДАЛ

Энэхүү бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд үйлдвэрлэл болон бизнесийн 
үйл ажиллагаагаа явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, ямар 
зардал ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа талаар авч үзсэн 
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болно. Мөн тэдгээр хүндрэл учруулж буй үйлдвэрлэлийн орцын зардал 
нь ямар хүчин зүйлийн нөлөөллөөр өссөнийг судалж, түүвэр судалгааны 
үр дүн эдийн засгийн бодит байдалтай хэр нийцтэй гарсныг шинжлэх 
болно.

Нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын байдлын индекс -1.17 буюу 
өмнөх жилээс ялимгүй буурсан байна. Энэ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
үйл ажиллагаагаа явуулахад гарч буй зардлууд нь хүндрэл ихтэй хэвээр 
байгааг харуулж байна. 

Зураг 5.1 Зардлын байдал
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/ 
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Дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлт тус бүрээр харвал зам тээвэр, дулаан 
усан хангамж бага зэрэг муу үнэлгээтэй гарч байна. Харин цахилгаан түгээлт болон 
мэдээлэл холбооны хөгжил боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна. 
Аймаг нийслэлээр авч үзвэл хатуу хучилттай замын нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй 
төвөөс алслагдсан, баруун бүсийн аймгуудад дэд бүтцийн хөгжил харьцангуй муу 
байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байна.  
Мөн Улаанбаатар хот, Булган болон төвийн бүсийн зарим аймгуудад ЖДҮ эрхлэгчид 
зам, тээврийн асуудал бага зэрэг хүндрэлтэй бөгөөд шинээр зам барих болон 
засварын ажлын чанар хангалттай биш, хугацаа удаан байдаг гэж үзжээ.  

ЗАРДЛЫН БАЙДАЛ 
Энэхүү бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд үйлдвэрлэл болон бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, ямар зардал ЖДҮ 
эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа талаар авч үзсэн болно. Мөн тэдгээр хүндрэл 
учруулж буй үйлдвэрлэлийн орцын зардал нь ямар хүчин зүйлийн нөлөөллөөр 
өссөнийг судалж, түүвэр судалгааны үр дүн эдийн засгийн бодит байдалтай хэр 
нийцтэй гарсныг шинжлэх болно. 
Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын байдлын индекс -1.17 буюу өмнөх жилээс 
ялимгүй буурсан байна. Энэ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд үйл ажиллагаагаа явуулахад 
гарч буй зардлууд нь хүндрэл ихтэй хэвээр байгааг харуулж байна.  
Зураг 0.15 Зардлын байдал 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Зардлын бүлгийн индексийг үзүүлэлтүүдээр нь задлан авч үзвэл зээлийн хүүний 
зардал өмнөх жилд хамгийн хүндрэлтэй хүчин зүйл байсан бол энэ удаагийн 
судалгаагаар мөн л ижил үр дүн гарсан.   
Зураг 0.16 Зардлын байдал, үзүүлэлтээр 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Зардлын бүлгийн индексийг үзүүлэлтүүдээр нь задлан авч үзвэл зээлийн 
хүүний зардал өмнөх жилд хамгийн хүндрэлтэй хүчин зүйл байсан бол 
энэ удаагийн судалгаагаар мөн л ижил үр дүн гарсан.
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Зураг 5.2 Зардлын байдал, үзүүлэлтээр
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/ 
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Эх сурвалж:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Түүний дараагаар шимтгэл хураамж, түүхий эд материалын зардал, тоног 
төхөөрөмжийн зардал, төрийн байгууллагын шимтгэл хураамжийн төлбөр, түрээсийн 
зардал, ажиллах хүчний зардал, дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал, зам 
тээврийн зардал орж байна. Харин үйл ажиллагааны зардал болон харилцаа 
холбооны зардал нь бусад зардлуудаас харьцангуй бага хүндрэлтэй гэж хариуллаа.  
Зураг 0.17 Зээлийн хүү 

 

Эх сурвалж: Монголбанк 

2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 19.4%-
тай байна. 
Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдан буурахгүй байгаа 
нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зээлийн хүүний зардалаар дамжин ихээхэн хүндрэл 
учруулж байна.  
Зураг 0.18 Импорт ба валютын ханш 
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Эх сурвалж:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Түүний дараагаар шимтгэл хураамж, түүхий эд материалын зардал, 
тоног төхөөрөмжийн зардал, төрийн байгууллагын шимтгэл 
хураамжийн төлбөр, түрээсийн зардал, ажиллах хүчний зардал, дулаан, 
усны зардал, цахилгааны зардал, зам тээврийн зардал орж байна. Харин 
үйл ажиллагааны зардал болон харилцаа холбооны зардал нь бусад 
зардлуудаас харьцангуй бага хүндрэлтэй гэж хариуллаа. 

Зураг 5.3 Зээлийн хүү
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Эх сурвалж:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Түүний дараагаар шимтгэл хураамж, түүхий эд материалын зардал, тоног 
төхөөрөмжийн зардал, төрийн байгууллагын шимтгэл хураамжийн төлбөр, түрээсийн 
зардал, ажиллах хүчний зардал, дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал, зам 
тээврийн зардал орж байна. Харин үйл ажиллагааны зардал болон харилцаа 
холбооны зардал нь бусад зардлуудаас харьцангуй бага хүндрэлтэй гэж хариуллаа.  
Зураг 0.17 Зээлийн хүү 

 

Эх сурвалж: Монголбанк 

2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 19.4%-
тай байна. 
Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдан буурахгүй байгаа 
нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зээлийн хүүний зардалаар дамжин ихээхэн хүндрэл 
учруулж байна.  
Зураг 0.18 Импорт ба валютын ханш 
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Эх сурвалж: Монголбанк
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс

2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж 
хүү 19.4%-тай байна.

Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдан 
буурахгүй байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зээлийн хүүний зардалаар 
дамжин ихээхэн хүндрэл учруулж байна. 

Зураг 5.4 Импорт ба валютын ханш
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Эх сурвалж: Монголбанк 

ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц төдийлөн хангалттай биш байгаагаас 
банкны зээлд хамрагддаг байна45. Банкны бизнесийн зээлийн хүү хөнгөлөлттэй 
зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд зээлийн хүүний төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд ихээхэн дарамт болж байна. 
Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 оныг хүртэл харьцангуй тогтвортой 
байсан бол 2013 оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2016 оны 8 сарын 
байдлаар төгрөгийн ам доллартай харьцах ханш 2200 буюу хамгийн өндөр түвшинд 
хүрээд байна. Валютын ханшийн сулралт үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл 
өндөртэй, тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон тоног төхөөрөмжөө 
импортоор авдаг ААН-үүдэд ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох юм.  
Шигтгээ 0-4: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дахь ажилчдын цалин ба зарим бараа, бүтээгдэхүүний 
үнэ 
Ажилчдын сарын  дундаж цалин: Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2016 оны II улирлын 
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4%-иар өсч 888 мянган төгрөг болсон байна.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон аймагт хамгийн өндөр буюу 1294.6 мянган 
төгрөг, Улаанбаатар хотод 975.0 мянган төгрөг, Говьсүмбэр аймагт 841,4 мянган төгрөг, Дорноговь 
аймагт 821.9 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 772.0 мянган төгрөг байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий 
аймгуудад хамгийн бага буюу 597.4 мянган төгрөг, 587.0 мянган төгрөг тус тус байна. 

                                                           
45 Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ААН-ийн 72% нь банкнаас зээл авч үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн гэж хариулжээ. 
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Эх сурвалж: Монголбанк

ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц төдийлөн хангалттай биш 
байгаагаас банкны зээлд хамрагддаг байна48. Банкны бизнесийн зээлийн 
хүү хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд зээлийн хүүний 
төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд ихээхэн дарамт болж байна.

Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 оныг хүртэл 
харьцангуй тогтвортой байсан бол 2013 оны сүүлийн хагасаас эхлэн 
огцом суларсан. 2016 оны 8 сарын байдлаар төгрөгийн ам доллартай 
харьцах ханш 2200 буюу хамгийн өндөр түвшинд хүрээд байна. 
Валютын ханшийн сулралт үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл өндөртэй, 
тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон тоног төхөөрөмжөө 
импортоор авдаг ААН-үүдэд ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох 
юм. 

48 Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ААН-ийн 72% нь банкнаас зээл авч үйл ажиллагаа 
өргөжүүлсэн гэж хариулжээ.
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шигтгээ 5-1: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дахь ажилчдын цалин ба 
зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнэ
Ажилчдын сарын дундаж цалин: Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2016 
оны II улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4%-иар өсч 888 мянган төгрөг болсон 
байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк 

ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц төдийлөн хангалттай биш байгаагаас 
банкны зээлд хамрагддаг байна45. Банкны бизнесийн зээлийн хүү хөнгөлөлттэй 
зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд зээлийн хүүний төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд ихээхэн дарамт болж байна. 
Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 оныг хүртэл харьцангуй тогтвортой 
байсан бол 2013 оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2016 оны 8 сарын 
байдлаар төгрөгийн ам доллартай харьцах ханш 2200 буюу хамгийн өндөр түвшинд 
хүрээд байна. Валютын ханшийн сулралт үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл 
өндөртэй, тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон тоног төхөөрөмжөө 
импортоор авдаг ААН-үүдэд ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох юм.  
Шигтгээ 0-4: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дахь ажилчдын цалин ба зарим бараа, бүтээгдэхүүний 
үнэ 
Ажилчдын сарын  дундаж цалин: Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2016 оны II улирлын 
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4%-иар өсч 888 мянган төгрөг болсон байна.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон аймагт хамгийн өндөр буюу 1294.6 мянган 
төгрөг, Улаанбаатар хотод 975.0 мянган төгрөг, Говьсүмбэр аймагт 841,4 мянган төгрөг, Дорноговь 
аймагт 821.9 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 772.0 мянган төгрөг байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий 
аймгуудад хамгийн бага буюу 597.4 мянган төгрөг, 587.0 мянган төгрөг тус тус байна. 

                                                           
45 Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ААН-ийн 72% нь банкнаас зээл авч үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн гэж хариулжээ. 
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Эх сурвалж: ҮСХ

Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон аймагт хамгийн өндөр буюу 
1294.6 мянган төгрөг, Улаанбаатар хотод 975.0 мянган төгрөг, Говьсүмбэр аймагт 
841,4 мянган төгрөг, Дорноговь аймагт 821.9 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 772.0 
мянган төгрөг байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хамгийн бага буюу 597.4 
мянган төгрөг, 587.0 мянган төгрөг тус тус байна.
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Эх сурвалж: ҮСХ 
Цахилгаан үнэ:  Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх 
журам"-ын дагуу Цахилгаан эрчим хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-
Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд борлуулах эрчим хүчний үнийг 2015 онд 
шинэчлэн баталсан. Цахилгааны үнэ 2014 оны 12 сард 9.85%-иар, 2015 оны 7 сард 3,77%  нэмэгдсэн 
байна. Орон нутагт 1кВТ.цаг цахилгааны үнэ дунджаар 126.4 төгрөг байна.   

 
Эх сурвалж: ҮСХ 

 

Үйлдвэр, ААН, байгууллагын цахилгааны үнэ 
Бүс Хэмжих нэгж Тариф 
Төв, Өмнөд бүс төг/кВт.ц 128,5 
Зүүн бүс төг/кВт.ц 128,5 
Алтай-Улиастайн бүс төг/кВт.ц 124,2 
Баруун бүс төг/кВт.ц 124,2 

Эх сурвалж: ҮСХ 
Халаалтын үнэ: 2014 оны 12 сард дулааны үнийг 13%-иар, 2015 оны 7 сард 15%-иар нэмэгдүүлснээр 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв 
халаалтын үнэ 980 төгрөгт хүрсэн байна. 
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Цахилгаан үнэ: Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ тарифыг 
индексжүүлэх журам"-ын дагуу Цахилгаан эрчим хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж 
Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд 
борлуулах эрчим хүчний үнийг 2015 онд шинэчлэн баталсан. Цахилгааны үнэ 2014 
оны 12 сард 9.85%-иар, 2015 оны 7 сард 3,77% нэмэгдсэн байна. Орон нутагт 1кВТ.
цаг цахилгааны үнэ дунджаар 126.4 төгрөг байна. 
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Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв 
халаалтын үнэ 980 төгрөгт хүрсэн байна. 
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Үйлдвэр, ААН, байгууллагын цахилгааны үнэ

Бүс Хэмжих нэгж Тариф
Төв, Өмнөд бүс төг/кВт.ц 128,5
Зүүн бүс төг/кВт.ц 128,5
Алтай-Улиастайн бүс төг/кВт.ц 124,2
Баруун бүс төг/кВт.ц 124,2

Эх сурвалж: ҮСХ

Халаалтын үнэ: 2014 оны 12 сард дулааны үнийг 13%-иар, 2015 оны 7 сард 15%-иар 
нэмэгдүүлснээр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 
болон бусад байгууллагын 1мкв халаалтын үнэ 980 төгрөгт хүрсэн байна.
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Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв 
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Эх сурвалж: ҮСХ 
Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар аймагт 
хамгийн өндөр буюу 1800 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1780 төгрөг байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад 
дээрх аймгуудаас 2 дахин бага үнэтэй буюу 860 төгрөг, 800 төгрөг тус тус байна.  
Усны үнэ: Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос хойш тогтвортой байсан бол 2014 
оны 7 сард бохир усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өсч, түүнээс хойш үнэд өөрчлөлт 
ороогүй байна.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Бензиний үнэ: Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны хоѐрдугаар хагасаас эхлэн огцом 
унасан байна. Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт харьцангуй тогтвортой байсан ч 
дэлхийн эдийн засгийн удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын газрын 
тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл 
нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад нөлөөлжээ.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд 
бензиний үнэ 2014 оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтворжиж эхэлсэн ба газрын тосны үнэ буурсаар 
байсантай холбогдож, мөн “Алслагдсан бүс нутгийн шатахууны үнийг төвийн бүсийн шатахууны 
үнэтэй ойролцоо түвшинд хүргэх” арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр 2016 оноос орон нутагт 
шатахууны үнэ буурч эхэлсэн байна. 
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Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 1мкв халаалтын дундаж үнэ 
Сүхбаатар аймагт хамгийн өндөр буюу 1800 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1780 төгрөг 
байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад дээрх аймгуудаас 2 дахин бага үнэтэй буюу 860 
төгрөг, 800 төгрөг тус тус байна. 

Усны үнэ: Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос хойш тогтвортой 
байсан бол 2014 оны 7 сард бохир усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өсч, 
түүнээс хойш үнэд өөрчлөлт ороогүй байна. 
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Эх сурвалж: ҮСХ

Бензиний үнэ: Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны хоёрдугаар 
хагасаас эхлэн огцом унасан байна. Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт 
харьцангуй тогтвортой байсан ч дэлхийн эдийн засгийн удаашралтай холбоотойгоор 
хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын газрын тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, 
тосон элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл нэмэгдсэн, ОПЕК 
зах зээлээ хадгалах бодлогод шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад нөлөөлжээ. 
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Эх сурвалж: ҮСХ 
Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар аймагт 
хамгийн өндөр буюу 1800 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1780 төгрөг байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад 
дээрх аймгуудаас 2 дахин бага үнэтэй буюу 860 төгрөг, 800 төгрөг тус тус байна.  
Усны үнэ: Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос хойш тогтвортой байсан бол 2014 
оны 7 сард бохир усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өсч, түүнээс хойш үнэд өөрчлөлт 
ороогүй байна.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Бензиний үнэ: Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны хоѐрдугаар хагасаас эхлэн огцом 
унасан байна. Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт харьцангуй тогтвортой байсан ч 
дэлхийн эдийн засгийн удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын газрын 
тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл 
нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад нөлөөлжээ.  

 
Эх сурвалж: ҮСХ 
Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд 
бензиний үнэ 2014 оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтворжиж эхэлсэн ба газрын тосны үнэ буурсаар 
байсантай холбогдож, мөн “Алслагдсан бүс нутгийн шатахууны үнийг төвийн бүсийн шатахууны 
үнэтэй ойролцоо түвшинд хүргэх” арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр 2016 оноос орон нутагт 
шатахууны үнэ буурч эхэлсэн байна. 
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Халаалтын үнэ, 1 м2 Дундаж 
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92, 1 литр 
Газрын тосны дэлхийн зах 
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Эх сурвалж: ҮСХ

Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд бензиний үнэ 2014 оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтворжиж 
эхэлсэн ба газрын тосны үнэ буурсаар байсантай холбогдож, мөн “Алслагдсан бүс 
нутгийн шатахууны үнийг төвийн бүсийн шатахууны үнэтэй ойролцоо түвшинд 
хүргэх” арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр 2016 оноос орон нутагт шатахууны үнэ 
буурч эхэлсэн байна.
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Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал Судалгааны хэлтэс
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Эх сурвалж: ҮСХ 
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст болон 2015 оны 7-р сард 
цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь ААН-үүдийн зардлыг нэмэгдүүлж улмаар 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ 
харилцан адилгүй байгаа бөгөөд зарим аймаг дахь дулааны цахилгаан станц  
монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа 
явуулахад хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд оролцогчид дурдаж 
байлаа. 
Зураг 0.19 Зардлын хуваарилалт 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурснаар зам, тээврийг зардлын 
тодорхойлогч гол хүчин зүйл болох бензиний үнэ 2016 оны 1 сараас буурч эхэлсэн 
байна. Тиймээс дэд бүтэц харьцангуй хөгжсөн аймгуудад үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
ААН-үүд түүхий эд, бараа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэх өртөг багассан байна.   
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Эх сурвалж: ҮСХ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст болон 2015 оны 
7-р сард цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь ААН-үүдийн зардлыг 
нэмэгдүүлж улмаар хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон 
аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ харилцан адилгүй байгаа бөгөөд 
зарим аймаг дахь дулааны цахилгаан станц монополь байдлаа ашиглан 
өндөр үнэ тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэл 
учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд оролцогчид дурдаж байлаа.

Зураг 5.5 Зардлын хуваарилалт
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Эх сурвалж: ҮСХ 
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст болон 2015 оны 7-р сард 
цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь ААН-үүдийн зардлыг нэмэгдүүлж улмаар 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ 
харилцан адилгүй байгаа бөгөөд зарим аймаг дахь дулааны цахилгаан станц  
монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа 
явуулахад хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд оролцогчид дурдаж 
байлаа. 
Зураг 0.19 Зардлын хуваарилалт 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 
Дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурснаар зам, тээврийг зардлын 
тодорхойлогч гол хүчин зүйл болох бензиний үнэ 2016 оны 1 сараас буурч эхэлсэн 
байна. Тиймээс дэд бүтэц харьцангуй хөгжсөн аймгуудад үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
ААН-үүд түүхий эд, бараа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэх өртөг багассан байна.   
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурснаар зам, 
тээврийг зардлын тодорхойлогч гол хүчин зүйл болох бензиний үнэ 
2016 оны 1 сараас буурч эхэлсэн байна. Тиймээс дэд бүтэц харьцангуй 
хөгжсөн аймгуудад үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН-үүд түүхий эд, 
бараа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэх өртөг багассан байна. 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт 
зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 41.9 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн 
үндсэн зардал болох цалин, түүхий эдийн зардалд зарцуулдаг байна.

Харин нийт зардлын 38.4 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 
эзэлж байгаа бөгөөд үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал 
хамгийн өндөр хувийг буюу 6.9%, 7.3%-ийг тус тус эзэлж байна.

Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын дараагаар үйл ажиллагааны (ҮА) 
үндсэн бус зардал буюу хүү, шимтгэлийн зардал ихээхэн хувийг эзэлж 
байна. Үүнд зээлийн хүүний зардал дунджаар 9,5%, шимтгэл, хураамжийн 
зардал дунджаар 5.4%-тай байна. Түүнчлэн нийт зардлын хамгийн бага 
буюу 4.9 орчим хувийг үйл ажиллагааны зардалдаа зарцуулдаг байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 83.5 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал, үйл 
ажиллагааны зардал, үйл ажиллагааны үндсэн бус зардлуудад, харин 
7.4 орчим хувийг татварын зардалд тус тус зарцуулдаг бол үлдсэн 9.1 
орчим хувь нь хуримтлал буюу ашиг болдог байна.

Борлуулалтын орлогоор

Жилийн борлуулалтын орлого нь 1 сая төгрөгөөс доош байдаг ААН-
үүдийн зардлын индекс хамгийн муу гарсан байна. 

Зураг 5.6 Зардлын байдал, борлуулалтын орлогоор
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/ 
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Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт зардлынхаа хамгийн 
өндөр буюу 41.9 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал болох цалин, түүхий 
эдийн зардалд зарцуулдаг байна. 
Харин нийт зардлын 38.4 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал эзэлж байгаа 
бөгөөд үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал хамгийн өндөр хувийг 
буюу 6.9%, 7.3%-ийг тус тус эзэлж байна. 
Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын дараагаар үйл ажиллагааны (ҮА) үндсэн бус 
зардал буюу хүү, шимтгэлийн зардал ихээхэн хувийг эзэлж байна. Үүнд зээлийн 
хүүний зардал дунджаар 9,5%, шимтгэл, хураамжийн зардал дунджаар 5.4%-тай 
байна. Түүнчлэн нийт зардлын хамгийн бага буюу 4.9 орчим хувийг үйл 
ажиллагааны зардалдаа зарцуулдаг байна.  
ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 83.5 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн 
зардал, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал, үйл ажиллагааны зардал, үйл ажиллагааны 
үндсэн бус зардлуудад, харин 7.4 орчим хувийг татварын зардалд тус тус зарцуулдаг 
бол үлдсэн 9.1 орчим хувь нь хуримтлал буюу ашиг болдог байна.  
Борлуулалтын орлогоор 

Жилийн борлуулалтын орлого нь 1 сая төгрөгөөс доош байдаг ААН-үүдийн зардлын 
индекс хамгийн муу гарсан байна.  
Зураг 0.20 Зардлын байдал, борлуулалтын орлогоор 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Индексийг үзүүлэлтээр нь задлан авч үзвэл түрээсийн зардлын индекс -1.45, зээлийн 
хүүний зардлын индекс -1.31 байгаагаас өнөөдөр жижиг үйлдвэр эрхлэгчдэд 
тулгамдаж буй асуудал, бодит байдлыг  харж болох юм. Эдгээр ААН-үүд нь 
ихэвчлэн банкнаас зээл авч санхүүжилтээ хийдэг бөгөөд зээлийн хатуу нөхцөл, 
шалгуураас үүдэн цаашид үйл ажиллагаа явуулахад ихээхэн хүндрэл учруулж байна 
гэж хариулжээ.     

Аймаг, нийслэлээр 

Зардлын байдлын индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Ховд 
аймагт хамгийн их хүндрэлтэй гарсан байна. Түүний дараагаар Улаанбаатар хот, 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)
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Индексийг үзүүлэлтээр нь задлан авч үзвэл түрээсийн зардлын индекс 
-1.45, зээлийн хүүний зардлын индекс -1.31 байгаагаас өнөөдөр жижиг 
үйлдвэр эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал, бодит байдлыг харж болох 
юм. Эдгээр ААН-үүд нь ихэвчлэн банкнаас зээл авч санхүүжилтээ 
хийдэг бөгөөд зээлийн хатуу нөхцөл, шалгуураас үүдэн цаашид үйл 
ажиллагаа явуулахад ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж хариулжээ. 

Аймаг, нийслэлээр

Зардлын байдлын индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Ховд аймагт хамгийн их хүндрэлтэй гарсан байна. Түүний 
дараагаар Улаанбаатар хот, Булган, Сэлэнгэ аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид 
бусад аймгуудтай харьцуулахад зардлын байдал их хүндрэлтэй байна 
гэж үзжээ. 

Зураг 5.7 Зардлын байдал, аймгуудаар
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/ 
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Булган, Сэлэнгэ аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад зардлын 
байдал их хүндрэлтэй байна гэж үзжээ.  
Зураг 0.21 Зардлын байдал, аймгуудаар 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Зардлын байдалд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Ховд, Улаанбаатар хот, Булган, 
Сэлэнгэ аймгуудын хувьд зээлийн хүү болон шимтгэл, хураамж хамгийн хүндрэлтэй, 
мөн түүхий эдийн зардал хүндрэлтэй байдаг гэж хариулсан байна. Харин Дорнод, 
Өмнөговь, Хөвсгөл аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зардлын байдал хүндрэлтэй 
байна гэж хариулсан ч бусад аймгуудтай харьцуулахад бага байна. 
Аймгууд дахь ЖДҮ-ийн зардал болон орлогын байдлыг авч үзвэл ихэнх нь жилийн 
борлуулалтын орлогын дундаж түвшнээс доогуур, зардлын байдал өндөр гэсэн 
мужид харьяалагдаж байна /Зураг 0.22/.  
Зураг 0.22 Зардлын байдал, орлого (аймгууд) 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Зардлын байдалд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Ховд, Улаанбаатар хот, 
Булган, Сэлэнгэ аймгуудын хувьд зээлийн хүү болон шимтгэл, хураамж 
хамгийн хүндрэлтэй, мөн түүхий эдийн зардал хүндрэлтэй байдаг гэж 
хариулсан байна. Харин Дорнод, Өмнөговь, Хөвсгөл аймгуудын ЖДҮ 
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эрхлэгчдийн хувьд зардлын байдал хүндрэлтэй байна гэж хариулсан ч 
бусад аймгуудтай харьцуулахад бага байна.

Аймгууд дахь ЖДҮ-ийн зардал болон орлогын байдлыг авч үзвэл ихэнх 
нь жилийн борлуулалтын орлогын дундаж түвшнээс доогуур, зардлын 
байдал өндөр гэсэн мужид харьяалагдаж байна (Зураг 5.8). 

Зураг 5.8 Зардлын байдал, орлого (аймгууд)

104 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016) 

Энэ нь орон нутагт ихэвчлэн жижиг ААН-үүд байдаг, мөн тэдгээрийн борлуулалтын 
орлого буурсантай холбоотой. Эдийн засгийн байдал муудсан, ажилгүйдэл өссөнтэй 
холбогдон хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар муудсан нь ААН-үүдийн 
борлуулалтын орлого  буурахад нөлөөлсөн байна. Үүнтэй зэрэгцэн үйлдвэрлэлийн 
зардал нэмэгдэж байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчид цаашид бизнесээ өргөжүүлэх, хөрөнгө 
оруулалт хийх боломжийг хязгаарлахаас гадна тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад 
хүндрэлтэй болж байна. 
Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дунджаар нийт орлогынхоо 84 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн 
болон үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна. Бизнес эрхлэгчид үйл 
ажиллагааны  үндсэн бус  зардал  болох  зээлийн  хүү  болон  шимтгэл  хураамж 
(санхүүгийн байгууллагын)-ийн төлбөр нь зардлын хувьд хамгийн их  хүндрэлтэй 
байна. Тухайлбал, зээлийн хүү болон шимтгэл хураамжийн төлбөр нь нийт зардлын 
15 орчим хувь буюу нэлээд өндөр хувийг эзэлж байна. ЖДҮ эрхлэгчдийн нийт 
зардлын хамгийн өндөр буюу 42.9%-ийг үйл ажиллагааны үндсэн зардал болох 
түүхий эд  материал, ажилчдын  цалингийн  зардал  эзэлж  байна.  
Төгрөгийн гадаад валюттай  харьцах  ханшийн  сулралт нь шууд болон шууд бусаар 
түүхий эд материал, тоног төхөөрөмжийн зардлыг нэмэгдүүлж байгаа нь ААН-үүдэд 
багагүй хүндрэл болж байна. Харин 38.4%-ийг үйл ажиллагаа явуулахад зайлшгүй 
шаардагдах  үйлдвэрлэлийн  нэмэгдэл  зардлууд  буюу цахилгаан,  дулаан,  харилцаа  
холбоо,  тээвэр  болон түрээсийн зардлууд эзэлж байна.  
ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 7.4%-ийг татварын зардалд зарцуулдаг 
бол 9.1 орчим хувь нь тухайн аж ахуй нэгжийн ашиг болдог байна. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2016)

Энэ нь орон нутагт ихэвчлэн жижиг ААН-үүд байдаг, мөн тэдгээрийн 
борлуулалтын орлого буурсантай холбоотой. Эдийн засгийн байдал 
муудсан, ажилгүйдэл өссөнтэй холбогдон хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар муудсан нь ААН-үүдийн борлуулалтын орлого буурахад 
нөлөөлсөн байна. Үүнтэй зэрэгцэн үйлдвэрлэлийн зардал нэмэгдэж 
байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчид цаашид бизнесээ өргөжүүлэх, хөрөнгө 
оруулалт хийх боломжийг хязгаарлахаас гадна тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй болж байна.

Дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дунджаар нийт орлогынхоо 84 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн болон үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна. 
Бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагааны үндсэн бус зардал болох зээлийн 
хүү болон шимтгэл хураамж (санхүүгийн байгууллагын)-ийн төлбөр 
нь зардлын хувьд хамгийн их хүндрэлтэй байна. Тухайлбал, зээлийн 
хүү болон шимтгэл хураамжийн төлбөр нь нийт зардлын 15 орчим 
хувь буюу нэлээд өндөр хувийг эзэлж байна. ЖДҮ эрхлэгчдийн нийт 
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зардлын хамгийн өндөр буюу 42.9%-ийг үйл ажиллагааны үндсэн 
зардал болох түүхий эд материал, ажилчдын цалингийн зардал эзэлж 
байна. 

Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн сулралт нь шууд болон 
шууд бусаар түүхий эд материал, тоног төхөөрөмжийн зардлыг 
нэмэгдүүлж байгаа нь ААН-үүдэд багагүй хүндрэл болж байна. 
Харин 38.4%-ийг үйл ажиллагаа явуулахад зайлшгүй шаардагдах 
үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлууд буюу цахилгаан, дулаан, харилцаа 
холбоо, тээвэр болон түрээсийн зардлууд эзэлж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 7.4%-ийг татварын зардалд 
зарцуулдаг бол 9.1 орчим хувь нь тухайн аж ахуй нэгжийн ашиг болдог 
байна.

VI. ДҮГНЭЛТ 

Монголбанк “МЭК” ХХК-тай 2016 оны 9 дүгээр сард хамтран явуулсан 
“Монгол улс дахь ЖДҮ-ийн хөгжил, түүний санхүүжилт”-ийн талаар 
санал асуулгын үр дүнг нэгтгэн танилцуулж байна.

Энэхүү түүвэр судалгаанд нийслэл хотын бүх дүүрэг болон 21 аймагт 
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 2,095 ЖДҮ эрхлэгч ААН (ХК, 
ХХК, нөхөрлөл, хоршоо)-үүдийг хамрууллаа. Судалгаанд хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх нь худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн 
салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, дотоодын хөрөнгө оруулалттай, 1-9 
хүртэлх тооны ажиллагсадтай, 1-10 жил үйл ажиллагаа эрхэлж буй, 
жилийн 50 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААН-үүд 
байлаа.

Гадаад орчны таагүй нөхцөл байдал, түүнээс үүдэлтэй дотоод эдийн 
засгийн хүндрэл, банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын хөгжил 
сул байгаа нь жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа 
явуулахад бэрхшээл учруулж байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй байдал 
тэр дундаа төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн сулралт 
үргэлжилж түүхий эд, тоног төхөөрөмжийн зардлыг өсгөх, нөгөө талаас 
ажилгүйдэл нэмэгдэж хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар муудсанаар 
бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Бизнесийн орлого муудсанаар ААН-үүд эргэлтийн хөрөнгөөр дутагдах, 
үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд хүндрэл учирч байна. Түүнчлэн 
үйлдвэрлэлээ өргөтгөх, хэвийн үргэлжлүүлэхэд санхүүжилтийн 
бэрхшээл хамгийн ихээр тулгарч байна. ЖДҮ эрхлэгчдэд Засгийн 
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газар болон олон улсын байгууллагуудаас олгож буй хөнгөлөлттэй зээл 
төдийлөн хүртээмжтэй биш, олдоц бага бөгөөд арилжааны банкуудын 
зээлийн нөхцөл хатуу, шалгуур өндөр байгаа нь санхүүжилтийн орчны 
гол бэрхшээл болж байна. Түүнчлэн банкны зээлийн хүү өндөр, хэмжээ 
бага, олгосон хугацаа нь бизнесийн үйл ажиллагаатай уялдахгүй байгаа 
нь найдваргүй зээлдэгч болох эрсдэлийг нэмэгдүүлэх, улмаар дахин 
зээл авахад хүндрэлтэй байгааг судалгаанд оролцогчид онцолж байна. 

Иймд төр, засгийн зүгээс бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд 
чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, тэр дундаа санхүүжилт болон 
татварын оновчтой бодлого явуулах шаардлага тулгарч байна. 
Тухайлбал:

•  Төр, хувийн хэвшлийн харилцааг хууль, журмын хүрээнд явуулж, 
хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах,

•  Төсөл, хөтөлбөрийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, зээл олгох үйл явцыг сайжруулах, нээлттэй ил 
тод болгох, ажлын байрыг ихээр бий болгодог импортыг орлох, 
экспортыг нэмэгдүүлэх төслүүдийг дэмжиж хөгжүүлэх,

•  Шинээр бизнес эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагааны 
эхний үе шатанд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлж үйл 
ажиллагаа нь тогтворжсон үед татвар ногдуулах боломжийг 
судлах, 

•  Дотоодод үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой хэдий ч импортоор авч 
хэрэглэдэг бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд татварын болон 
бусад зохицуулалтын замаар дотоодын үйлдвэрлэлээ хамгаалах, 
цаашид дэмжих арга хэмжээнүүдийг судлан авч хэрэгжүүлэх.
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ABSTRACT

This paper examines the capital flows in Mongolia and its macroeconomic 
policy implications, especially for the monetary policy during substantial 
fluctuations of the capital flows. We also determine main drivers of the 
capital flows using cointegration analysis in case of Mongolia. Our findings 
indicate that Mongolia implemented relatively counter cyclical monetary 
and macroprudential policies during the both periods of capital inflow 
surges, sudden stop and reversal. However, procyclical fiscal policy could 
not amortize volatilities of the capital flows, contribute to the sustainable 
economic growth, and encourage financial stability. The analysis of the 
determinants of the capital flows in Mongolia suggests that FDI inflows are 
the most important in Mongolia and the key determinants of the FDI are 
commodity prices (copper, coal and gold) and home country risk indicators 
(government external debt). Therefore, we recommend that comprehensive 
macroeconomic policies, countercyclical fiscal policy, domestic financial 
markets development, non-debt government external financing, and 
economic diversification are essential to smooth the negative effects of 
capital flow volatilities.

Keywords: capital flows, volatility, driving factors, 
macroeconomic policy

JEL Classification: E58, F21, O24
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I. INTRODuCTION

Mongolia is a small open economy which is transited to a market economy 
in early 1990s. Over the last two decades, Mongolia privatized most of 
its public enterprises and assets, created a two-tier banking system, and 
liberalized its foreign trade and capital flows, opened the door to both 
residents and non-residents to make private investment and operate in FX 
market by creating basic regulations.

Although the residents are still limited to invest abroad due to their low level 
of capital accumulation, substantial growth of the non-residents investment 
inflows indicate deeper integration of Mongolia with the international 
markets. In Mongolia, the economic growth skyrocketed by reaching an all-
time high of 17.3 percent, which was one of the highest across the region of 
the South-East Asia in 2011 due to a FDI inflow surge ensued from a mining 
boom after the global financial crisis of 2008/09.

However, the country has been facing a number of challenges such as 
unsustainable economic growth, high fiscal deficit and external imbalance, 
inflation and exchange rate pressures, and financial instability as a result 
of the recent capital inflows volatility. Therefore, Mongolia is currently 
paying more attention to implement appropriate macroeconomic policies 
that will contribute to sustainable growth and sound economic and financial 
developments while mitigating macroeconomic risks related to the capital 
volatility.

Thus, this paper aims to examine nature and characteristics of the recent 
capital flows in Mongolia and driving forces behind it. We mostly focus 
on the FDI flows because it is the most significant and persistent flows in 
Mongolia, and creates the largest volatility. We also review recent policy 
implications of the capital flows volatility in Mongolia. Finally, we provide 
some policy recommendations how to manage the volatile capital flows and 
to mitigate adverse effects induced from the volatilities.

The paper is structured as follows. Section 2 briefly discusses the capital 
flows by describing its compositions, volatilities, openness and determinants. 
Section 3 reviews macroeconomic policy responses to the recent capital 
flows volatility and its policy challenges in Mongolia. Then, the section 
4 concludes and discusses some policy recommendations for Mongolia 
regarding the capital flows management.
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II. NATuRE AND CHARACTERISTICS OF THE CAPITAL 
 FLOWS IN MONGOLIA

2.1. Recent Trends and Major Components

The gross capital flows50 of Mongolia’s balance of payments (BOP) were 
generally diversified with both non-resident inflows and resident outflows prior 
to the mining boom, which started in 2010. After transition to a market economy 
in early 1990s, Mongolia privatized most of its state assets, but residents have 
not accumulated enough capitals to invest abroad in large amounts. Therefore, 
the resident outflows in Mongolia have been relatively small until today.51

Figure 1. Mongolia: Capital Flows52
percent of GDP

LIVING WITH VOLATILITIES: CAPITAL FLOWS AND IMPLICATIONS FOR CENTRAL 
BANK POLICIES IN MONGOLIA 

2 
 

2 NATuRE AND CHARACTERISTICS OF THE CAPITAL FLOWS IN 
MONGOLIA 

2.1 Recent Trends and Major Components 

The gross capital flows1 of Mongolia’s balance of payments (BOP) were generally diversified 
with both non-resident inflows and resident outflows prior to the mining boom, which started 
in 2010. After transition to a market economy in early 1990s, Mongolia privatized most of its 
state assets, but residents have not accumulated enough capitals to invest abroad in large 
amounts. Therefore, the resident outflows in Mongolia have been relatively small until today. 
 

Figure 1 

Mongolia: Capital Flows2 
percent of GDP 

 

 
*    The flows through the currency and deposit account (other than BoM liabilities) and 

BoM liabilities are excluded from the BMM. 
Source:    IMF-ICS database; Bank of Mongolia (BoM) 

 
In contrast, the public and private sector loans and foreign direct investment (FDI) into the 
domestic economy have been more persistent and large. Thus, the capital flows of Mongolia 
had been mainly driven by the FDI and bank and money market inflows (BMM)3 prior to the 

                                                 
1 International standards specify that the ‘financial’ account is the main counterpart to the current account. However, since 
we are mainly discussing capital flows we prefer to use the term capital account to avoid confusion. The actual item in the 
official statistics that is called the capital account is usually very small and adds little to the analysis at hand. 
2 Here, FDI is foreign direct investment, PFE is portfolio equity investment, PFD is portfolio debt investment, BMM is bank 
and money market flows, RES is the change in official foreign exchange reserves. 

3 In the BOP these flows appear under the category of ‘other investment’. As bank loans and money market transactions are 
the main components of this category, we refer to these flows as ‘bank and money market’ flows to lend them a more 
meaningful label. 
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51 Here, FDI is foreign direct investment, PFE is portfolio equity investment, PFD is 
portfolio debt investment, BMM is bank and money market flows, RES is the change in 
official foreign exchange reserves.



319

Living with volatilities: capital flows and implications for   Munkhchimeg Sukhee,
Central bank policies in mongolia Tsenguunjav Byambasuren

In contrast, the public and private sector loans and foreign direct investment 
(FDI) into the domestic economy have been more persistent and large. Thus, 
the capital flows of Mongolia had been mainly driven by the FDI and bank 
and money market inflows (BMM)52 prior to the global financial crisis of 
2008/09, but size of the flows was relatively small compared to the recent 
flows.

During the global financial crisis of 2008/09, Mongolia experienced 
an excessive foreign exchange (FX) shortage due to significant decline 
in exports and the FDI inflows, which resulted a large exchange rate 
depreciation, substantial drop of international reserves, and economic and 
financial vulnerabilities. Therefore, Mongolia implemented 18-month SBA 
program of the International Monetary Fund (IMF) which was amounted 
US$229.2 million to stabilize the economy in 2009.

Due to this economic difficulty, the Government of Mongolia (GoM) 
highlighted the importance of having long-term sustainable sources of 
FX and paid more attention to attract foreign investment into the domestic 
economy after the crisis. During that period, a number of untapped and 
already explored mineral deposits were ready to be exploited in Mongolia. 
The GoM rushed to start exploiting those mines, considering them as a 
sustainable source of FX through both exports and FDI inflows. Then, the 
GoM accepted a number of exploiting licenses on mining sector from the 
owners of foreign-invested companies until 2012 when the license issuance 
was temporarily stopped. We call the period between 2010 and 2012 as a 
“mining boom” in Mongolia.

FDI in the mining sector significantly increased in years of 2010-2012 and 
became the biggest component of the capital inflows in Mongolia during 
the mining boom. It resides about 80 percent of total FDI inflows during 
the boom period while 70 percent between 2009 and 2014. The boom was 
mainly driven by a largest copper and gold project, Oyu Tolgoi (OT)53 of 
which the total foreign investment was about US$6 billion (60 percent of 

52 In the BOP these flows appear under the category of ‘other investment’. As bank loans 
and money market transactions are the main components of this category, we refer to 
these flows as ‘bank and money market’ flows to lend them a more meaningful label.

53 OT is one of the world’s most advanced mines and is combined open pit and 
underground mining project in the south near the border with China. Oyu Tolgoi LLC 
is a strategic partnership between the Government of Mongolia (GoM) which owns 
34 percent of the mine, Turquoise Hills Resources (Canada) and Rio Tinto (UK). The 
first phase or open pit investment and constructions are finished and second phase or 
underground mines investment is under negotiation between the GoM and Rio Tinto.
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GDP) for its first phase. Therefore, we also call the period, 2010–12 as a 
capital inflow surge period in the following sections.

Although the second phase of the OT investment, amounted about US$4.5 
billion, must have been started in 2013 according to investment agreement, 
it was postponed by undefined time due to the political disputes. In addition, 
public demonstrations against foreign ownerships of Mongolian strategic 
mines became a big social issue and the GoM temporarily stopped to issue 
licenses in the mining sector during 2012–15. A new law on the “Regulation 
of Foreign Investment in Business Entities Operating in Sectors of Strategic 
Importance” which was approved in 2012 also created an unpleasant 
environment for foreign investors. Therefore, the FDI has declined sharply 
because of the lack of favorable investment environment in domestic 
economy accompanied by weak global financial conditions, and drops in 
commodity demand and prices since the second half of 2012. Furthermore, 
the FDI inflows have become even negative because of the disinvestment or 
loss of those FDI related mining companies since the end of 2014. Thus, we 
call the period since 2013 as a capital stop or reversal in this paper.

Figure 2. Mongolia: FDI Inflows
percent of GDP
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to the banking sector which makes up 95 percent of the financial markets 
in Mongolia. The equity market is also unattractive because the market 
has a poor transparency and lack of efficiency, therefore any significant 
PFE inflows have not been came into Mongolia until today. Furthermore, 
Mongolian money market includes a few and limited instruments such as 
Central bank bills, Government notes and commercial certificates of deposit 
which are denominated in domestic currency and closed to foreign investors. 
However, after the foreign investors’ optimism about the economic prospects 
since 2010, Mongolia became able to issue bonds in the international markets 
mainly owned and guaranteed by the GoM. For instance, the GoM, the state-
owned Development Bank of Mongolia (DBM), some commercial banks and 
private companies raised a total of US$2.4 billion (25 percent of GDP) in 
2012.

Initially, the bonds were issued to finance domestic infrastructure 
development and to provide short-term FX liquidity in the banking sector.54 
But, the bonds issuances and public sector external loan disbursements 
during the sudden stop of the FDI inflows tended to fill the balance of 
payments financing gap and short-term FX liquidity in the banking sector. 
Mongolia issued bonds amounted total of US$1.6 billion between 2013 and 
the first half of 2015 (see Table 1 for details). As a result, the PFE flows have 
become the second major source for the capital inflows in Mongolia.

Table 1. Mongolia: Successfully Issued Bonds and Equities
between 2007–15
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investors have not intend to save their income in domestic banks. Instead, they kept their 
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‘currency and deposits account’ suggests that there have been large capital outflows for the 
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BOP entries mentioned above. 

                                                 
6 In 2011, the government established the state-owned DBM in order to finance large mining and infrastructure projects and 
show great impact to the current development of Mongolia. 
7 MMC is the largest privately owned coal mining company in Mongolia. Established in 2005, it listed on the Hong Kong 
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Type/Name Issuer Issued date Currency Amount Coupon Maturity
Duration
(years)

1. International bond DBM 2012/03 USD 580 million 5.8% 2017/03 5
2. Sovereign bond GoM 2012/12 USD 500 million 4.1% 2018/01 5
3. Sovereign bond GoM 2012/12 USD 1 billion 5.1% 2022/12 10
4. Samurai bond DBM 2013/12 JPY 30 billion 1.5% 2023/12 10
5. Dimsum bond GoM 2015/06 CNY 1 billion 7.5% 2018/06 3
6. International bond TDB 2007/01 USD 75 million 8.6% 2010/01 3
7. International bond TDB 2010/10 USD 175 million 8.5% 2013/10 3
8. International bond TDB 2010/11 USD 25 million 12.5% 2015/11 5
9. International bond TDB 2012/09 USD 300 million 8.5% 2015/09 3

10. Dimsum bond TDB 2014/01 CNY 700 million 10.0% 2017/01 3
11. International bond TDB 2015/05 USD 500 million 9.4% 2020/05 5
12. IPO (Equity) mmC 2010/10 USD 650 million 7.0%
13. International bond mmC 2012/03 USD 600 million 8.9% 2017/03 5

54 In December 2012, the GoM issued US$1 billion and US$500 million sovereign bonds 
which have two different (10 and 5 years, respectively) maturity, and it reflects a large 
PFD increase in 2012.
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For the BMM, public sector concessional loans from international 
financial institutions such as World Bank, ADB, EBRD and banking sector 
commercial loans composed the significant part of the BMM and total capital 
inflows prior to the mining boom. However, these inflows became less 
significant after the mining boom. In addition, the specific foreign ownership 
structure of the biggest mining projects have been one of the main sources 
of the BMM outflows in the recent years. The foreign-invested mining 
companies started to export their products, however, Mongolia has not 
received its export income in full amount as the investors have not intend to 
save their income in domestic banks. Instead, they kept their export receipt in 
their bank accounts abroad and its balance of payments entry in the ‘currency 
and deposits account’ suggests that there have been large capital outflows for 
the past three years. Therefore, it should be noted that large part of the BMM 
outflows are the BOP entries mentioned above.5556

2.2. Volatility in the Capital Flows

In this section, we calculate the volatility of gross and net capital flows in 
Mongolia by types as a simple standard deviation. We consider three 
timeframes: 2005–07, 2008–09, and 2010–15.Q2 in order to show the 
variations of capital flows as illustrated in Table 2.

According to the calculation, volatilities of all types of the flows were 
relatively low prior to the global financial crisis, however, it increased 
during the turmoil of the crisis during 2008–09. After the crisis, volatility 
of non-resident capital inflows (liabilities) increased substantially because 
of the capital flows surge and sudden stop. We also found that non-resident 
flows are more volatile than the resident flows due to the small international 
investment position of the residents as discussed in the previous section.

55 In 2011, the government established the state-owned DBM in order to finance large 
mining and infrastructure projects and show great impact to the current development of 
Mongolia.

56 MMC is the largest privately owned coal mining company in Mongolia. Established in 
2005, it listed on the Hong Kong Stock Exchange in October 2010.
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As we mentioned before, the FDI inflow is the most volatile capital flow 
among the different types of capital flows in Mongolia due to the strong 
dependence on the mining sector and commodity cycles. The fact that a 
few mining projects (OT and others) started and completed their investment 
stages almost at the same time was another factor that increased the volatility 
of the FDI inflows. Furthermore, the portfolio debt (PFD) and portfolio 
equity (PFE) inflows had a significant fluctuations during 2010–15. Q2 due to 
the bond and equity issuances that is represented in Table 1.

Table 2. Mongolia: Volatility of Capital Flows by Type
percent of GDP*
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The bank and money market (BMM) flow has been fluctuated significantly 
over time for both asset and liability sides, which is a reflection of the two 
sided flow in Mongolia. On the outflow side, the reserve flow was the most 
volatile. The reason is that the BoM intervened a lot in domestic FX market 
through its international reserves creating the high volatility in the reserve 
outflows in periods of 2013–15. It showed that the BoM has a fear of floating 
like many other emerging market economies (EMEs).

2.3. Openness to Capital Flows

Another measure that helps to understand characteristics of the capital flows 
and its volatility is a measure of openness to capital flows. As discussed by 
Becker and Noone (2009), openness to capital flows is one of the important 
factors that encourages volatility of capital flows and we calculate a very 
simple measure of degree of openness to capital movements in Mongolia. 
The index is defined as a ratio of absolute value of gross flows to absolute 
value of sum of gross and net flows as follows:
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According to the formula, we expect the sum of absolute gross flows to be 
large relative to the net flows when the capital flows of particular country 
freely in both directions. In this case, the index tends towards 100. In 
contrast, we expect the gross flows to be small relative to the net flows when 
the capital flows are very one-sided. The most extreme case would be where 
the gross flows (either assets or liabilities) are the same size as the net flows. 
This would occur if either resident or non-resident flows were completely 
restricted. In this case, the value of the index would be zero.

Figure 3. Mongolia: Openness to Capital Flows index
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* BMM includes all the inflows and outflows of the ‘other investment’ account.

Source: authors’ calculation

According to the calculation for Mongolia, the indices are relatively small for 
all types of flows reflecting that the capital flows of Mongolia are one-sided 
as mentioned in previous sections. In details, the portfolio equity, portfolio 
debt and FDI flows are mainly driven by non-resident inflows. The change in 
foreign exchange reserves is by definition always one-sided57 and Mongolia 
has no derivative investments. But, the openness index for the total capital 
flows (KAB) is higher due to the asset flows of reserves and liability flows 
of other accounts. We also consider the flows might have a low openness 
because either resident or non-resident flows are inhibited due to a lack of 
domestic financial markets development.

2.4. Determinants of Capital Flows: Push and Pull Factors

The clear understanding of behavior of the capital flows is beneficial for 

57 Foreign exchange reserves are resident assets and have no corresponding non-resident 
liability. Hence the gross flows are always entirely due to changes in resident assets and 
equal to net reserve movements. The index is anchored at zero by definition.
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policy makers to implement appropriate policy responses to changes of them. 
Investigating main drivers of the capital flows is thus an important policy 
issue, which is reflected in significant academic interest since the early 1990s 
(Koepke, 2015). The reason is that appropriate policy response to the capital 
flows depends on the driving forces behind them.

The seminal work by Calvo, Leiderman and Reinhart (1992) and Fernandez-
Arias (1996) introduced distinction between country-specific “pull” 
factors and external “push” factors and provided a theoretical framework. 
Fernandez-Arias (1996) and Taylor and Sarno (1997) found that capital 
inflows are generally driven by external factors, however, Ghosh and Ostry 
(1993) and Förster et al. (2014) argued that domestic economic fundamentals 
were the major driver of capital flows for a large group of emerging market 
economies (EMEs). The push-pull framework provides a simple and intuitive 
classification of capital flows drivers. Although the framework certainly 
has limitations (for example, international investors behavior and contagion 
effects are not included in this framework), it continues to be a useful 
analytical perspective for structuring the discussion on determinants of the 
EMEs capital flows.

Another corresponding dimension in the discussion of country–specific and 
global factors is distinction between cyclical and structural forces that affect 
to capital flows. The cyclical factors are naturally shorter–term and often 
vary across different phases of business cycle. On the contrary, the structural 
factors are more long-term and related to the macroeconomic fundamentals, 
institutions, and policy and regulatory frameworks (Koepke, 2015).

The characteristics of capital flows also differ between net and gross flows. 
The net capital flows are the mirror illustration of the current account 
balance. In contrast, the gross capital flows consider resident outflows and 
non–resident inflows separately (i.e., the changes in assets and liabilities 
in the financial account). For the purpose of understanding capital flow 
movements, the gross capital flows are more relevant. When explaining 
the gross capital flows movement, there has been much more focus on the 
cyclical factors, especially in the most recent period since the global financial 
crisis of 2008/09.
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Figure 4. Determinants of Capital Flows
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interest rates and country risk have a clear negative relationships with the 
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the determinants of the FDI inflows. The recent sudden stop of the capital 
inflows in Mongolia is related to the decline of the FDI, thus investigating the 
driving forces is crucial for policy analysis.

Table 3. Data Definition

Indicators Choice of variable Notation Source
Capital Inflows

1. Foreign direct investment FDI (share of GDP) FDI IMF-ICS; BoM; NSO
2. Bank and money market 

investment
BMM (share of GDP) BMM IMF-ICS; BoM, 

NSO
3. Portfolio debt investment PFD (share of GDP) PFD IMF-ICS; BoM, 

NSO
4. Portfolio equity investment PFE (share of GDP) PFE IMF-ICS; BoM, 

NSO
Push Factors

1. Global risk aversion VIX index VIX IMF
2. Advanced economy output 

growth
U.S. GDP growth GDP_US BEA

3. Output growth of a 
country that has a financial 
contagion

China GDP growth GDP_
CHN

Bloomberg

4. Commodity prices Copper price
Coal price
Gold price

COPPER
COAL
GOLD

IMF
Bloomberg
Bloomberg

Pull Factors
1. Domestic output growth GDP growth GDP_

MNG
NSO

2. Interest rate differential 
(domestic rate minus 
advanced economy rate)

Domestic interest rate: 
Interbank weighted 
average rate minus CPI 
inflation
Advanced economy 
interest rate: 3 month 
Libor minus U.S. CPI 
inflation

RATE_
DIF

Bloomberg; BoM; 
authors’ calculation

3. Country risk indicators Government external 
debt-to-GDP ratio

DEBT_
GOV

BoM; NSO

Notes: BoM = Bank of Mongolia, NSO = National Statistical Office, 
BEA = Bureau of Economic Analysis

Figure 4 presents all possible factors that might have affected to the FDI 
inflows of Mongolia and the data used in empirical analysis is defined in 
Table 3. Our data sample covers the period between 2006:Q1–2015:Q2.
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Table 4. Drivers of Mongolia’s Capital Flows
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Table 3 

Data Definition 
 Indicators Choice of variable Notation Source 
 Capital Inflows 

1. Foreign direct investment FDI (share of GDP) FDI IMF-ICS; BoM; NSO 
2. Bank and money market 

investment 
BMM (share of GDP) BMM IMF-ICS; BoM, NSO 

3. Portfolio debt investment PFD (share of GDP) PFD IMF-ICS; BoM, NSO 
4. Portfolio equity investment PFE (share of GDP) PFE IMF-ICS; BoM, NSO 
 Push Factors 
1. Global risk aversion VIX index VIX IMF 
2. Advanced economy output 

growth 
U.S. GDP growth GDP_US BEA 

3. Output growth of a country that 
has a financial contagion 

China GDP growth GDP_CHN Bloomberg 

4. Commodity prices Copper price 
Coal price 
Gold price 

COPPER 
COAL 
GOLD 

IMF 
Bloomberg 
Bloomberg 

 Pull Factors 
1. Domestic output growth GDP growth GDP_MNG NSO 
2. Interest rate differential 

(domestic rate minus 
advanced economy rate) 

Domestic interest rate:        
Interbank weighted average 
rate minus CPI inflation 

Advanced economy interest 
rate:   3 month Libor minus 
U.S. CPI inflation 

RATE_DIF Bloomberg; BoM; 
authors’ calculation 

3. Country risk indicators Government external debt-to-
GDP ratio 

DEBT_GOV BoM; NSO 

  Notes:    BoM = Bank of Mongolia, NSO = National Statistical Office, BEA = Bureau of Economic Analysis 
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Type Driver FDI BMM PFD PFE
Global risk aversion (VIX index)
Advanced economy output growth (U.S.)
Outpu growth of the country that has 
financial contagion (China)
Copper price
Coal price
Gold price

Domestic output growth
Interest rate differential (domestic rate 
minus foreign rate)
Country risk indicator

  Positive relationship
  No relationship
  Negative relationship

Push

Pull

Source: authors’ illustration

According to unit root test, only FDI inflow is non-stationary among the 
types of capital inflows in Mongolia, thus, we do not apply the cointegration 
methodologies for the other types of flows. For the determinants, all the 
variables were non-stationary or I(1) processes except the U.S. GDP growth. 
The integration orders of the variables estimated by the ADF test are 
illustrated in Table 6.
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Table 5. OLS and VECM Estimation Results
Dependent variable: FDI inflows-to-GDP ratio

(a) Vector Error Correction Estimates

Cointegrating Eq: CointEq1  
FDI(-1) 1.00

DEBT_GOV(-1) 89.64
-9.45

[ 9.48]

Error Correction: D(FDI) D(DEBT_
GOV)

CointEq1 -0.75 0.00
-0.17 0.00

[-4.31] [-1.05]

COPPER 23.69 -0.02
-5.81 -0.04

[ 4.07] [-0.35]

COAL 12.95 -0.02
-4.76 -0.04

[ 2.72] [-0.50]

GOLD 2.84 0.13
-7.76 -0.06

[ 0.36] [ 2.30]

RATE_DIF* 0.47 0.00
-0.18 0.00

[ 2.59] [ 0.49]
Adj. R-squared 0.36 0.06
Number of 
observations

37 after adjustment
 

(b) OLS Estimates
Coefficient 

value t-statistics

DEBT_GOV -75.28 -9.10
COPPER 15.95 3.22
COAL 19.71 4.04
GOLD 15.57 2.44
D1* -16.56 -2.78

Adj. R-squared 0.87
Number of 
observations

38 after 
adjustment  

* D1 is the crisis dummy that takes a value of 
1 in the third quarter of 2008.

Note: The residual of the above equation is 
stationary process, thus these variables have 
long-run relationship or cointegration with 

the FDI inflows.

* The real interest rate differential was I(1) 
process, thus we include it in the equation as 

an exogenous variable.

Note: 1 Standard errors in ( ) & t-statistics 
in [ ]

2 According to the Trace test of Johansen 
cointegration, it has 1 cointegrating eqn(s) 

at the 0.05 level.
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Table 4 shows brief results of the estimations that we executed and some 
estimation outputs are shown in Table 5. As a small economy, Mongolia 
is unable to influence in the international commodity prices and mature 
economy interest rates, thus, those indicators are illustrated as an exogenous 
variables in the VECM. The Johansen cointegration technique is used to 
determine the number of cointegrating vectors in a VECM framework. The 
trace test is used in this respect and the trace test indicates presence of one 
cointegrating equation at the 5 percent significance level. On the other hand, 
residual of the OLS estimation was stationary from which we can conclude 
there is cointegration. The results of two model estimates are consistent with 
each other and the estimates satisfy the summary statistics and diagnostic 
tests. The residual tests show that there is no significant serial correlation and 
heteroscedasticity in the residuals. Recursive estimation (CUSUM test and 
CUSUM of Squares test) of the OLS model also suggests that the regression 
coefficients are stable over the sample period. This implies that the OLS 
estimation is stable.

The result approves that the FDI inflows in Mongolia is only one source 
of the sustainable and volatile flows. Furthermore, Granger causality test 
shows that the commodity prices affects the domestic GDP growth, and we 
remove the indicator of domestic GDP growth from the pool of determinant 
variables in order to avoid multicollinearity. In this paper, we also propose to 
analyze the importance of the commodity prices for capital flows volatility in 
Mongolia. In below, we mention about all the push and pull factors in detail 
and separately.

Push Factors of the FDI

Since the U.S. GDP growth rate is usually used as an indicator of the 
advanced economy output growth (Hernández, 2015) and the VIX61 is used 
as an indicator of global risk aversion, we applied these indicators to our 
estimation as push factors to the FDI. However, we find no clear relationships 
of the global risk aversion and advanced economy growth with Mongolian 
FDI inflows, which is similar result with the illustration of Koepke (2015) 
obtained by over 40 empirical studies of the EMEs. In addition, our 
estimation suggests that China’s GDP growth affects negatively to the FDI, 
which is theoretically insignificant, thus we eliminated this variable from the 
equation.

61 See Forbes and Warnock (2012), Byrne and Fiess (2011), etc.
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We find that prices of copper, coal, and gold which are main export 
commodities of Mongolia are the most important determinants of the FDI 
inflows, and impact positively. Ghosh and Qureshi (2012) also considers 
commodity price as a global factor for capital flow surges and concludes that 
a positive shock to the commodity price index raises the surge probability 
by about seven percent, however, commodity price booms have statistically 
insignificant effect. The surge in commodity price support the large FDI 
inflows to the extractive sector in many African countries (Rangasamy & 
Mihaljek, 2011). Additionally, Bastourre et al. (2012) suggests that increase 
in commodity price has an effect on the availability of external financing in 
EMEs that rely strongly on commodities.

Mongolia is highly dependent on exports revenue62 in which the mining 
exports (copper, coal, gold, crude oil, iron ore, zinc, etc.) constantly make up 
about 90 percent of its total exports. The mining commodities of Mongolia 
are also comparatively competitive due to low costs, high quality and short 
distance to the Chinese markets, which attracts massive foreign investments 
into the sector. Furthermore, high growth performance of Mongolia fueled 
by strong commodity prices increases the investment even further. The GDP 
growth was on average 12.0 percent in the periods of commodity price surge 
in between 2010–12, but it decreased to 9.7 percent during 2013–14 when the 
prices declined significantly.

Figure 5. FDI Inflows and Commodity Prices
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14 For the papers that consider government external debt-to-GDP ratio as a country risk pull factor, see Brana and Lahet 
(2008), etc. 
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62 In Mongolia, the average share of exports of goods in GDP was about 40 percent for the 
last decade.
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In contrast, sharp declines in the commodity prices resulted by weak 
demand for commodities in the world economy following China’s economic 
slowdown since the second half of 2012 also led to decrease the capital 
inflows of Mongolia. Between mid–2012 and mid–2015, the refined copper 
price at the London Metal Exchange and Mongolian border price of coking 
coal fell by over 26 and 57 percent, respectively, when the copper and coal 
exports make up 50 percent of Mongolia’s total exports. Combined with the 
lack of export diversification that China accounts alone for 90 percent of 
Mongolia’s total export, the drop of the prices also reflected to the significant 
decline in GDP growth. Thus, we suggest that the main push factors of the 
FDI inflow were the copper, coking coal and gold prices.

Pull Factors of the FDI

As a result of the econometric estimation, a measure of country risk 
(government external debt-to-GDP ratio)63 and real interest rate differential 
(domestic rates minus foreign rates) found to be statistically significant for the 
FDI changes in Mongolia, affecting the debt to GDP ratio negatively while the 
interest rate differential positively. Ahmed and Zlate (2013), Suttle, Huefner 
and Koepke (2013), Kabadayi et al. (2012) and Fratzscher (2012) suggest 
similar results for EMEs. IMF (2015b) points out that the expected interest 
rate hike in the U.S. economy might attract more capital flows from EMEs.

Figure 6. Mongolia: FDI Inflows and Pull Factors
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63 For the papers that consider government external debt-to-GDP ratio as a country risk pull factor, 
see Brana and Lahet (2008), etc.
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III. CONSEquENCES AND POLICY CHALLENGES OF 
CAPITAL FLOWS VOLATILITY IN MONGOLIA

Poorly managed large capital inflows can expose three main risks to capital-
recipient countries. firstly, macroeconomic risk where the capital inflows 
can accelerate domestic credit growth, overheat domestic economy, increase 
inflation pressure and cause real exchange rate appreciation, affecting the 
macroeconomic performances in a way not consistent or compatible with 
domestic policy objectives, such as, sustainable economic growth with price 
stability. The second risk is financial instability. The capital inflows can 
create maturity and currency mismatches in the balance sheets of commercial 
banks and private corporations. In addition, massive capital inflows push 
up equity and other asset prices and able to reduce the quality of the assets, 
thereby establishing a greater financial fragility. The third risk is related to the 
capital flow of sudden stops and reversals. Capital inflows can stop suddenly 
or even reverse within a short period, resulting in depleted reserves or sharp 
currency depreciation (Kawai & Takagi, 2010).

There are also common impacts of the capital surges in EMEs, such as, 
deterioration of the current account, widening of fiscal deficits, appreciation 
of real exchange rate, and inflationary pressure (Claessens & Ghosh, 2013). 
Thus, the volatile capital flows encourage domestic cycles and contributes 
to macroeconomic vulnerabilities through overheating pressures. However, 
composition and size of the capital inflows and their impacts on the 
domestic economy and financial systems are influenced by financial market 
development (Rangasamy & Mihaljek, 2011).

Mongolia is a country which has less developed financial markets. Therefore, 
the capital inflows come to Mongolia, mainly in the form of FDI which 
affects the economy directly through investment and increases output and 
hardly transfers through financial system. In addition, macroeconomic 
consequences of the recent capital inflows in Mongolia have been highly 
affected by the macroeconomic policies implemented in the recent years.

3.1. Monetary and Exchange Rate Policy Challenges

According to the Law of Mongolia, on the Central Bank (Bank of Mongolia–
BoM), the main objective of monetary policy is to ensure the stability of the 
national currency. At the same time, the law also states that the exchange rate 
policy to follow the principles of keeping the exchange rate to be floating. 
However, maintaining the price stability requires the BoM to intervene in the 
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domestic FX market in order to soften the pass-through effects of exchange 
rates on inflation which is relatively high in Mongolia. Also it prevents from 
high exchange rate fluctuations that can weaken the financial and real sectors. 

The inflation rate is also highly vulnerable from supply shocks of several 
consumer goods in Mongolia. Sudden shortfalls of domestic productions of 
wheat and meat due to harsh weather or harmful disease and trade limits of 
gasoline in main supplier countries creates high inflationary pressure in some 
periods. Therefore, Mongolia has been experiencing high inflation rate in the 
past years. It was about 9.6% on average between 2001 and 2008 reaching 
to the highest level of 23.2%. Although the inflation dropped to 2.0 percent 
in 2009, it has increased back to 14.3% in the following year and reached 
12.0% on average between the periods of 2010–14. For the exchange rate, 
the nominal exchange rate tends to depreciate over the time since foreign 
exchange demand has been continuously increasing for residents. However, 
the real exchange rate is likely to appreciate due to the high domestic 
inflation rate. The real effective exchange rate (REER) appreciated by 7 
percent annually during 2001–08 while it has dropped to 2 percent during 
2010-14 because of the high nominal depreciation.

The recent volatile capital flows have been having a number of implications 
on the monetary policies. During the capital inflow surges, the BoM decided 
to buy the foreign exchanges in order to prevent large nominal appreciations 
which could be harmful for domestic industries at its early stages and build-
up foreign reserves by the excess foreign exchanges in the FX market. 
However, the BoM faced a challenge to ensure low and stable inflation 
when the excess liquidities in domestic and foreign currencies accumulated 
in the banking sector. Therefore, the BOM conducted offsetting open market 
operations to sterilize the interventions in the period. As a result, the reserves 
increased from 8.0 months of goods imports to 9.8 months of goods imports 
and the nominal exchange rate appreciated by 26 percent between 2009 and 
2012.

However, the FX interventions and sterilizations highly affects to balance 
sheets of the Central bank and at the same time, it allows the build-up of 
large excess liquidity in the banking sector in light of concerns about the 
large sterilization costs and/or weak capital positions of the BOM. The 
expansionary fiscal policies in this period weakened the condition even 
further. Therefore, the BoM tightened its policy by increasing its policy rate 
by 2.25 percentage point to 13.25 and reserve requirement from 5 percent to 
12 percent in the period between 2010 and 2012.
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Furthermore, the BOM faced more challenges during the sudden stops and 
reversals of the capital inflows regarding high BOP deficits, large nominal 
depreciation, inflationary pressure, significant decline of international 
reserves, worsening financial stability induced from asset price drops and 
liquidity shortage in banking sector. Since the banking sector liquidity 
shortage causes the financial instability and real economy to lead to economic 
slowdown and unemployment, the Mongolia’s authority needed to promote 
the real economy, keep the employment, mitigate the sudden impacts of 
declining FDI and boost the credit growth. Thus, the BoM softened its policy 
in 2013 by cutting its policy rate three times by a total of 2.75 basis points 
to 10.5 percent; and also provided substantial loans to commercial banks 
at below-market rates through the “Price Stabilization Program (PSP)” and 
“Mortgage Lending Program”.

Figure 7. Mongolia: Monetary and Exchange Rate Policy
at the end of Aug, 2015
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Note:    1 Supply shock inflation includes the prices of meat, petroleum and cement (Figure 7(a)). 

2 Both foreign currency injections through auction and non-auction instruments are included in the FX intervention in Figure 7(e). 
Source:    Bank of Mongolia 
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pressure, significant decline of international reserves, worsening financial stability induced 
from asset price drops and liquidity shortage in banking sector. Since the banking sector 
liquidity shortage causes the financial instability and real economy to lead to economic 
slowdown and unemployment, the Mongolia’s authority needed to promote the real economy, 
keep the employment, mitigate the sudden impacts of declining FDI and boost the credit 
growth. Thus, the BoM softened its policy in 2013 by cutting its policy rate three times by a 
total of 2.75 basis points to 10.5 percent; and also provided substantial loans to commercial 
banks at below-market rates through the “Price Stabilization Program (PSP)” and “Mortgage 
Lending Program”. 
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pressure, significant decline of international reserves, worsening financial stability induced 
from asset price drops and liquidity shortage in banking sector. Since the banking sector 
liquidity shortage causes the financial instability and real economy to lead to economic 
slowdown and unemployment, the Mongolia’s authority needed to promote the real economy, 
keep the employment, mitigate the sudden impacts of declining FDI and boost the credit 
growth. Thus, the BoM softened its policy in 2013 by cutting its policy rate three times by a 
total of 2.75 basis points to 10.5 percent; and also provided substantial loans to commercial 
banks at below-market rates through the “Price Stabilization Program (PSP)” and “Mortgage 
Lending Program”. 
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liquidity shortage causes the financial instability and real economy to lead to economic 
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keep the employment, mitigate the sudden impacts of declining FDI and boost the credit 
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In addition, the negative shocks to both FDI and commodity prices have 
weakened the balance of payments of Mongolia substantially, thus, the 
exchange rate depreciated significantly since the second half of 2012. The 
balance of payments pressure also compounded with the expansionary 
monetary and fiscal policies of the period that encouraged the imports 
into economy and worsened the conditions. As a result, the exchange rate 
depreciated by 12 percent and 19 percent against U.S. dollar in 2013 and 
2014, respectively.

The exchange rate depreciation created further challenges regarding inflation 
pressure through the exchange rate pass-through effects since early 2013. 
Although the inflation fell down to a two-year low level of 7 percent in July 
2013 due to moderate food and gasoline prices as a result of the PSP, the 
exchange rate depreciation started to push up the inflation again. Therefore, the 
BoM sold foreign exchanges in the domestic FX market in order to smooth 
the speed of exchange rate depreciation, prevent short-term imbalances of 
supply and demand of foreign exchanges in the domestic FX market, and 
correct market expectations about the exchange rate. As a result of continuous 
intervention in the FX market, the gross international reserves subsequently 
fell down by $2.5 billion between 2012 and the first half of 2015.

When the economy had the substantial negative external shocks, the 
sufficient international reserve was crucial to mitigate negative risks of the 
shocks in the economy. Thus, BOM built-up the official foreign reserves 
in the recent years in several ways. Besides, the interventions, the foreign 
exchange sources of Sovereign bonds and Samurai bonds were managed 
by the Central bank in its functions of reserve management. Additionally, 
in order to provide short-term liquidity in the domestic FX market and to 
promote the bilateral trade with China, the BoM signed “Bilateral Currency 
Swap Arrangement between the People’s Bank of China and the Bank of 
Mongolia” in May 2011. The maximum amount of it was RMB5 billion, but 
it has increased to RMB15 billion during 2011–14.

3.2. Macroprudential Policy Challenges

The volatile capital flows also weakened financial stability of Mongolia. 
Procyclical systemic risks through financial linkages has been rising through 
the fiscal, export, credit and housing channels, given the strong cross-border 
capital inflows in the form of the FDI and the rapid increase in the domestic 
intermediation of the capital flows (Maino, Imam, & Ojima, 2013). Fueled 
by the loose fiscal policy alongside rising capital inflows has given a rise to 
overheating pressures in Mongolia. Furthermore, the buoyant mineral exports 
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triggered to achieve a high record of real GDP growth and contributes 
to a positive output gap. Then, the general optimism in the market has led 
banking sector to lend more freely during the surging period. When it 
combined with easy access to foreign financing, it also created an upsurge in 
the private sector loans that amplified the boom even further. Therefore, the 
credit growth tended to be high as complacency regarding risk itself. Some 
standard precautionary measures are no longer observed or are loosened.

Housing has been playing a special role for macroeconomic policies in 
Mongolia and it has been a major component of the credit channel risk. 
During the good times, commercial banks competed by their loans with 
each other and it led to generous mortgage borrowing in housing market 
of Mongolia. Furthermore, Mongolia’s authorities were always eager to 
stimulate housing market development over time due to the high pollution 
problems in the capital city area. During the period of 2007–11, the volume 
of mortgage lending and construction finance in the context of four programs 
by the Government—“40,000 units”, “100,000 units”, “4,000 units” and 
“Housing for Veterans”—accounted for 25 percent of total loan origination 
and 30 percent of the unit construction in Mongolia (Milyutin, 2012). 
Because of easy lending during the capital inflow surges period and the 
promotional programs, housing demand increased significantly which also 
led to boom in housing price. On the other side, banking liquidity shortage 
during the capital inflow stop and reversal caused to decrease mortgage 
loans which led the price to decrease because of surplus in housing markets. 
Therefore, housing price in Mongolia has tended to be strongly correlated 
with the capital inflows. We can state that the recent volatile capital flow had 
a similar effect through the asset price volatility on the banking system which 
led to further increase in the systemic risk.

In conclusion, the procyclical fiscal policy, rising credit growth, asset price 
boom, and heightened risk appetite of the banking sector during the capital 
inflow surge have been posing the significant risks to financial stability of 
Mongolia.

Therefore, the BoM introduced several macro-prudential measures that 
prevent from both procyclical and market risks in order to manage the 
excessive short-term liquidity and mitigate its negative impacts on domestic 
banking system. Some of them are listed below:

• Increase in the liquidity ratio (18 to 25 percent in 2011)
• Increase in the capital adequacy ratio (12 to 14 percent for 5 systemic 

banks)
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• Limits on exposure concentration (not exceed 20 percent of the capital of 
the bank)

• Limits on net open currency positions (not exceed 15 percent of the 
bank’s equity capital)

• Limits on maturity mismatches
• Setting a reserve requirement on all deposits
• Reducing provisioning at the time of crisis

In addition to these, the BoM has recently started to adopt some macro-
prudential measures in order to promote private sector’s capital inflows 
especially to the banking sector. In this purpose, the BoM has decided 
to exempt new long-term loans and bonds with three or more years of 
maturity drawn by commercial banks from the international market’s reserve 
requirement. Furthermore, the BoM has introduced an instrument of the long 
term swap with the central bank to hedge exchange rate risks of the banks’ 
foreign loans and bond with one or more year maturity. The swaps eventually 
reached a total of US$436 million by the end of 2014. Lastly, the BoM has 
increased the risk weight of the loans denominated in foreign currency in 
order to lower the exchange rate risk of private firms and individuals since 
the beginning of 2015.

3.3. Fiscal Policy Challenges

In addition to the monetary policy, the volatile capital flows have had 
many implications for fiscal policy of Mongolia. The procyclical fiscal 
policy driven by huge capital inflows led substantial fiscal expenditures and 
therefore high fiscal deficits during the capital surges period and increased 
the government debt in the sudden stops and reversal periods. With the 
combination of the external imbalances which made real sector worse and 
created an unsustainable economic growth path.

When the capital flows fluctuated substantially, the procyclical fiscal policy 
exacerbated the cyclical effects of the capital volatilities on the economy. 
In the surges period, the budget revenue increased significantly through tax 
income collected from the commodity exports, new projects’ activities in the 
mining sector and investment goods imports financed by the FDI. However, 
it has sharply dropped in line with the deterioration of the foreign trade and 
FDI, as well as, economic slowdown during the sudden stops. The budget 
revenue fluctuated from 32 percent of GDP in 2010–12 to 28 percent in 2014. 
When the revenue started to expand substantially, the fiscal policy became 
highly expansionary due to the coincidence with the government spending 
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patterns in the year preceding the parliamentary election of 2012 and that 
induced strong political business cycle. The direct cash distribution to the 
households, one of the political promises bumps up the budget spending by 
4 percent of GDP and the total spending has increased by nearly 5 percent 
of GDP between 2010 and 2012. Furthermore, the Development Bank of 
Mongolia, (DBM) financed a number of public infrastructure projects, such 
as, local paved roads, railroads and industrial constructions on behalf of the 
GoM. As a result, the total budget deficit (including DBM spending) has 
increased to 10 percent of GDP (Figure 8).

When the commodity price declined and FDI dropped, the fiscal deficit 
were on high level where Government debt has increased significantly. 
The elevated debt ratios also raised a market concern and risk profile of 
the public debt became less favorable —credit rating agencies have been 
downgraded Mongolia’s sovereign rating and its outlook several times since 
the late 2012—and sovereign spreads of Mongolia has increased. In addition, 
substantial refinancing risk has been emerged for Mongolia since the most of 
the public sector debt is denominated in foreign currency. The external public 
debt in nominal terms increased to 38 and 43 percent of GDP in 2013 and 
2014 respectively compared to 2011 of 21 percent.

The Parliament of Mongolia approved the Fiscal Stability Law (FSL) in 
2010 for running countercyclical fiscal policy and offsetting long-term 
adverse effects of commodity price volatility. The FSL spelled out the vital 
fiscal rules that the structural budget deficit shall not exceed two percent 
of the GDP and the public debt-to-GDP ratio in terms of net present value 
(NPV) had to be at most 40 percent from 2013. For the fiscal year of 2013, 
the budget deficit was less than the limit set out by the FSL; however, the 
DBM spending was not included in the budget. Therefore, many public 
projects were financed off-balance that had to be accounted to the budget 
deficit. In 2014, Mongolia experienced huge budget revenue shortfall where 
the deficit exceeded the legal limit that eventually resulted FSL amendment 
for increasing deficit ceiling up to 4 percent in 2015. Consecutively, due 
to a surpassing of the government debt ratio, the ceiling increased to 55 
percent by the new amendment. Furthermore, by the FSL, the Government 
of Mongolia founded the “Fiscal Stabilization Fund” in 2010 for 
accumulating excess revenue from mining sector. Since the establishment, it 
has reached 430 billion MNT (2 percent of GDP) by 2013. Unfortunately, 
the Government had utilized the fund asset following the sharp decline in 
commodity prices in 2014. In fact, due to the futile implementation of the 
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FSL, the Parliament loosened the strict fiscal disciplines that would result 
incrementing budget deficit in medium term.

Figure 8. Mongolia: Budget and DBM Spending
billion MNT; percent of GDP
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Finally, the sudden stop and reversal of the capital inflows created major 
vulnerabilities in Mongolia, such as, twin deficits of fiscal, balance of 
payments and unsustainable debt pattern. Thus, it required significant 
monetary and fiscal tightening which has also substantial negative impact 
on the further economic growth. In 2011 to 2013, the average annual 
economic growth of Mongolia was 13.8 percent, however, it has continuously 
decreased to 7.8 percent in 2014 and 2.5 percent in third quarter of 2015.

IV. CONCLuDING REMARKS AND POLICY DISCuSSIONS

Mongolia literally liberalized its financial accounts during the transition to a 
market economy in 1990s, however, the capital flows of Mongolia has been 
relatively moderate until the mining boom and sovereign bond issuances 
in 2010. Additionally, non-resident flows have been more persistent and 
significant compared to resident flows. Thus, the movements of the capital 
flows are mainly driven by the non-resident flows. It has already been proved 
by the calculation of the openness index to the capital flows which shows all 
types of the flows are largely one-sided in Mongolia. In addition, the capital 
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inflows have been less diversified across the types and mainly driven by the 
mining FDI inflows which composes two-third of the total FDI inflows of 
Mongolia in the period of 2010–14.

The capital flows volatilities of Mongolia differ by periods and types. The 
volatilities measured as simple standard deviations increased due to the 
turmoil of the global financial crisis of 2008–09. However, the mining boom-
and-bust during 2010–15 fueled the volatilities much stronger specifically 
volatility of FDI inflows became the highest among of all the flows. On the 
asset side, reserve flows have been the most volatile. The strong volatility of 
the FDI inflows are reflected by strong dependency of Mongolia, solely on 
the mining sector and commodity price while high FX intervention induced 
by a fear of floating creates the volatility of reserve flows.

According to our empirical analysis, the main determinants of the FDI 
inflows in Mongolia are world market prices of the main export commodities, 
such as, copper, coal, gold, interest rate differential and country risk indicator 
which is represented by public sector external debt to GDP ratio. This result 
indicates that Mongolian economy is highly dependent on the commodity 
prices through both revenue and the capital flow channels. In addition, higher 
domestic interest rates relative to foreign interest rates encourages the capital 
inflows while high build-up of public sector external debt negatively affects 
to the inflows as it increases the local country risk.

The recent substantial and volatile capital flow has been having a number 
of implications to Mongolian economy including inflationary pressures, 
exchange rate fluctuations, inadequate foreign reserve, high fiscal deficit and 
public debts, external imbalances, and unsustainable economic growth. In 
addition, it has weakened the financial sector instability and has created asset 
price boom-and-bust cycle. The past capital inflow was transitory, stopping 
and reversing after three years, then it had much cyclical consequences on 
the economy. The procyclical fiscal policy during the time also amplified 
the cyclical effects on the domestic economy which also decreased monetary 
policy rooms. The Central bank needed to tighten its policy to prevent the 
overheating pressure during the surges period while to soften its policy during 
the capital stop and reversal periods in order to promote the economic growth, 
defend employment and prevent from a credit crunch and liquidity shortfall 
in banking sector. Furthermore, some macro-prudential measures were 
implemented by the Central bank to prevent banking sector risks from the hot 
money and encourages the capital inflows in the response of sudden stops.
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Although the Parliament approved the Fiscal Stability Law (FSL) and 
established the Stability fund in 2010, it moderated the strict fiscal 
disciplines with the futile implementation of the FSL in following years. 
The Government increased the budget spending substantially, the deficit 
became high creating substantial public sector debts and weakening the 
country’s risk profile. Thus, Mongolia should reconsider the macroeconomic 
policies systematically, providing their consistency and amortizes the 
externalities and risks of the volatile capital flows in the domestic economy. 
An appropriate capital flow management and macro-prudential framework 
should also be considered in Mongolia.

For Mongolia, allowing flexible exchange rate is appropriate policy choice 
since it helps to smooth the negative effects of external shocks in domestic 
economy which is playing the role of shock absorber and most importantly 
prevents the international reserves to deplete. Even the economy has high 
pass through effects of exchange rate on inflation, flexible exchange rate also 
provides the opportunity to adjust trade balance through cost channels and 
leads BOP to be balanced again and decreased the exchange rate pressure to 
be depreciated. However, high exchange rate appreciation can be harmful for 
industry for small developing countries especially commodity based such as 
Mongolia. To avoid the Dutch disease in the early stage of industrialization, 
countries also considers buying excess foreign exchanges in FX market 
during capital inflows surges. They assume that huge capital inflow 
affects domestic exchange rate to appreciate and weakens the country’s 
competiveness. Therefore, the high exchange rate appreciation is inconsistent 
to the long term economic development policy of the countries.

Macro-prudential policy measures are important to manage the volatile 
capital flows and to soften its negative impacts on the financial sector in 
Mongolia. The huge capital inflow impacts banking lending to increase 
substantially and leads asset price boom. On the other side, it also creates 
high banking sector liquidity and credit risks and asset price boom-bust 
cycle when the capital inflow stops. Moreover, macro-prudential measures 
are preferable to prevent these risks of financial sector in the framework of 
capital flow management.

The fiscal discipline and sovereign welfare fund is also crucial to mitigate 
high cyclical effects of the volatile capital flows. The budget should be 
countercyclical and able to soften the negative effects of the volatile 
capital flows on the economy. Therefore, it promotes long-run sustainable 
growths. In addition to this, the sovereign fund is helpful to prevent high 
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government debt positions when the economy has significant negative 
shocks. Furthermore, deep financial integration with international financial 
markets and central bank swap agreements are the possible solutions during 
the capital inflow stops and reverses. However, the authorities should 
be concerned about the sources to repay debts because debt repayment 
management is crucial part to the economy.

Mongolia needs to develop its own financial markets to attract other types 
of inflows. For example, Mongolia can develop secondary market for 
financial assets such as mortgage backed securities and open access for non-
residents to buy these products. In addition, the development and deepening 
of local capital and bond markets are also helpful to strengthen the financing 
base of Mongolia and the strong financial markets are beneficial to absorb 
substantial capital inflows in domestic economy efficiently by not creating an 
overheating risks and keep the financial stability. In fact, more sophisticated 
financial markets tend to attract more capital inflows and, thus, can reduce the 
risks of sudden outflows and decreases the risks of financial instability.

In conclusion, some macroeconomic policies should promote the diversified 
economy and to attract FDI inflows to non-mining sectors of Mongolia, such 
as, agriculture, construction and tourism which decrease the risks of high 
dependence on the commodity prices and diversified FDI inflows.
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APPENDIx B – DATA ANALYSIS
Table 6. Unit Root Tests, ADF

 

Test Statistic by unit Root Test
ADF: intercept & 

trend ADF: intercept ADF: none

Level 1st diff. Level 1st diff. Level 1st diff.

Va
ri

ab
le

s

FDI -1.15 -6.08 -1.33 -5.99 -0.92 -6.07
 ***  ***  ***

BMM -7.08 -9.22 -5.96 -9.35 -4.47 -9.49
*** *** *** *** ** ***

PFD -5.84 -5.58 -5.59 -5.75 -5.00 -5.86
*** *** *** *** *** ***

PFE -6.04 -10.00 -6.13 -10.15 -6.03 -10.30
*** *** *** *** *** ***

VIx -2.88 -7.81 -3.14 -7.87 -0.99 -7.99
 *** ** ***  ***

RATE_DIF -2.74 -3.44 -2.09 -4.81 -2.13 -4.88
 *  *** ** ***

GDP_uS -5.70 -4.56 -2.75 -4.59 -2.19 -3.71
*** *** * *** ** ***

GDP_CHN -4.08 -3.72 -2.40 -3.78 -0.89 -3.79
** **  ***  ***

GDP_MNG -1.73 -5.90 -1.80 -5.89 -1.19 -5.97
 ***  ***  ***

DEBT_GOV -1.53 -5.97 -1.17 -5.76 0.12 -5.82
 ***  ***  ***

COPPER -2.87 -5.52 -2.93 -5.62 -0.36 -5.71
 *** * ***  ***

COAL -0.84 -5.37 -1.18 -4.92 -0.48 -4.99
 ***  ***  ***

GOLD -0.59 -6.78 -1.65 -2.81 0.48 -2.76
 ***  *  ***

Notes: H0: Unit root process for ADF

*, **, *** refers to the rejection of H0 at .10, .05, .01 significance level, respectively.
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Table 7. Descriptive Statistics

 FD
I

V
Ix

G
D

P_
u

S

G
D

P_
C

H
N

C
O

P-
PE

R

C
O

A
L

G
O

L
D

G
D

P_
M

N
G

R
AT

E
_

D
IF

D
E

B
T

_
G

O
V

Mean 17.77 20.55 1.38 9.08 0.89 0.85 0.68 9.64 0.10 0.31
Median 12.50 17.67 1.80 9.05 0.90 0.82 0.71 10.36 0.30 0.31
Maximum 54.13 44.14 3.20 12.40 1.19 1.31 1.06 20.59 11.50 0.46
Minimum -3.93 11.39 -4.10 6.20 0.39 0.45 0.35 -2.28 -18.30 0.18
Std. Dev. 15.01 8.83 1.87 1.73 0.17 0.29 0.21 5.73 6.08 0.08
Skewness 0.95 1.44 -1.77 0.26 -0.88 0.22 0.00 -0.23 -0.69 0.03
Kurtosis 3.05 4.17 5.26 1.80 4.36 1.56 1.95 2.99 3.94 1.97
  
Jarque-
Bera 5.75 15.34 27.90 2.71 7.87 3.60 1.74 0.34 4.37 1.67

Probabil-
ity 0.06 0.00 0.00 0.26 0.02 0.17 0.42 0.84 0.11 0.43

  
Sum 675.34 781.00 52.40 344.90 33.71 32.17 25.98 366.20 3.67 11.73
Sum Sq. 
Dev. 8,341.6 2,884.6 129.6 110.83 1.02 3.05 1.58 1,215.75 1,368.51 0.24

  
Observa-
tions 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Table 8. Correlation Matrix

 FDI VIx GDP_
uS

GDP_
CHN

COP-
PER COAL GOLD GDP_

MNG
RATE_

DIF
DEBT_
GOV

FDI 1 0.10 0.12 -0.02 0.62 0.83 0.69 0.69 0.18 -0.76
VIx 0.10 1 -0.61 -0.17 -0.35 0.35 -0.01 -0.05 -0.16 -0.36

GDP_uS 0.12 -0.61 1 0.24 0.53 -0.07 0.20 0.51 -0.15 0.08
GDP_
CHN -0.02 -0.17 0.24 1 0.30 -0.08 -0.54 0.14 -0.24 -0.17

COPPER 0.62 -0.35 0.53 0.30 1 0.43 0.44 0.67 -0.03 -0.42
COAL 0.83 0.35 -0.07 -0.08 0.43 1 0.65 0.55 0.13 -0.69
GOLD 0.69 -0.01 0.20 -0.54 0.44 0.65 1 0.46 0.34 -0.29
GDP_
MNG 0.69 -0.05 0.51 0.14 0.67 0.55 0.46 1 -0.22 -0.65

RATE_
DIF 0.18 -0.16 -0.15 -0.24 -0.03 0.13 0.34 -0.22 1 0.30

DEBT_
GOV -0.76 -0.36 0.08 -0.17 -0.42 -0.69 -0.29 -0.65 0.30 1
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APPENDIx C – JOHANSEN COINTEGRATION TEST
Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q2
Included observations: 37 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend
Series: FDI DEBT_GOV 
Exogenous series: COPPER COAL GOLD RATE_DIF 
Warning: Critical values assume no exogenous series
Lags interval (in first differences): No lags
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.527165  27.75051  12.32090  0.0001
At most 1  0.001005  0.037211  4.129906  0.8746

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.527165  27.71329  11.22480  0.0000
At most 1  0.001005  0.037211  4.129906  0.8746

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

FDI DEBT_GOV
 0.188560  16.90313
 0.009784 -9.785426

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(FDI) -4.001834 -0.114746
D(DEBT_GOV) -0.007350  0.001231

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -39.94205

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
FDI DEBT_GOV

 1.000000  89.64321
 (9.45433)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(FDI) -0.754586

 (0.17468)
D(DEBT_GOV) -0.001386

 (0.00131)



348

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

REFERENCES

Ahmed, S., & Zlate, A. (2013). Capital Flows to Emerging Market 
Economies: A Brave New World? International Finance Discussion 
Papers 1081. Board of Governors of the Federal Reserve System.

Alleyne, T., & Mecagni, M. (2014). Managing Volatile Capital Flows: 
Experiences and Lessors for Sub-Saharan African Frontier Markets. 
Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Bastourre, D., Carrera, J., Ibarlucia, J., & Sardi, M. (2012). Common Drivers 
in Emerging Market Spreads and Commodity Prices. Central Bank of 
Argentina, Economic Research Department.

Becker, C., & Noone, C. (2009). Volatility in International Capital 
Movements. Sydney, Australia: Reserve Bank of Australia.

Boschi, M. (2012). Long- and Short-Run Determinants of Capital Flows 
to Latin America: A Long-run Structural GVAR Model. Empirical 
Economics, 43, 2041-71.

Brana, S., & Lahet, D. (2008). Determinants of Capital Inflows into Asia: 
The Relevance of Contagion Effects as Push Factors. LAREFI Working 
Paper CR08-EFI/05. Université Montesquieu-Bordeaux IV.

Byrne, J. P., & Fiess, N. (2011). International Capital Flows to Emerging 
and Developing Countries: National and Global Determinants. 
University of Glasgow.

Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1992). Capital Inflows to 
Latin America: The 1970s and the 1990s. IMF Working Paper No. 92/85. 
Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Cerutti, E., Claessens, S., & Puy, D. (2015). Push Factors and Capital Flows 
to Emerging Markets: Why Knowing Your Lender Matters More Than 
Fundamentals. IMF Working Paper No. 15/127. Washington, D.C.: 
International Monetary Fund.

Claessens, S., & Ghosh, S. R. (2013). Capital Flow Volatility and Systemic 
Risk in Emerging Markets: The Policy Toolkit. In O. Canuto, & S. R. 
Ghosh, Dealing with the Challenges of Macro Financial Linkages in 
Emerging Markets (pp. 91-118). Washington, D.C.: World Bank.

Çulha, A. A. (2006). A Structural VAR Analysis of the Determinants of 
Capital Flows into Turkey. Central Bank Review (2), 11-35.



349

Living with volatilities: capital flows and implications for   Munkhchimeg Sukhee,
Central bank policies in mongolia Tsenguunjav Byambasuren

Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and Error Correction: 
Representation, Estimation, and Testing. Econometrica: Journal of the 
Econometric Society, 251-76.

Fernández-Arias, E. (1996). The New Wave of Private Capital Inflows: Push 
or Pull? Journal of Development Economics, 48 (2), 389-418.

Forbes, K. J., & Warnock, F. E. (2012). Capital Flow Waves: Surges, Stops, 
Flight, and Retrenchment. Journal of International Economics, 88 (2), 
235-51.

Förster, M., Jorra, M., & Tillmann, P. (2014). The Dynamics of International 
Capital Flows: Results from a Dynamic Hierarchical Factor Model. 
Journal of International Money and Finance, 48, 101-24.

Fratzscher, M. (2012). Capital Flows, Push Versus Pull Factors and the 
Global Financial Crisis. Journal of International Economics, 88 (2), 341-
56.

Ghosh, A. R., & Ostry, J. D. (1993). Do Capital Flows Reflect Economic 
Fundamentals in Developing Countries? IMF Working Paper No. 93/34. 
Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Ghosh, A. R., & Qureshi, M. S. (2012). What Drives Surges in Capital 
Flows? CEPR's Policy Portal.

Hernández, M. A. (2015). Estimating Capital Flows to Emerging Market 
Economies with Heterogeneous Panels.

IMF. (2015a). Staff Report for the 2015 Article IV Consultation. IMF 
Country Report No. 15/109. Washington, D.C.: International Monetary 
Fund.

IMF. (2015b). WEO: Uneven Growth, Short- and Long-Term Factors. 
Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Kabadayi, B., Emsen, O. S., & Nisanci, M. (2012). International Portfolio 
Movements: Panel Data Analysis. Journal of Applied Finance & Banking, 
2 (5), 189-98.

Kaminsky, G. L., Reinhart, C. M., & Végh, C. A. (2005). When It Rains, It 
Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies. In NBER 
Macroeconomics Annual 2004, Volume 19 (pp. 11-82). MIT Press.

Kawai, M., & Takagi, S. (2010). A Survey of the Literature on Managing 
Capital Inflows. In Asian Development Bank, Managing capital flows: 



350

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

Search for a Framework (p. 59). Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing Limited.

Koepke, R. (2015). What Drives Capital Flows to Emerging Markets? A 
Survey of the Empirical Literature. Institute of International Finance 
(IIF): Washington, DC.

Korap, L. (2010). Identification of 'Pull' & 'Push' Factors for the Portfolio 
Flows: SVAR Evidence from the Turkish Economy. Doğuş Üniversitesi 
Dergisi, 11 (2), 223-232.

Kose, A., Otrok, C., & Whiteman, C. H. (2003). International Business 
Cycles: World, Region, and Country-Specific Factors. American 
Economic Review, 93 (4), 1216-239.

Maino, R., Imam, P., & Ojima, Y. (2013). Macroprudential Policies for a 
Resource Rich Economy: The Case of Mongolia. IMF Working Paper 
No. 13/18. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Milyutin, A. (2012). Mongolia - Financial Sector Assessment Program 
Development Module: Housing Finance - Technical Note. Working Paper 
No. 73156. The World Bank.

Rangasamy, L., & Mihaljek, D. (2011). Capital Flows, Commodity Price 
Movements and Foreign Exchange Intervention. Central Banking in 
Africa: Prospects in a Changing World, 56, 63-80.

Suttle, P., Huefner, F., & Koepke, R. (2013). Capital Flows to Emerging 
Market Economies. Institute of International Finance (IIF).

Taylor, M. P., & Sarno, L. (1997). Capital Flows to Developing Countries: 
Long- and Short-Term Determinants. The World Bank Economic Review, 
11 (3), 451-70.



ERROR CORRECTION MODEL OF INFLATION 
IN MONGOLIA

TAIVAN Ulziideleg, Senior supervisor, Supervision Department

May, 2016



352

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-11”

ABSTRACT
This paper investigates the relationship between inflation, money and real 
output of Mongolia based on data from 1997 to 2006. The error correction 
model is used to establish the relationship. Causes for inflation would be 
explained by both approaches: non monetarist and monetarist. Results of 
the research indicate that there is relationship between CPI, M2 and GDP. 
If growth rate of Mongolian economy is predictable, then the goal of long 
run price stability is feasible with the use of M2. In turn, low inflation would 
create an environment for more rapid economic growth.

Keywords: Inflation, dynamics of inflation, Error correction 
model, Restricted error correction model
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I. INTRODuCTION

When discussing about causes of inflation in developing countries one finds 
that the literature contains two major competing hypotheses. First, there is 
the monetarist model, which sees inflation as a monetary phenomenon, which 
requires control of the money supply as a necessary and sufficient condition 
such that it grows at a rate consistent with the growth of demand for money 
with stable prices. The monetarist model is predicated upon the existence of 
a stable demand for money. Ghatak (1981:68) An existence of stable demand 
for money in Mongolia itself might be a disputable proposition due to the 
numerous deep structural changes and banking crises, which are underway 
within Mongolian economy since 1990.

Second, non monetary approach argues that there are non monetary causes of 
inflation. These causes featured structural characteristics. Chatak (1981:68) 
demonstrated that there are following structural characteristics. First, relative 
inelasticity supply of food in developing countries. The supply of essential 
food commodities may lag behind the demand causing food prices to rise. 
Second, a fall in world prices of those few export goods would cause a severe 
shortage of foreign exchange necessary to purchase machinery or oil essential 
for the smooth functioning of the economies of developing nations. As a 
result, shortage of industrial essentials will ignite an upward price spirals. 
Third, lack of internal financial resources as a distinctive group of reasons 
causes inflation. Fourth, the shortage of government funding in the sphere 
of infrastructure is usually solved by inflationary consequences. Kirkpatrick 
and Nixon (1976:127) Fifth, cost inflation, which is derived by the increase in 
price of production factors, including electricity. 

Many models set up in sphere of monetarist approach. Sani (1999) run 
regression between the broad and narrow money aggregates and the inflation 
rates in India and found that relationship is statistically significant. He used 
Ordinary least square method (OLS). Paul and Bhanumurthy (1999) employ 
the Vector autroregression (VAR) model to investigate relationship between 
the money supply and price in India and found the money-price relationship 
exists within that period and is very strong when money aggregate M3, which 
includes time deposits, is used supporting the monetarist notion of exogenous 
money supply and the impact of money on prices. 

Brada and Kutan (1999) used F-tests of running nominal broad money, 
nominal average wages, and import prices in form of the exchange rate 
adjusted German whole sale index on the Consumer price index (CPI) in 
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Hungary, Poland and Czech Republic for the period over 1990-1998 to 
investigate the determinants of inflation in those countries. They show that 
foreign prices and the persistence of inflation were the key elements of 
inflation.

Kalra (1998) studies inflation and money demand in Albania, which 
is a small transition economy the size of Mongolia in terms of GDP, 
between 1993-1997. His model supports the claim that deteminants of 
inflation and money demand in transition economies are similar to those in 
market economies. In particular, for the long run, he establishes a positive 
relationship between the price level and the exchange rate.

Although, considerable researches have been conducted to identify the 
factors that influence inflation in transition economies, there has been much 
less effort in identifying the relationship between these factors and inflation 
in Mongolia. A question remains how these factors play a role in explaining 
of inflation. The objective of this study is to examine the impact of the money 
supply and real output on price.

Results of the research indicate that there is cointegration relation between 
CPI, M2 and GDP. If the growth rate of the Mongolian economy is 
predictable, then a goal of long run price stability could be feasible with 
the use of M2. In turn, low inflation would create an environment for more 
rapid economic growth. Paper is structured as below. The section 1 gives non 
monetary approach for inflation. The section 2 considers monetarist approach 
for inflation. The section 3 gives discussion. The section 4 considers 
conclusion and recommendation.

II. NON MONETARY APPROACH

Similar to other transition economies, Mongolia’s relative prices were badly 
distorted, therefore, the variety of prices, mostly those of energy, food, 
utilities and rents were taken out of the government control and rapidly 
liberalized during the first years of reform. Also, there were major fiscal 
imbalances due to the extensive but unsustainable social expenditure. These 
imbalances, whose true size was masked by the lack of transparency in public 
sector accounts, were exacerbated by the early phases of reform, including 
wage adjustments, price liberalization, and exchange rate devaluation. As a 
result, governments in transition economies have been relatively unwilling to 
make unpopular decisions to reduce fiscal deficits, which, in turn, acted as the 
“motor of inflation”. (Kirkpatrick and Nixon 1976:164)
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Food items constitute 48 percent of the consumer price index (CPI) in 
Mongolia, and within these boundaries only meat price makes up 15 percent 
of whole index. Meat price fluctuations were one of the major changes in 
the CPI index and those meat price ups and downs were a consequence of 
seasonal shortages in meat supply during spring and early months of summer 
when the Mongols consider the meat to be leanest and therefore unsuitable 
for delivery and consumption. 

Mongolia is an exporter of mining products, which are copper, gold and other 
minerals. A fall in world prices of those few export goods cause a severe 
shortage of foreign exchange necessary to purchase machinery or oil essential 
for the smooth functioning of the economies of developing nations. As a 
result, shortage of industrial essentials will ignite an upward price spirals, 
which is happened in late 1990s. 

Also, one of main reasons of inflation in Mongolia is cost inflation, which is 
derived by the increase in price of production factors, including electricity. 
Furthermore, Central bank in Mongoia lacked proper monetary instruments 
and necessary institutional skell in conducting tight monetary policy, 
therefore, policy slippages in terms of successfully controlling money supply 
were unavoidable contributing to the surge in prices.  

Figure 1. Dynamic of variables
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Source: Bank of Mongolia, 2007. http://www.mongolbank.mn/ (2007/01/10) 
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in 1992 to 11 and 12.0 in 2005 and 2006 respectfully.  
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III. MONETARIST APPROACH

Monetarist approach sees inflation as a monetary phenomenon, control 
of which requires a control of money supply as a necessary and sufficient 
condition such that it grows at a consistent with the growth of demand for 
money with stable prices. The monetarist model is predicated upon the 
existence of stable money demand for money. In this paper, monetarist model 
for inflation is developed using error correction model of econometrics.

3.1. Data

In this study monthly statistical data are used. In 1996 and 1998 there were 
banking crises in Mongolia and as a result three major banks were liquidated. 
In his research, Frecaut and Sidgwick (1998) show that Mongolian banks 
liquidity worsening resulted in some part of the money supply has been 
lost the negative financial intermediation. Therefore, in order to reduce 
this negative impact, the monthly statistical data from December 1997 to 
November 2006 are used.

Variables:
 p - log (CPI) 
 m - money measured log (M2)
 y - real GDP measured as log (GDP/CPI)

3.2. Methodology

According to quantity equation of money, inflation is simply an in crease in 
overall level of prices, and this can be express in term of money exchange 
equation:

Money velocity (V) * money supply (M) = Real output (Y )* Price level (P)= 
= nominal output

 Or P = M*V/Y  log P = log M + log V ‒ log Y  p = m + v - y 

So price level determined by the rate of growth of the money supply and real 
output. 
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Table 1. Result of stationarity test

Indicators

No difference

Y/N

First  level

Y/N

Second level

Y/N
A

D
F Test crit.

value ADF
Test crit.

value

A
D

F Test crit.
value

1% 5% 1% 5% 1% 5%
Log (CPI) -2.54 -4.05 -3.45 N -11.5 -3.49 -2.89 Y*
Log (M2) -3.16 -4.05 -3.45 N -9.04 -3.49 -2.89 Y*
Log (Y/
CPI) -1.09 -4.05 -3.45 N -10.4 -3.49 -2.89 Y*

Note: ‘Y’ means data is stationary, ‘N’ means data is non stationary
* shows data is stationary at 1% of significance, 
** shows data is stationary at 5% of significance.

Source: Bank of Mongolia, 2007. http://www.mongolbank.mn/ (2007/01/10).

Table 1 shows that log(CPI), log(M2/CPI) and log(Y/CPI) are I(1) at 1 per 
cent level of significance. There are two versions of analysis dealing with non 
stationary data: regression based on transforming to stationary data through 
its difference; and cointegration analysis. In this study, vector error correction 
model is used.

3.3. Vector error correction model

Vector error correction mechanism is means of reconciling the short run 
behaviour of an economic variable with its long term behaviour. In an error 
correction model, the short-term dynamics of the variables in the system are 
influenced by the deviation from equilibrium. Since log(CPI), log(Y) and 
log(M) are all same level at I(1), the error correction model can be applied. 
According to Schwarz information criteria, lag length would be 1.

Table 2. Result of lag selection criteria
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  140.6990 NA  1.28e-05 -2.753979 -2.675824 -2.722348
1  716.0004  1104.579  1.54e-10 -14.08001  -13.76739* -13.95348
2  732.0283   29.81198*   1.34e-10*  -14.22057* -13.67348  -13.99915*
3  739.5001  13.44917  1.38e-10 -14.19000 -13.40845 -13.87369
4  742.5518  5.310029  1.56e-10 -14.07104 -13.05502 -13.65984
5  751.0258  14.23636  1.58e-10 -14.06052 -12.81004 -13.55442
6  753.4669  3.954548  1.82e-10 -13.92934 -12.44439 -13.32835
7  757.9340  6.968689  2.00e-10 -13.83868 -12.11927 -13.14280
8  767.4981  14.34616  2.00e-10 -13.84996 -11.89609 -13.05919

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
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FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Note: ‘Y’ means data is stationary, ‘N’ means data is non stationary
* shows data is stationary at 1% of significance, 
** shows data is stationary at 5% of significance.

Source: Bank of Mongolia, 2005. http://www.mongolbank.mn/ (2006/03/10).

Cointegration test

Maximum eignevalue test shows that there is cointegration between variables 
and there is one cointegration equation. (See Table 3)

Table 3. Results of cointegration test
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.199036  23.52558  21.13162  0.0226
At most 1  0.041615  4.505576  14.26460  0.8025
At most 2  0.003087  0.327704  3.841466  0.5670

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Source: Bank of Mongolia, 2007. http://www.mongolbank.mn/ (2007/01/10)

Cointegration relationship among price, money supply and real GDP

Long run relationship between p, m and y then estimated by regressing cpi on 
m and y and a constant:

 p = 25.2 + 1.23 * m – 4.96 * y
 s.e. (0.5) (0.8)
 t-stat (-6.16) (6.17)
 R2 = 0.11

These results are consistent with theoretical expectations. They show that, in 
the long run, prices rise with an expansion of the money supply but fall with 
an increase in real GDP. Also, t-ratios for the coefficients of both money and 
real output are high and significant.
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3.4. Error correction model of inflation

Given that there is a cointegral relationship among price, money supply and 
real GDP, it is possible to specify and estimate an error correction of inflation 
in the following generic form:

D(LNCPI) = C(1) * (LNCPI(-1) - 3.111435599*LNM(-1) + 
+ 4.956138942 * LNY(-1) - 25.21862681) + C(2) * D(LNCPI(-1)) + 

+ C(3) * D(LNM(-1)) + C(4)*D(LNY(-1)) + C(5)

dp = -0.04 + 3.8 * dp(-1) – 0.23 * dm (-1) + 4.04 * dy(-1) + 0.05 * u(-1)

Adjusted R2 = 0.07

Where, u(-1) is the residual of the cointegrating regression, d is change in 
variables. In this specification the error correction term u(-1) plays the critical 
role. It measures the speed of adjustment to the cointegrating relationship 
if the actual relationship deviates from the long term relationship due to 
disturbance and shocks. The question whether monetary expansion or GDP 
growth is superfluous in an inflation model can be examined using the 
Granger causality test.

Granger causality test

Appendix A shows results of Granger causality test. The table indicates 
that for complete sample period, the null hypothesis that changes in real 
output not an independent source of inflation would be rejected by F test 
at the 1 percent level of significance. It means that GDP growth could be 
an independent source of inflation. Also, the hypothesis that change in 
CPI would not led to GDP change would be rejected at 1 percent level of 
significance. It means that inflation is resulted in the real GDP growth.

Restricted error correction model

Table 4 shows results of testing hypothesis for restricted error correction 
model:

Table 4. Restricted error correction model

Test results P-value
Long run disequilibrium can not cause change in dCPI 0.05
Long run disequilibrium can not cause change in dM 0.10
Long run disequilibrium can not cause change in dY 0.02

Source: Bank of Mongolia, 2007. http://www.mongolbank.mn/ (2007/01/10)
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Result of the test shows that hypothesis “CPI would not adjust to changes 
of one period lagged value of error from cointegrating equations” would be 
rejected at 5 per cent level. It means that if CPI model out of its long run 
equilibrium, rise or fall in any of variables, e.g M2 or Y of cointegrating 
equation in direction towards its long run equilibrium, would influence CPI 
change in next period toward its equilibrium. In this case, CPI would be 
called endogenous.  

However, hypothesis “model Y would not adjust to changes of one period 
lagged value of error from cointegrating equations” would be rejected at 5 
percent level. It means that if model out of its long run equilibrium, rise or 
fall in any of variables, e.g M2 or CPI of cointegrating equation in direction 
towards its long run equilibrium, would influence Y in next period toward its 
equilibrium. Y would be called endogenous. 

Also, hypothesis “model M would not adjust to changes of one period 
lagged value of error from cointegrating equations” would be rejected at 10 
percent level. It means that if model out of its long run equilibrium, rise or 
fall in any of variables, e.g Y or CPI of cointegrating equation in direction 
towards its long run equilibrium, would influence M in next period toward its 
equilibrium. M would be called endogenous.

Thus, each variable adjust to the changes of one period lagged value of error 
from cointegrating equations. It means if M2 increase price will rise. If price 
increase, real GDP will fall.

IV. DISCuSSION

Based on the econometric techniques, some tests have been done taking into 
account of the inflation model. The equation shows that there is relationship 
between the inflation, money supply and GDP. The model points to a 
dominant role of monetary policies in the behavior of inflation and shows 
a low persistence of inflation in Mongolia. Both factors contributed to the 
observed behavior of inflation.

Conclusion and recommendation

Causes for inflation would be explained by both approaches: non monetarist 
and monetarist. According to non monetarist approach, Mongolia’s relative 
prices were badly distorted, therefore, the variety of prices, mostly those of 
energy, food, utilities and rents were taken out of the government control and 
rapidly liberalized during the first years of reform. Also, there were major 
fiscal imbalances due to the extensive but unsustainable social expenditure. 
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These imbalances, whose true size was masked by the lack of transparency 
in public sector accounts, were exacerbated by the early phases of reform, 
including wage adjustments, price liberalization, and exchange rate 
devaluation. As a result, governments in transition economies have been 
relatively unwilling to make unpopular decisions to reduce fiscal deficits, 
which, in turn, acted as the “motor of inflation”.

Moreover, Mongolian economy has explicit seasonality in economic 
acitivty picking up in summer and falling during cold winter months. Major 
price hikes in recent years happened during the spring month caused by 
interruptions in the supply of meat have been important factor as meat is the 
main food stable for the Mongols. 

Mongolia is an exporter of mining products, which are copper, gold and other 
minerals. A fall in world prices of those few export goods cause a severe 
shortage of foreign exchange necessary to purchase machinery or oil essential 
for the smooth functioning of the economies of developing nations. As a 
result, shortage of industrial essentials will ignite an upward price spirals, 
which is happened in late 1990s. 

Also, one of main reasons of inflation in Mongolia is cost inflation, which is 
derived by the increase in price of production factors, including electricity. 
Furthermore, Central bank in Mongoia lacked proper monetary instruments 
and necessary institutional skell in conducting tight monetary policy, 
therefore, policy slippages in terms of successfully controlling money supply 
were unavoidable contributing to the surge in prices. 

Non monetary approach might be more applicable for analysis of inflationary 
effects of spring further empricial analysis of inflation in Mongolia. 

In line of the monetarist approach, inflation model shows that in the long run, 
prices rise with an expansion of the money supply but fall with an increase 
in real GDP. Granger causality test shows that M2 could be an independent 
source of inflation. Restricted error correction model shows that M2 remain 
key determinant of the inflation. 

This paper has some important implications to the monetary policy. As result 
suggests money supply M2 can be considered as the viable policy tools 
against inflation. If the growth rate of the Mongolian economy is predictable, 
then a goal of long run price stability could be feasible with the use of M2. 
In turn, low inflation would create an environment for more rapid economic 
growth.
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Appendix A. Result of VEC Granger Causality test
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 01/20/07   Time: 11:32
Sample: 1997M12 2006M11
Included observations: 106

Dependent variable: D(LNCPI)

Excluded Chi-sq df Prob.

D(LNM)  0.826504 1  0.3633
D(LNY)  9.944252 1  0.0016

All  11.16665 2  0.0038

Dependent variable: D(LNM)

Excluded Chi-sq df Prob.

D(LNCPI)  4.231686 1  0.0397
D(LNY)  5.152608 1  0.0232

All  5.871775 2  0.0531

Dependent variable: D(LNY)

Excluded Chi-sq df Prob.

D(LNCPI)  7.366789 1  0.0066
D(LNM)  0.930172 1  0.3348

All  10.19168 2  0.0061
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ABSTRACT

This paper investigates the relationship between inflation, real money, 
exchange rate and real output based on data from 1997 to 2005.  Vector 
autoregression analysis presented to establish the relationship. The results of 
the research indicate that the dynamics of inflation are affected by previous 
month exchange rate changes and money growth.  It means that there is a 
need to lessen the influence of exchange rate expectation on economy and to 
improve efficiency of management of the monetary instrument.

Keywords: Inflation, dynamics of inflation, Vector autoregression 
model
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I. INTRODuCTION

When discussing the causes of inflation in developing countries one finds 
that the literature contains two major competing hypotheses. First, there is 
the monetarist model, which sees inflation as a monetary phenomenon, the 
control of which requires a control of the money supply as a necessary and 
sufficient condition such that it grows at a rate consistent with the growth of 
demand for money with stable prices. The monetarist model is predicated 
upon the existence of a stable demand for money. Ghatak (1981:68) 
An existence of stable demand for money in Mongolia itself might be a 
disputable proposition due to the numerous deep structural changes and 
banking crises, which are underway within Mongolian economy since 1990. 

Second, non monetary approach argues that there are non monetary causes of 
inflation. These causes featured structural characteristics. Chatak (1981:68) 
demonstrated that there are following structural characteristics. First, relative 
inelasticity supply of food in developing countries. The supply of essential 
food commodities may lag behind the demand causing food prices to rise. 
This characteristic would be observed in Mongolia. For instance, meat 
price fluctuations were one of the major changes in the CPI index and those 
meat price ups and downs were a consequence of seasonal shortages in 
meat supply during spring and early months of summer when the Mongols 
consider the meat to be leanest and therefore unsuitable for delivery and 
consumption. Second, the lack of internal financial resources as a distinctive 
group of reasons causing inflation. The shortage of government funding in 
the sphere of infrastructure is usually solved by inflationary consequences. 
Kirkpatrick and Nixon (1976:127) Third, cost inflation, which is derived by 
the increase in price of production factors, including electricity. 

Many models set up in sphere of monetarist approach. Sani (1999) run 
regression between the broad and narrow money aggregates and the inflation 
rates in India and found that relationship is statistically significant. He used 
Ordinary least square method (OLS). Paul and Bhanumurthy (1999) employ 
the Vector autroregression (VAR) model to investigate relationship between 
the money supply and price in India and found the money-price relationship 
exists within that period and is very strong when money aggregate M3, which 
includes time deposits, is used supporting the monetarist notion of exogenous 
money supply and the impact of money on prices. 

Brada and Kutan (1999) used F-tests of running nominal broad money, 
nominal average wages, and import prices in form of the exchange rate 
adjusted German whole sale index on the Consumer price index (CPI) in 
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Hungary, Poland and Czech Republic for the period over 1990-1998 to 
investigate the determinants of inflation in those countries. They show that 
foreign prices and the persistence of inflation were the key elements of 
inflation.

Kalra (1998) studies inflation and money demand in Albania, which 
is a small transition economy the size of Mongolia in terms of GDP 
between 1993-1997. His model supports the claim that determinants of 
inflation and money demand in transition economies are similar to those in 
market economies. In particular, for the long run, he establishes a positive 
relationship between the price level and the exchange rate. 

Although, considerable research has been conducted to identify the factors 
that influence inflation in transition economies, there has been much less 
effort in identifying the relationship between these factors and inflation in 
Mongolia. A question remains how these factors play a role in explaining 
of inflation. The objective of this study is to examine the impact of the real 
money supply, real output and exchange rate movements on price. 

The results of the research indicate that the dynamics of inflation are affected 
by previous month’s exchange rate changes and money growth. It means 
that there is a need to lessen the influence of exchange rate expectation 
on economy and to improve efficiency of management of the monetary 
instrument. The paper is structured as follows. Section 1 investigates the 
nature of Mongolian inflation. Section 2 gives the methodology. Section 
3 gives the results of the stationarity test and econometric estimation, 
including, autocorrelation test, heteroskedasticity test and Granger Sims F 
test. Section 4 gives the VAR analysis. Section 5 gives the discussion and 
conclusion.

II. INFLATION OF MONGOLIA

Similar to other transition economies, Mongolia’s relative prices were badly 
distorted, therefore, the variety of prices, mostly those of energy, food, 
utilities and rents were taken out of the government control and rapidly 
liberalized during the first years of reform. Also, there were major fiscal 
imbalances due to the extensive but unsustainable social expenditure. These 
imbalances, whose true size was masked by the lack of transparency in public 
sector accounts, were exacerbated by the early phases of reform, including 
wage adjustments, price liberalization, exchange rate devaluation. As a 
result, governments in transition economies have been relatively unwilling to 
make unpopular decisions to reduce fiscal deficits, which, in turn, acted as 
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the “motor of inflation”. Moreover, Mongolia is an open and small economy. 
The openness of its economy motivates the inclusion of the exchange rate 
movements of Mongolian togrog against US dollar. An assumption is that the 
togrog’s depreciation may increase the inflation rate, because the depreciation 
imports inflation from abroad.  

Figure 1. Movements in M2, exchange rate, inflation and 
real output in Mongolia (Percentage)

4 

 

Source: Bank of Mongolia, 2005. http://www.mongolbank.mn/ (2006/03/10). 
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The inflation rate in Mongolia declined dramatically from a peak of 325.5 per 
cent in 1992 to 11 and 9.5 per cent in 2004 and 2005 respectfully. (Figure 1). 

III. DATA

In this study monthly statistical data are used. In 1996 and 1998 there were 
banking crises in Mongolia and as a result three major banks were liquidated. 
In his research, Frecaut and Sidgwick (1998) show that Mongolian banks 
liquidity worsening resulted in some part of the money supply has been 
lost the negative financial intermediation. Therefore, in order to reduce this 
negative impact, data from the December 1998 to December 2005 are used in 
estimations. 

Variables:
 Inf - inflation, beginning from the year
 Inf0 - inflation based on monthly changes
 CPI - consumer price index
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 M/P - real money supply (M2/CPI)
 S - spot rate USD/ togrog
 Y - nominal GDP
 Y/P - Real output (GDP/CPI)

IV. METHODOLOGY

The price level is assumed to be a weighted average of tradable (PTt) and 
nontradables (PNTt) and the price of tradables is determined by the exchange 
rate (St) and foreign price (P*t):

Pt
 = PTt

f PNTt
(1-), 0<f<1,      log(Pt) = flogPTt + (1-f) * logPNTt (1)

Where, φ is the share of tradables in total expenditure. For simplicity, φ is 
assumed constant.  

PTt = St Pt*  logPTt = log(St) + log(Pt*) (2)

Equation (2) suggests that the price of tradables in domestic currency may 
change in response to a change either in the exchange rate or in the price of 
tradables in foreign currency or both. When the exchange rate remains fixed, 
the price of tradables in domestic currency changes with the change in the 
price of tradables in foreign currency may change when the exchange rate 
changes with or without a change in the price of tradables in foreign currency. 
For simplicity, Pt* is normalized unity. Then equation (2) is written as:

logPTt = log(St) (2')

We assume that the price of nontradable changes in response to 
disequilibrium in the money market. (Hossain 2002:6) Within a flow 
disequilibrium in the money market, the price of non tradables may then 
change in response to the discrepancy between the log difference of actual 
real balances at the beginning of the period (δlogmt-i) and the log difference 
of real balances that individuals desire to hold at the end of the period 
(δlogmd

t), such that:  

log PNT - log PNTt-1 = g(δlogmt-1 - δlogmd
t)+ut (3)

where m=M/P, (g is the coefficient of adjustment, whose value is expected 
to lie between zero and unity; u is a random error term with zero mean 
and a constant variance. Equation (3) shows that only a proportion (g) of 
disequilibrium in the money market is eliminated between periods t-1 and t.

Take the first order log differences of equations (1) and (2’), such that:
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log(Pt/Pt-1) = flogPTt/PTt-1 + (1-f) * logPNTt/ logPNTt-1 (4)

log(PTt/PTt-1) = log(St/ St-1) (5)

Substitution of equations (3) and (5) into equation (4), following is yields:

log(Pt/Pt-1) = f log(St/ St-1) + (1-f)g(δlogmt-1 - δlogmd
t) + (1-f)ut (6)

For simplicity, the demand for money is represented as a function of the level 
of real income (y):

md = f(y)  δlogmd
t = b0 + b1 * δlogyt (7)

Substitution of equation (7) into (6), after manipulations, yields: 

log(Pt/Pt-1) = - (1-f)gb0 + f log(S/St-1) + (1-f)gδlogMt-1 - (1-f)g
(δlogPt-1 - (1-)gb1δlogyt + (1-f)ut

(8)

In reduced form, equation (8) would be: 

log(Pt/Pt-1) = q1 + q2 log((Mt-1/Pt-1)/(Mt-2/Pt-2)) + q3 log(S/St-1) + q4
log((Yt/Pt)/(Yt/Pt-1)+θ5, where q1= - (1-f)gb0, q2 = (1-f)g, q3 = f,

q4 = (1-f)gb1, q5=(1-f)ut

(9)

Equation (9) shows that inflation depends on change in exchange rate, real 
output of the current period and real money supply. These factors not only 
influence inflation, but also each other. For example, if an exchange rate 
appreciates, depositors will rise foreign currency deposits while might reduce 
domestic currency deposits, and consequently M2. 

4.1. Results of stationarity test

Initially, the time series properties of data examined before estimating 
the regression. Key concepts are the ideas of stationarity, non-stationarity 
and conintegrability of economic series. For example, if variables are non-
stationary, then shocks to the level of each variable produce permanent shifts. 
On the other hand, if time series are stationary, then shocks will tend to die 
off and the time series will revert to their mean values. Regressing two non-
stationary series on each other may create problem of spurious regression, 
refers to the situation where correlation is found to be present between the 
ratios of variables even tough the original variables are uncorrelated or 
random. Therefore, the time series properties of data need to be examined. 

Appendix A shows dynamics of variable. The fluctuation shown in the 
CPI and real output graph is related to that base year was changed in CPI 
calculation. Table 1 shows result of the stationary test. 
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Table 1. Result of stationarity test

Indica-
tors

No difference

Y/N

1 level

Y/N

Second level

Y/NADF
Test crit.

value ADF
Test crit.

value ADF
Test crit.

value
1% 5% 1% 5% 1% 5%

CPI -1.85 -4.06 -3.46 N -10.14 -4.06 -3.46 Y*
Inf -4.71 -3.50 -2.89 Y*
Inf0 -7.6 -3.5 -2.89 Y*
m2 0.26 -4.06 -3.46 N -4.16 -3.50 -2.89 Y*     
S - 2.29 -4.06 -3.46 N -7.03 -3.50 -2.89 Y*     
Y 0.8 -4.06 -3.46 N -13.4 -4.06 -3.46 Y*

Note: ‘Y’ means data is stationary, ‘N’ means data is non stationary
 * shows data is stationary at 1% of significance, 
  ** shows data is stationary at 5% of significance.

Source: Bank of Mongolia, 2005. http://www.mongolbank.mn/ (2006/03/10).

Table 1 shows that inf, inf0 is I(0) at 1 per cent level significance. Also, it 
shows that CPI, M2, Y and S are I(1) at 1 per cent level of significance. There 
are two versions of analysis dealing with non stationarity data: regression 
based on transforming to stationary data through its difference; and, 
cointegration analysis. In this study, the first order difference is used.

4.2. Test for autocorrelation

From the regression, we see that DW=2.15. The result might us suspect that 
there is an autocorrelation in model. This phenomenon means that the error 
terms are interrelated – that is, prior error information influences the value of 
the current error term. The current error term can be written as some function 
of previous error terms: 

ut = αut-1 + νt
Thus, for more precise we will look at the residual’s graph:To avoid some 
pitfalls of the Durbin-Watson statistic test, we apply the Breusch Godfrey 
statistic. Under the null hypothesis of no serial autocorrelation: 

H0 : ρ1 = ρ2 = 0, then we now calculate the BG: (n ‒ p)R2 ≈ Xp
2 based on our 

output of BG serial autocorrelation. (Appendix B)

(n ‒ p)R2 = (95 ‒ 1) * 0.006308 = 0.5929
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Choose α = 5%, we have χ1
2 = 18.5476 > (n-p)*R2 = 0.5929, thus, we fail to 

reject the null hypothesis of no serial autocorrelation.

4.3. Test for heteroscedasticity

An important assumption of the classic linear regression model is that the 
variance of each disturbance term Ui, conditional on the chosen values of the 
explanatory variables, is some constant number equal to σ2. Symbolically, it 
is can be expressed as: 

E (ui
2) = σ2,    i = 1, 2, 3….n

With this assumption of homoskedasticity, our OLS will be BLUE. Thus, 
to test whether the model satisfies the assumption or not, heteroskedasticity 
is checked. This phenomenon is that the conditional variance of Yi is not a 
constant. It increases as explanatory Xij increases that means:

E (ui
2) = σi

2,    i = 1, 2, 3….n

Actually, if our model is heteroskedasticity, it may cause problems 
such as unbiased estimating of coefficients of explanatory variables, 
unnecessarily larger confidence interval. As consequence, a result of t-test 
and F-test will statistically be incorrect. To cope with the problem, White’s 
general heteroskedasticity test can be employed to test whether there is 
heteroskedasticity in the data. 

White’s general heteroskedasticity test

This method requires reordering the observations with respect to the 
X variable that supposedly caused heteroskedasticity. Generally, it is 
widely used as it does not rely on the normality assumption and is easy 
to implement. By applying the method to the residuals obtained from 
regression, we have the following result:
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Table 2. Result of general heteroskedasticity test

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.829562 Probability 0.102404
Obs*R-squared 10.53625 Probability 0.103811

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -13.50217 4.313256 -3.130389 0.0024
LOG(M2(-1)*CPI(-2))/

(M2(-2)*CPI(-1)) 752721.2 284534.2 2.645451 0.0097

(LOG(M2(-1)*CPI(-2))/
(M2(-2)*CPI(-1)))^2 -9.58E+11 3.62E+11 -2.646900 0.0096

LOG(S/S(-1)) -0.264644 0.498223 -0.531176 0.5966
(LOG(S/S(-1)))^2 -1.108064 12.22326 -0.090652 0.9280

LOG(Y*CPI(-1)/Y(-1)*CPI) 2.672177 0.855106 3.124966 0.0024
(LOG(Y*CPI(-1)/Y(-1)*CPI))^2 -0.132950 0.042590 -3.121622 0.0024

R-squared 0.110908 Mean dependent var 0.007150
Source: Bank of Mongolia, 2005. http://www.mongolbank.mn/ (2006/03/10).

Under the null hypothesis that there is no heteroskedasticity, we have n*R2 
follows the χdf

2 distribution:

 n * R2 ~ χdf
2 = 0.111 * 95 = 10.545

Choose the critical chi_square value for 6 df, we have: 

 for 5%, χ2
df=5 = 12.59 > n*R2

,

 for 10%, χ2
df=5 = 10.65 > n*R2

Thus, for all practical purposes, we can conclude that there is no 
heteroskedasticity in the data.

4.4. Granger Sim’s causality test

The theory says that there is the relationship between the factors that 
influence inflation. To test the hypothesis whether the change in M2 and 
exchange rate cause inflation, the Granger causality test is done. This can 
be carried out, if variables are time series. At the case that variables are I(1) 
or I(2), The Granger causality test should be carried out through variables’ 
first or second level difference, respectively. Table 3 shows the results of the 
Granger Sims F test.
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Table 3. Result of Granger causality test

No Ho hypothesis P-value Ho hypothesis P-Value
Monthly changes /M2-Inflation/

m=13 M2 growth does not cause 
inflation 0.07 Inflation does not cause M2 

growth 0.05

m=14 The change M2 does not 
cause the inflation 0.065 Inflation does not cause 

change in M2 0.03

Monthly changes (Exchange rate-Inflation)

m=12 The change in exchange rate 
does not cause inflation 0.01 Inflation does not cause the 

change in exchange rate 0.94

Inflation (monthly changes)
No Ho hypothesis P-value Ho hypothesis P-Value 

Monthly changes (Exchange rate-Inflation)

m=3 The change in exchange rate 
does not cause inflation 0.00036 Inflation does not cause the 

change in exchange rate 0.00036

m=9 The change in exchange rate 
does not cause inflation 0..00226 Inflation does not cause the 

change in exchange rate 0.00016

Source: Bank of Mongolia, 2005. http://www.mongolbank.mn/ (2006/03/10).

The results consistent with the theoritical expectation. Table 3 shows that 
the null hypothesis that M2 growth does not cause inflation would not be 
rejected in all cases except when the estimation included 13 months lag. In 
other words, the Granger-Sims causality test says that the changes in M2 
cause changes in the CPI in Mongolia. Similarly, the null hypothesis that the 
exchange rate changes can not be cause of inflation would not be rejected in 
all cases except when the estimation included 12 month lag. When inflation 
is measured by monthly changes basis, the null hypothesis that exchange rate 
changes can not be cause of inflation would not be rejected in all cases except 
when the estimation included 3 and 9 month lag.

V. VECTOR AuTOREGRESSION MODEL

In order to evaluate the feasibility of using inflation targeting, or even of 
more traditional and backward-looking approaches to monetary policy, 
in these transition economies, we estimate a vector autoregressive (VAR) 
model of the price level. This model shows which causal factors are the most 
important sources of continuing inflation and thus feasibility of reducing 
inflation by means of monetary policy. A VAR is an n-equation n-variable 
linear model in which each variable is in turn explained by its own lagged 
values, plus current and past values of the remaining n-1 variables. This 
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simple frame work provides a systemic way to capture rich dynamics in 
multiple time series. As Sims (1980) and others argue, VARs hold out the 
promise of providing a coherent and credible approach to data description, 
forecasting, structural inference and policy analysis. (Stock and Watson 
2001:101) From equation (9), following system can be derived. The system 
of equations is estimated using Eviews 5.0.
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Here, Pt is CPI and u is stochastic error term. Variables for VAR are log 
functions in exchange rate, real output, real money supply and inflation. 
Akaike and Schwartz criterion were chosen in determination of the lag 
length. Estimation is made in case of 2-12 months lag lengths. In compliance 
with this criterion, system with lag length 8 will be preferred. (Appendix 
C) The result of the system indicates that previous 1 and 2 months inflation 
negatively influences inflation. Rise in previous 2-4 months real money 
supply positively influence inflation. However, the growth in the nominal 
exchange rate of previous 1 and 2 months negatively influence inflation. 
Change in real output of previous 3 and 4 months influence positively on 
current inflation.

The impulse response function is shown in Appendix D. This function says 
influence of change in M2 on inflation is stronger than the influence of the 
exchange rate.

VI. DISCuSSION

Based on the econometric techniques, some tests have been done taking into 
account of the inflation model. The equation shows that inflation is strongly 
affected by exchange rate and money growth changes. Changes inflation of 
the prior period also has a significant impact on current inflation, but this 
effect takes longer to work its way through the economy than money supply 
and exchange rate changes. The model points to a dominant role of monetary 
policies in the behavior of inflation and shows a low persistence of inflation 
in Mongolia. Both factors contributed to the observed behavior of inflation. 
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VII. CONCLuSION

Our results are based on real money, real output, exchange rate and CPI data 
from 1997-2005. The econometric results show that it is feasible to estimate 
robust money supply, exchange rate, and real output and inflation equations 
for Mongolia. The model expresses inflation as a function of money, the 
exchange rate and real output. In fact, the dynamics of inflation are affected 
by previous month exchange rate changes and money growth. It means that 
Central bank should make arrangements to reduce dollarization to lessen the 
influence of exchange rate expectation on economy and to improve efficiency 
of management of the monetary instrument. 

In addition, in order to have effective management of money supply, the 
development of money market should be accelerated. The money market 
development will not only contribute to controlling inflation, but also it 
will contribute to effective allocation of the resources and channeling of 
money into real economy. Consequently, it would assist the economic 
growth. Finally, the estimation of the model may have some errors. It is due 
to possibility to get a good econometric estimation may be constrained. In 
the future, there is necessity to continue estimation, using experience and 
achievements in research work done by foreign scholars. 
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APPENDIx A 

Figure 1. Dynamics of variable, 1997-2005, Mongolia
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Appendix B  
 

Figure 1.  Dynamics of variable, 1997-2005, Mongolia 
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APPENDIx B 

Table 1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.326475 Probability 0.569166
Obs*R-squared 0.343367 Probability 0.557892

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/13/06 Time: 22:20
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001243 0.033239 0.037397 0.9703
LOG(M2(-1)*CPI(-2))/

(M2(-2)*CPI(-1)) 14768.07 81149.72 0.181985 0.8560

LOG(S/S(-1)) -0.020670 0.680637 -0.030368 0.9758
LOG(Y*CPI(-1))/(Y(-1)*CPI) -58609.43 408751.9 -0.143386 0.8863

RESID(-1) 0.063466 0.111075 0.571380 0.5692

R-squared 0.003614     Mean dependent var -3.61E-17
Adjusted R-squared -0.040669     S.D. dependent var 0.078135
S.E. of regression 0.079708     Akaike info criterion -2.169693
Sum squared resid 0.571806     Schwarz criterion -2.035278
Log likelihood 108.0604     F-statistic 0.081619
Durbin-Watson stat 1.999949     Prob(F-statistic) 0.987832

Source: Bank of Mongolia, 2005. http://www.mongolbank.mn/ (2006/03/10).
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APPENDIx C

Table 3. VAR estimation results

Vector Autoregression Estimates
 Date: 05/13/06 Time: 21:37
 Sample (adjusted): 1998M09 2005M12
 Included observations: 88 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

LOG(CPI/
CPI(-1))

LOG(M2*
CPI(-1))/

(M2(-1)*CPI)
LOG(S/S(-1))

LOG(Y*
CPI(-1))/

(Y(-1)*CPI)

LOG(CPI(-1)/CPI(-2)) -1.905727  3.85E-07  0.049813  1.42E-07
 (0.77476)  (3.3E-07)  (0.09750)  (9.3E-08)
[-2.45976] [ 1.16872] [ 0.51089] [ 1.51881]

LOG(CPI(-2)/CPI(-3)) -1.455926  5.61E-07  0.096546  1.66E-07
 (0.96902)  (4.1E-07)  (0.12195)  (1.2E-07)
[-1.50247] [ 1.36234] [ 0.79168] [ 1.42750]

LOG(CPI(-3)/CPI(-4))  0.396598 -6.33E-08 -0.063749 -3.29E-08
 (0.90195)  (3.8E-07)  (0.11351)  (1.1E-07)
[ 0.43971] [-0.16538] [-0.56161] [-0.30336]

LOG(CPI(-4)/CPI(-5))  1.093964 -2.80E-07  0.119615 -1.11E-07
 (1.01967)  (4.3E-07)  (0.12832)  (1.2E-07)
[ 1.07286] [-0.64672] [ 0.93213] [-0.90770]

LOG(CPI(-5)/CPI(-6))  1.493678 -7.78E-07  0.139813 -2.09E-07
 (0.98240)  (4.2E-07)  (0.12363)  (1.2E-07)
[ 1.52043] [-1.86554] [ 1.13087] [-1.77322]

LOG(CPI(-6)/CPI(-7))  2.319928 -1.73E-06 -0.339016 -3.85E-07
 (2.26693)  (9.6E-07)  (0.28529)  (2.7E-07)
[ 1.02338] [-1.80107] [-1.18832] [-1.41158]

LOG(CPI(-7)/CPI(-8)) -3.222662  2.08E-06  0.553517  4.92E-07
 (2.75324)  (1.2E-06)  (0.34649)  (3.3E-07)
[-1.17050] [ 1.78026] [ 1.59749] [ 1.48710]

LOG(CPI(-8)/CPI(-9))  0.173766 -1.22E-07 -0.027853 -3.06E-08
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 (0.23640)  (1.0E-07)  (0.02975)  (2.8E-08)
[ 0.73504] [-1.21582] [-0.93620] [-1.07669]

LOG(M2(-1)*CPI(-2))/
(M2(-2)*CPI(-1)) -1124091.  1.386720 -89362.55  0.179253

 (986053.)  (0.41873)  (124093.)  (0.11857)
[-1.13999] [ 3.31173] [-0.72012] [ 1.51174]

LOG(M2(-2)*CPI(-3))/
(M2(-3)*CPI(-2))  1093976. -0.141522 -217720.2 -0.146104

 (1243121)  (0.52790)  (156445.)  (0.14949)
[ 0.88002] [-0.26809] [-1.39167] [-0.97737]

LOG(M2(-3)*CPI(-4))/
(M2(-4)*CPI(-3))  346029.1 -0.244107  672719.2 -0.074277

 (1293073)  (0.54911)  (162731.)  (0.15549)
[ 0.26760] [-0.44455] [ 4.13392] [-0.47769]

LOG(M2(-4)*CPI(-5))/
(M2(-5)*CPI(-4)) -58857.95 -0.371673 -105891.4 -0.017779

 (1464681)  (0.62198)  (184328.)  (0.17613)
[-0.04018] [-0.59756] [-0.57447] [-0.10094]

LOG(M2(-5)*CPI(-6))/
(M2(-6)*CPI(-5)) -1552052.  0.716890 -513732.7  0.210684

 (1348657)  (0.57271)  (169727.)  (0.16218)
[-1.15081] [ 1.25175] [-3.02682] [ 1.29909]

LOG(M2(-6)*CPI(-7))/
(M2(-7)*CPI(-6))  2474585. -1.129148  136029.1 -0.283720

 (1411145)  (0.59925)  (177591.)  (0.16969)
[ 1.75360] [-1.88428] [ 0.76597] [-1.67197]

LOG(M2(-7)*CPI(-8))/
(M2(-8)*CPI(-7)) -1143934.  0.939088  237714.7  0.171714

 (1395789)  (0.59273)  (175658.)  (0.16785)
[-0.81956] [ 1.58435] [ 1.35328] [ 1.02305]

LOG(M2(-8)*CPI(-9))/
(M2(-9)*CPI(-8)) -67434.69 -0.145912 -108200.7 -0.025623

 (1028418)  (0.43672)  (129425.)  (0.12367)
[-0.06557] [-0.33411] [-0.83601] [-0.20719]
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LOG(S(-1)/S(-2))  0.155353  4.08E-07  0.440338 -1.93E-08
 (1.03339)  (4.4E-07)  (0.13005)  (1.2E-07)
[ 0.15033] [ 0.92977] [ 3.38591] [-0.15495]

LOG(S(-2)/S(-3))  1.015424 -5.25E-07 -0.009314 -1.67E-07
 (1.22519)  (5.2E-07)  (0.15419)  (1.5E-07)
[ 0.82879] [-1.00976] [-0.06041] [-1.13610]

LOG(S(-3)/S(-4)) -1.183008  5.24E-07 -0.038728  1.16E-07
 (1.24061)  (5.3E-07)  (0.15613)  (1.5E-07)
[-0.95357] [ 0.99527] [-0.24805] [ 0.78005]

LOG(S(-4)/S(-5))  1.352778 -6.44E-07 -0.165691 -1.40E-07
 (1.12576)  (4.8E-07)  (0.14167)  (1.4E-07)
[ 1.20166] [-1.34696] [-1.16952] [-1.03730]

LOG(S(-5)/S(-6)) -0.003316  4.29E-08  0.066897  1.17E-08
 (1.15627)  (4.9E-07)  (0.14551)  (1.4E-07)
[-0.00287] [ 0.08732] [ 0.45973] [ 0.08379]

LOG(S(-6)/S(-7))  1.477402 -7.62E-07 -0.261629 -2.10E-07
 (1.08621)  (4.6E-07)  (0.13670)  (1.3E-07)
[ 1.36015] [-1.65249] [-1.91393] [-1.60482]

LOG(S(-7)/S(-8)) -2.959893  1.43E-06  0.307172  3.80E-07
 (1.13053)  (4.8E-07)  (0.14228)  (1.4E-07)
[-2.61814] [ 2.98850] [ 2.15899] [ 2.79388]

LOG(S(-8)/S(-9))  0.801482 -6.81E-07 -0.167112 -1.32E-07
 (1.03107)  (4.4E-07)  (0.12976)  (1.2E-07)
[ 0.77733] [-1.55471] [-1.28787] [-1.06650]

LOG(Y(-1)*CPI(-2))/
(Y(-2)*CPI(-1)) -10885739  1.491124  730348.7  1.355489

 (7750605)  (3.29132)  (975403.)  (0.93202)
[-1.40450] [ 0.45305] [ 0.74877] [ 1.45436]

LOG(Y(-2)*CPI(-3))/
(Y(-3)*CPI(-2)) -1826348.  2.288617  1119506.  0.915619

 (8682990)  (3.68726)  (1092742)  (1.04414)
[-0.21034] [ 0.62068] [ 1.02449] [ 0.87691]
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LOG(Y(-3)*CPI(-4))/
(Y(-4)*CPI(-3))  13443056 -4.027681 -3557529. -1.265146

 (9433807)  (4.00609)  (1187231)  (1.13443)
[ 1.42499] [-1.00539] [-2.99649] [-1.11523]

LOG(Y(-4)*CPI(-5))/
(Y(-5)*CPI(-4))  7011021. -0.803888  1647293. -0.684973

 (1.0E+07)  (4.43331)  (1313841)  (1.25541)
[ 0.67156] [-0.18133] [ 1.25380] [-0.54562]

LOG(Y(-5)*CPI(-6))/
(Y(-6)*CPI(-5))  7908307. -5.957737  2022657. -1.392761

 (9385601)  (3.98562)  (1181165)  (1.12863)
[ 0.84260] [-1.49481] [ 1.71243] [-1.23403]

LOG(Y(-6)*CPI(-7))/
(Y(-7)*CPI(-6)) -348752.9 -4.630817 -4110652. -0.641311

 (1.9E+07)  (8.13381)  (2410507)  (2.30330)
[-0.01821] [-0.56933] [-1.70531] [-0.27843]

LOG(Y(-7)*CPI(-8))/
(Y(-8)*CPI(-7)) -39101574  26.37749  5794043.  6.187904

 (3.3E+07)  (13.9246)  (4126641)  (3.94310)
[-1.19247] [ 1.89431] [ 1.40406] [ 1.56930]

LOG(Y(-8)*CPI(-9))/
(Y(-9)*CPI(-8))  24101866 -15.03451 -3661395. -3.565944

 (2.0E+07)  (8.55885)  (2536469)  (2.42365)
[ 1.19583] [-1.75660] [-1.44350] [-1.47131]

C -0.041462  2.73E-08  0.005251  5.98E-09
 (0.05376)  (2.3E-08)  (0.00677)  (6.5E-09)
[-0.77120] [ 1.19648] [ 0.77611] [ 0.92568]

 R-squared  0.334984  0.959647  0.501628  0.921828
 Adj. R-squared -0.051934  0.936169  0.211666  0.876346
 Sum sq. resids  0.449364  8.10E-14  0.007117  6.50E-15
 S.E. equation  0.090389  3.84E-08  0.011375  1.09E-08
 F-statistic  0.865775  40.87386  1.729980  20.26804
 Log likelihood  107.3328  1398.468  289.7283  1509.497
 Akaike AIC -1.689383 -31.03337 -5.834734 -33.55675
 Schwarz SC -0.760381 -30.10437 -4.905733 -32.62775
 Mean dependent -0.003045  3.58E-07  0.004117  1.15E-07



383

Vector autoregression model of inflation in mongolia Taivan Ulziideleg

 S.D. dependent  0.088130  1.52E-07  0.012812  3.09E-08

 Determinant resid covariance (dof 
adj.)  5.05E-40

 Determinant resid covariance  7.70E-41
 Log likelihood  3564.591
 Akaike information criterion -78.01344
 Schwarz criterion -74.29743

Source: Bank of Mongolia, 2005. http://www.mongolbank.mn/ (2006/03/10)
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APPENDIx D

Figure 2. Impulse response function (Inflation from beginning of year)
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ABSTRACT

Including quarterly data from 1994-2004, and based on the classical theory 
of monetary policy and several empirical research, we have modeled the 
econometric model that indicate the relationship between money supply, 
exchange rate and inflation via CPI in the case of Mongolia. A series of 
tests have been done regarding to the true model. A positive finding is that 
the money supply and exchange rate have highly effects on inflation. This 
result may be developed in further study for the inflation targeting policy in 
Mongolia.

Keywords: Inflation, Econometric modelling, Econometric 
testing

JEL Classification: C30, C,50, C51, C52
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I. INTRODuCTION

Many controversies were raised in order to solve for the issues of inflation 
such as causes of inflation, whether the inflation has negative or positive 
effects on economy, and how the government can control it though monetary 
policies…etc. Mongolia has undergone dramatic changes during its 
transition to a market economy, with fundamental restructuring in both the 
real economy and the financial sector. The policy of Mongolia’s monetary 
authorities has been to keep the growth rate of the money supply stable while 
dealing with these transition-specific challenges as they occur. In addition, 
because of Mongolia’s climate, which is characterized by extremes of 
temperature, the Mongolian economy is highly seasonal, and the authorities 
have occasionally intervened in the foreign exchange market to avoid 
excessive exchange rate fluctuations stemming from large, weather-related 
swings in exports and imports. Such a pragmatic approach to monetary policy 
has been necessary in many transition economies. Therefore, in order to 
analyze the role of policies during the translation the study will examine the 
relationship between the monetary policies-though monetary indicators, and 
the inflation by the establishment of inflation model.

II. LITERATuRE REVIEW

When one turns to a discussion of the causes of inflation in developing 
countries one finds that the literature contains two major competing 
hypotheses which attempt to explain the phenomenon. First, there is the 
monetarist model, which sees inflation as a monetary phenomenon, the 
control of which requires a control of the money supply as a necessary and 
sufficient condition such that it grows at a rate consistent with the growth of 
demand for money with stable prices. The monetarist model is predicated 
upon the existence of a stable demand for money. An existence of stable 
demand for money in Mongolia itself might be a disputable proposition 
due to the numerous deep structural changes, which are underway within 
Mongolian economy since 1990.

Another model is structuralist model, by contrast, argues that the causes of 
inflation must be sought in certain structural characteristics of developing 
countries which make them particularly inflation-prone and that elimination 
of inflation requires that policy be directed toward removing the various 
bottlenecks which are said to initiate and perpetuate inflation. 
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Several researches have been set up in sphere of monetarist model. According 
to Mankiw (Macroeconomics book, 2003), inflation is simply an in crease in 
overall level of prices, and this can be express in term of money exchange 
equation:

Velocity (V) * money supply (M) = real GDP*GDP deflator =

= nominal GDP (Y)

Or V = Y/M = (P*Q)/M

Of which: Q is the total number of items purchased during period of time

   P is the average price level for the economy during period of time

If V and Q are constant, then we can state the equation of exchange in terms 
of rates of growth:

The rate of growth of the money supply = the inflation rate.

Intuitionally the economy’s overall level of price can be look at the price 
of a basket of good and services or in other way, it measures the value of 
money. Because money is used in virtually all economic transactions, it has 
a powerful effect on economic activity. An increase in the supply of money 
puts more money in the hands of consumers, making them feel wealthier, 
thus stimulating increased spending. Business firms respond to increased 
sales by ordering more raw materials and increasing production. The spread 
of business activity increases the demand for labor and raises the demand for 
capital goods. In a buoyant economy, stock market prices rise and firms issue 
equity and debt. If the money supply continues to expand, prices begin to 
rise, especially if output growth reaches capacity limits. As the public begins 
to expect inflation, lenders insist on higher interest rates to offset an expected 
decline in purchasing power over the life of their loans. Inflation sometimes 
is defined informally as “too much money chasing too few goods.”(Dwyer 
and Hafer,1999). This statement implied that a rise in the price level means 
a lower value of money because now people have to pay more for smaller 
quantity of good and services. The statement also captures important aspects 
of why money growth is related to inflation. Still, it is better to define 
inflation as increases in the general level of prices rather than in terms 
of why increases in the general price level occur. In the researcher 1998, 
Rolnick and Weber found that there were extremely high correlation between 
money growth and inflation. Moreover, they also indicated that the strength 
of the relationship does not vary with the measure of money used. The 
correlation between money growth, measured by primary money, secondary 
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money, or M2, and inflation is always 0.99. That shows the linear relation 
between monetary growth and inflation. By the research in 2004 D.Gan-
Ochir considered monetary factors that influence inflation. Consequently, he 
has established the relationship between the monetary aggregates and did 
prediction of inflation rate in the next years. Other research by D. Bathsukh 
(2003) was also set up the dynamic model to forecast the change in inflation 
rate based on monetary growth.

In addition, exchange rate is also considered as one of factors affects 
inflation. Basically, the exchange rate measures the price of one currency 
in term of others. In the very short term, it is the only variable explaining 
inflation directly or in other words, if the exchange rate changes, businesses 
immediately react by adjusting domestic prices. Sluk (2002) found that the 
exchange rate has a significant effect on inflation during all time periods 
examined in Mongolia. The country’s experiences seasonal movements in 
the exchange rate, which, if left unsmoothed, could have undesirable effects 
on inflation An another research done by Siliverstovs and Bilan (2005) 
in Ukraine also shows that there is a close link between exchange rate 
development and inflation. In fact, in all cases, reduction of inflation was due 
to lower import prices. The credibility the Bank of Mauritius has recently 
established with its 'inflation targeting lite' regime has allowed it to shift from 
an emphasis on exchange rate targeting towards inflation targeting.

This paper will develop a macro finance model for the inflation case, 
allowing the investigation of Mongolia experience with inflation targeting as 
described in Stone (2003). By estimating a model in which the yield curve is 
modeled explicitly we are able to obtain estimates of inflation expectations.

III. METHODOLOGY

In this study, in order to analyze the phenomenon of inflation in case of 
Mongolia, firstly, we will do the secondary research to develop our theory 
that is a base for building the model. The method of Ordinary Least Square 
(OLS) is employed basing on the statistics and data from the IMF to estimate 
our built model.

Data used in this study are quarterly spanning 1995-2004 (including 40 
data points or observations) that sourced from IMF. We start with the year 
1995 as it was marked by relative stabilization of macroeconomic indicators 
compared to severe economic decline and hyperination observed in earlier 
periods. 
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Basing on our discussion from the above, we could therefore choose the 
following variables:

Consumer price index, CPIt that reflects the change in average level of prices

Exchange rate, in logs: LnExt ($Togrogs/$US)

Money supply: narrow money M1 and broad monetary aggregate M2, in 
logs: LM1t, LM2t respectively (millions of Togrogs end of the period), and 
our model will be:  CPIt = γ0 + γ1 In(M1)t + γ2 In(M2)t + γ3 In(Ex)t + ut

Practically, in term of studying the relationship between money supply, 
exchange rate and inflation, the Lin-Log model will be able to express the 
percent growth in inflation of Mogolia (via CPI) for an absolute change 
in money supply and exchange rate as well. Let us interpret the slope 
coefficient:

inf
( , ) Rei

Changein lation ChangeinY
Changein Ln M Ex latievechangein X

g = =

IV. RESuLTS 

Assume that we have already constructed the true model which expresses 
the effects of money supply and exchange rate on inflation in Mongolia as 
discussed above:

CPIt = γ0 + γ1 In(M1)t + γ2 In(M2)t + γ3 In(Ex)t + ut

Now, we start running the regression for our model. The results will give as 
(Appendix A):

CPI = -444.9306351 + 10.0572671*LNM1 + 8.400272755*LNM2 + 

+ 46.1229659*LNEX
Se = (13.27225)  (6.467621) (4.175690) (5.160813)

t = (-33.52337)  (1.555018)  (0.0518)  (8.937150)

P = (0.0000)   (0.1287)  (0.0000)  (0.0000)

R-squared = 0.979083; n = 40; F-statistic = 561.7073

Interpreted in the manner described earlier the equation states that an increase 
in money supply or exchange rate of 1 percent, on average, leads to about 
0.10 M1; 0.84 M2 and 4.61 increases respectively. 
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4.1. Test for multicollinearity

LogM2t = λ * LogM1t + νt

From the estimated results we can see that R2 is high (0.979083) and 
positive coefficients of predictors. However, these regressors log (M1) and 
log (M2) are statistically insignificant t-test. Thus, we should suspect that 
those two variables may be mutually correlated. According to Gujarati (2004: 
347), generally there is no exactly linear relationship among the estimated 
variables, especially in data involving economic time series. In our case, the 
less perfect multicollinear between the variable can be expressed as:

 where vi is a stochastic error term.

To find out the problem, we firstly carry out a pair-wise correlation. It can be 
shown in the table below:

Table 1. The pair-wise correlation between variables
LNM2 LNM1 LNEx CPI

LNm2 1.00 0.97 0.82 0.92
LNM1 0.97 1.00 0.90 0.96
LNEX 0.82 0.90 1.00 0.96

CPI 0.92 0.96 0.96 1.00

It is clearly seen that correlation between M1 and M2 (r12 exceeds 0.9) is too 
high that will cause large variance because:

2 2
2 212

21, 2 1 2
12

*ˆ ˆ( ) *(1 ) i i
rCov x xr

δg g −=
− ∑ ∑

As collinearity increases, the covariance of two estimators increases, and 
reaches infinity as r12 = 1. Thus, then multicollinearity is serious problem. To 
solve the problem, we will drop one variable out of the model. 

Actually, from the critical study in term of macroeconomics in the previous 
section, we know that M2 is broad money which includes M1. This might be 
a main cause of multicollinearity. We therefore get M1 out of our model, and 
our new model can be shown as:

1 2ln( 2) ln( )t t t tCPI M Ex ug g g
Λ

= + + +

With the new model, we run the regression and a result given in the 
Appendix B.

CPI = -444.1762526 + 52.06044786*LNEX + 14.46126832*LNM2
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Se = (13.50161)  (3.486649)  (1.607987)

t = (-32.89803)  (14.93137)  (8.993398)

P = (0.0000)   (0.0000)  (0.0000)

R-squared = 0.979083; n = 40; F-statistic = 811.8012

The results show that after getting M1 out of the model, the standard errors 
are quite small in comparison with its coefficients. t values are large and P 
values equal to zero that both are significant. However, the DW indicator is a 
bit small. It might tell us about autocorrelation.

4.2. Test for autocorrelation

From the regression, we see that the Durbin-Watson stat is not much 
significant (d =1.335499). That result might make us be suspect that there 
is an autocorrelation. This phenomenon means that the error terms are 
interrelated – that is, prior error information influences the value of the 
current error term. The current error term can be written as some function of 
previous error terms: 

ut = αut-1 = νt

Thus, for more precise we will look at the residual’s graph:

Figure 1. Residuals graph
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Thus, for more precise we will look at the residual’s graph: 

Figure 3 Residuals graph 

 

The graph tells us that CPI of previous period also affects the next period and that will occur over time.  
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The graph tells us that CPI of previous period also affects the next period and 
that will occur over time. 
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Breusch-Godfrey test

However, to avoid some pitfalls of the Durbin-Watson test, we will apply the 
Breusch-Godfrey (BG) test of autocorrelation that is general in the sense of 
allowing for non-stochastic regressors such as the lagged value of regression. 
This lagged value can be then added to the model. 

Recall the model: 1 2ln( 2) ln( )t t t tCPI M Ex ug g g
Λ

= + + + , 

and assume that error term ut follows the pth-order autoregressive, AR(p): 
tptpttt uuuu ερρρ ++++= −−− ...2211

To treat this problem, we will put lagged variable in our model. The new 
model then will be:

0 1 2ln( 2) ln( ) (1)t t t tCPI M Ex AR ug g g= + + + +

Based on the new model, we run the regression to obtain the result as: 

CPI = -428.7244058 + 47.45893757*LNEX + 15.76219538*LNM2 +

 + [AR(1)=0.3118824325]
Se = (21.21859)  (5.194420) (2.177666) (0.158977)

t = (-20.20513)  (9.136522)  (7.238113) (1.961804)

P = (0.0000)   (0.000)   (0.0000)  (0.0578)

R-squared = 0.977752; n = 39; F-statistic = 512.7198; d = 1.843902

Under the null hypothesis of no serial autocorrelation: H0 : ρ1 = ρ2 = 0, then 
we now calculate the BG: (n - p)R2 ≈ X2

p based on our output of BG serial 
autocorrelation (Appendix D).

(n - p)R2 = (40 - 1)* 0.0712598 = 2.779132

Choose α = 5%, we have χ2
1 = 3.84146 > (n-p)*R2 = 2.779132, thus, we fail 

to reject the null hypothesis of no serial autocorrelation, and obviously there 
is no need to consider more than one lag.

Durbin Watson test

The new model with Durbin-Watson stat. d = 1.843902 is close to 2 
that mean we can confidently say that there may be slightly positive 
autocorrelation (also see Appendix C). 

With 39 observations and three explanatory variables (excluding the intercept 
term), we will have a significant points of dL and dU at 5% significant level as: 
dL =1.137 dU =1.453.
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Assume: Ho: σ = 0 versus H1: σ ≠ 0, and dU =1.453 < d = 1.843902 < 4 –  
– (dU =1.453)

dU =1.453 < d = 1.843902 < 2.547 that, there is statically significant evidence 
of no autocorrelation either positive of negative.

Run test

In order to ensure our results we should carry out another test. Then Run Test 
will be employed as:

Table 2. Autocorrelation Run test

Residuals +/_ Runs Residuals +/_ Runs Residuals +/_ Runs
-4.8528 - 1 1.2568 + 6 2.5433 + 12
-3.9983 - 1 -2.0682 - 7 1.3490 + 12
-1.1564 - 1 -4.3533 - 7 -3.2445 - 13
0.9175 + 2 0.9769 + 8 -3.3716 - 13
4.3353 + 2 -4.8388 - 9 -1.5395 - 13
3.9813 + 2 -7.0217 - 9 3.3382 + 14

-1.1111 - 3 -1.3120 - 9 -4.2132 - 15
-1.9032 - 3 7.6848 + 10 -5.6327 - 15
-5.5244 - 3 -0.8630 - 11 -1.8285 - 15
5.1231 + 4 -3.0439 - 11 0.7297 + 16
1.7559 + 4 4.9077 + 12 2.0137 + 16

-1.1077 - 5 7.4473 + 12 2.4997 + 16
4.0432 + 6 0.0545 + 12
7.6305 + 6 0.3965 + 12

N1= 20: number of positive signs (+ residuals); N2=20: number of negative 
signs (- residuals)

N: total number of observations = N1+ N2 = 40; R = 16: number of runs

Thus, Mean: E(R) =
 

1 22 2*20*201 1 21
40

N N
N

+ = + =

and variance 2 1 2 1 2
2 2

2 (2 ) 2*20*20*(2*20*20 40)
( 1) 40 *(40 1)R

N N N N N
N N

σ − −
= = =

− −  
9.7436

Now we construct the probability of 95% that the preceding interval will 
include R:
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Pr[ ( ) 1.96* ( ) 1.96* 0.95R RE R R E Rσ σ− ≤ ≤ + =

<=> Pr[21 1.96*3.1215 ( ) 1.96*3.1215 0.95R E R− ≤ ≤ + =

<=> Pr[14.8819 27.1181 0.95R≤ ≤ =

It is clearly seen that R falls inside the interval that means the null hypothesis 
of randomness is satisfied. We then ensure that there is no autocorrelation in 
our model.

4.3. Test normality of the error term 

The Jarque-Bera is a test of normality that is actually based on the OLS 
residuals. The JB test is valued at:

2 2( 3)*[ ]
6 24
S KJB n −

= + ;

where K = Kurtosis coefficient, and S is Skewness. For normality S=0 and K 
= 3. Therefore the value of JB test is expected to be zero. By using eview, we 
have obtained a result as: 

Figure 2. Linear relationship between M2, exchange rate and CPI
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 <=> Pr[14.8819 27.1181 0.95R    

It is clearly seen that R falls inside the interval that means the null hypothesis of randomness is satisfied. 

We then ensure that there is no autocorrelation in our model. 

3 Test normality of the error term  

The Jarque-Bera is a test of normality that is actually based on the OLS residuals. The JB test is valued at:  

2 2( 3)*[ ]
6 24
S KJB n 

  , 

where K = Kurtosis coefficient, and S is Skewness. For normality S=0 and K = 3. Therefore the value of JB 

test is expected to be zero. By using eview, we have obtained a result as:  

Figure 4 Linear relationship between M2, exchange rate and CPI 

 

The Jarque-Bera statistic is 2.81459 and the p-test is large, so we cannot reject the null of normality. If 

the p-statistic was very low (0.05 and below) we could reject the null of normality. The magnitude of the 

JB test is not large – it is a function of the sample size, and there are 51 observations so this is quite a 

reasonable figure. The Kurtosis is close to 3, and the Skewness is close to 0, and the observed histogram 

is reasonably bell-shaped. We can be quite comfortable that the residuals are essentially normally 

distributed 

4 Heteroskedasticity Test: 

Recall that one of the important assumptions of the classic linear regression model is that the variance 

of each disturbance term Ui, conditional on the chosen values of the explanatory variables, is some 

constant number equal to 2 . Symbolically, it can be expressed as: 

0

1

2

3

4

5

6

7

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

Series: Residuals
Sample 1995Q2 2004Q4
Observations 39

Mean      -6.10e-10
Median  -0.464645
Maximum  8.306800
Minimum -5.567488
Std. Dev.   3.620900
Skewness   0.525337
Kurtosis   2.452223

Jarque-Bera  2.281459
Probability  0.319586

The Jarque-Bera statistic is 2.81459 and the p-test is large, so we cannot 
reject the null of normality. If the p-statistic was very low (0.05 and below) 
we could reject the null of normality. The magnitude of the JB test is not 
large – it is a function of the sample size, and there are 51 observations so 
this is quite a reasonable figure. The Kurtosis is close to 3, and the Skewness 
is close to 0, and the observed histogram is reasonably bell-shaped. We can 
be quite comfortable that the residuals are essentially normally distributed.
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4.4. Heteroskedasticity Test:

Recall that one of the important assumptions of the classic linear regression 
model is that the variance of each disturbance term Ui, conditional on the 
chosen values of the explanatory variables, is some constant number equal to 
σ2. Symbolically, it can be expressed as:

E(u2
i) = σ2,    i = 1, 2, 3….n

With this assumption of homoskedasticity, our OLS will be BLUE. Thus, to 
ensure whether our model satisfies the assumption or not, it is very necessary 
to check heteroskedasticity. Actually, this phenomenon is that the conditional 
variance of Yi is not a constant. It increases as explanatory Xij increases that 
means: 

E(u2
i) = σi

2,    i = 1, 2, 3….n

Actually, if our model is heteroskedasticity, it may cause series of problems 
such as unbiased estimating of coefficients of explanatory variables, 
unnecessarily larger confidence interval. As consequence, a result of 
t-test and F-test will statistically be incorrect. To cope with the problem, 
there are several test can be employed to test our model whether there is 
heteroskedasticity in the data.  

White’s general heteroskedasticity test

This method require reordering the observations with respect to the X 
variable that supposedly caused heteroskedasticity. Generally, it is widely 
used as it does not rely on the normality assumption and easily to implement. 
By applying the method to the residuals obtained from regression, we have 
the following result (Appendix E). 

Table 3. General heteroskedasticity test

F-statistic 0.815692 Probability 0.547174
Obs*R-squared 4.289823 Probability 0.508487

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4073.239 6137.111 0.663706 0.5115
LNEX -297.5633 726.8197 -0.409405 0.6849
LNEX^2 -106.8754 138.8841 -0.769530 0.4471
LNEX*LNM2 147.6774 175.6612 0.840694 0.4066
LNm2 -507.0660 750.9706 -0.675214 0.5042
LNM2^2 -21.23811 23.76528 -0.893661 0.3780

R-squared 0.109995     Mean dependent var 12.73883
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Under the null hypothesis that there is no heteroskedasticity, we have n*R2 
follows the χdf

2 distribution: 

n * R2 ~ χdf
2 = 0.109614 * 39 = 4.274946

Choose the critical chi_square value for 5 df, we have: 

 for 5%, χ2
df=5 = 11.0705 > n*R2

,

 for 10%, χ2
df=5 = 9.2363 > n*R2

,

 for 25%, χ2
df=5 = 6.62568 > n*R2

Thus, for all our practical purposes, we can conclude that there is no 
heteroskedasticity in our data.

Goldfeld - Quandt test

This is also a popular method that is applicable if one as assumes the 
heteroskedastic variance, σ2

i is positive related to one of the explanatory 
variables in the regression model. Suppose σ2

i is positive related to exchange 
rate and money supply as:

σ2
i = σ2 * X2

i

Then, we, in turn, rank exchange rate and money supply as:

Before ranking, we will choose c central observation. Empirically, our data 
has 40 observation, so c value will be 8. 

+ Ranked by the exchange rate with the lowest X value, then omitting c = 8 
observations from central 

The regression based on the first 16 observations is:

CPI = -559.6518656 + 42.29864703 * LNEX + 29.75274908 * LNM2 + 

+ [AR(1)=-0.0306494754]

with RSS1 = 154.3905

-The regression based on the last 16 observations is:

CPI = -1664.423233 + 266.3944239*LNEX - 7.478146541*LNM2 + 

+ [AR(1)=-0.2160531046]

with RSS2 = 124.9626

From these results we obtain:
 

2

1

/ 154.3905/12 1.235494
/ 124.9626/12

RSS df
RSS df

λ = = =
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The critical F value for 12 df of both numerator and denominator at 5 percent 
level is 2.69, exceeds the estimated F(λ). Thus, we may conclude that there is 
no heteroskedasticity in the error variance.

+Ranked by the money supply, then omitting c = 8 observations from central, 

-The regression based on the first 16 observations is:

CPI = -611.7827184 + 38.13089521*LNEX + 36.50800683*LNM2 + 

+ [AR(1)=-0.329436164]

with RSS1 = 125.20707

-The regression based on the last 16 observations is:

CPI = -1438.982408 + 227.4055316*LNEX - 3.749316657*LNM2 + 

+ [AR(1)=-0.01690232852]

with RSS2 = 129.4435

We also obtain:
 

2

1

/ 125.20707/12 0.96727
/ 129.4435/12

RSS df
RSS df

λ = = =

Similarity, at 5 percent level is 2.69, the estimated F(λ) is smaller that means 
there is no heteroskedasticity in the error variance.

4.5. Spearman’s Rank correlation test

Apart from two test above, we also apply other test is Spearman’s rank test. 
To do this, we firstly estimate the Spearman’s rank correlation coefficient as:













−
−= ∑

)1(
61 2

2

nn
d
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where di is different in the ranks assigned to two different characteristics of 
ith individual and n is the number of individual ranked. Run the regression to 
find ui. Then, rank ui, m2 and ex, we have obtained the table as:
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Table 4. Rank correlation test of Heteroskedasticity 

Rui Rex d1i d2
1i Rm2 d2i d2

2i Rui Rex d1i d2i Rm2 d2i d2
2i

9 40 -31 961 40 -31 961 30 18 12 144 20 10 100
15 39 -24 576 39 -24 576 1 21 -20 400 19 -18 324
32 38 -6 36 36 -4 16 37 19 18 324 17 20 400
36 37 -1 1 37 -1 1 20 16 4 16 18 2 4
12 36 -24 576 38 -26 676 8 15 -7 49 16 -8 64
16 35 -19 361 35 -19 361 3 17 -14 196 15 -12 144
33 34 -1 1 33 0 0 40 14 26 676 14 26 676
25 33 -8 64 32 -7 49 39 13 26 676 13 26 676
6 28 -22 484 34 -28 784 21 12 9 81 12 9 81
7 32 -25 625 31 -24 576 29 11 18 324 11 18 324
27 31 -4 16 30 -3 9 19 10 9 81 10 9 81
34 30 4 16 24 10 100 17 9 8 64 9 8 64
14 29 -15 225 29 -15 225 28 7 21 441 8 20 400
2 27 -25 625 27 -25 625 18 8 10 100 7 11 121
31 26 5 25 26 5 25 13 6 7 49 6 7 49
23 25 -2 4 25 -2 4 5 5 0 0 5 0 0
11 23 -12 144 28 -17 289 26 3 23 529 4 22 484
35 24 11 121 23 12 144 38 4 34 1156 3 35 1225
10 22 -12 144 22 -12 144 24 2 22 484 2 22 484
4 20 -16 256 21 -17 289 22 1 21 441 1 21 441

11492 11996

As resulting in the table, we now calculate:

+ Correlation coefficient between ui and exchange rate:
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As resulting in the table, we now calculate : 

+ Correlation coefficient between ui and exchange rate: 
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t = -0.482597138 

Choose level of significant Choosing the significant level α=1%, we have tc = t0.05, 38= 2.0315 

 It is clearly seen that tc > computed t , thus there we may reject the null hypothesis of 

heteroskedasticity.  

Similarity, we can obtain the correlation coefficient between ui and money supply: 
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t = -0.778715637 =>  t  < tc = 2.0315 

From the test, there is no evidence of systematic relationship between the explanatory and the absolute 

value of residual, which might suggest that there is no heteroskedasticity. 

In fact, there is an another test, Breusch-Pagan-Godfrey, which may use to test the heteroskedasticity. 

However, strictly speaking, the BPG test is an asymptotic, large sample, test and in the present example 

40 observations may not constitute a large sample. With three tests previously done, we can be 

confident to get out of the heteroskedasticity problem. 

5 Chow test for structure stability 

Mongolia's experience has been different from that of most other transition countries. The country 

experienced a prolonged period of moderate inflation. Annual inflation fell below 10 percent in the first 

half of 1998 and has stayed low since then. However, it started raising in the decade of 20’s. In our study 

we will beak into two periods in order to find out whether there is a stability or not. The results of study 

can be express as: 

 The period of 1995Q1-2000Q2 

CPI1 = -519.8966475 + 35.0751438*LM21 + 30.3497092*LNEX1 + [AR(1)=0.4030732445] 

Se =  (60.21990)       (8.477368)  (8.099753)  (0.219053) 

Choose level of significant Choosing the significant level α = 1%, we have  
tc = t0.05, 38 = 2.0315

It is clearly seen that tc > computed |t|, thus there we may reject the null 
hypothesis of heteroskedasticity. 

Similarity, we can obtain the correlation coefficient between ui and money 
supply:
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can be express as: 

 The period of 1995Q1-2000Q2 
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Se =  (60.21990)       (8.477368)  (8.099753)  (0.219053) 

 

 

 20 

22 )-0.0780488(1
2-40*0.0780488-

1

2*









s

s

r

nr
t = -0.482597138 

Choose level of significant Choosing the significant level α=1%, we have tc = t0.05, 38= 2.0315 
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From the test, there is no evidence of systematic relationship between the explanatory and the absolute 

value of residual, which might suggest that there is no heteroskedasticity. 

In fact, there is an another test, Breusch-Pagan-Godfrey, which may use to test the heteroskedasticity. 

However, strictly speaking, the BPG test is an asymptotic, large sample, test and in the present example 

40 observations may not constitute a large sample. With three tests previously done, we can be 

confident to get out of the heteroskedasticity problem. 

5 Chow test for structure stability 

Mongolia's experience has been different from that of most other transition countries. The country 

experienced a prolonged period of moderate inflation. Annual inflation fell below 10 percent in the first 

half of 1998 and has stayed low since then. However, it started raising in the decade of 20’s. In our study 

we will beak into two periods in order to find out whether there is a stability or not. The results of study 

can be express as: 

 The period of 1995Q1-2000Q2 

CPI1 = -519.8966475 + 35.0751438*LM21 + 30.3497092*LNEX1 + [AR(1)=0.4030732445] 

Se =  (60.21990)       (8.477368)  (8.099753)  (0.219053) 

From the test, there is no evidence of systematic relationship between the 
explanatory and the absolute value of residual, which might suggest that there 
is no heteroskedasticity.

In fact, there is an another test, Breusch-Pagan-Godfrey, which may use to 
test the heteroskedasticity. However, strictly speaking, the BPG test is an 
asymptotic, large sample, test and in the present example 40 observations 
may not constitute a large sample. With three tests previously done, we can 
be confident to get out of the heteroskedasticity problem.

4.6. Chow test for structure stability

Mongolia's experience has been different from that of most other transition 
countries. The country experienced a prolonged period of moderate inflation. 
Annual inflation fell below 10 percent in the first half of 1998 and has stayed 
low since then. However, it started raising in the decade of 20’s. In our study 
we will beak into two periods in order to find out whether there is a stability 
or not. The results of study can be express as:

• The period of 1995Q1-2000Q2

CPI1 = -519.8966475 + 35.0751438*LM21 + 30.3497092*LNEX1 + 

+ [AR(1)=0.4030732445]
Se =  (60.21990)  (8.477368) (8.099753) (0.219053)

t = (-8.633303)  (4.137504)  (3.746992) (1.840071)

n1 = 21 observations after adjustments

R-squared = 0.967749; RSS1 = 256.3921; F-statistic = 170.0387

• The period of 2000Q3-2004Q4

CPI2 = -605.8891237 + 83.80639366*LM22 + 9.764379148*LNEX2 + 

+ [AR(1)=0.227024803]
Se = (665.0433)  (110.9730) (9.370922) (0.275093)
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t = (-0.911052)  (0.755196)  (1.041987) (0.825266)

n2 = 17 observations after adjustments

R-squared = 0.813054; RSS2 = 171.0886; F-statistic = 18.84624

Then

2 1
1

1

RSS 256.3921ˆ = 64.09803
n 4 4

σ = =
−

;
 

2 2
2

2

RSS 171.0886ˆ = 42.77215
n 4 4

σ = =
−

and 
2
1
2
2

ˆ 64.09803 1.49859
ˆ 42.77215

F σ
σ

= = = , 

follows the distribution 1 2( , ) (13,17)n k n kF F− − = = 2.345

We can see that F< Fc then we cannot reject the null and we can use the 
Chow test.

We have RUR= RSS1 + RSS2 = 256.3921 + 171.0886 = 427.4807 with 

df = (n1+n2-2k) = (21+17)-2*4= 30

( )
, 1 2 2

/
/ (n1+n2-2k)

R UR
k n n k

UR

RSS RSS k
F F

RSS + −

−
=  , =>

( )498.2149 427.4807 / 4 17.68355
427.4807 / (30) 14.24936

F
−

= =  = 1.24101

, 1 2 2 4,30k n n kF F+ − = = 2.69 excesses the computed F, we can therefore fail in 

rejecting the null hypothesis that means there is no structure change or break.

4.7. Test for specification errors

One of the assumptions of the class linear regression model is that the 
regression model used in the analysis is correctly specified. If the model is 
not correctly specified , we will encounter the problem of model specification 
error or bias. Thus, in the case of the inflation model, we will test for this 
assumption. Ramsey’s RESET test is one of general test for specification 
error. Assume we introduce the dependent variable CPI in some form as 
regressor, it should increase R2. 
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If the increase in R2 is statistically significant  on the basic of F-test, it will suggest that the model is mis-

specified.  

We now run the regression of model (1), the result obtained as (also see Appendix 7): 

CPI = -278.4594666 - 4.407466826*LNEX + 8.725926792*LNM2 + 32.52046365*LN(CPI)t
2  
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Where, df1 is the number of new regressor; df2 = n- number of parameters in the new model 

Choose level of significant α = 5%, then 125.405.0
34,12,1  FFFc dfdf

 . Obviously, Fc is exceeds the 

computed F that indicates that the model is not mis-specified. 

An another test for omitted variable is Wald test. This is a really common and regularly used restriction 

test, but is better for large samples. In this study, because of limited observation, we will not employ the 

test here. We therefore use other method which will be shown in the next part (F-test for incremental 

variable)  
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We now run the regression of model (1), the result obtained as (also see 
Appendix 7):

CPI = -278.4594666 - 4.407466826*LNEX + 8.725926792*LNM2 + 

+ 32.52046365*LN(CPI)t
2 + [AR(1)=0.2675383112]

with R2 = 0.979413; d = 1.753358

Then,
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. 
Obviously, Fc is exceeds the computed F that indicates that the model is not 
mis-specified.

An another test for omitted variable is Wald test. This is a really common 
and regularly used restriction test, but is better for large samples. In this 
study, because of limited observation, we will not employ the test here. We 
therefore use other method which will be shown in the next part (F-test for 
incremental variable) 

4.8. Test for an incremental of an explanatory variable 

In previous part, we also tested successfully for specification error. However, 
some economists argue that increase in bank interest rates has pushed up 
inflation. In fact, consumers and investors will face higher borrowing costs 
as interest rate increases. As consequently that will push up price at higher 
level. In the case of Mongolia, we will assume that interest rate also affects 
inflation, we then add it to the model to find out whether it has any effect on 
inflation:

0 1 2 3ln( 2) ln( ) ln( )t t t t tCPI M Ex Int ug g g g= + + + +

Run regression we have (Appendix 8): 

CPI = -453.1666117 + 16.02227963*LNM2 + 1.065209573*LNINT + 

+ 50.08061664*LNEX + [AR(1)=0.3356005178]

with R2 = 0.977935; F-statistic = 376.7226; d = 1.826516
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From the initial model, we have 

CPI = -428.761292 + 15.70320991*LOG(M2) + 47.56844772*LOG(EX) + 

+ [AR(1)=0.3115417286]
Se = (-20.19801)  (2.173094) (5.187411) (0.159050)

t = (21.22790)  (7.226200)  (9.169978) (1.958765) 

P = (0.0000)   (0.0000)  (0.0000)  (0.0581)

R-squared = 0.977752; df = 39; F-statistic = 512.7198
2 2

1
2

2

( ) /
(1 ) /

new old

new

R R dfF
R df
−

=
−  

Where, df1 is the number of new regressor, df2 is the number of parameters in 
the new model.

(0.977935-0.977752) /1 0.00183
(1 0.977935) / 34 0.000649

F = =
−

= 0.281985 < F1, 34
0.05 = 4.125. 

It is clearly seen that Interest rate does not affect inflation in Mongolia. 
Therefore, we will get the interest rate out of the model.

4.9. Testing the overall significance of the multiple regression using F test.

According to Gujarati (2004: 257), to test overall significance of the 
regression, F test can be employed to test the null hypothesis that all slope 
coefficients, γ1 and γ2, are simultaneously zero (H0). Alternatively, one or all 
of those will not be equal to zero (H1).

Recall our regression result (see Appendix 6): 

CPI = -428.761292 + 15.70320991*LOG(M2) + 47.56844772*LOG(EX) + 

+ [AR(1)=0.3115417286]
Se = (-20.19801)  (2.173094) (5.187411) (0.159050)

t = (21.22790)  (7.226200)  (9.169978) (1.958765)

P = (0.0000)   (0.0000)  (0.0000)  (0.0581)

R-squared = 0.977690; df = 39; F-statistic = 511.2607

Choose level significant α = 5%, we have: Fα(k-1,n-k) = F0.05(3,36) = 2.88

The F statistic tells us that the estimated parameters for the regression 
are effective, and so under the null hypothesis that there is no relationship 
between money supply, exchange rate and CPI this model is well estimated. 
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The p-value for this F statistic is practically zero. We can confidently use 
this as evidence to reject the null hypothesis, so this indicates that there is 
a relationship between money supply, exchange rate and CPI. Thus, we can 
confidently reject the null hypothesis that M2, exchange rate has no effect on 
CPI.

We can also express linear relationship between CPI and other estimated 
regressors by the graph (Figure 1).

Figure 3. Linear relationship between M2, exchange rate and CPI
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9 Testing the about individual regression coefficients using T test. 

Recall the assumption of OLS that ui follows N(0,σ2) distribution to ensure that 1, 2, 3 are minimum 

variance estimators in the entire class of unbiased estimators or in short they are BLUE. Thus, we will 

apply t-test to test hypotheses about individual partial regression 3coefficients for our CPI model: 
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Assume that under the null hypothesis Ho: 1 ≤ 0, alternately H1: 1 > 0 (other variables hold constant). 
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between CPI and M2. Actually we can look at P value is statistically significant ( P = 0). 

Similarity, we also test for the relation between CPI and Exchange rate. With P value equals to zero and 

t-test excesses the critical t0.025, 35, we can then conclude that CPI and Ex have a positive relationship. 

10 Test for the equality of two regression coefficients 

Actually, testing the equality of two regression coefficients is of practical important. Under the null 

hypothesis we assume that two coefficients are identical that means the coefficients (or elasticity in the 

case of variables expressed in logarithmic form) of money supply and exchange rate is the same.  
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4.10. Testing the about individual regression coefficients using T test.

Recall the assumption of OLS that ui follows N(0,σ2) distribution to ensure 
that γ1, γ2, γ3 are minimum variance estimators in the entire class of unbiased 
estimators or in short they are BLUE. Thus, we will apply t-test to test 
hypotheses about individual partial regression 3coefficients for our CPI 
model:

1 2ln( 2) ln( ) (1)t t t tCPI M Ex AR ug g g
Λ

= + + + +

Since, CPI, M2 and Ex are expected to be positively related as we mentioned 
in the previous part. We should therefore use right tail-test, that is:

1 1

1

ˆ 15.70321-0 7.22620
ˆ( ) 2.173094

t
Se
g g

g
−

= = =
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Assume that under the null hypothesis Ho: γ1 ≤ 0, alternately H1: γ1 > 0 (other 
variables hold constant).

Choose level of significant α = 5%, we have: t0.025, 35 = 2.0315, is smaller in 
comparison with the computed t. Thus, we can be comfortable to reject the 
null hypothesis that there is no relationship between CPI and M2. Actually 
we can look at P value is statistically significant (P = 0).

Similarity, we also test for the relation between CPI and Exchange rate. With 
P value equals to zero and t-test excesses the critical t0.025, 35, we can then 
conclude that CPI and Ex have a positive relationship.

4.11. Test for the equality of two regression coefficients

Actually, testing the equality of two regression coefficients is of practical 
important. Under the null hypothesis we assume that two coefficients are 
identical that means the coefficients (or elasticity in the case of variables 
expressed in logarithmic form) of money supply and exchange rate is the 
same. 

CPI = -428.761292 + 15.70320991*LOG(M2) + 47.56844772*LOG(EX) + 

+ [AR(1)=0.3115417286]
Se = (-20.19801)  (2.173094) (5.187411) (0.159050)

t = (21.22790)  (7.226200)  (9.169978) (1.958765)

R2 = 0.977719  1 1ˆ ˆ( , ) -4.612292Cov g g =

Now we should test:

H0: g1 = g2 or g1 - g2 = 0

Alternatively, H1: g1 ≠ g2.

Follows the classical assumption, we have: 

1 2 1 2

1 2

ˆ ˆ( ) ( ) ,
ˆ ˆ( )

t where
Se

g g g g
g g

− − −
=

−
; where

2 2
1 2 1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) (var( ) var( ) 2 ( , ) (2.173094) +( 5.187411) 2*( 4.612292)Se covg g g g g g− = + − = − −

2 2
1 2 1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) (var( ) var( ) 2 ( , ) (2.173094) +( 5.187411) 2*( 4.612292)Se covg g g g g g− = + − = − − = 6.391822

(15.7032 47.5684) 0 4.9853
6.3918

t − −
= = −



407

Relationship between inflation and monetary indicators of Mongolia  Taivan Ulziideleg

Choosing the significant level α=5%, we have tc = t0.05, 39-4=2.0315. For 35 
df, the absolute value t observed excesses the tc value and the P value is 
extremely small, thus, we can reject the null hypothesis that coefficients of 
money supply and exchange rate are identical.

4.12. Confidence intervals for coefficients

Because of sampling fluctuations, a single estimate is likely differ from the 
true value, although in repeated sampling its mean value is expected to be 
equal to the true value. Therefore, instead of relying on the point estimated 
alone, we may construct an interval around the point estimator such as for 
coefficient γ1 and γ2 . Under the assumption of OLS, all coefficients follow 
normal distribution. We can then use t distribution to establish the confidence 
interval:
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Choosing the significant level α =5%, that is, 95 % confidence coefficient 
then we have:

tc = t0.025, 39-4= 2.0315, substituting in (2):

The confidence interval for g1: 
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tc = t0.025, 39-4= 2.0315, substituting  in (2): 

The confidence interval for  1:  

 5.194420*2.031547.458945.194420*2.0315-47.45894Pr 1    

    36.90648 ≤ 1 ≤ 58.0114 

This interval is the probability that the specified fixed interval includes 1 

The confidence interval for  2:  

     1*)ˆ(ˆ)ˆ(*ˆPr 2/2/ tSeSet iiii  

 2.177666*2.031515.762202.177666*2.0315-15.76220Pr 2    

    11.33827 ≤ 2 ≤ 20.18613 

Again the interval is the probability that the specified fixed interval includes 2 

In short, given the confidence coefficient of 95%, in the long run, in 95 out of 100 cases interval like 

(36.90648; 58.0114) and (11.33827; 20.18613) will contain the true  1 and 2 respectively. 

5 Discussion 
Based on the econometric techniques, the series of tests have been done taking into account of the 

inflation model. The equation shows that inflation is strongly affected by exchange rate and money 

growth changes and that the pass-through is fast. Changes inflation of the prior period also has a 

significant impact on current inflation , but this effect takes longer to work its way through the economy 

than money supply and exchange rate changes. Results of the tests suggest that we has found extremely 

high correlation between money growth, exchange rate  and inflation. The model points to a dominant 

role of monetary policies in the behavior of inflation and shows a low persistence of inflation in 

Mongolia. Both factors contributed to the observed behavior of inflation.  

6 Conclusion 
Our results are based on limited money, exchange rate and CPI data from 1995-2004. The econometric 

results show that it is feasible to estimate robust money supply, exchange rate and inflation equations for 

Mongolia. The model expresses inflation as a function of money,  and the exchange rate, and may be 

ó 36.90648 ≤ g1 ≤ 58.0114

This interval is the probability that the specified fixed interval includes g1

The confidence interval for g2: 
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role of monetary policies in the behavior of inflation and shows a low persistence of inflation in 

Mongolia. Both factors contributed to the observed behavior of inflation.  

6 Conclusion 
Our results are based on limited money, exchange rate and CPI data from 1995-2004. The econometric 

results show that it is feasible to estimate robust money supply, exchange rate and inflation equations for 

Mongolia. The model expresses inflation as a function of money,  and the exchange rate, and may be 

ó 11.33827 ≤ g2 ≤ 20.18613

Again the interval is the probability that the specified fixed interval includes 
γ2

In short, given the confidence coefficient of 95%, in the long run, in 95 out 
of 100 cases interval like (36.90648; 58.0114) and (11.33827; 20.18613) will 
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contain the true γ1 and γ2 respectively.

V. DISCuSSION

Based on the econometric techniques, the series of tests have been done 
taking into account of the inflation model. The equation shows that inflation 
is strongly affected by exchange rate and money growth changes and that 
the pass-through is fast. Changes inflation of the prior period also has a 
significant impact on current inflation , but this effect takes longer to work 
its way through the economy than money supply and exchange rate changes. 
Results of the tests suggest that we has found extremely high correlation 
between money growth, exchange rate and inflation. The model points to a 
dominant role of monetary policies in the behavior of inflation and shows 
a low persistence of inflation in Mongolia. Both factors contributed to the 
observed behavior of inflation. 

VI. CONCLuSION

Our results are based on limited money, exchange rate and CPI data from 
1995-2004. The econometric results show that it is feasible to estimate robust 
money supply, exchange rate and inflation equations for Mongolia. The 
model expresses inflation as a function of money, and the exchange rate, and 
may be interpreted as portraying equilibrium in the goods market. In fact, the 
dynamics of inflation are strongly affected by current exchange rate changes 
and money growth that implications and ultimately designing better monetary 
policies and institutions. Our hope is that this study will stimulate research on 
models of monetary standards and encourage efforts to obtain better data on 
the experiences of countries under alternative monetary standards.
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APPENDIx A. ESTIMATION OF THE INFLATION MODEL 
WITH M1,M2 AND ExCHANGE RATE VARIABLES

0 1 2 3ln( 1) ln( 2) ln( )t t t t tCPI M M Ex ug g g g= + + + +

Dependent Variable: CPI
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -444.9306 13.27225 -33.52337 0.0000
LNM1 10.05727 6.467621 1.555018 0.1287
LNm2 8.400273 4.175690 2.011709 0.0518
LNEX 46.12297 5.160813 8.937150 0.0000

R-squared 0.979083     Mean dependent var 89.11825
Adjusted R-squared 0.977340     S.D. dependent var 25.68324
S.E. of regression 3.866128     Akaike info criterion 5.637024
Sum squared resid 538.0901     Schwarz criterion 5.805912
Log likelihood -108.7405     F-statistic 561.7073
Durbin-Watson stat 1.335499     Prob(F-statistic) 0.000000
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APPENDIx B. ESTIMATION OF THE INFLATION MODEL 
WITH M2, ExCHANGE RATE VARIABLES

1 2ln( 2) ln( )t t t tCPI M Ex ug g g
Λ

= + + +

Dependent Variable: CPI
Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -444.1763 13.50161 -32.89803 0.0000
LNEX 52.06045 3.486649 14.93137 0.0000
LNm2 14.46127 1.607987 8.993398 0.0000

R-squared 0.977719     Mean dependent var 89.11878
Adjusted R-squared 0.976515     S.D. dependent var 25.68324
S.E. of regression 3.935948     Akaike info criterion 5.650219
Sum squared resid 573.1923     Schwarz criterion 5.776885
Log likelihood -110.0044     F-statistic 811.8012
Durbin-Watson stat 1.418096     Prob(F-statistic) 0.000000
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APPENDIx C. ESTIMATION OF THE INFLATION MODEL 
WITH M2, ExCHANGE RATE AND LAGGED VARIABLES

Dependent Variable: CPI
Included observations: 39 after adjustments
Convergence achieved after 8 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -428.7244 21.21859 -20.20513 0.0000
LNEX 47.45894 5.194420 9.136522 0.0000
LNm2 15.76220 2.177666 7.238113 0.0000
AR(1) 0.311882 0.158977 1.961804 0.0578

R-squared 0.977752     Mean dependent var 90.59400
Adjusted R-squared 0.975845     S.D. dependent var 24.24139
S.E. of regression 3.767585     Akaike info criterion 5.587660
Sum squared resid 496.8143     Schwarz criterion 5.758282
Log likelihood -104.9594     F-statistic 512.7198
Durbin-Watson stat 1.843902     Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       .31
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APPENDIx D. BREuSCH-GODFREY SERIAL CORRELATION 
LM TEST:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.762166     Probability 0.105202
Obs*R-squared 2.850373     Probability 0.091353

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/27/05 Time: 01:17
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.149262 13.19144 -0.011315 0.9910
LNEX -0.263957 3.410174 -0.077403 0.9387
LNm2 0.158225 1.573894 0.100531 0.9205

RESID(-1) 0.268945 0.161823 1.661977 0.1052

R-squared 0.071259     Mean dependent var -2.61E-14
Adjusted R-squared -0.006136     S.D. dependent var 3.833698
S.E. of regression 3.845441     Akaike info criterion 5.626293
Sum squared resid 532.3470     Schwarz criterion 5.795181
Log likelihood -108.5259     F-statistic 0.920722
Durbin-Watson stat 1.747572     Prob(F-statistic) 0.440629
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APPENDIx F. WHITE GENERAL HETEROSKEDASTICITY 
TEST

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.815692     Probability 0.547174
Obs*R-squared 4.289823     Probability 0.508487

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/24/05 Time: 19:26
Sample: 1995Q2 2004Q4
Included observations: 39

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4073.239 6137.111 0.663706 0.5115
LNEX -297.5633 726.8197 -0.409405 0.6849

LNEX^2 -106.8754 138.8841 -0.769530 0.4471
LNEX*LNM2 147.6774 175.6612 0.840694 0.4066

LNm2 -507.0660 750.9706 -0.675214 0.5042
LNM2^2 -21.23811 23.76528 -0.893661 0.3780

R-squared 0.109995     Mean dependent var 12.73883
Adjusted R-squared -0.024854     S.D. dependent var 15.54712
S.E. of regression 15.73914     Akaike info criterion 8.490816
Sum squared resid 8174.775     Schwarz criterion 8.746749
Log likelihood -159.5709     F-statistic 0.815692
Durbin-Watson stat 2.184695     Prob(F-statistic) 0.547174
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APPENDIx H. TESTING THE OVERALL SIGNIFICANCE OF 
THE MuLTIPLE REGRESSION uSING F TEST

Dependent Variable: CPI
Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -428.7613 21.22790 -20.19801 0.0000
LOG(M2) 15.70321 2.173094 7.226200 0.0000
LOG(EX) 47.56845 5.187411 9.169978 0.0000

AR(1) 0.311542 0.159050 1.958765 0.0581

R-squared 0.977690     Mean dependent var 90.59333
Adjusted R-squared 0.975777     S.D. dependent var 24.24174
S.E. of regression 3.772892     Akaike info criterion 5.590475
Sum squared resid 498.2149     Schwarz criterion 5.761097
Log likelihood -105.0143     F-statistic 511.2607
Durbin-Watson stat 1.843954     Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       .31
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APPENDIx G. RAMSEY’S RESET TEST

Dependent Variable: CPI
Method: Least Squares
Date: 10/26/05 Time: 00:43
Sample (adjusted): 1995Q2 2004Q4
Included observations: 39 after adjustments
Convergence achieved after 12 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -278.4595 93.28704 -2.984975 0.0052
LNEX -4.407467 31.86888 -0.138300 0.8908
LNm2 8.725927 4.562112 1.912694 0.0642

LNCPI1 32.52046 19.53118 1.665054 0.1051
AR(1) 0.267538 0.167648 1.595831 0.1198

R-squared 0.979413     Mean dependent var 90.59400
Adjusted R-squared 0.976991     S.D. dependent var 24.24139
S.E. of regression 3.677094     Akaike info criterion 5.561332
Sum squared resid 459.7147     Schwarz criterion 5.774609
Log likelihood -103.4460     F-statistic 404.3852
Durbin-Watson stat 1.753358     Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       .27
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APPENDIx K. INCREMENTAL VARIABLE TEST

Dependent Variable: CPI
Included observations: 39 after adjustments
Convergence achieved after 12 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -453.1666 51.72192 -8.761596 0.0000
LNm2 16.02228 2.276099 7.039360 0.0000
LNINT 1.065210 1.947080 0.547080 0.5879
LNEX 50.08062 7.728773 6.479763 0.0000
AR(1) 0.335601 0.159987 2.097677 0.0434

R-squared 0.977935     Mean dependent var 90.59400
Adjusted R-squared 0.975339     S.D. dependent var 24.24139
S.E. of regression 3.806830     Akaike info criterion 5.630680
Sum squared resid 492.7265     Schwarz criterion 5.843957
Log likelihood -104.7983     F-statistic 376.7226
Durbin-Watson stat 1.826516     Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       .34
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