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ӨМНӨХ ҮГ

Эрхэм уншигч Таны амар амгаланг айлтгая!
Монголбанкны судалгааны товхимлын зорилго нь орчин цагийн 

загварчлал, шинжилгээний арга техникийг ашиглан эдийн засаг, бодлогын 
шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн системийн үйл ажиллагааг 
илүү сайн ойлгож мэдэх, өөрсдийн дүгнэлтийг уншигч Тантай хуваалцах 
явдал билээ. Төв банкны бодлогын шийдвэрийн ард өргөн хүрээтэй судалгаа, 
шинжилгээний ажил байдаг. Төв банкны судалгаа шинжилгээний цар хүрээ 
нь богино хугацааны эдийн засгийн шинжилгээнээс эхлээд урт хугацааны 
хөгжлийн стратегийг хамарсан байх шаардлага зүй ёсоор тавигдсан хэвээр 
байна.

Бид энэ удаа Монголбанкнаас 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлуудыг нэгтгэн Танд хүргэж байна. Энэ удаагийн товхимолд Монгол 
улсын мөнгөний бодлогын түүх, мөнгөний болон макро зохистой бодлогын 
нөлөө, өрхийн зээлийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, төгрөгийн тэнцвэрт 
ханш, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс зэрэг судалгааны ажил орсныг 
онцолмоор байна. Үүний зэрэгцээ гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд 
үзүүлэх нөлөө, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэлцлийн зардал болон 2017 
онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын хэрэгжилт үр дүнгийн талаарх 
хөндлөнгийн байгууллагуудын хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудтай танилцах 
боломжтой.  

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.

Уншигч Та Монголбанкны судалгааны товхимлын талаарх санал бодлоо 
Монголбанкинд ирүүлбэл бид ихэд талархах болно.

Хүндэтгэсэн, 
Судалгаа, статистикийн газрын захирал 

Д.Ган-Очир
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1 Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор, Монголбанкны Ерөнхийлөгч. 
Цахим шуудан: bayartsaikhan@mongolbank.mn 
Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг 
илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай 
байх болно.
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ХУРААНГУЙ
XVII-XX зууны эхэн үеийн Монгол Улсад үндэсний мөнгөн тэмдэгт, банк, 

зээлийн үндэсний тогтолцоо байхгүй байсан учраас хятадын мөнгө хүүлэгч 
капитал ноёрхож, гадаад худалдаа тэгш бус байсан билээ. 1895 онд Орос, 
Хятадын банк байгуулагдаж, 1990 онд салбараа Хүрээ, Улиастайд байгуулж 
байжээ. Хятадын Засгийн газар Ар Монголын автономит засаглалыг 
халснаар 1918 онд Хятадын банкийг хааж, Хязгаарын банк байгуулсан 
байна. Харин 1924 онд Монгол-Зөвлөлтийн “Худалдаа, аж үйлдвэрийн банк 
(Монголбанк)” байгуулагдсанаар үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй болж, орчин 
үеийн банкны салбарын эхлэл, мөнгөний бодлогын суурь тавигджээ.

Түлхүүр үгс: Банк, үндэсний мөнгөн тэмдэгт, гадаад худалдаа, худалдаа
JEL ангилал: E42, E51, E58, G21, H74
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I. УДИРТГАЛ
Оросын нэрт эрдэмтэн И.Майскийн тооцоолсноор Монголын гадаадаас 

оруулж ирдэг барааны хэмжээ 1919-1920 оны үед 20 сая алтан рубль байсны 
62 орчим хувь нь хүнсний бүтээгдэхүүн, 16 орчим хувь нь нэхмэлийн зүйл, 
22 хувь нь бусад эд бараа байсан нь тухайн үеийн төлбөрийн тэнцлийг 
тод харуулж байна. Гадаадаас оруулж ирсэн барааны оронд жилд нэг сая 
орчим мал, 500-аад мянган пүү ноос, хялгас, нэг сая гаруй ширхэг малын 
арьс, шир, ангийн үсийг төлбөр болгон гадагш төлдөг байснаас гадна 
харьцангуй өндөр хэрэглээ бүхий 100 мянга орчим хятад иргэн, 5 мянган 
орос иргэн манай оронд амьдарч байсан ажээ. Тэдний хэрэгцээ манай орны 
газрын баялаг, алтны олборлолт болон орос, хятад худалдаачдын орлогоор 
нөхөгддөг байлаа (Т.Намжим, 2014). 

XVII зууны эцсээр манай оронд манж, хятадын худалдаачид нэвтрэн 
орж эхэлснээр худалдааны зах зээл өргөжиж, Их хүрээ, Хиагт, Ховд, 
Улиастай нь худалдаа зах зээлийн гол төв болжээ. Хятадын худалдаачид 
мөнгө хүүлэх ажлыг эртнээс хийж байжээ. Да-Шень хүү пүүс 300 гаруй 
жил, Се-Сун-Чан пүүс 200 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж, Монголын бүх 
бараа гүйлгээг гартаа авсан хятадын 25 том пүүсийн 500 гаруй том, жижиг 
салбар манай орны өнцөг булан бүрт тархан суурьшжээ. Эдгээрийн гүйлгээ 
жилд дунджаар 300 мянгаас 2 сая рубль хүрч байсан ба нийт дүнгээр 15 
сая рубльд хүрч байжээ (Л.Лхамсүрэн, 1962). Хятадын худалдаачдын мөнгө 
хүүлэх үйл ажиллагаа нь бэлэн мөнгөөр зээл олгох, эд барааг зээлээр өгөх 
гэсэн хоёр чиглэлээр хийгддэг байжээ. Тэд орлогоо өсгөхийн тулд нарийн 
арга хэрэглэн, төлбөртэй иргэдийг өөрийн гарт барьж, зээлийн хүүгээр 
тогтмол орлого олж байхын тулд зээлийн өрийг бүрэн төлүүлэхгүй, зөвхөн 
хүүг нь цаг хугацаанд бүрэн авах зорилготой байсан ажээ. Түүнчлэн манай 
орны ноёд феодалуудын мөнгө зээлэх хүсэлтийг далимдуулан тэдэнтэй 
дотносон түншийн харилцаа тогтоож, хошууны нийт өрийг ард иргэдээр 
төлүүлэх арга хэрэглэж байлаа. Тэр үеийн хятадын хуулиар жилд авах хүү 
36 хувь байсан боловч үнэн хэрэгтээ 70-80, заримдаа бүр 100 хувь хүрдэг ч 
байжээ.

Монгол Улсад үндэсний валют, зээл, мөнгөний тогтолцоо байгаагүй 
учраас хятадын мөнгө хүүлэгчдийн капитал бүрэн эрхтэйгээр ноёрхож, 
өндөр ашиг олж байсан нь гадаад улс орнуудын анхаарлыг улам бүр татах 
болжээ.  XVIII зууны эхэн үе хүртэл монголчууд хятадын худалдаачдад 
төлөх өрөндөө залуу атан тэмээг 10 гаруй лан, ингэн тэмээг 7-8 лан, залуу 
морийг 3-4 лан, эр үхэр 5-6 лан, эр хонь 8 цэн гэх зэргээр үнэлэн өгч байсан 
бол XIX зууны хоёр дахь хагас гэхэд атан тэмээ 30 лан, ингэ 20 лан, морь 
8-10 лан зэрэг үнээр боддог байжээ. 

Даавуу, даалимба, цай, тамхинаас өгсүүлээд хэрэгцээний эд барааг 
зээлээр авахаас өөр аргагүй учир эд барааг зээлээр өгч худалдаачид ихээхэн 
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ашиг олдог байжээ. Жишээлбэл, 1919 онд 0.8 лан мөнгөний үнэтэй нэг 
ширхэг шахмал цайг хавар зээлээр авахад хойтон хавар хоёр төлөг өгнө. 
Мөн хонины нэхий, арьс ширийг барьцаалан зээл авах тохиолдол ч байв. 
Манай оронд гадаадын худалдаа мөнгө хүүлэх арга нэвтэрч дэлгэрэхийн 
зэрэгцээ сүм хийд худалдаа хийх, мөнгө хүүлэхийг сонирхох болжээ. 1869 
он буюу Бүрэн засагчийн 8 дугаар оны намар Хүрээнд хүү үржүүлэх сан бий 
болгожээ (Л.Лхамсүрэн, 1962). Хүрээний сангаас олон шавь нарт хүүлэн 
гаргасан мөнгө, цайнаас хурааж аваагүй өр Бадруулт төрийн тэргүүн (1875 
он) онд хүүлсэн эх мөнгө 22.9 мянга гаруй лан, хүү нь 16.9 мянган лан, бүгд 
39.8 мянган лан, бас хүүлсэн эх цай 5436.4 мянга, хүү нь 3463.4, бүгд 8899.8 
мянга болжээ. Зөвхөн долоон жилийн дотор уг жасын цай 26 хувь, харин 
хүүнд авсан цай 126 хувь, хүүтэй байгаа цай буюу зээлээр олгосон цай 87.3 
хувиар өсжээ. 

Л.Лхамсүрэн (1962)-ийн тооцсоноор сүм хийд шар цайнаас гадна цагаан 
мөнгө, орос, хятад мөнгөн тэмдэгтийг хүүлэх ажлыг бас л хэрэгжүүлж 
байлаа. 1919 онд нэг жилийн дотор цагаан мөнгө 48.5 лан, хүүнд нь авсан 
цагаан мөнгө 3.1 лан, орос цөлхөөв (цаасан) 189.3 мянга, хүүд нь 2.3 мянга, 
хятад янчаан 70 мянга, хүүд нь 8.4 мянган янчаан болсон нь сүм хийдээс 
мөнгө хүүлэх ажил үлэмж хэмжээнд хүрснийг харуулна. Гадаад, дотоодын 
мөнгө хүүлэх капитал манай оронд ийнхүү өргөн хүрээтэй байсан нь 
хувиа аргацаасан жижиг өрхийн хүрээний аж ахуйг задруулахад дөхөм 
болсноос өөр тус орны үйлдвэрлэх хүчнийг хөгжүүлэх, ард түмний 
амьдрал ахуйн нөхцөлийг сайжруулахад тус нэмэр болсонгүй. Харин ч 
ард түмнийг үгүйрэн хоосруулахад хүргэж байлаа. 

ХХ зууны эхэн үед манай орны эдийн засгийн буурангуй хөгжил, 
хоцрогдсон феодалын аж ахуй дэлхийн олон орноос зах зээлийг эзэмдэх 
гэсэн тэмцлийг өрнүүлж байлаа. Англи, Герман, Япон зэрэг улсын хувь 
нийлүүлсэн банк, хоршоолол тус улсын нутаг дэвсгэр дээр олноор 
байгуулагдаж, дэлхийн зах зээл дээр тогтворгүй болсон, ямар ч  баталгаагүй 
элдэв тэмдэгт цаасыг зах зээлд нэвтрүүлж, улс орны худалдааны онц 
эрхийг өөрсдийн ашиг тусын тулд зарцуулж, гадаадаас оруулах барааны 
үнэ, ардаас худалдан авах мал, түүхий эдийн үнийг дур зоргоор тогтоож, 
мөлжиж байжээ. 

Бусад улс орон Монголын зах зээлд нэвтэрсэн нь. XIX зууны эцэс, ХХ 
зууны эхээр Монгол Улс дэлхийн капиталист зах зээлийн хүрээнд татагдан 
орж, мах, түүхий эдийг үйлдвэрийн бараагаар солих болж, манай орны 
газрын баялгийг олборлох явдал ихэсжээ. АНУ Монгол оронд санаархаж 
250 сая ам.долларын хөрөнгөөр 1886 онд Манжуурт төмөр зам тавих эрхийг 
Манжийн Засгийн газраас хүсэхдээ Монголд газар, ой мод, уурхай ашиглах 
эрх олгохыг хүсэж байжээ. Гэвч энэ үед манай оронд эдийн засгийн хувьд 
нэвтрэхийг эрмэлзэж байсан Орос Улсын шахалтаар Манжийн засгийн газар 
зөвшөөрөөгүй байна. Түүнээс хойш удахгүй 1899 онд Оросын хөрөнгөтөн 
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В.Ю.Фонгрот гэгч Улиастайн жанжнаас 25 жилийн хугацаагаар Монголын 
Түшээт хан, Цэцэн хан аймагт алт ухах эрхийг авчээ. Алт ухах нийгэмлэг 
нь Монголор буюу “Монгол алт” хэмээн нэрлэгдэж байлаа. Монголор нь 
18 жил ажиллахдаа 10471 мянган мексик долларын үнэ бүхий 606 пүү алт 
олборлосон байна. 1895 онд байгуулагдсан Орос, Хятадын банк 1900 онд 
салбараа Хүрээ, Улиастайд байгуулжээ. Ар Монголд 1907 онд Английн 
болон Америкийн худалдааны пүүс байгуулагджээ. 

Их хүрээнд 1886 онд Оросын тусгай худалдаачдын газар байгуулагдсан 
байна. Оросын худалдааны пүүс 1910 он гэхэд 20 гаруй болж, 1911 онд 
Орос, Монголын худалдаанд Монголын худалдааны импорт нь экспортоос 
7 дахин бага байж, худалдааны алдагдалтай байсан байна. XIX зууны сүүлч 
XX зууны эхэн үед Монголд Хятад, Оросын худалдаанаас гадна Америк, 
Европын зарим орны 10 гаруй худалдааны пүүс ажиллаж байжээ. 1910 оны 
байдлаар тэдний гүйлгээ 25 саяд хүрч байлаа (Монгол Улсын түүх. Дэд 
боть). 1920-иод оны дунд үеийн бүрэн бус мэдээгээр манай оронд гадаад, 
дотоодын хувийн пүүс дэлгүүр 1967 байсны олонх нь Хятадынх байжээ. 
Харин Орос, Англи, Америк, Германы харьяат пүүс 81 байсан ажээ.

Гадаадын хөрөнгөтний капитал нь Монголын ард түмнийг өрөнд 
оруулсан мөлжлөгийн зэвсэг болсноор хувьсгалын өмнөх Монголын ард 
түмэн 20 сая орчим янчаан буюу 15 сая алтан рублийн өртэй байсан нь тэр 
үеийн ханшаар өрх бүрт 50-60 хоньтой тэнцэх өр байлаа. 

Мөнгө, төлбөр тооцооны хэрэгсэл. XIX, XX зууны эхэн буюу 
Монголбанк үүсэж бий болохын өмнөх үеийн эдийн засгийн харилцаанд 
төлбөр тооцоо, өртгийн хэмжүүр болон хуримтлалын үүргийг мал, цай, 
хадаг, цагаан мөнгө гэх мэт металл, мал, бусад эд зүйл гүйцэтгэж байлаа. 
Тухайлбал:

1. Ардын хувьсгалаас өмнөх Монгол оронд төлбөрийн хэрэгсэл нь 
тэмээ, адуу, шар байсан боловч энэ нь хувиа аргацаасан жижиг үйлдвэрлэлд 
тохирохгүй болж, түүний оронд хонь голлох үүрэг гүйцэтгэх болжээ. 
Арилжаа, солилцооны хүрээнд хонь нь тодорхой хэмжээний үнэтэй болох 
болсон боловч нас, шүд, тарга, хүчээр харилцан адилгүй, хадгалах боломж 
муу учир хонийг дангаар солилцох хэрэглүүр болгож болохгүй байв. Иймд 
XVII зууны үеэс эхлэн манай оронд мөнгөний нэгжийн үүргийг хатуу, зузаан, 
шахмал цай голлон гүйцэтгэж байжээ. Монгол Улсын Сангийн яам, Орос, 
Хятад худалдааны газрын дарга, Баруун, Зүүн гаалийн хорооны түшмэдийн 
хамтарсан хурлаас 1921 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Монгол улсад 
худалдаалах барааны үнийг тогтоожээ. Үүнд: цайг хунз хэмээх хулс, модон 
саванд хийж тээвэрлэдэг учир цайны үнэ, чанарыг хунзаар багцаалан 
тогтоодог байлаа. Цайг худалдан авагчийн төлбөрийн чадварыг харгалзан 
хугас буюу булан 1/2 , дөрвөн хуруу 1/4, шоо 1/8 гэж жижиглэсэн байдлаар 
борлуулдаг байсан нь бага өртгийг цайгаар хэмжих бололцоог тодорхой 
хэмжээнд бий болгожээ.
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2. XVIII-XIX зууны эхэн хүртэл сүм хийдийн мөнгөн тооцоог голдуу 
шар цайгаар хийдэг байжээ. 1909 онд Их хүрээний Дашчойлин дацангийн 
Их жасын жилийн орлого 639,194 шар цай буюу 10,653 хятад цай болсны 
дотор өргөл барьцаас олсон 294,407 шар цай, мал аж ахуйн орлого 193,821 
шар цай, мөнгө хүүлсний орлого 69,450 шар цай, худалдааны орлого 81,021 
шар цай болсон тухай бичсэн байжээ. 

3. Цагаан мөнгө нь мөнгөний үүргийг идэвхтэйгээр гүйцэтгэх болж, 
бусад таваарын дотроос хамгийн тохиромжтой нь байсан юм. Манжийн 
үед атан тэмээ 18-30 лан, морь 8-12 лан, шар үхэр 8-10 лан, хонь 1 лан, 
ямаа 5 цэн цагаан мөнгөтэй дүйж байжээ. Өртгийн сайн хэмжүүр болгохын 
тулд цагаан мөнгийг хувааж хэсэглэх шаардлага үүсэж байсан боловч ингэж 
хувааж худалдаанд хэрэглэхэд тохиромж муутай байсан учраас мөнгөн 
ембүү гарч иржээ. 

4. Манайд хэрэглэж байсан 1, 2, 3, 4, 5, 10 лангийн мөнгөн ембүүг 
Хятадад хийдэг байсан бөгөөд Хятадын улсын болон хувийн банк, пүүсээс 
гаргаж, хэзээ хаана цутгасныг нотлох тамга дарсан байдаг байжээ. Ембүүг 
арилжаа худалдаанд нэвтрүүлснээр жингийн мөнгийг хэрэглэхэд учирч 
байсан бэрхшээл зарим талаар арилсан ажээ. 

5. Зоос хэлбэрийн цагаан мөнгөн зоосыг Орос, Хятадад хэрэглэдэг 
байсан нь Монголын зах зээл дээр цагаан мөнгө, ембүүтэй хамт гүйгдэх 
болов. Монголд 1907 он хүртэл Оросын рубль хэмээх зоосон мөнгө 0.5 
лангийн хэмжээтэй байсан. Үүний зэрэгцээ 10, 15, 20, 25 мөнгөний бутархай 
копейк хэрэглэгдэж, хятадын зоосон мөнгө мөн гүйгдэж эхэлжээ. Монголын 
зэх зээлд зоосон мөнгө гарч ирснээр барааны гүйлгээ өргөжин хөгжиж, 
шуурхай болсон байна.

6. Цаасан мөнгө эхлээд Оросоос ирж байсан нь Монголын зах дээр 
өндөр нэр хүндтэй, өргөн дэлгэрч, үнэлэгдэх болов. Учир нь цагаан мөнгө 
нь худалдагдаж байгаа хэрэгцээний өртөг нь гуйвж, үнэ нь өөрчлөгдөж 
болзошгүй байсны дээр их хэмжээний мөнгийг авч явахад хүнд, тусгай 
тээвэр хэрэглэхэд хүрдэг. Харин цаасан мөнгө нь тодорхой тогтсон үнэ 
ханштай том, жижиг ямар ч зүйлийг худалдан авахад хөнгөн хялбар байв. 
Оросын цаасан мөнгөний зэрэгцээ Монголын зах зээл дээр Хятадын цаасан 
мөнгө хэрэглэгдэж эхэлжээ. Үүний дараа зах зээлд Оросын мөнгөн тэмдэгт 
зонхилох маягтай болсон ч Орос улс дэлхийн I дайнд татагдан орсны улмаас 
оросын мөнгөн тэмдэгт нь тогтвортой байдлаа алдах болсон тул хятадын 
мөнгөн тэмдэгт Монголын зах руу идэвхтэй тэмүүлэх болов. 1919 оны 
сүүлээр Хятадын ноёрхол сэргэж, хятад янчаан зах зээлд ноёлох болсон 
байна. 

Банк байгуулах сонирхол нэмэгдсэн нь. Гадаадын улс орнууд Монголд 
өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцсэн банк байгуулж зах зээлийг эзэмдэх, 
мөнгө хүүлэх явдлыг гүнзгийрүүлэн идэвхжүүлэх оролдлого газар авчээ. 
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Манай оронд өөрийн үндэсний банк байгаагүй, харин Богд хаант Засгийн 
газраас зөвшөөрөл авсан Орос, Хятадын болон гадаадын банк ажиллаж, 
мөнгөн гүйлгээ эрхэлж байжээ. 

1912 онд Орос, Монгол хоёр улсын худалдааны гэрээгээр Оросын пүүс, 
хоршоод түрээс хураалгахгүйгээр үйл ажиллагаа эрхлэх боломжтой болсон 
нь тус улсын мөнгө, санхүүгийн бүх асуудлыг мэдэлдээ авах, улмаар өөрийн 
эрх ашигт нийцсэн банк байгуулах нөхцөлийг бий болгохоор зорьж эхэлжээ. 
Оросын харьяат Юфермов гэгч Англи, Францын хувь нийлүүлсэн ДИУ банк 
байгуулах албан ёсны зөвшөөрлийг Богд хаант Монгол улсаас авсан анхны 
хүн нь болж байв. Хаант Оросын засгийн газар нь Сибирийн худалдааны 
банкинд эрхийг шилжүүлснээр дөрвөн жилийн дараа 1915 онд Нийслэл 
Хүрээнд Монголын үндэсний банкны ерөнхий захиргаа байгуулагдсан 
боловч мөнгөний гүйлгээг зохицуулах, зах зээлийг Оросын худалдаачдын 
ашиг сонирхолд нийцүүлэх, Монголын мал аж ахуйг хөгжүүлэх, туслах 
зэрэг зорилтоо биелүүлж чадалгүй 1919 онд хаагдсан байна. 

Мөн Богд хаант Засгийн газар Хятадын шахалтаар Хятадын банкны 
салбарыг Монголд нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрч 1918 оны 10 дугаар сард 
Хятадын “Чжун-го-юн-хан” гэдэг банктай гэрээ хийжээ. Энэ гэрээ Хятадын 
мөнгөн тэмдэгтийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байв. 1919 оны сүүлчээр Сю 
Шүй Жан автономиүүт дэглэмийг устган, Хятадын ноёрхлыг сэргээсэн 
нь хятадын мөнгөн тэмдэгтийг Монголын зах зээл дээр улам бэхжүүлсэн 
байна. Сю Шүй Жан 1918 онд нээсэн Хятадын банкийг хааж, оронд нь 
Хязгаарын банк гэгчийг байгуулан мөнгөн тэмдэгт гаргах эрх олгожээ. 

II. МӨНГӨ, ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУУРЬ ДЭД 
БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛСЭН НЬ

2.1. Институцийг бий болгосон нь
Монгол Улсад 1920 оны байдлаар гадаадын 5000 орчим худалдааны 

байгууллага, 2000 орчим худалдаачин ажиллаж байжээ. Тэдний мөнгөн 
гүйлгээний эргэлт 15-20 сая мексик долларын хэмжээнд хүрч байжээ. Мөн 
1923 онд байгуулагдсан гэрээгээр Центрсоюз, Монголсав зэрэг Монгол-
Зөвлөлтийн хамтарсан худалдааны байгууллага байгуулагдаж, мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргах, дотоодод бөөний худалдаа эрхлэх болов. 
Нөгөө талаас мөнгөн гүйлгээний замбараагүй байдалтай давхцан дэлхийн 
зах зээлд ямар нэгэн мөнгөн тэмдэгтийн ханш буурах явдал манай орны 
эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлж болох байлаа. Эдийн засгийн амьдралд 
гарсан эдгээр өөрчлөлт нь манай орны эдийн засгийг цаашид хөгжүүлэхэд 
мөнгөний гүйлгээг эмх цэгцтэй болгох, зах зээлд шинээр нэвтэрч байсан 
аж ахуйг хөгжүүлэхэд туслах үндэсний банк байгуулах шаардлага улам бүр 
нэмэгдэж буйг харуулж байлаа.
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Монголын худалдаа ба аж үйлдвэрийн банк (Монголбанк). Монгол 
улсын Түр хурал 1922 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр “Хоршоо сайжруулах 
банк” нээх тухай шийдвэр гаргаж, 1923 онд Монгол Ардын Намын II их 
хурлаас баталсан эдийн засгийн бодлогод: “Улсын сангаас алтан, мөнгөн, 
зэс, зоос хэвлэж, зохих тооны цаасан тэмдэгт цаасны зүйлийг явуулах 
хэмээж алтан мөнгөн зэргийн хатуу эдийг улсын санхүүд хураан агуулж, 
Монголын мөнгөний гачигдлыг туслуулахаар мөнгөн тэтгэврийн банк 
мэтийг нээвэл зохино” хэмээн заажээ. 

1923 оны аравдугаар сарын 9-ний өдөр “Монголын худалдаа ба аж 
үйлдвэрийн банк (Монголбанк)”-ны дүрэм батлагдаж, хувь нийлүүлэгчдийн 
хурал 1924 оны дөрөвдүгээр сарын 7, 8-нд нийслэл Өргөө хотноо болсон 
байна. Энэхүү хурлаар Банкны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Монголын 
талаас Ренчино Элбэгдорж, Дорж мэйрэн, Жамсран, Жадамбаа, Оросын 
талаас Васильев, А.Н.Бемий, Шастин П.Н нарын 7 хүнийг оролцуулжээ. 
Банкны зөвлөлөөс банк байгуулах бэлтгэл ажлыг хийж дууссан учир олноо 
өргөгдсөний 14 дүгээр он буюу аргын тооллын 1924 оны 6 дугаар сарын 
02-ны билэгт сайн өдөр Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн “Монголын 
худалдаа ба аж үйлдвэрийн банк (Монголбанк)”-ыг үүсгэн байгуулж, үйл 
ажиллагааг нь эхлүүлжээ.
2.2. Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг нэвтрүүлсэн нь 

Үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй болох оролдлого. Монгол Улс эрт дээр 
үеэс цаасан болон зоосон мөнгийг гүйлгээнд оруулж байсан хэдий ч ХIX 
зууны сүүлч, XX зууны эхэн үед Монголын зах зээл дээр олон янзын эд 
зүйл, гадаадын мөнгөн тэмдэгт гүйлгээнд оролцож байжээ. Гадаадын 
мөнгөн тэмдэгтээс гадна монголчууд өөрийн үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй 
болох оролдлого хийсээр байлаа. Тухайлбал:

• Их сангийн тийз. Монгол нутагт орон нутгийн шинж чанартай 
цаасан тэмдэгтийг 1860-1870-аад оны үед хэрэглэж байсан баримт 
байдаг. 

• Бага болзоот. Богд хаант Монгол Улсын Засгийн газар өөрийн 
мөнгөн тэмдэгттэй болох, зах зээлийг эзэмдэх зорилго тавин 
ажиллажээ. Монгол Улсын Засгийн газар 1921 оны 4 дүгээр сарын 
20-ноос 10 дугаар сарын 20 хүртэл зургаан сарын хугацаатай цаасан 
мөнгийг тодорхой хэмжээгээр хэвлэн гүйлгээнд гаргажээ. Энэ мөнгөн 
тэмдэгтийг малаар баталгаажуулж, “Бага болзоот” хэмээн нэрлэсэн 
байдаг. Бага болзоот нь 10, 25, 50, 100-тын дэвсгэртээр модон бараар 
хэвлэгдсэн байна. 10-тын дэвсгэрт нь хонины, 25-тын дэвсгэрт нь 
үхрийн, 50-тын дэвсгэрт нь морины, 100-тын дэвсгэрт нь тэмээний 
үнэтэй бөгөөд хэвлэсэн газар, он, сар, өдөр, тамга, тэмдэг, дугаар, 
гарын үсэгтэй юм. Бага болзоотыг цэвэр металл мөнгө, Хятадын 
янчаан буюу пиоз, Оросын алтан монеттой хэрхэн дүйцэх хэмжээг 
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нарийн тодорхойлон заасан байжээ. Жишээлбэл, 10 бага болзоот нь 
Хятадын 8 пиоз 40 мөнгөтэй, (1 бага болзоот 0.84) тэнцэх болно 
гэдгийг заажээ. 

• Доллар хэмээх мөнгөн тэмдэгт. 1921 оны долдугаар сард 
байгуулагдсан Монгол Улсын Сангийн яам шинэ мөнгөн дэвсгэртийг 
Зөвлөлт Холбоот Улсад захиалж хийлгэжээ. Энэхүү мөнгө нь 50 
цент, 1, 3, 5, 10, 25-тын долларын дэвсгэрттэй байжээ. Гэвч энэхүү 
доллар хэмээх мөнгөн дэвсгэрт нь тухайн үеийн Сангийн сайд 
С.Данзангийн гарын үсэгтэй гарсан, “С.Данзан нь доллар шүтсэн 
хөрөнгөтний талыг баримтлагч” хэмээн баривчлагдаж, цаазлагдсан 
учраас гүйлгээнд гараагүй ажээ.

Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгийг нэвтрүүлсэн нь. Янз бүрийн эд 
зүйл мөнгөний үүрэг гүйцэтгэж байсан хэдий ч зохицуулалттай үндэсний 
мөнгөн тэмдэгт нэвтрүүлэхгүйгээр эдийн засаг, санхүүгийн харилцаа 
хөгжихгүй нь тодорхой байлаа. Иймд Монгол, Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн 
Худалдаа, аж үйлдвэрийн банкинд төр, засгийн зүгээс мөнгөний гүйлгээг 
шинэтгэх тухай чухал шийдвэр чиглэл өгчээ. 

1924 оны БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын тогтоолоор үндэсний 
мөнгөн тэмдэгтийг бий болгох, БНМАУ-ын 1925 оны хоёрдугаар их хурлын 
тогтоолоор улсын мөнгөн гүйлгээг сайжруулах үүрэг өгсөн ба БНМАУ-
ын Засгийн газраас 1925 оны хоёрдугаар сарын 22-нд мөнгөний гүйлгээг 
шинэчлэн явуулах тухай түүхэн шийдвэр гаргажээ. Улс төр, эдийн засгийн 
тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалахад онцгой ач холбогдолтой энэхүү 
шийдвэрээр: 

1. Монгол Улсад мөнгөний гүйлгээг өөрийн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр 
явуулах, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг “төгрөг” хэмээн нэрлэх;

2. Мөнгөний нэгж нь нэг тэмдэгт төгрөг байх бөгөөд тэмдэгт цаасыг 
гүйлгээнд гаргахдаа бараа гүйлгээний хэмжээнд тохируулах (мөнгийг 
хэтрүүлэн гаргах буюу ханшийг бууруулах, үнэ өөрчлөгдөх аюулаас сэргийлж 
улсаа хамгаалж чадна гэж үзэж байв);

3. Гүйлгээнд гаргасан тэмдэгт цаас (төгрөг) бүрэн баталгаажсан 
байх, тэмдэгтийн 25-аас доошгүй хувь нь эрдэнэ металлын зүйл (зоос 
ба бие мөнгө) түүнчлэн төлбөрийн чадвартай гадаад валютаар, үлдэх 75 
хувь нь богино хугацаатай зээлийн баталгаа, түргэн борлогдох бараагаар 
баталгаажиж байх;

4. Мөнгөн тэмдэгт гаргах эрхийг Монгол, Зөвлөлтийн Худалдаа, аж 
үйлдвэрийн банк (Монголбанк)-нд олгох;

5. “Энэхүү мөнгийг улсын ямар нэгэн албан татвар, гааль хийгээд бодит 
төлбөрт хүлээн авах, мөн энгийн хүмүүсийн хоорондын өглөг, авлагад 
хэрэглэх (Энэ тогтоолоор банкны энэхүү тэмдэгт цаас нь хууль ёсны 
төлбөрийн хэрэгсэл болж чадахыг онцлон заажээ).
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Монголбанк байгуулагдсанаас хойш банкны гүйлгээг хятадын янчаанаар 
жил гаруй хугацаанд хийж байгаад 1925 оны 12 дугаар сарын 8-нд 200,144 
ширхэг цаасан төгрөг, 1926 оны хоёрдугаар сарын 4-нд цагаан мөнгөн 
зоосыг гүйлгээнд гаргажээ. 

Монголбанкны өөрийн хөрөнгө 1924 онд анх байгуулагдахад 250,000 
янчаан байсан бол 1926 оны нэгдүгээр сарын 11-нд 1,013,000 мянган янчаан 
болж дөрөв дахин өсжээ. Мөн харилцагчдаас банкинд хуримтлагдсан 
хөрөнгө 1925 оны нэгдүгээр сарын 1-нд 313 мянга, зээлдүүлсэн мөнгө 
849 мянган янчаан, банк тэнцлийн гүйлгээ 1 сая 415 мянган янчаан болж, 
ганцхан жил хагасын дотор харилцагчдын хөрөнгө тав дахин, олгосон зээл 
3.4 дахин, банкны тэнцэл дөрөв дахин өссөн нь Монголбанкны зах зээлд 
нөлөөлөх нөлөө, нэр хүнд хурдацтай өсөж байсныг харуулж байлаа. 

Монголбанк байгуулагдсанаас хойш 7 жилийн дотор гүйлгээнд гаргасан 
төгрөг 11,473,000 хүрснээс цаасан төгрөг 9,079,000, зоосон төгрөг 2,032,000, 
жижиг цагаан мөнгөн зоос (мөнгө) 333,600 төгрөг, зэс зоос 28,600 төгрөг 
болжээ. Энэ үед мөнгөн гүйлгээнээс хураасан янчаан таван сая илүү, бусад 
улсын мөнгө таван зуун мянга, бие мөнгө 350,000 болсон нь Монголбанк 
гадаадын мөнгийг гүйлгээнээс татаж, өөрийн үндэсний мөнгө, төгрөгөөр 
үндсэнд нь сольж чадсаныг харуулж байна. 

1925 оны есдүгээр сард болсон Монгол Улсын Ардын их хурлын 4 
дүгээр хуралдаанаас “Мөнгөний шинэтгэлийг цаашид үргэлжлүүлэн 
төгрөгийг алтан баталгаанд шилжүүлэн эх орны нутаг дэвсгэр дээр 
гадаад валютыг гүйлгээнд авахыг зогсоох арга хэмжээ авах” чиглэл өгсөн 
байна. Засгийн газраас анх төгрөгийг цагаан мөнгөн баталгаатай гаргахдаа 
цагаан мөнгөний ханш тогтворгүй болохыг ойлгож мэдэж байсан боловч 
тэр үед улсад хүрэлцэхүйц хэмжээний алт болоод гадаадын тогтвортой 
мөнгөн тэмдэгт байхгүй байсны дээр Монголын зах зээл дээр цаасан мөнгө 
онцгой үүрэгтэй байсан юм. Иймд Засгийн газраас төгрөгийг цагаан мөнгөн 
баталгаа суурьтай гаргаад алт болоод тогтвортой ханш бүхий гадаадын 
мөнгөн тэмдэгтийг цуглуулан гадаадын мөнгөн тэмдэгтийг дотоодын 
гүйлгээнээс хураан авах зэргээр төгрөгийг алтан баталгаанд шилжүүлсэн 
юм.

Төгрөгийг алтан баталгаанд шилжүүлэхийн зэрэгцээ Ардын засгийн 
газар тус оронд гүйлгээнд хэрэглэгдэж байсан олон янзын мөнгөн тэмдэгтийн  
жишиг үнэ буюу ханшийг тогтоожээ. Жишээлбэл, оросын жишиг цагаан 
мөнгийг жишиг үнэлгээний нэгж болгоод, орос төгрөгт 250 мөнгө, хятад 
төгрөгт 350 мөнгө, лан мөнгөнд 500 мөнгийг тооцуулахаар болгожээ.
2.3. Төлбөр тооцооны системийг хөгжүүлсэн нь 

Бэлэн бус төлбөр тооцоог идэвхжүүлсэн нь. Улс орны эдийн засаг 
хөгжих тутам аж ахуйн салбар өргөжин, хүн амын мөнгөн орлого өсөн 
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нэмэгдэж, үүнийг дагаад бэлэн мөнгөний гүйлгээ жил ирэх тутам өсөн 
нэмэгджээ. Мөнгө, зээлийн бодлогын үр нөлөөт байдал нь төлбөр тооцооны 
үйлчилгээг зөв зохион байгуулснаар төлбөр тооцоо түргэн шуурхай болж, 
мөнгөний эргэлт шуурхай байхаас хамаарах болов. Монголбанк бэлэн бус 
тооцооны журмыг тогтоож, бэлэн бус тооцоог зохион байгуулахдаа Акцепт 
хэлбэрийн тооцоо, Аккердитивын тооцоо, төлбөрийн даалгавар, энгийн 
гуйвуулга гэсэн шинэ хэлбэрийг аж ахуйн байгууллага, бараа материал 
нийлүүлэх хугацаа, тооцоонд оролцогч байгууллагын хол ойрын онцлогийг 
харгалзан тогтоож мөрдүүлжээ. 

Аж ахуйн байгууллага бүр банкинд тооцооны ба харилцах данс нээж, 
бараа материал өгч авалцахад 100 төгрөгөөс дээш бүх тооцоог бэлэн 
бус тооцоогоор дамжуулан хийх, өөрийн худалдаа, үйлчилгээний бэлэн 
мөнгөний орлогыг банкинд бүрэн тушааж байх, цалин хөлс, аж ахуйн 
жижиг зардалд зориулах мөнгийг банкнаас авч байхын хамт тэдгээрийн 
кассанд байх мөнгөний  хэмжээг тогтоосон байна. 

Тооцооны системийг өөрчлөн Монгол Улсын Засгийн газрын 1940 оны 
6 дугаар сарын 14, мөн 1944 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн тогтоолоор 
тогтоож, шинэчлэн сайжруулж, тооцооны системийн үндсэн зарчмыг 
томьёолсон байна. 

Монголбанкны аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд хийгдсэн тооцоо 
нь 1924 онд 4.7 сая, 1929 онд 19.0 сая, 1934 онд 394.3 сая, 1939 онд 725.0 
сая, 1944 онд 1151.9 сая, 1948 онд 1990.6 сая төгрөг болж, маш хурдан 
өсөж ирсэн нь банкны гүйлгээний өсөлттэй холбоотой ажээ. Монголбанк 
байгуулагдсанаас хойш 25 жилийн дотор тухайлбал 1924 онд Монголбанкны 
гүйлгээ 23.4 сая төгрөг байсан бол 1948 онд 7536.3 сая төгрөг болжээ. 
Банкны гүйлгээ өссөний зэрэгцээ байгууллагын харилцах дансны тоо 1948 
он хүртэлх сүүлийн 10 жилд 2.5 дахин нэмэгдэж 2855-д хүрчээ. 

III. МОНГОЛБАНКНЫ МӨНГӨ-ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГО, 
БАРИМТАЛСАН ЗАРЧИМ 

3.1. Зээлдүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлсэн нь
Үндэсний валют төгрөгийн үнэ цэнэ өсөж, ард олны итгэл хүлээснээр 

мөнгөний шинэтгэл хийх, Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанкны 
үүрэг бүрэн хэрэгжсэн учир дараагийн шатанд мөнгөний нөөц эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэх боломжтой болсон юм. Монголбанкнаас төлбөр тооцооны 
системийг хөгжүүлэх хүрээнд харилцагч аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
харилцах данс, иргэдэд харилцах, хадгаламжийн данс нээсэн нь зээлийн эх 
үүсвэрийг бүрдүүлж, нэмэгдүүлэхэд том хувь нэмэр оруулжээ.

Монголбанк нь Төв банк, арилжааны банкны үүргийг давхар гүйцэтгэж 
байсан тул мөнгө зээлдэх, зээлдүүлэх үүргийг биелүүлэх зорилгоор бусдын 
чөлөөт мөнгөн хөрөнгөнд хүү төлөх, хадгаламж авах замаар зээлийн эх 
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үүсвэрийг бүрдүүлж байлаа. Монголбанк анх байгуулагдахдаа 500,000.0 
төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй байсан нь төдийлөн их хөрөнгө биш байлаа. 
Иймээс өөрийн хөрөнгийг цаашид нэмэгдүүлэх шаардлага гарч 1928 оны 
нэгдүгээр сарын 1-нд Монголбанкны өөрийн хөрөнгө 1,650,000.0 төгрөг 
болж, байгуулагдсанаас хойш 3 жил хагасын хугацаанд 3.1 дахин өссөн 
байна. Түүнчлэн Монголбанк 1928 оны 7 дугаар сарын 1-нд 102,000.0 
төгрөгийн бэлтгэл хөрөнгө, 210,000.0 төгрөгийн тусгай хөрөнгөтэй болж, 
өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 1,962,000.0 төгрөгтэй тэнцэх болсон байна. 

Эх үүсвэр бүрдүүлэх хүрээнд хадгаламж нээж, хүү бодож олгохдоо 
хадгалуулсан хугацааг харгалзан харилцан тохиролцож, нэг жилийн 
хугацаанд хадгалуулбал 100 төгрөг тутмаас 4 хувийн хүү бодож олгоно. 
Хэрвээ 1 жил хүрэхгүй бол хадгалуулсан хоног, сар, улиралд ногдох хүүг 
банк тооцож олгодог журам тогтоожээ. Аймаг орон нутагт банкны салбар 
цөөн байсантай холбоотой банкны тухай ард олон ойлгох нь удаан байсан 
ч банкнаас зохиосон ажлын үр дүнд банк дахь харилцах дансны үлдэгдэл 
1925 оны нэгдүгээр сарын 1-нд 205,081.0 янчаан байсан бол 1928 оны 
долдугаар сарын 1-нд 6,692,859.0 төгрөг болсон нь энэ үеийн банкны 
өөрийн хөрөнгөнөөс 3 дахин нэмэгджээ. Харилцах дансанд хадгалуулсан 
мөнгөний дүн гол төлөв Сангийн яам, бусад яам, газраас татвар хэлбэрээр 
цугларсан орлого байжээ. Мөн Монголбанкны дансанд 1,543,700.0 төгрөг, 
түүний харьяа хэлтэс, газарт 500,200.0 төгрөг, нийт 2,087,900.0 төгрөг 
хуримтлагджээ. Түүнчлэн Зөвлөлт Холбоот Улсын сангийн хадгаламжид 
зохих орлого орсон байна. Банкинд нээлгэсэн бүх харилцах данснаас улсын 
газруудын харилцах дансны үлдэгдэл нь 1926 оны нэгдүгээр сарын 1-нд 
228,900 төгрөг байсан бол 1928 оны долдугаар сарын 1-нд 576,000 төгрөг 
болжээ.

Банкны хэлтсүүд банкинд эх үүсвэр хуримтлуулахдаа иргэдийг өргөн 
оролцуулахын тулд жижиг хадгаламжийг нээн ажиллуулжээ. Эдгээр арга 
хэмжээний үр дүнд хадгаламж эзэмшигчдээс хадгалуулсан мөнгөний 
хэмжээ 1928 оны нэгдүгээр сарын 1-нд 174,000 төгрөг байсан бол зургаан 
сарын дараа буюу 1928 оны долдугаар сарын 1-нд 1,228,800 төгрөг болж 1 
тэрбум гаруй төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

Ийнхүү дээрх байдлаар иргэдийг банкны үйлчилгээнд татан хамруулах 
буюу санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажил үр дүнгээ өгч, орчин 
үеийн мөнгөний бодлогын эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөллийг дамжуулах 
сувгийн чухал хэсэг болох хүү төлдөг хадгаламжийн бүтээгдэхүүн эдийн 
засгийн харилцаанд нэвтэрч эхэлсэн байна. 
3.2. Зээлийн бодлогын хэрэгжилт

Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн Худалдаа, аж үйлдвэрийн 
(Монголбанк) банк нь нэг талаас бодлого боловсруулагч, зохицуулагч банк 
(Төв банк), нөгөө талаас арилжааны банкны үүргийг гүйцэтгэж байсан 
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учраас Монголбанкны мөнгө, санхүүгийн бодлого нь үндсэндээ зээл, эдийн 
засгийн бодлого байсан юм. 

Монголбанкны зээлийн бодлого нь улс ардын аж ахуйн хөгжил, үе 
шатанд тохируулан доорх чиглэлээр явагдаж байжээ. 

• Орон нутгийн түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах аж үйлдвэрийг 
хөгжүүлэхэд олгох зээлийг нэмэгдүүлэх, үр нөлөөг нь сайжруулах;

• Үйлдвэрийн газар, байгууллагын үйлдвэрлэл, санхүү, аж ахуйн үйл 
ажиллагаанд зээлийн арга хэрэгслээр дамжуулан тавих хяналтыг 
тогтоосон ажээ. 

 1928 оны эхний хагас жилийн тайланд тэмдэглэснээр шинээр үүсэж 
байсан худалдаа, анхны хоршоо, аж үйлдвэрийн газар, түүнчлэн малын 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр малчин, иргэдийн зээл авах сонирхол 
их болсноос гадна эдийн засгийн улирлын онцлог ч бас зээлийн эрэлтийг 
бий болгож байсан байна. Иймд банкнаас эргүүлэн төлбөл зохих хугацаатай, 
түүнийг төлөх явдлыг бататгасан гэрээ хийх, эсвэл эд бараа барьцаалж 
зээл авах бол барьцаалсан эд бараагаар зээлийг төлүүлэх, уг эд барааг банк 
шууд худалдах эрх бүхий болохоос гадна уг барааг банк шууд хүлээн авах 
эрх бүхий бичиг баримтыг банкинд өгсний үндсэн дээр зээл олгох журам 
тогтоосон байна.

Монголбанкнаас олгосон нийт зээлийн үлдэгдэл 1925 оны нэгдүгээр 
сарын 1-нд 808,800 янчаан байсан бол 1928 оны долдугаар сарын 1-ний 
өдрийн байдлаар 10,027,080 төгрөг болж өссөн байна. Олгосон зээл бүгд 
хугацаандаа төлөгдөж байсан бөгөөд аж ахуйн нэгж, байгууллагаар нь 
олгосон зээлийг ангилбал, худалдаа ба аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд олгосон 
зээл голлох байрыг эзэлж байжээ.

Хүснэгт 1. Зээл авсан байгууллагын тоо (1928/7/1-ний байдлаар)

№ Монгол 
хоршоо

Стермон 
худалдааны 
байгууллага

ЗХУ -ын 
байгууллага Иргэд Бүгд

Үүнээс: 
ЗХУ-ын 

байгууллага

1. Монголбанкны 
ерөнхий хороо 3,396,600 1,748,200 811,600 500,800 6,501,200 2,559,800

2. Харьяа хэлтсүүд 446,300 1,418,700 179,700 384,100 2,348,800 1,598,400
Нийт 3,842,900 3,166,900 991,300 848,900 8,850,000 4,158,200

Тайлбар: Стермон гэдэг нь Да хүрээнд ажиллаж байсан Оросын худалдааны байгууллагын 
салбар

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд, зээлийн үлдэгдлийн 90 орчим хувь нь 
худалдааны газруудад олгосон зээл байна. Энэ нь Монгол хоршоо, Стермон 
гэсэн худалдааны байгууллагад гадаадаас эд бараа оруулж ирэх, монголын 
түүхий ноос, ангийн арьс, үс, малын арьс, шир зэрэг түүхий эдийг бэлтгэхэд 
зээл олгож байсан нь шинээр үүсэж байсан эдийн засгийг бэхжүүлэхэд зохих 
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нөлөөг үзүүлсэн байна. Энэ нь:
1.  Дээрх хөрөнгийг бэлтгэхэд нэр зааж зээл олгоход анхаарсан;
2.  Нэр бүхий зүйлийг бэлтгэх худалдан авахад цаг алдалгүй хугацаанд 

нь хөрөнгөө зарцуулж, худалдан авах боломж бүрдүүлсэн;
3.  Түүхий эдийг саадгүй бэлтгэх, иргэдээс түүхий эдийг цаг хугацаанд 

нь худалдааны байгууллагад тушааж, бэлэн мөнгөтэй болох 
боломжийг олгосноор зээлийн нэр хүнд өсөж, хэрэгцээ шаардлага 
улам нэмэгдсэн байна.

Монголбанкнаас дан ганц аж ахуйн байгууллагад бус, иргэдэд ч зээл 
олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулж байсан. Бага ч гэсэн хөрөнгөтэй, 
өөрийн аж ахуйг сайжруулахыг хүссэн иргэн банкны хэлтэст зээл авах 
хүсэлт гаргах бөгөөд орон нутгийн эрх баригчид зөвшилцсөн, мөн баталгаа 
гаргах хүнтэй бол зургаан сар хүртэл буюу бага хугацаанд жилийн 6 хувийн 
хүүтэй мөнгө зээлдэн олгож байжээ. Энэхүү зээлийг хоол хүнс бэлтгэхэд 
бус, харин мал худалдан авах, малын тарилга бэлтгэх, үүлдэр угсааг 
сайжруулах, өвс бордоо, хадлан бэлтгэх, хашаа байр барих, суваг шуудуу 
татаж усжуулах зэрэгт олгож байлаа. Эдгээр зээлийг зориулалтын дагуу 
зарцуулахыг чухалчлахын зэрэгцээ зээл эргүүлэн төлөх явдлыг бататган 
найдвартай болгохын тулд харьяа хошууны тамгын газрын бичиг, мөн хоёр 
хүний баталгаа, гэрчилгээ байх ёстой байлаа. Ардын аж ахуйтанд олгосон 
зээлийн үлдэгдэл 1927 оны нэгдүгээр сарын 1-нд ердөө 72,100 төгрөг байсан 
бол мөн оны долдугаар сарын 1-нд 155,300 төгрөг, 1928 оны долдугаар 
сарын 1-нд 300,000 төгрөг болж өсжээ. Мөн хөдөө аж ахуйн машин, багаж 
хэрэгсэл (хадлангийн тоног төхөөрөмж) зэргийг худалдан авахад зориулан 
1-3 жилийн хугацаатай зээл олгосон байна. Хөдөө аж ахуйн машин, тоног 
төхөөрөмжийн үнийг улсаас тогтоосон жишиг үнээр хямд олгосон нь зээл 
авсан иргэдэд ашигтай байжээ.

Улс ардын аж ахуйн цаашдын хөгжилд тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
шаардлага их байсан тул энэ салбарыг хөгжүүлэхэд зориулж зээл олгох, мал 
аж ахуйг өсгөх, малын таваарлаг чанарыг дээшлүүлэн, шинжлэх ухааны 
ололтыг нэвтрүүлэхэд зээл олгох, аж үйлдвэрийн салбар хөгжихийн хэрээр 
тэдгээрийг эргэлтийн хөрөнгөөр хангах зээл зэргээр салбарт чиглэсэн зээл 
олгодог байжээ. 1923 онд Ардын намын 2 дугаар их хурлаар баталсан эдийн 
засгийн үндсэн бодлогод: “... аж үйлдвэрийг мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн 
боловсруулах, байгалийн баялгийг ашиглах чиглэлээр хөгжүүлэх нь зүйтэй” 
хэмээн заажээ. Их хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд Монголбанкны 
зээлийн бодлого чиглэж 1924-1931 онд Улаанбаатар хотод гутал, хувцас, 
эмээл, гөлөм зэргийг үйлдвэрлэх хоршооллын үйлдвэр байгуулагдаж, 
Тоосго, Архи пивоны завод, Төмрийн завод, Монгол трансын харьяа 
авто тээврийн байгууллага, хотын цахилгаан станц, Ерөөд модон завод 
байгуулагджээ. 1931 оны сүүлчээр баригдаж эхэлсэн ноос угаах үйлдвэр 
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1933 онд ашиглалтад орсон. 1934 онд ашиглалтад орсон Аж үйлдвэрийн 
комбинат нь 2790 метр цэмбэ, 70000 хос эсгий гутал, 50000 ширхэг шир, 
100000 арьс боловсруулж, 23000 нэхий дээл үйлдвэрлэх болсноор банкнаас 
зээл авах хэрэгцээ улам нэмэгдэж, тус үйлдвэрийн эргэлтийн хөрөнгийг 
бэлтгэхэд зээл олгох болсноор үйлдвэрийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж 
бүрджээ. 

1940-өөд он гэхэд мөнгө, зээлийн салбар өсөн хөгжиж, улс ардын 
аж ахуйд үзүүлэх нөлөө нь улам нэмэгдэж, эдийн засагт томоохон үүрэг 
гүйцэтгэх боллоо. Улс ардын аж ахуйд олгосон нийт зээлийн үлдэгдэл 
1940 оны нэгдүгээр сарын 1-нд 129.1 сая төгрөг болж 1930 оноос 10 дахин 
өсөв. Монголбанк нийт зээлийн 83.5 хувийг улс, хоршооллын байгууллагад 
олгосон ба худалдааг хөгжүүлэхэд зээл чухал үүрэг гүйцэтгэжээ.

IV. МӨНГӨ, ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГООР ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖСЭН НЬ

Банкнаас олгож буй зээл нь улс ардын аж ахуйг хөгжүүлэхэд зориулагдаж 
байсан ба Монголбанк нь 1931 оноос эхлэн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх 
ажлыг явуулж, 1940 он хүртэл гол төлөв урт хугацааны зээл олгох журмаар 
гүйцэтгэж байлаа. Банкны урт хугацаатай зээлийг ХАА-н нэгдэл, үйлдвэр, 
аж ахуйн газрын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд зориулан өөрийн 
хөрөнгө хүрэлцэхгүй нөхцөлд олгодог байсан. Энэхүү хөрөнгө оруулалтын 
үйл ажиллагаа 1930-аад оноос улам өргөжих болсон бөгөөд үндсэн хөрөнгө 
худалдан авах, шинээр баригдах барилга, байгууламжийг дан ганц урт 
хугацаатай зээлээр санхүүжүүлж байжээ. Улс, хоршооллын байгууллагад 
1935-1939 онд 15.9 сая төгрөгийн урт хугацаатай зээл олгож байсан бол 1940 
оноос эхлэн манай орны эдийн засгийн чадавх нэмэгдэж, улсын төсвөөс 
үндсэн хөрөнгө бэлтгэх барилга, байгууламж барихад хөрөнгө зарцуулах 
боломж бүрдсэн тул Монголбанк улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдах үндсэн 
хөрөнгийн санхүүжилтэд хяналт тавих, үйлдвэр аж ахуйн газар нь дан ганц 
улсын өмч дээр суурилж байсан учир аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн 
хөрөнгийн санхүүжилтэд ч мөн хяналт тавих болсон байна. 

1930-аад оны үед олгож байсан урт хугацаатай зээллэг нь төлөвлөгөөт 
зориулалтгүй, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоогүйгээр аль хүссэн газарт 
тохиолдлын чанартай олгогдож, зээлийн эргэн төлөлт доголдож байсан тул 
1944-1966 оны хугацаанд улсын үйлдвэр аж ахуйн газрын хөрөнгө оруулалтыг 
улсын банкны урт хугацаатай зээллэгээр санхүүжүүлэх явдал огт хийгдээгүй. 
Өөрөөр хэлбэл, 1966 оныг хүртэл улсын үйлдвэр аж ахуйн газрын хөрөнгө 
оруулалтыг улсын төсвөөс буцалтгүйгээр төсөвлөн санхүүжүүлдэг байлаа. 
1941 оны 59 дүгээр тогтоолоор улсын үйлдвэр аж ахуйн газрын хөрөнгө 
оруулалтыг урт хугацаатай зээллэгээр санхүүжүүлэхийг бүрмөсөн зогсоож, 
“Зөвхөн хоршооллын байгууллага, ардын нэгдэл ба хөдөлмөрчин ардын 
хувийн аж ахуйд нэр заасан урт хугацааны зээлийг олгоно” гэж заагаад, 
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зээлийн хугацааг объект нэг бүрээр албан ёсоор тогтоожээ. Ингэснээр 
банкны урт хугацаатай зээллэг нь 2-6 жилийн хугацаатай олгогдох болсон. 
Мөн уг тогтоолоор ардын үйлдвэрийн нэгдэл, цэргийн ар гэрийн аж ахуй, 20 
хүртэл бодтой аж ахуйтанд олгосон зээллэгээс жилийн 2 хувь, бусад хувийн 
аж ахуйтан, хоршооллын байгууллагад олгох зээллэгээс жилийн 3 хувийн 
хүү авахаар ялгавартай тогтоожээ. 

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлөөс 
баталсан “Хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх тухай дүрэм” -ийг  удирдлага 
болгон гүйцэтгэж байжээ. 

1954 онд ЗХУ-аас Монголбанкинд хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, акцийг 
БНМАУ-д шилжүүлэн өгснөөр 1954 оны дөрөвдүгээр сарын 12-ны Сайд 
нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Монголбанкийг БНМАУ-ын Улсын банк 
болгон өөрчилж, шинэ зохион байгуулалт, түүний дүрмийг баталжээ. 
Улсын банк нь таван жилийн төлөвлөгөөний дагуу зээл олгох, зээлийн 
эргэн төлөлтөд хяналт тавих, гүйлгээнд байгаа мөнгөний эргэлтийг хянах 
зэргээр үндсэн үйл ажиллагааг явуулж (1948 оноос эхлэн таван жилийн 
төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж эхэлсэн), байгууллагуудын санхүүгийн үйл 
ажиллагааг улсаас хянахад гол хөшүүрэг нь болж байсан. Санхүү ба зээллэг 
тооцооны систем ихээхэн бэхжиж, 1952 оноос 1957 онд улсын төсвийн 
орлого 643 сая төгрөг буюу 65 хувь, зарлага нь 594 сая төгрөг буюу 69 
хувиар тус тус нэмэгдэхийн хамт улс ардын аж ахуйд олгосон зээл 60 хувиар 
өсжээ. БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1956 оны 227 дугаар тогтоолд 
төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөнөөс гадуур олгосон зээл, түр цаг үеийн 
хэрэгцээнд зориулж олгосон зээл, замд яваа тооцооны баримт болон эрх 
нээгдүүлсэн чекийн дэвтэр худалдан авах аккредитив нээх зэрэгт олгосон 
зээл гэх мэтээр түүний объектын байдал, эдийн засгийн агуулгыг харгалзан 
зээлийн хүүг ялгавартайгаар ногдуулж байх журам тогтоожээ.

Улсын үйлдвэр, аж ахуйн газрын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх 
хөрөнгө нь буцалтгүйгээр, буцаан төлөх хоёр төрлөөр олгогдоно. Харин 
хөдөө аж ахуйн нэгдлийн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд улсаас 
олгох хөрөнгийг заавал буцаан төлөгдөх журмаар олгоно. Улс, хоршооллын 
байгууллагад буцаан төлөхөөр олгогдож байгаа хөрөнгийг банкны урт 
хугацаатай зээллэгийн хэлбэрээр санхүүжүүлнэ. 

Хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, зээллэгжүүлэх үйл ажиллагаатай 
холбогдуулан Монголбанк нь чиглэлийн дагуу дараахь үйл ажиллагааг 
явуулж байжээ.

1. Хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, зээллэгжүүлэх ажиллагаагаар 
дамжуулан Улсын банк захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын аж ахуйн 
үйл ажиллагаанд төгрөгөөр тавих хяналтыг гүйцэтгэнэ.  

2. Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, зээллэгжилтэд зориулан төвлөрөн 
хуримтлагдсан хөрөнгийг нарийн зориулалтаар зарцуулах үйл 
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ажиллагааг БНМАУ-ын Улсын банк эрхлэн гүйцэтгэнэ. 
3. Монголбанк нь МАХН-ын удирдлага дор засаг төрийн дээд 

байгууллагаас тогтоосон хууль тогтоомжийн дагуу хөрөнгө 
оруулалтын санхүүжилтийн бүхий л үйл ажиллагааг явуулах 
бөгөөд хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг өөрийн харьяа хөрөнгө 
оруулалтыг санхүүжүүлэх газар, аймаг, хотын банкны хэлтсээр 
дамжуулан гүйцэтгэнэ.

 МАХН-ын Төв хорооны 1959 оны 12 дугаар сарын IV бүгд хурлын 
тогтоолоор урт хугацааны зээлийг нэгдэлд олгох хугацааг сунгах, зээл олгох 
зүйлийн нэр төрлийг олшруулах арга хэмжээ авахыг Улсын банкинд үүрэг 
болгосны дагуу эдийн засгийн салбарт чиглэсэн зээл олгогдож эхэлжээ. 

БНМАУ дахь их барилгын үйлдвэрлэлийн өсөлт, бэхжилт, гэрээний 
аргаар гүйцэтгэх барилга угсралтын ажлын хувийн жингийн өсөлт болон 
улсын банкнаас хоршооллын байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг урт 
хугацаатай зээллэгээр санхүүжүүлсэн олон жилийн туршлагыг харгалзан 
үзээд БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлөөс 1967 оны дөрөвдүгээр сарын 17-
ны өдрийн 107 дугаар тогтоолоор улсын үйлдвэр, аж ахуйн газрын “Зарим 
үндсэн фондыг банкны урт хугацаатай зээллэгээр санхүүжүүлэх”-ээр 
шийдвэрлэсний гол зорилго нь хөрөнгө оруулалтаар улсаас авсан хөрөнгийг 
хэмнэлттэй зарцуулж үндсэн фондыг хямд өртөгтэйгөөр хугацаанаас 
нь өмнө ашиглалтад оруулах, нэгэнт ашиглалтад орсон үндсэн фондын 
хүчин чадлыг түргэн эзэмших, улс ардын аж ахуйн техникийн дэвшилтийг 
түргэтгэн, үндсэн фондын бүтцийг сайжруулахад оршиж байжээ. 

 БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1970 оны 336 дугаар тогтоолоор 
ХАА-н нэгдлийг банкнаас шууд зээлжүүлэх журамд шилжиж, 1971 оны 
213 дугаар тогтоолоор ХАА-н нэгдлийн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх 
дүрмийг баталсан нь тэдгээрт улсаас үзүүлэх санхүүгийн тусламжийг 
өргөтгөсний зэрэгцээгээр нэгдэлд аж ахуйн тооцооны зарчмыг тууштай 
хэрэгжүүлэхэд улсын санхүү–зээлийн байгууллагын зүгээс тавих хяналтын 
механизмыг нарийсган тогтооход чиглэсэн арга хэмжээ байжээ. 

V. ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
Монгол Улс 1990 оноос төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн 

эдийн засгийн тогтолцоонд шилжиж, эдийн засаг, нийгмийн  харилцаанд олон 
шинэ хэлбэр бий болж, тэдгээрийг зохицуулах хууль эрх зүйн өөрчлөлтийг 
харьцангуй богино хугацаанд хийх шаардлагатай болсон. Зах зээлийн эдийн 
засагт шилжих шилжилтийн талаар гаргасан анхны шийдвэр нь 1991 оны 
нэгдүгээр сарын 15-нд гаргасан Засгийн газрын “Эдийн засгийг зах зээлийн 
зохицуулалтад шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 20 дугаар тогтоол 
юм.  Уг тогтоолд:

1.  Нефть бүтээгдэхүүний үнийг дунджаар 95 хувь, технологийн 
хэрэгцээнд нийлүүлэх нүүрсний үнийг 75 хувь, цахилгаан эрчим 
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хүчний үнийг 94 хувь, хөдөө аж ахуйн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний 
үнийг 20-280 хувиар нэмэгдүүлэн, аж үйлдвэрийн зарим барааны 
үнийг 7-оос 70 хүртэл нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрсөн бөгөөд цаашид 
70 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнэ, үйлчилгээний тарифыг 
улсаас тогтоож байхаар жагсаалтыг баталсан байлаа.

2. Бүх төрлийн барааны жижиглэн худалдаалах үнэ, үйлчилгээний 
тарифыг хоёр дахин, мөн улсын байгууллагад ажиллагчдын цалин 
хөлс, тэтгэвэр, оюутны тэтгэлгийг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн.

3. Үйлдвэр, аж ахуйн газар, иргэдээс төсөвт төлөх татвар, хураамжийн 
хэмжээг мөн 2 дахин өсгөхөөр тус тус тогтоосон байна. 

Уг тогтоолын гол зорилго нь үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, 
үйлдвэрлэлийн болон улсын төсвийг алдагдлыг бууруулах, мөнгө, зээл, 
санхүүгийн механизмыг боловсронгуй болгох, үнэ, цалин хөлсний уялдааг 
сайжруулж зах зээлийн зохистой тэнцвэрийг хангах гэж тэмдэглэгджээ. 
Гэтэл энэ тогтоол гарснаар үйлдвэрлэлийн зардалд зонхилох нөлөөтэй 
бензин, түлшний болон нүүрс, цахилгааны үнэ хоёр дахин нэмэгдсэний дээр 
нийт улс орны хэмжээнд цалин хөлс, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлыг 
ихээхэн нэмэгдүүлж, улмаар мөнгөний ханшийг хоёр дахин бууруулсан 
шийдвэр болсон бөгөөд инфляци 1993 онд 325.5 хувь хүртэл өссөн билээ. 

Манай орны эдийн засаг 1980-аад оны сүүлчээс эхлэн зогсонги байдалд 
орсон бөгөөд зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжих шилжилт 
эхлэнгүүт уналтад орсон нь бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн хомсдол 
үүсэж, хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнэ огцом өсөх нэг нөхцөл болжээ. 
Шилжилтийн эхний жилүүдэд эдийн засгийн уналтыг тогтворжуулахын 
зэрэгцээ шинэ тогтолцоонд шилжихэд шаардлагатай дараах бүтцийн 
өөрчлөлтийн арга хэмжээг цаг алдалгүй авах хэрэгцээ шаардлага үүсэж 
байлаа. Үүнд: 

1. Нэн тэргүүн ээлжинд бараа, бүтээгдэхүүний үнийг чөлөөлж, зах 
зээлийн зарчмаар үнэ тогтох нөхцөлийг бүрдүүлэх, ханшийн уян 
хатан тогтолцоог бий болгох; 

2. Улсын өмчийг хувьчилж, хувийн өмчийг бүртгэх, худалдан борлуулах;
3. Хоёр шатлалт банкны тогтолцоог хөгжүүлж, хувийн хэвшлийн 

санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бий болгох;
4. Гадаад худалдааны нээлттэй бодлого хэрэгжүүлэх;
5. Татварын тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг бүтцийн өөрчлөлтийн эрх 

зүйн зохицуулалтыг шинээр бий болгохын зэрэгцээ тэдгээрийг нийт 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдүүлж, хэрэгжүүлэх замаар 
эдийн засгийн шинэ тогтолцооны үндэс суурь тавигдаж байлаа.  
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Зураг 1. ДНБ ба инфляцийн түвшин

Эх сурвалж: Монголбанк
Шилжилтийн үеийн эхний жилүүд болох 1991-1992 онд улсын 

үйлдвэрийн газруудын санхүүжилтийн болон борлуулалтын тогтолцоо 
задарч, цалин тавьж чадахгүй, шаардлагатай санхүүжилтээ авах боломжгүй 
болж, хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэлтэй болсон юм. Үүний 
зэрэгцээ өмч хувьчлалтай холбоотойгоор цаашдын үйл ажиллагаа, хөрөнгө 
оруулалтын шийдвэр гаргахад тодорхой бус байдал ихэссэн байна. Иймээс 
улсын үйлдвэрийн ихэнх газрууд ажилчдаа цөөлөх, халах, үйл ажиллагаагаа 
хумих эсвэл зогсоох зэрэг арга хэмжээг авч эхэлсэн нь эдийн засаг 1990-
1992 онд огцом уналтад орох нөхцөл болсон. Эдийн засгийн уналтыг даган 
бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт буурсан үед төгрөгийн нийлүүлэлт огцом 
нэмэгдсэн нь 1990-1992 онд инфляци гурван оронтой тоогоор хэмжигдэхэд 
нөлөөлсөн. Ийнхүү гипер инфляцид өртсөн иргэдийн инфляцийн хүлээлт 
тодорхой хугацаанд буурахгүй байснаас 1996 оныг хүртэл инфляци 50 
хувиас дээш хадгалагдаж, иргэд мөнгөө бэлнээр хадгалах, төлбөр тооцоогоо 
бэлнээр хийх сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн ажээ. 

Социализмын үед Улсын банк улсын үйлдвэрийн газарт зээл олгохдоо 
эргэн төлөгдөх эрсдэлийг бус зөвхөн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
нөхцөлийг гол шалгуур болгон олгодог байсан бөгөөд борлуулалтын 
тогтолцоо нь улсын нэгдсэн системтэй байсан учраас эргэн төлөлтийг 
борлуулалтын системээс нь шууд авах боломжтой байжээ. Зах зээлийн 
тогтолцоонд шилжсэнээр эдгээр харилцаа цоо шинэ зарчим, хэлбэрээр 
зохион байгуулагдах болсон бөгөөд энэ талаарх ойлголт бүхий л түвшинд 
бараг байхгүй байснаас зарим буруу хандлага гарах тохиолдол цөөнгүй 
байжээ. Тухайлбал, шинээр байгуулагдсан банкууд хуучин тогтолцооны 
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жишгээр иргэн, аж ахуйн газарт ямар нэгэн судалгаагүй их хэмжээний зээл 
олгох, банк хоорондын их хэмжээтэй хуурамч нэхэмжлэл бичиж, үнэгүй 
зээл богино хугацаанд авах, банкинд ажилладаг хүмүүс илүү мэдээлэлтэй 
байснаас өөрийн танил талдаа зээл олгох зэргээр гүйлгээнд байгаа бэлэн 
мөнгөний хэмжээг нэмэгдүүлж байв. 

Зураг 2
Санхүүгийн салбарын үзүүлэлт

Эх сурвалж: Монголбанк
Санхүүгийн зуучлал 2000 оныг хүртэл буурч байсныг мөнгө, зээлийн 

үзүүлэлтийн ДНБ-д эзлэх хувь буурч, өсөхгүй байснаас харж болно (Зураг 
2). Энэ нь шилжилтийн эхэн үед хувийн өмчийн эрх зүйн зохицуулалт бий 
болсны дараа иргэн, аж ахуйн газрууд бизнесээ явуулах санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг банкнаас авах, харин дөнгөж үүcч бий болсон банкууд зээлийн 
эргэн төлөгдөх эрсдэлийг тооцон зээл  олгох энэ шинэ харилцааг хөгжүүлэх, 
зохицуулах, хянах зэрэг үйл ажиллагаа жигдрэх буюу хэвийн түвшинд 
явагдах нөхцөл бүрдэхэд барагцаагаар 10 орчим жил зарцуулсныг илэрхийлж 
байна. Нөгөө талаас тухайн үед иргэд, бизнес эрхлэгчид мөнгөө банкинд 
хадгалуулахаас илүүтэйгээр бэлнээр зарцуулж, хадгалж байсныг гүйлгээнд 
байгаа бэлэн мөнгөний хэмжээ өндөр, улмаар энэ нь эргээд инфляцийг 
нэмэгдүүлэх нөлөөг үзүүлж байлаа. 2000 оноос эхлэн харьцаа үзүүлэлт 
бүгд сайжрах хандлага ажиглагдсан буюу банк, санхүүгийн салбарын 
хөгжилд ахиц дэвшил гарч, тэр чинээгээр иргэд, бизнес эрхлэгчдийн банк, 
санхүүгийн салбарт итгэх итгэлийг бага багаар нэмэгдүүлж чадсан байна.

Шилжилтийн үед эдийн засгийн хямрал, тогтворгүй байдал бий 
болоход дотоод хүчин зүйлээс гадна социалист системт орнуудын хамтын 
ажиллагааны “Эдийн засгийн харилцан туслалцах зөвлөл” үйл ажиллагаагаа 
зогсоож, гадаад эдийн засгийн орчин огцом өөрчлөгдөж, гадаад худалдааны 
борлуулалтын зах зээлийн тогтолцоо задарч, эдийн засгийн санхүүжилтийн 
гол эх үүсвэр зогсож, зээл тусламжийн хэмжээ эрс багассан зэрэг хүчин 
зүйл томоохон нөлөө үзүүлсэн юм. 
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VI. ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕИЙН БАНКНЫ САЛБАР
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1990 оны 422 тоот тогтоолын дагуу 

Худалдаа хөгжлийн банк, Хөрөнгө оруулалт, технологийн шинэчлэлийн 
банкийг 1991 оны эхээр Улсын банкны ерөнхий хорооноос тэнцэл тусгаарлаж, 
1990 оны сүүлээр Монгол хоршоо банк, Үйлдвэрийн хувь нийлүүлсэн 
банк зэрэг анхны хувийн банк нээгдсэнээр Монгол Улс дахь арилжааны 
банкуудын үйл ажиллагааны гараа эхэлсэн. 1991 оны дөрөвдүгээр сарын 
4-нд Улсын Бага Хурал БНМАУ-ын Банкны тухай хуулийг баталж, Төв 
банк, арилжааны банк гэсэн хоёр шатлал бүхий банкны тогтолцооны анхны 
эрх зүйн зохицуулалт бий болжээ.

Арилжааны банк бие даасан үйл ажиллагаа явуулж эхлээд байсан 1991 
онд Төв банкны зүгээс мөнгөний бодлого явуулах институциональ дэд 
бүтэц, арга туршлага, банкийг хянах хяналт шалгалтын тогтолцоо хараахан 
бүрдээгүй байв. Банкуудын хувьд ч мэргэжлийн ур чадвар дутмаг, бүртгэл 
тооцоо муу, дотоод хяналтын тогтолцоо хангалтгүй байснаас банкны 
менежмент бүхэлдээ сул байсан. Банкууд 1990-1992 онд их хэмжээний 
зээлийг бэлэн мөнгөөр хяналт муутай олгож байснаас 1992 оны долдугаар 
сар гэхэд банкнаас гадуурх бэлэн мөнгө 3 тэрбум төгрөгт хүрч, үнэ, мөнгөний 
ханш богино хугацаанд огцом унахад нөлөөлсөн. Инфляцийн түвшин огцом 
эрчимжиж байсан нь зээл авах байдлыг ашигтай болгож байснаас гадна 
иргэд хувийн бизнес хийж эхэлсэн зэрэг нь зээлийн эрэлтийг нэмэгдүүлж 
байв. Нөгөө талаас банкны өрийн үлдэгдэл нийт мөнгөнөөс 1991 онд 29.6 
хувь, 1992 онд 46.5 хувиар хэтэрсэн байсан нь банкууд өөрийн эх үүсвэрээс 
давсан хэмжээгээр зээл олгож байсныг харуулж байна.

Банк хоорондын төлбөр тооцооны систем үүсээгүй, банкинд зохистой 
харьцааны шалгуур үзүүлэлт тавигдаж эхлээгүй, Төв банкны санхүүжилтийн 
эх үүсвэрээс гадна бодлогын бус зөвхөн төлбөр тооцоог саадгүй хийхэд 
зориулсан клирингийн нэртэй зээлийг хэмжээ хязгааргүй ашиглах 
боломжийг олгож байсан нь банкны салбарын хөгжилд богино хугацаанд 
ихээхэн сөрөг нөлөөг үзүүлсэн. Тухайлбал, банкууд бусдаас эх үүсвэрийг 
үнэ төлбөргүйгээр их хэмжээгээр дайчлах, актив, зээлийн чанарын тухай 
ойлголтгүй, банкны нягтлан бодох бүртгэл хуучнаар, дотоод хяналтын 
тогтолцоо үүсээгүй, шинэ харилцагчийг татахдаа зээлээр өрсөлддөг, 
эрсдэлийг дүгнэсэн зээлийн судалгаа шинжилгээний туршлагагүй, хөдөө 
орон нутаг дахь салбарын үйл ажиллагаанд тавих хяналт сул зэрэг нь 
банкны дотоод үйл ажиллагааны түгээмэл дутагдал болж байжээ. Харин 
шилжилтийн эхэн үеэс банкны зээл олголтод гарсан гажуудлыг засах, банк 
хоорондын төлбөр тооцооны журмыг цэгцлэхийн тулд Монголбанкнаас 
зайлшгүй шаардлагаар клирингийн гэсэн тодотголтой, богино хугацаатай, 
өндөр хүүтэй зээлийг 1992 оны наймдугаар сараас эхлэн арилжааны 
банкуудад олгож, клирингийн тооцоо нэвтэрснээр банк бүрийн эх үүсвэр 
тусгаарлагдсан ажээ. 
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 Зураг 3. Нийт зээлийн өсөлт (задаргаагаар)

Эх сурвалж: Монголбанк
Банк хоорондын захад төгрөг нийлүүлэх болон татах зах зээлийн 

хэрэгслүүдийг Монголбанк шат дараатай нэвтрүүлж, төлбөр тооцооны 
тогтолцоог амжилттай хөгжүүлсэн явдал нь банкуудын зээлийн хүү 
буурахад нөлөөлж, улмаар хувийн секторт банкны зээл ашиглах боломжийг 
нэмэгдүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг сэргээн өргөжүүлэх ач 
холбогдолтой алхам болсон байна. Иймээс 2000 оноос эхлэн банкны үйл 
ажиллагаа тогтворжиж, банкнаас гадуурх мөнгөний хувийн жин буурч, 
хугацаа хэтэрсэн буюу чанаргүй зээлийн өр авлагын хэмжээ багасаж, 
хадгаламжийн хэмжээ эрс нэмэгдэж, зээл болон хадгаламжийн хүү буурч 
эхэлсэн билээ. 

Банкны салбарын үйл ажиллагаа тогтворжихын хэрээр иргэд, бизнес 
эрхлэгчдийн банкинд итгэх итгэл эрс дээшилж банкны салбарын татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэж эхэлсэн, зээл, зээлийн барьцааны 
эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгосноор зээлийн эргэн төлөлт сайжирсан, 
Төрөөс банкны зээл олголтод оролцох нь багассан, банкны мэдээллийн 
систем сайжирч, бие даасан дотоод хяналтын ажиллагаа жигдэрсэн зэрэг 
эерэг өөрчлөлтүүд 2000 оноос эхлэн эхэллээ. 

Монголбанкнаас арилжааны банкинд хийдэг шалгалт нь баримтын 
шалгалтаас эрсдэлийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлд төвлөрч, 
банк, санхүүгийн салбар тогтворжиж хөгжихийн хэрээр Монголбанкнаас 
мөнгөний бодлого явуулах хууль эрх зүйн болон бизнесийн орчин бүрэлдэж, 
мөнгөний бодлогын арга хэрэгслээр эдийн засагт нөлөөлөх боломж улам 
бүр нэмэгдсээр байна. 
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VII. МОНГОЛБАНКНЫ 1990 ОНООС ХОЙШИХ  
БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Банкны тухай хууль 1991 онд батлагдсан нь хоёр шатлалт банкны 
тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалтын үндэс болсон. Тухайлбал, уг хуулийн 
3 дугаар зүйлд: “Монгол Улсад төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх 
бүхий эмиссийн банкийг Монгол Улсын Төв банк гэнэ. Монгол Улсын Төв 
банкийг Монголбанк гэж нэрлэнэ” гэж түүний эрх зүйн байдлыг тодорхойлж 
заасан.  Уг хуулийн дагуу 1991 оны тавдугаар сарын 22-ны  Улсын Бага 
Хурлын 33 дугаар тогтоолоор Монголбанкны анхны ерөнхийлөгчийг 
томилж, Улсын банкны ерөнхий хороо нь Монгол Улсын Төв банк болон 
байгуулагдаж, хуульд нийцүүлэн гаргасан Монголбанкны дүрмийг мөрдөн 
үйл ажиллагаагаа явуулж байлаа.

Монгол Улсын шинэ Үндсэн хуульд төрөөс явуулах мөнгөний бодлогын 
чиглэлийг УИХ-аас тодорхойлохоор заасан. Энэ дагуу Монголбанк 
1993 оноос эхлэн жил бүр төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын үндсэн 
чиглэлийн төслийг боловсруулж, УИХ-д өргөн мэдүүлэн батлуулж, түүнийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах боллоо.  

Гадаад худалдааны нээлттэй бодлого хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
УИХ-аас 1994 оны долдугаар сарын 26-нд “Валютын зохицуулалтын 
тухай” хуулийг баталснаар эдийн засаг дахь гадаад валютын арилжаа, 
гадаад худалдаа болон хөрөнгө, санхүүгийн орох, гарах урсгалтай 
холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхойлж, Төв банк улсын хэмжээнд 
валютын гүйлгээг зохицуулж, хэрэгжүүлэх; улсын валютын гадаад нөөцийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгосон ажээ. 

Төв банкны тухай хууль1 1996 онд шинэчлэгдэн батлагдсанаар 
Монголбанкны эрх, үүргийг нарийвчлан тодорхойлж, мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлэхдээ ашиглах хэрэгслийг тодорхой зааж өгсөн юм. Үүнээс гадна 
мөнгөн тэмдэгт гүйлгээнд гаргах, Засгийн газрын санхүүгийн зуучлагчийн 
үүрэг гүйцэтгэх, гадаад валютын улсын нөөцийг эзэмшин удирдах, үндэсний 
төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах, хяналт 
тавих, банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах, арилжааны банкны үйл ажиллагаанд Монголбанк 
хяналт тавих эрх зүйн зохицуулалтыг баталгаажуулсан юм.  
7.1. Шилжилтийн эхэн үеийн мөнгөний бодлого 

Улсын банкны хороо 1924 онд үүсэн байгуулагдсанаас хойш банкны 
нэг шатлалт тогтолцоогоор 70 орчим жил явж ирсний дараагаар банкны 
хоёр шатлал бүхий тогтолцоо руу шилжсэн нь тухайн үед банк, санхүүгийн 
байгууллагад шинэ тогтолцооны талаарх ойлголт, мэдлэгийг олж авах, 
1 Улсын Их Хурал Төв банкны тухай хуулийг 1996 оны 9 дүгээр сарын 3-нд баталж,
   Монголбанкны үйл ажиллагааны чиглэлийг илүү боловсронгуй, тодорхой болгох зорилгоор
   хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаас сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлт нь 2018 онд оржээ.
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түүнийг банк, санхүүгийн салбарт нэвтрүүлэх зэргээр шинэ мэргэжлийн 
чадавх, арга барилыг богино хугацаанд суралцах шаардлагыг бий болгосон. 
Тухайн үеийн банк, санхүүгийн салбарын боловсон хүчин арилжааны банкны 
үйл ажиллагаа, мөнгөний бодлого болон тэдгээрийн хоорондын харилцааны 
талаарх ойлголт ихээхэн дутмаг байсан. Монголбанк, арилжааны банкинд 
олон улсын байгууллагаас ирсэн гадаад зөвлөхүүд зах зээлийн тогтолцооны 
банкны хяналт, шалгалт, мөнгөний бодлогын хэрэгсэл, хэрэгжилт болон 
төлбөрийн системийн талаарх суурь ойлголт, мэдлэгийг зааж, сургахын 
зэрэгцээ эдгээр чиглэлээр зохицуулалт, мөнгөний бодлогын хэрэгслийг 
хэрхэн хэрэглэх боломжийг хамтран судалж, нэвтрүүлэх, мөрдүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлж байлаа.  

Мөнгөний бодлогын гол хэрэгслийг сонгохдоо анх төлбөр тооцооны дэд 
бүтэц, санхүүгийн зуучлалын эрх зүйн орчин, хожим нь төлбөрийн чадвар 
муудах, эрсдэл нэмэгдэх зэрэг банкны системийн шинжтэй хүндрэлүүдээс 
болж захиргааны аргад тулгуурласан хязгаарлалтын шинжтэй хэрэгслийг 
тогтолцооны төлөвшил бий болох хүртэл олонтаа хэрэглэхээс аргагүй 
байжээ. Ялангуяа, хоёр шатлалт банкны тогтолцоонд шилжсэн эхний 
жилүүдэд шинээр бий болж байсан санхүүгийн зах зээлийн харилцааг 
зохицуулах эрх зүйн хэм хэмжээ бүрэлдээгүй, эдийн засгийн хямрал 
тохиосон, инфляци асар өндөр түвшинд хүрсэн зэргээс улбаалан зах 
зээлийн зарчимд суурилсан хэрэгслийг ашиглах бололцоо байгаагүй боловч 
инфляцийн түвшин буурч, санхүүгийн зах зээл харьцангуй төлөвшиж 
ирснээр зах зээлд суурилсан хэрэгслийг хэрэглэх боломж бүрдсэн байна. 
Үүнээс гадна 1991 оноос хойш ОУВС-тай хамтран хэрэгжүүлж байсан 6 
удаагийн хөтөлбөртэй уялдуулан мөнгөний бодлогын зорилт, хэрэгжүүлэх 
хэлбэр, бодлогын хэрэгслийн сонголт өөрчлөгдөж байсан билээ.

Шилжилтийн эхэн үед аж ахуйн харилцааг тасалдуулахгүй байх үүднээс 
банк хоорондын төлбөр тооцоог зохион байгуулах, байнга өсөж буй 
үнийн өсөлтөд шаардагдах эх үүсвэрийг гаргах зэрэг цаг үеийн асуудлыг 
шийдвэрлэх шаардлагатай тулгарч байсан учраас мөнгөний бодлогын 
голлох хэрэгсэл нь Төв банкнаас эх үүсвэр олгох хэлбэртэй байлаа. Мөн 
шинээр байгуулагдсан банкууд зээл олгох шинэ аргад бүрэн суралцаагүй, 
бизнес төслүүд нь голчлон арилжаа наймааны шинжтэй байсан зэргээс 
зээлийг богино хугацаанд ихээр олгох хандлага нэмэгдсэн тул банкаас олгох 
зээлийн хэмжээнд хязгаар тавих болжээ. Дутагдаж байсан эх үүсвэрийг 
иргэдийн хадгаламжаар нөхөх зорилгоор хадгаламжийн хүүг инфляциас 
давсан хэмжээнд байлгахаар хичээж доод хязгаар тогтоож байв. Татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг байнга Монголбанкин дахь 
дансандаа байршуулахыг банкаас шаардсан “Заавал байлгах нөөц”-ийн 
хэрэгслийг нэвтрүүлж ажилласан боловч эдгээр хязгаарлалт нь төдийлөн 
үр дүнд хүргэхгүй байсан учраас “Алт” хөтөлбөр, “Мах бэлтгэл”, “Цагаан 
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сар”-ын бэлтгэл, газар тариалан болон зудын хор нөлөөг арилгах зорилгоор 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад Монголбанкнаас шууд зээл олгож байжээ.

 Зураг 4. Мөнгө М2, түүний бүрэлдэхүүн, өсөлт (баруун тэнхлэг)

Эх сурвалж: Монголбанк

Монголбанк нь 1992-1994 онд үнийн өсөлтийг саармагжуулах, төгрөгийн 
худалдан авах чадварын уналтыг хязгаарлах, мөнгөний нийлүүлэлтийг 
багасгахад чиглэсэн харьцангуй хатуу мөнгөний бодлого явуулсан.  
Ингэснээр 1994 оны байдлаар инфляци өмнөх оноос тав дахин буурч 66 
хувь болсон. Мөн хадгаламжийн өсөлт эрчимжиж, нөгөө талаас банкнаас 
гадуурх мөнгөний өсөлт багассанаар мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт 79.5 
хувь хүртэл буурсан.  Ийнхүү мөнгөний нийлүүлэлт буурсан нь голлон 
дээр дурдсан зах зээлийн бус арга хэрэгсэл болох зээлийн хүүг инфляцитай 
уялдуулан өндөр тогтоох, заавал байлгах нөөцийн шаардлагыг нэмэгдүүлэх, 
иргэдийн банкин дахь хадгаламжийн хүүг өсгөх зэрэг хэлбэрээр хэрэгжиж 
байлаа (Зураг 4).

Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийг тогтвортой байлгах зорилт 
нь Монголбанкны тухайн үеийн мөнгөний бодлогод чухал байр эзэлж, 
байнгын анхаарлын төвд байсан билээ. 1993 оны тавдугаар сарын 28-наас 
төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийг чөлөөтэй болгож, төгрөгийн 
бусад валюттай харьцах ханшийг олон улсын валютын захын кросс ханшийг 
үндэслэн тодорхойлж байх болжээ. Ингэснээр 1993 оны зургаадугаар сард 
1 ам доллар 390 төгрөг, 1996 оны эхэнд 480-490 төгрөг, 1998 оны есдүгээр 
сард 860 төгрөг, 2000 оны эхэнд 1090 төгрөг, 2002 онд 1120 орчим төгрөгтэй 
тэнцүү хэмжээнд ханшны өөрчлөлт гарсан байна.

Улсын валютын гадаад нөөцийг шинээр бий болгох нь 1992-1993 
онд хамгийн хэцүү зорилт болж байсан юм. Алт дилерийн хэргээс болж, 
банкинд итгэх итгэл алдагдаж, валютын орлого олдог ихэнх аж ахуйн нэгж, 
байгууллага валютын орлогоо гадаадын банкинд хадгалуулсан байлаа. 
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Иймээс гадаадад байгаа валютыг эх орондоо оруулж ирэхээс Монголбанк 
ажлаа эхэлсэн байна. “Эрдэнэт”, “Говь” үйлдвэрийн валютын харилцах 
дансыг түр хугацаагаар Төв банкинд нээж, гадаадад байсан валютын 
орлогыг нь Монголд оруулж ирэх, валютын орлогыг нь найдвартай хадгалах, 
валютын гүйлгээг нь анхны шаардлагаар нь хийж өгөх зэргээр дотоод зах 
зээл дээр хийгдэх валютын гүйлгээг нэмэгдүүлэх, банкинд итгэх итгэл бий 
болгох зэрэг арга хэмжээ авч эхэлжээ. 

Хүснэгт 2. Гадаад валютын цэвэр нөөц, оны эцэст
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Цэвэр нөөц, сая $ 49.3 20.5 4.23 27.2 37.2 70.6 56.8 107.2
Хэдэн 7 хоногын 
импортыг хангах 2.8 3.0 0.5 3.7 5.2 7.5 5.8 12.6

Эх сурвалж: Монголбанк
Мөн Засгийн газрын “Алт” хөтөлбөрийг Монголбанкнаас зориуд дэмжиж, 

алт олборлож байсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан алтны 
урьдчилгаа мөнгө олгож, олборлосон алтыг нь худалдан авч, гадаад гарган 
цэвэршүүлж ашигтай байршуулах, худалдах зэрэг олон арга хэмжээ авсны 
үр дүнд 1993 оны эцэс гэхэд Монгол Улс 27 сая ам.долларын валютын цэвэр 
нөөцтэй болсон байна.  

Бодлогын хэрэгсэл зах зээлд суурилсан арга хэрэгсэл рүү шилжих хэрээр 
Монголбанкны мөнгөний бодлого нь мөнгөний үзүүлэлтийг онилсон 
арга хэлбэр лүү шилжиж, 1994 оноос эхлэн  “Санхүүгийн програмчлал” 
буюу салбар хоорондын мөнгөн хөрөнгийн илүүдэл, дутагдлын тооцоог 
Олон улсын валютын сангийн аргачлалаар хийж эхэлсэн нь мөнгөний 
үзүүлэлтийг зорилт болгосон бодлогын арга хэлбэрийг хэрэгжүүлэх 
суурь нөхцөл болсон билээ. Тухайн үед бодлогын үйл ажиллагааны 
зорилтоор нөөц мөнгө, завсрын зорилтоор М2  мөнгийг хянах замаар 
эцсийн зорилт болох инфляцийн түвшинг бууруулахад чиглэсэн бодлогыг 
хэрэгжүүлжээ. Монголбанк үйл ажиллагааны зорилт болох нөөц мөнгөний 
өсөлтийг өөрчлөхдөө заавал байлгах нөөц, Төв банкны үнэт цаас, дахин 
хямдруулалтын зээл, дахин санхүүжилтийн зээл, клирингийн зээл болон эх 
үүсвэрийн дутууд олгох зээл зэрэг бодлогын хэрэгслийг ашиглаж байлаа. 

Ерөнхийд нь дүгнэж үзвэл, Монголбанк шилжилтийн эхэн үе буюу 
1992-1994 онд үнийн өсөлтийг саармагжуулах, төгрөгийн худалдан авах 
чадварын уналтыг хязгаарлах, мөнгөний нийлүүлэлтийг багасгахад 
чиглэсэн харьцангуй хатуу мөнгөний бодлого явуулсан нь зээлийн хүүг 
инфляцитай уялдуулан өндөр тогтоох, заавал байлгах нөөцийн шаардлагыг 
өндөржүүлэх, иргэдийн банк дахь хадгаламжийн хүүг нэмэгдүүлэх зэрэг 
хэлбэрээр хэрэгжиж байлаа. 1996 оноос эхлэн мөнгөний нийлүүлэлтийн 
бүтэц харьцангуй тогтворжих хандлагад орж, ханшийн түр хугацааны 
хэлбэлзлийг зохицуулахаас бусад тохиолдолд ямар нэгэн албан ёсны 
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интервенцгүйгээр төгрөгийн ханшийг чөлөөтэй хөрвүүлэх зөвшөөрөл 
олгосноор мөнгө, зээлийн өсөлтийг хязгаарлах зорилт дээр Монголбанк 
анхаарлаа чөлөөтэй төвлөрүүлэх боломжтой болжээ.
7.2. Шилжилтийн дараах үеийн мөнгөний бодлого

УИХ-аас 1996 онд Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийг шинэчлэн 
баталж, мөнгөний бодлогын зорилгоор хэрэглэж болох хэрэгслийн хүрээг 
тогтоон хуульчилж, улмаар 1993 оноос эхлэн туршиж байсан Төв банкны 
үнэт цаас гэх хэрэгслийг мөнгөний нийлүүлэлтийн хэмжээг тохируулан 
удирдах гол хэрэгсэл болгожээ. Гэвч тухайн үед тулгар бий болж байсан 
банкууд анх удаа салбарын хэмжээний хямралд өртөж, санхүүгийн зуучлал 
дахин хүрэлцээ муутай боллоо. Үүнийг дагаад төлбөрийн чадвар нь муудсан 
банкны зээл олголтод хязгаар тогтоох ажлыг үргэлжлүүлсэн нь нийт банкинд 
бус, хүндрэлд орсон банкинд л хамаатай байсан тул мөнгөний бодлогын 
хэрэгсэл бус банкны хяналт шалгалтын хэрэгслийн үүрэг гүйцэтгэж байжээ. 
Энэ үед Төв банк алт худалдан авах, гадаад валютын захад идэвхтэй оролцох 
зэргээр байнга мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж байсан учраас ТБҮЦ 
ашиглан мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлтийг хязгаарлах байдлаар бодлогын 
хэрэгслийг ашиглаж байлаа. 

Инфляци 1997 оноос тогтворжиж эхэлснээр хүү, эсвэл зээлд дээд хязгаар 
тогтоох шаардлагагүй болсон үед банкны бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд 
мөнгөний бодлогыг дамжуулах чухал үзүүлэлт болох банкнаас олгох 
зээлд барьцаа шаарддаг болсон юм2 (Т.Намжин, 2014). Эхний ээлжинд 
хамгийн боломжит барьцаа хөрөнгө нь үл хөдлөх хөрөнгө байлаа. Үүний 
дүнд банкны зээлдэгчийн хариуцлага нэмэгдэж банкны үйлчилгээ эргэн 
хүртээмжтэй болж эхэлжээ. Үүнтэй зэрэгцээд Монголбанкнаас банкинд 
олгох зээлд мөн барьцаа хөрөнгө шаардах болов. Энэ шаардлагаас ангид 
зохион байгуулсан овернайт зээл барьцаагүй байлаа. Учир нь тухайн 
өдрийн сүүлийн гүйлгээгээр зээлж авсан төгрөгийг олон улсын зах дээр 
ашиглан эрсдэл хүлээснээр дараа өдрийн өглөө эхний гүйлгээгээр төлж 
чадахгүй байдал үүсэхгүй гэж үзсэн нь уг хэрэгсэлд барьцаа шаардахгүй 
байх үндэслэл болж байв.

Банкны хямрал 1999 оноос намжиж, санхүүгийн зуучлалын эрх 
зүйн орчин бүрэлдэн, Төв банкны үйл ажиллагаа бодлогын зорилгодоо 
төвлөрөхтэй зэрэгцээд хэрэглэхэд хялбар, эрх зүйн зохицуулалт нь 
боловсронгуй, үр ашиг сайтай мөнгөний бодлогын хэрэгслийг нэвтрүүлж 
эхэлжээ. Овернайт, репо хэлцэл, ТБҮЦ-ны банк хоорондын арилжаа 
зэрэг хэрэгслээр банк хоорондын захыг идэвхжүүлж, ТБҮЦ-ны арилжааг 
хүүгээр өрсөлдөх бус хямдруулалтын хэлбэрээр зохион байгуулах боллоо. 
Банкны салбар тогтворжиж, санхүүгийн зуучлал гүнзгийрэхийн хэрээр 
2   Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор зээлийн сахилга батын зарчмыг тогтоохдоо зээл нь 
    барьцаалагдсан үнэ бүхий зүйлээр заавал баталгаажсан байхыг шаардсан байдаг ажээ.
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банк хоорондын захын эрх зүйн зохицуулалт боловсронгуй болж, ТБҮЦ-ны 
арилжааг зохион байгуулах электрон системтэй болсон тул банк хооронд 
болон төв банктай хийх хэлцлүүд цаг хэмнэсэн үр ашигтай хэлбэрээр 
ажиллах болжээ. Банк зээлийн хүүгээ суурь хүүгээр зарладаг болсон тул 
хүүний түвшинд хийх шинжилгээ нэвтэрч, мөнгөний бодлогын нөлөөллийг 
тооцох шинжилгээний аргыг хөгжүүлэх суурь тавигдлаа. Ийнхүү мөнгөний 
бодлогын зорилт нь нийгмийн амьжиргааг хамгаалахад төвлөрч, бодлогын 
үр өгөөжийг шийдвэр гаргахаас өмнө хэмжиж шинжлэх боллоо.

Мөнгөний үзүүлэлтийг онилох явцад мөнгөний эргэлтийн хурд, 
мөнгөний эрэлт, мөнгөний үржүүлэгч, улмаар мөнгөний агрегат болон 
инфляцийн хоорондох хамаарал тогтворгүй болж эхэлсэн зэрэг хүндрэлээс 
шалтгаалж Монголбанк бодлогын арга хэлбэрээ өөрчлөх шаардлагатай 
болсон юм. Иймээс 2007 оноос эхлэн мөнгөний бодлогын шинэ арга хэлбэрт 
аажмаар шилжих бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд манай орны эдийн 
засгийн бүтэц, санхүүгийн эх үүсвэрийн цаашдын төлөв зэргийг харгалзан 
инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын  арга хэлбэр Монголбанкны хувьд 
илүү тохиромжтой байсан юм. Инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын арга 
хэлбэрт шилжихэд нэгд, бодлогын үйл ажиллагааны зорилтыг өөрчилж, 
банк хоорондын захын хүүг нэвтрүүлэх;  хоёрт, бодлогын нөлөөллийн  
шинжилгээ болон төсөөлөл хийх чадавхийг хөгжүүлэх шаардлага байсан.  

Нөөц мөнгө буюу мөнгөний биет хэмжээг үйл ажиллагааны зорилт 
болгох боломжгүй болсон тул хүүний түвшинг ашиглан бодлого хэрэгжүүлэх 
шийдвэрийг 2007 оны долдугаар сарын 4-ний өдөр гаргаж, тухайн үед 
бодлогын гол хэрэгсэл болж байсан долоо хоногтой ТБҮЦ-ны хүүг 
“бодлогын хүү” гэж нэрлэсэн. Мөнгөний бодлогын хэрэгсэл дэх хүүний 
түвшинг нийцтэй болгож, хэрэгслийн үр ашгийг сайжруулах шаардлага нь 
“Бодлогын хүү” ашиглаж эхэлснээр улам чухал болсон. Ийнхүү бодлогын 
шийдвэр нь Монголбанкны банктай хийх бүх хэлцлийн хүүг бодлогын 
хүүтэй уялдуулан тогтоох “хүүний коридор”-ыг бий болгосон нь бодлогын 
хэрэгслийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх томоохон алхам болж, арилжааны 
банк, төв банкны хооронд хийгдэх валютын своп хэлцлийн өгөөжийг 
уялдуулсан нь бодлогын хэрэгслээр дамжуулан санхүүгийн активын гадаад 
болон дотоод өгөөжийг холбосон ач холбогдолтой юм. Өмнө дурдсанчлан, 
бодлогын хэрэгсэл голчлон алт худалдан авах, гадаад валютын захад 
оролцох байдлаар нөөц мөнгийг нэмэгдүүлэх нөлөөг үзүүлдэг байсан учраас 
эх үүсвэр нийлүүлэх бодлогын хэрэгслийн хэрэглээ бага байсан юм. Харин 
2008 оны гадаад шокоос үүдсэн банкны салбарын хүндрэлийг шийдвэрлэх 
зорилгоор репо санхүүжилт зэрэг мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 
хэрэгсэл бий болгожээ. 

Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого нь инфляцийн хүлээлтийг 
тогтворжуулж, удирдахад чиглэдэг тул эдийн засгийн ирээдүйн төлөв, тэр 
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дундаа инфляцийн төсөөлөлд суурилан бодлогын шийдвэрийг  гаргадаг. 
Иймээс бодлогын шинжилгээ, төсөөлөл хийх чадавхаа сайжруулахад 
шаардлагатай олон үйл ажиллагааг Монголбанк 2006 оноос эхлэн шат 
дараатай авч хэрэгжүүллээ. Юун түрүүнд бусад Төв банкны ашиглаж 
байгаа эдийн засгийн загварыг судалж, өөрийн орны хувьд нэвтрүүлэх 
боломжтой загварыг сонгох, энэ шинэ чиглэлээр ажиллах бүтцийг бий 
болгох, мэргэжилтнүүдээ сургаж, дадлагажуулах, шаардлагатай загварыг 
хөгжүүлэх, шинжилгээнд ашиглах зэрэг ажлыг сүүлийн арав гаруй жилийн 
хугацаанд тасралтгүй үргэлжлүүлж ирлээ. Тухайлбал, анхны бүтцийн 
загварыг хөгжүүлэх ажлыг Польшийн Үндэсний банкны тусламжтайгаар 
SIMOM загварыг хөгжүүлэх ажлыг 2006 оноос эхлүүлж 2007 оноос 
ашиглаж эхэллээ. Хожим ОУВС-аас боловсруулсан “Төсөөлөл, бодлогын 
шинжилгээний систем”-ийг иж бүрнээр нь нэвтрүүлэх ажлыг Европын 
сэргээн босголт, хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2012-2016 онд амжилттай 
хэрэгжүүлж, бодлогын шийдвэр гаргахад шаардлагатай шинжилгээний 
чадавхийг хөгжүүлж, арга зүйг бүрэн нэвтрүүлсэн билээ. Энэхүү систем нь 
боломжит бүх мэдээллийг ашиглан инфляци, эдийн засгийн талаарх суурь 
төсөөллийг боловсруулах, бодлогын боломжит хувилбар шинжилгээг хийх, 
бодлогын шийдвэр гаргагч болоод олон нийтэд өнөөгийн болон ирээдүйн 
төсөөлөл, холбогдох тооцоолол, мэдээлэл түгээх цогц бүтэц юм. Ийнхүү 
бодлогын шинжилгээний үйл явц нь ирээдүйг харсан арга хэлбэрт шилжсэн 
нь инфляцийг онилох арга хэлбэрт шилжих нэг чухал урьдач нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн.

Гэвч зээлийн хүү өндөр байна, эдийн засагт мөнгө дутагдаж байна, 
мөнгөний бодлогыг уламжлалт хэлбэрээр хэрэгжүүлж байна гэх зэрэг 
шүүмжлэл гарах болсон төдийгүй мөнгөний бодлогод улс төрийн нөлөө 
нэмэгдэж, 2012 оноос эдийн засгийн тодорхой нэг салбарыг сонгон 
санхүүжүүлэх Засгийн газрын бодлогын шинжтэй үйл ажиллагааг 
Монголбанк маш хямд, зарим тохиолдолд жилийн 0.89 хувийн хүүтэйгээр 
санхүүжүүлэн ажилласан нь хүүний сувгийн нөлөөг тодорхойгүй болгож, 
үр ашгийг нь доройтуулж байлаа. 

Төв банкны хараат бус байдлыг сайжруулж, улс төрийн нөлөөнөөс 
ангижруулах зүй ёсны шаардлага тулгарлаа. Институцийн хөгжлийн 
хувьд бусад Төв банкны сайн туршлагыг нэвтрүүлж, хараат бус мөнгөний 
бодлого хэрэгжүүлэх бололцоог бий болгохын тулд Төв банкны тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байлаа. Энэхүү өөрчлөлт нь 
шийдвэр гаргалтыг хамтын хэлбэрээр гаргадаг болгох, Засгийн газарт зээл 
олгох асуудлыг тодорхой болгох, Төсвийн шинжтэй аливаа арга хэмжээг 
хязгаарлахаас олон тулгууртай болгоход чиглэж, эдгээр өөрчлөлтийг 
тусгасан Төв банкны тухай хууль 2018 оны дөрөвдүгээр сараас хэрэгжиж 
эхэллээ. Монгол Улсад аль ч түвшинд институцийн хөгжил, засаглалын 
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чанар сул дорой байсан үед дээрх өөрчлөлт нь зайлшгүй чухал байсан юм.
Төв банк/Монголбанк/-ны тухай хуулийн 23.1.7 дугаар заалтад: “хуульд 

зааснаас бусад тохиолдолд хүн, хуулийн этгээд, тухайлсан банкинд эдийн 
засгийн буюу арилжааны давуу байдал бий болгосон, эдийн засгийн тодорхой 
салбарт зориулсан тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх аливаа хэлцэл, гүйлгээ 
хийх” гэж зааснаар Төв банкийг төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаанаас 
хамгаалсан нь үнийн тогтвортой байдал, санхүүгийн тогтвортой байдлын 
үндсэн үүргээ төвлөрч хэрэгжүүлэх боломжийг Төв банкинд олгосон юм. 
Төв банкнаас Засгийн газарт зээл олгох харилцааг мөн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр тодорхой болгож, зөвхөн төсвийн жилдээ эргэн төлөгдөх 
хэмжээнд зээл олгохоор зохицуулсан нь төсвийн нэгдмэл байдлыг хангах, 
төсвийн хэт алдагдлыг мөнгө хэвлэж санхүүжүүлсэн өмнөх муу туршлагыг 
давтахгүй байх хууль эрх зүйн хамгаалалтыг бүрдүүлсэн байна. Төв банкны 
ерөнхийлөгч дангаар шийдвэр гаргадаг тогтолцооноос мөнгөний бодлогын 
шийдвэрийг хамтын шийдвэр гаргах хэлбэрт шилжүүлэх зохицуулалтыг 
Төв банкны тухай хуульд оруулж, УИХ-аас Мөнгөний бодлогын хорооны 
хараат бус гурван гишүүнийг 2018 оны дөрөвдүгээр сард томилж, Мөнгөний 
бодлогын хороо нь албан ёсоор мөнгөний бодлогын аливаа шийдвэрийг 
олонхийн саналаар гаргадаг боллоо.

2018 оны Төв банкны тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн бас нэг 
том онцлог нь Монголбанк макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг 
үүрэгтэй болсон бөгөөд 2018 оны гуравдугаар сард Монголбанкны 
Мөнгөний бодлогын зөвлөл “Төв банкнаас макро зохистой бодлогын талаар 
баримтлах стратеги”-ийг баталж, бодлогын хэрэгслийг тодорхойлсон юм. 
Уг стратегид тусгасны дагуу Монгол Улсын санхүүгийн салбарын бүтэц, 
онцлог шинж чанарт тулгуурлан макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх 
шинжилгээний арга зүйг хөгжүүлэх шаардлагатай тул макро зохистой 
бодлогыг идэвхтэй хэрэгжүүлж буй бусад төв банкны туршлагыг судалж, 
энэ чиглэлээр хамтран ажиллах боломжийг эрэлхийлж байна. Бодит эдийн 
засгийн мөчлөгийн далайцыг нэмэгдүүлэх нөлөөтэй санхүүгийн мөчлөгийг 
удирдах боломжийг макро зохистой бодлогын хүрээнд макро зохистой 
бодлогын харьцаа үзүүлэлтийн хэрэгслээр удирдах боломжийг бүрдүүлсэн 
нь бодлогын хүүгээр дамжуулан бодит эдийн засгийн мөчлөг, эдийн засгийн 
идэвхжлийг удирдах боломж, орон зайг нэмэгдүүлж, бодлогын хүүний 
нөлөөг сайжруулах ач холбогдолтой юм. 

Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хадгалж, мөнгөний бодлогын 
үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, Монголбанк санхүүгийн салбарт хуримтлагдаж 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор макро зохистой 
бодлогын хэрэгслийг мөнгөний бодлоготой хослуулан хэрэглэхээр “Төрөөс 
мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэл”-д тусгасны 
хүрээнд макро зохистой бодлогын  дараах хоёр шийдвэрийг Мөнгөний 
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бодлогын хорооноос 2018 онд гаргасан. Үүнд: 1) хэрэглээний зээлийн 
хувьд өр, орлогын харьцааг 70 хувиар, хугацааг 30 сараар хязгаарлах; 2) 
санхүүгийн долларжилтыг бууруулах, улмаар ханшийн хэлбэлзэлд ирэх 
дарамтыг сааруулах зорилгоор төгрөг болон валютын пассивт тооцох 
заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг ялгаатай тогтоож, ханшийн эрсдэлтэй 
валютын зээлийн эрсдэлийн жинг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг 2019 оноос 
хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. 

Цаашид банк, санхүүгийн салбарт хуримтлагдаж болзошгүй эрсдэлийг 
тогтмол үнэлж, макро зохистой бодлогын арга хэмжээг мөнгөний бодлоготой 
хослуулан хэрэгжүүлж байна.
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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
Энэхүү судалгааны ажлаар мөнгөний болон макро зохистой бодлогын 

нөлөөг судлах зорилгоор жижиг нээлттэй Шинэ Кейнсийн загварыг 
хөгжүүлсэн. Энэ загвар нь эрдэс бүтээгдэхүүний эрэлт, үнэ болон гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО)-ын шокууд, хөдөлмөрийн зах зээл, зээлийн 
зах зээл болон макро зохистой бодлогын хэрэгслүүд болох өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээ, заавал байлгах нөөцийг оруулснаараа онцлог юм. Загварыг жишээ 
болгон Монголын 2005 оны 1 дүгээр улирлаас 2017 оны 2 дугаар улирал 
хоорондын тоон өгөгдөл ашиглан Бейсын аргаар үнэлсэн. Шинжилгээнээс 
дараах чухал үр дүнгүүд гарлаа. Нэгд, эдийн засгийн мөчлөгт гадаад болон 
засгийн газрын зардлын шокуудын нөлөө хүчтэй байна. Хоёрт, зээлийн 
өсөлтийг хязгаарлах (эсвэл зээлийн хүүг өөрчлөхөд)-д заавал байлгах нөөц, 
өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт илүү нөлөөтэй 
бол бодлогын хүү нь валютын ханш, инфляцийн хэлбэлзлийг бууруулахад 
макро зохистой бодлоготой харьцуулахад илүү үр дүнтэй байна. Гуравт, 
мөнгөний болон макро зохистой бодлогыг хослуулан ашиглах нь нийгмийн 
алдагдлыг бууруулахад чухал нөлөөтэй байна. 

Түлхүүр үгс: Макро зохистой бодлого, Бүтцийн загвар, Бейсын үнэлгээ.  
JEL ангилал: C11, C51, E52, E58
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макро зохистой бодлогын нөлөө: Монголын жишээн дээр Д.Ган-Очир, Б.Ундрал 

I. УДИРТГАЛ 
Бүтцийн макро эдийн засгийн загварчлал нь эдийн засгийн бодлогын 

хэлэлцүүлэгт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өнгөрсөн 50 гаруй жил эдийн засгийн 
загварчлал нь өсөлт, инфляцийн мөчлөгийн хэлбэлзлийг бий болгодог 
өрх гэр, компани болон засгийн газрын үйл хөдлөл, мөнгөний болон 
төсвийн бодлогын эдийн засгийг тогтворжуулахад гүйцэтгэх үүрэг зэрэгт 
илүү төвлөрч ирсэн. Харин дэлхийн санхүүгийн хямралаас гол сургамж 
нь санхүүгийн салбар дахь хэт өндөр хэлбэлзэл, эрсдэл нь бодит эдийн 
засагт сөргөөр нөлөөлж болох бөгөөд үнийн тогтвортой байдалд чиглэсэн 
мөнгөний бодлого болон микро зохистой бодлого нь санхүүгийн салбарын 
тогтвортой байдлыг хадгалахад хангалтгүй байгаа явдал юм. 

Сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн салбар дахь хэт өндөр хэлбэлзлийг 
хязгаарлахад макро зохистой бодлогын гүйцэтгэх үүрэг, улмаар эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөө нь судлаачид болон бодлого боловсруулагчдын 
анхаарлыг ихээхэн татах болсон. Энэ шаардлагын дагуу макро зохистой 
бодлогын шинжилгээний загварчлалд томоохон ахиц дэвшил гарч байгаа 
хэдий ч бодит практикт ашиглахад хүндрэл, бэрхшээлүүд байсаар байна. 
(Kiley, 2016). Ялангуяа, тухайн улс орны онцлогт тохирсон, нээлттэй эдийн 
засгийн загварт макро зохистой бодлогыг хэрхэн тусгах тухай асуудал гол 
хүндрэл байсаар байна. 

Энэхүү судалгааны ажлаар уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортолдог 
эдийн засаг дахь мөнгөний болон макро зохистой бодлогын нөлөөг судлахад 
шаардлагатай жижиг, нээлттэй эдийн засгийн Шинэ Кейнсийн загварыг 
хөгжүүлэв. Загварыг байгуулахад жижиг нээлттэй, байгалийн баялагтай 
эдийн засгийн онцлогийг тусгасны дээр мөнгөний болон макро зохистой 
бодлого (заавал байлгах нөөц болон өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа)-
ын дүрмүүдийг оруулж ирсэн. Эмпирик шинжилгээний хэсэгт жишээ 
болгон Монголын тоон өгөгдлийг ашиглан загварыг Бейсын аргаар үнэлсэн. 
Ялангуяа, энэ судалгааны хүрээнд бодлогын хүү, өөрийн хөрөнгийн 
зохистой харьцаа болон заавал байлгах нөөцийн хувийн санхүүгийн 
үзүүлэлтүүд болон макро эдийн засгийн хувьсагчдад үзүүлэх нөлөөг 
харьцуулан судлав. Энэ судалгааны онцлог нь гол зах зээлүүд, шокуудыг 
бүрэн багтаасан нээлттэй эдийн засгийн загварт суурилан макро зохистой 
бодлогын санхүүгийн сектор болон макро эдийн засгийн тогтвортой 
байдлыг хамгаалахад үзүүлэх нөлөөг Монголын жишээн дээр анх удаа 
судалсан явдал юм. 

Мөнгөний бодлого болон макро зохистой бодлогыг динамик стохастик 
ерөнхий тэнцвэр (DSGE)-ийн загварт нэгэн зэрэг оруулан харилцан уялдааг 
судалсан олон судалгаа (жишээ нь, Angelini болон бусад 2014, Suh 2012, 
Quint болон Rabanal 2014)-ны ажил бий. Гэхдээ эдгээр судалгааны ажлын 
дийлэнх нь хаалттай эдийн засгийн хувьд зээл, үнэлгээний харьцаа эсвэл 
өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны нөлөөг судалсан байдаг. Нээлттэй 
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эдийн засагт, ялангуяа уул уурхайн экспортоос хэт хамааралтай жижиг 
эдийн засаг дахь өөрийн хөрөнгө болон заавал байлгах нөөцийн хувийн 
нөлөөг Бейсийн бүтцийн жижиг аргаар үнэлсэн цөөн тооны судалгааны 
ажлууд байдаг (Aguirre болон Blanco 2015, Carvalho болон Castro 2017). 

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах бүтэцтэй. Хоёрдугаар хэсэгт, Монгол 
улсын төв банкны бодлогыг танилцуулж, гуравдугаар хэсэгт загварыг 
танилцуулна. Дөрөвдүгээр хэсэгт загварын үнэлгээ болон үнэлэгдсэн 
загвар бодит өгөгдөлтэй хэрхэн нийцтэй байгааг харуулж, тавдугаар хэсэгт 
бодлогын үр нөлөөг тус загварын хариу үйлдлийн функц, төсөөллийн 
алдааны вариацын задаргаа, түүхэн вариацын задаргаа болон баялгийн 
шинжилгээнд үндэслэн тайлбарлана. Сүүлийн буюу зургаадугаар хэсэгт, 
судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэсэн. 

II. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨВ БАНКНЫ БОДЛОГО
2.1. Монгол улсын эдийн засгийн төлөв байдал

Монгол улс нь байгалийн нөөцөөр баялаг боловч түүнийг ашиглан эдийн 
өсөлт, хөгжлийг бүрдүүлэх  нь хүндрэлтэй байдаг. Ийм нөхцөлд бодлогын 
гол асуудал нь эдийн засгийн гадаад шокоос хамаарах хамаарал, түүнд 
тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлэх, улмаар байгалийн баялгийг тогтвортой 
өсөлт, хөгжилд хүргэх капитал болгон хувиргах явдал юм. Монгол улсын 
хувьд үүний эсрэгээр буюу уул уурхайн олборлолт нэмэгдсэнээр эдийн 
засгийн бүтэц өөрчлөгдөж хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрлэлээс 
илүү уул уурхайд түшиглэсэн бүтэцтэй болж, гадаад эдийн засгийн шоконд 
өртөмтгий байдал нь улам нэмэгдэж байна. 

Уул уурхайн салбарт түшиглэсэн, жижиг нээлттэй эдийн засгийн хувьд 
Монгол улсын эдийн засаг нь дэлхийн зах зээл дээрх нүүрс, зэс гэх мэт 
голлох түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын 
Монголын талаарх хүлээлт зэргээс ихээхэн хамаардаг. Бодит эдийн засгийн 
адил, банк-төвтэй санхүүгийн салбар  нь уул уурхайн салбарыг чиглэх 
хөрөнгийн урсгалын хэлбэлзлээс мөн шууд хамаардаг. Иймд гадаад зах зээл 
дэх үнийн өөрчлөлтийн нөлөөгөөр бодит эдийн засаг мөчлөгийн хэлбэлзэлд 
ороход түүнийг дагаад санхүүгийн салбар мөн хэт халалт, эсвэл уналтад 
орох явдал олон тохиолддог. 

Сүүлийн жилүүдэд Монголын эдийн засагт мөчлөгийн хэд хэдэн 
уналт, сэргэлтийг туулж өнгөрсөн. Стратегийн чухал ач холбогдолтой орд 
ашиглалтанд орсны зэрэгцээ дэлхийн түүхий эдийн зах зээлд хөрөнгө 
оруулагчдын итгэл сэргэж байсан тул Монгол улсын эдийн засгийг чиглэх 
хөрөнгийн урсгал огцом нэмэгдэж, эдийн засаг 2009-2012 онд өндөр 
өсөлттэй байсны зэрэгцээ урсгал тэнцлийн алдагдал мөн нэмэгдсэн. Энэ 
нь Монгол улсын хувьд том боломж байсан боловч энэхүү боломжийг 
ашиглан эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгож чадаагүй бөгөөд 
дэлхийн түүхий эдийн зах зээл уналтанд орсон 2012-2013 онуудад томоохон 
уналтанд орсон. Нийт экспортын 90 хүртэлх хувийг түүхий эдийн экспорт 
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бүрдүүлдэг тул 2012 онд түүхий эдийн үнэ унахад төлбөрийн тэнцэл болон 
төсвийн алдагдал ихээр нэмэгдсэн. Үүний зэрэгцээ 2012-2016 онд макро 
бодлогын төлөвийг ихээр зөөлрүүлсэн нь гадаад шокын нөлөөг улам 
эрчимжүүлсэн. Гадаад сөрөг шокын дотоод эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
сааруулах зорилгоор макро бодлогын төлөвийг (төсөв, мөнгөний бодлого) 
ийнхүү сулруулсан нь өсөлтийг тодорхой хугацаанд дэмжсэн боловч 
түүний үр дүнд төсвийн алдагдал, өрийн дарамт нэмэгдэж, төлбөрийн 
тэнцэл болон банкуудын активын чанар муудсан. Үүний хариуд олон улсын 
зээлжих зэрэглэл тогтоодог агентлагууд Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг 
ээлж дараалан бууруулж, улмаар гадаад хөрөнгө оруулагчдын Монголын 
эдийн засагт итгэх итгэл, хүлээлт муудсан. Төсвийн шинжтэй зардлуудыг 
төсөвт нэгтгэсний нөлөөгөөр төсвийн алдагдал нэмэгдэж байсан бол гадаад 
валютын спекуляцийн нөлөөгөөр улсын гадаад валютын нөөц хурдтай 
буурч байсан.

Эдийн засгийн энэ хүндрэлийн үед Монгол Улсын Засгийн газар 
ОУВС-тай хамтран ажиллахаар болж 2017 оны 5 дугаар сард нийт 434.3 
сая ам.долларын (квотын 435 хувь) санхүүжилт бүхий Өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдан, шинэчлэлийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхээр болсон. Хөтөлбөрийн хүрээнд төсвийн бодлогын хувьд 
татвар нэмэх, зардлыг бууруулах, том хэмжээний гадаад өрийг дахин 
санхүүжүүлэх зэрэг арга хэмжээг авсан бол банкны салбарын шинэчлэл 
хийгдэж, ханшийн уян хатан бодлого баримтлан мөнгөний бодлогын 
төлөвийг чангаруулж, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 
авснаар эдийн засгийн төлөв тогтворжиж байна. Бодлогын эдгээр арга 
хэмжээтэй зэрэгцэн гадаад орчин тогтвортой хадгалагдсан нь макро эдийн 
засгийг дэмжиж, ОУВС-гийн хөтөлбөрт хамрагдсан нь мөн гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдын итгэл сэргэхэд чухал нөлөө үзүүлсэн.

Одоогоор урт хугацааны тогтвортой өсөлтийн суурь нөхцөлүүдийг 
бүрдүүлэх, мөчлөгийн хэлбэлзлээс хамаарах эдийн засгийн дархлааг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтцийн шинэчлэлүүд хийгдэж байна. Богино 
хугацааны гол зорилт нь төсвийн бодлого болон банкны салбарын дархлааг 
бэхжүүлэх явдал юм. Урт хугацааны тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг 
бүрдүүлэх бодлогын арга хэмжээний нэг чухал хэсэг болох банкны салбарыг 
бэхжүүлэх зорилгоор банкуудын активын чанарын үнэлгээг хийж байна. Энэ 
хүрээнд Монголын банкуудын тогтвортой байдал, дархлаа зэргийг үнэлж 
банкны хяналт шалгалтын аргазүйг сайжруулах ажлууд хийгдэж байна. 
Төсвийн тухайд, Төсвийн зөвлөлийг байгуулж, татварын бодлого, төсвийн 
зарцуулалт зэргийг сайжруулах шинэчлэлийн арга хэмжээг авч байна. 
Эдгээр шинэчлэлт, өөрчлөлтүүд нь урт хугацааны тогтвортой, хүртээмжтэй 
өсөлтийг бий болгох суурь нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. 
Төсвийн шинжтэй зардлуудыг төсөвт нэгтгэснээр төсвийн алдагдал нь урт 
хугацаанд буурах хандлагад шилжих бөгөөд ингэснээр банкууд зээл гаргаж, 
хувийн салбарыг дэмжих орон зай бий болно.
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2.2. Мөнгөний бодлого
Монгол улсын санхүүгийн систем нь харьцангуй хаалттай, банк 

давамгайлсан бүтэцтэй бөгөөд хурдтай тэлж байна. Одоогийн байдлаар 14 
арилжааны банк бүртгэлтэй бөгөөд нийт санхүүгийн зах зээлийн активын 
95 хувийг эзэмшдэг, банкны салбараас олгосон нийт зээлийн үлдэгдлийг 
ДНБ-д харьцуулсан харьцаа нь 52 хувьд хүрээд байна. Хэдийгээр гадаадын 
банкууд Монголд үйл ажиллагаа явуулдаггүй ч гэсэн гадаадын санхүүгийн 
байгууллагууд зарим дотоодын банкны хувьцааг эзэмшдэг бөгөөд 
төлөөлөгчийн газраа байгуулсан байдаг. Иймд мөнгө үржүүлэх процесс 
болон мөнгөний бодлогын шилжих механизмд банкны салбарын оролцоо 
өндөр.

Монголбанк 2007 оны 7 дугаар сарыг хүртэл мөнгөний агрегатуудыг 
үйл ажиллагааны зорилтот үзүүлэлт болгон ашиглаж, зорилтот түвшинг 
тодорхойлдог байсан. Энэ хугацаанд нээлттэй захын үйл ажиллагаа, 
банкны хүүг шууд удирдах, заавал байлгах нөөцийн хувийг тогтоох 
мөн балансын хувьд зарим хязгаарлалтуудыг тогтоох зэргээр мөнгөний 
бодлогыг хэрэгжүүлдэг байсан. Монголбанк мөнгөний захад эх үүсвэрийг 
өөрчлөх замаар захын хүүг удирддаг байсан тул энэ хугацаанд  мөнгөний 
захад хүүний хэлбэлзэл өндөр байсан. 2007 оны 7 дугаар сард Монголбанк 
бодлогын хүүг (мөнгөний захад тогтоохоор зорьж буй хүүний түвшин) 
үйл ажиллагааны шинэ зорилт болгон зарлаж эхэлсэн. Үүнээс хойш, 
Монголбанк бодлогын хүүг мөнгөний бодлогын төлөвийг илэрхийлэх 
гол хэрэгсэл болгон ашиглаж бие даасан мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж 
байна. Эдийн засаг дахь нийт эрэлт, үнийн өсөлтөд нөлөөлөх зорилгоор 
Мөнгөний бодлогын хорооноос бодлогын хүүг тогтоодог. Мөнгөний 
бодлогын үр нөлөө, шилжих механизмыг сайжруулах зорилгоор 2013 оны 
2 дугаар сард Монголбанк хүүний коридорын системийг нэвтрүүлсэн. Энэ 
нь банк хоорондын захын богино хугацаатай хүүг бодлогын хүүний орчимд 
хадгалах бодлогын зорилтод чухал ач холбогдолтой байсан.
2.3. Макро зохистой бодлого

Дотоод эдийн засагт хөрөнгө оруулалтын боломж хомс байдаг тул 
банкны салбарын зээл нь уул уурхай, барилга, худалдаа, өрхийн салбарт 
төвлөрсөн. Бусад хөгжиж буй шилжилтийн эдийн засагтай орнуудын 
адилаар Монгол улсын банкны салбар нь хэд хэдэн бэрхшээлтэй тулгарч 
байна. Тухайлбал, санхүүгийн пассивын хугацаа хэтэрхий богино учраас 
бизнесийн зориулалттай зээлийн хугацаа мөн богино (1-2 жил) байдаг. 
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн зах хөгжөөгүй учраас гадаад хөрөнгийн 
урсгал болон пассивын долларжилтын нөлөөгөөр валютын ханш хэлбэлзэж 
улмаар банк болон харилцагчид нь ханшийн эрсдэлд өртөх магадлал 
өндөр юм. Түүнчлэн банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь нийт активтай 
нь харьцуулахад бага тул хөрвөх чадвар, төлбөр түргэн гүйцэтгэх тал дээр 
дутмаг байдаг. Банк дампуурч байсан түүхэн үйл явдлын нөлөөгөөр олон 
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нийтийн хүлээлтэд ялимгүй өөрчлөлт гарахад банкнаас хөрөнгө зугтах 
үзэгдэл хурдтай явагддаг. Тиймээс ч банкны салбар нь бодит секторын адил 
гадаад болон дотоод шоконд хэт мэдрэг байна.

Хэдийгээр макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх албан үүрэг бүхий 
байгууллага саяхныг хүртэл байгаагүй боловч банкуудыг хянан шалгах 
чиг үүрэгтэй, мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэгч Монголбанк нь бодит 
болон санхүүгийн салбарт ирэх гадаад шокын нөлөөг бууруулах чиглэлээр 
бодлогын чухал арга хэмжээнүүдийг аваад байна. Төв банкны тухай 
хуулийн дагуу Монголбанкны үндсэн зорилт нь үнийн тогтвортой байдал 
бөгөөд мөнгөний бодлогын хүүний талаар гаргах бүхий л шийдвэр нь 
үнийн өсөлтийг тогтворжуулахад чиглэхийн сацуу санхүүгийн салбарын 
тогтвортой байдлыг мөн харгалзсан байдаг. Түүнчлэн банкуудыг хянан 
шалгах чиг үүргийн хүрээнд микро зохистой бодлогын хэд хэдэн арга 
хэмжээг мөн хэрэгжүүлдэг. Эдгээрийн зэрэгцээ заавал байлгах нөөц, 
ипотекийн зээлийн хувьд төлбөр, орлогын харьцаа, зээл үнэлгээний харьцаа, 
зээлийн төрлөөс хамаарсан эрсдэлийн жин зэрэг макро зохистой бодлогын 
хэрэгслүүдийг мөн ашиглаж байна. Тухайлбал, 2013 онд Ипотекийн 
хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөр эхэлсэнтэй холбогдуулан Монголбанк зээл 
үнэлгээний харьцааг 70 хувиар, төлбөрийн орлогын харьцааг 45 хувиар 
хязгаарлах шийдвэр гаргаж байсан. Түүнчлэн гадаад валютаар олгосон 
зээлийн хувьд эрсдэлийн жинг 120 хувиар тогтоосон.  Системийн активын 
5-аас дээш хувийг эзэмшдэг системийн ач холбогдолтой 6 банкны хувьд 
өөрийн хөрөнгийн харьцаа үзүүлэлт нь 14 хувь, бусад банкны хувьд 12 хувь 
байна. Сүүлд, Монголбанк гадаад валютын пассивын хувьд заавал байлгах 
нөөцийг 12 хувиар, төгрөгийн пассивд 10.5 хувиар тогтоох шийдвэрийг 
гаргасан.

Төв банкны тухай хуулинд 2018 оны 1 дүгээр сард өөрчлөлт орж, 
Монголбанк макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй болсон. Уг 
хуулинд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг алдагдуулж болзошгүй 
эрсдэлийг сааруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монголбанк макро 
зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг ашиглан бодлогын арга хэмжээ авах 
тухай тусгасан. Одоогийн байдлаар Монголбанк нь санхүүгийн хөрөнгийн 
урсгалын өндөр хэлбэлзлээс үүсэх эрсдэл, зээлийн төвлөрөл, болон 
санхүүгийн долларжилтыг бууруулах чиглэлээр авах макро зохистой 
бодлогын арга хэмжээг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

III. ЗАГВАР
Энэ судалгаанд жижиг, нээлттэй эдийн засгийн Шинэ Кейнсийн динамик 

стохастик ерөнхий тэнцвэр (DSGE)-ийн загварын лог-шугамчилсан 
тэгшитгэлүүдийг ашигласан. Энэ загварын суурь бүтэц нь Smets болон 
Wouters (2007), Justiniano болон Preston (2010a, b), Galí болон бусад (2013) 
нарын загварт суурилсан. Загвар нь өрх гэрүүд, дотоодын үйлдвэрлэгч 
болон импортын жижиглэн худалдаачид, үйлдвэрчний эвлэл,  банкууд, төв 
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банк болон засгийн газрыг агуулна. Дотоод эдийн засаг нь жижиг, нээлттэй 
эдийн засаг тул гадаад үнэ, гадаад эдийн засагт үзүүлэх нөлөөгүй гэж үзлээ. 
Загварын онцлог нь бүтээгдэхүүний зах зээлээс гадна хөдөлмөрийн зах 
зээл, зээлийн зах зээлийг оруулсны дээр ГШХО, эрдэс бүтээгдэхүүний 
эрэлт болон үнийн шокууд, макро зохистой бодлогын хэрэгслүүд (заавал 
байлгах нөөцийн хувь, өөрийн хөрөнгийн харьцаа) зэргийг загварт нэмж 
тусгасан явдал юм. Загвар нь дараах хэсэгт тайлбарласан лог-шугамчилсан 
тэгшитгэлүүдийн системээр илэрхийлэгдэх бөгөөд жижиг үсгүүд нь 
тогтвортой төлөвөөс хазайх лог-хазайлтыг, харин одтой том үсгүүд нь 
тогтвортой төлөвийн утгыг тус тус илэрхийлнэ. Бүх хувьсагчид тогтвортой 
төлөвөөс зөрөх зөрүүгээр илэрхийлэгдсэн. Одтой хувьсагчид нь гадаад зах 
зээлийн үзүүлэлт бол дээгүүр зураастай хувьсагчид нь тогтвортой төлөвийн 
утгыг илэрхийлнэ. 

Эхлээд загварын нийт эрэлтийн талыг тайлбарлаж, дараа нь нийт 
нийлүүлэлтийг авч үзье. 

Нийт нөөцийн хязгаарлалт нь дараах байдалтай байна:
(1)

Дотоод үйлдвэрлэл  нь дотоодод үйлдвэрлэгдсэн хэрэглээний 
бүтээгдэхүүн  энд  нь нийт хэрэглээ,  нь хэрэглээний 
үнийн индекс  нь дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний 
үнэ), дотоодод үйлдвэрлэсэн хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн (бүх 
хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн дотооддоо үйлдвэрлэгдэх тул гэж 
таамагласан, энд  нь нийт хөрөнгө оруулалт), экзоген засгийн газрын зардал 

 капитал ашиглалтын зардал  нь капитал ашиглалтын 
хувь) болон экспорт (энэ нь худалдааны нөхцөл,  нэг үнийн хуулиас зөрөх 
зөрүү,  гадаад үйлдвэрлэл,  болон эрдэс бүтээгдэхүүний эрэлтээс 
хамаарсан функц байна)-д зарцуулагдана. 

Худалдааны нөхцөлийн цаг хугацааны өөрчлөлт нь
(2)

энд  бөгөөд  болон  
нь харгалкан импортын болон дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний 
инфляци. Үнийн үнийн хуулиас зөрөх зөрүү нь  гэж 
тодорхойлогдох бөгөөд  нь нэрлэсэн ханш,  гадаад үнэ,  нь импортын 
үнэ.  нь тогтвортой төлөв дээрх хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн харьцаа бөгөөд 

-тэй тэнцүү.   болон  нь харгалзан 
тогтвортой төлөв дээрх засгийн газрын зардал, хөрөнгө оруулалт, нөөцийн 
бус экспорт болон нөөцийн экспортын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувь. Эцэст 
нь, тогтвортой төлөв дээр   бөгөөд  нь тогтвортой төлөв дээрх 
капиталын рент,  нь тогтвортой төлөв дээрх капитал, үйлдвэрлэлийн 
харьцаа. α болон η нь харгалзан нийт хэрэглээний сагсан дахь импортын 
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бүтээгдэхүүний эзлэх жин болон дотоод болон импортын бараа хоорондын 
орлуулалтын мэдрэмж юм. 

Эрдэс бүтээгдэхүүний эрэлтийн шокыг нөөцийн салбарын бодит экспорт 
оос дараах байдлаар таньсан:

 (3) 
Энэ шок нь нормаль тархалттай үлдэгдэлтэй байх нэгдүгээр эрэмбийн 

авторегресс процесс байна:                                                                    
Экзоген зардал болон гадаад үйлдвэрлэл нь мөн дараах хэлбэрийн 

нэгдүгээр эрэмбийн авторересс процесс байна:
(4)

 (5)

энд  болон  нь харгалзан нормаль тархалттай зардлын болон 
гадаад үйлдвэрлэлийн шокууд юм. 

Эйлорын тэгшитгэлээс хэрэглээний динамик нь дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно:

 (6)

энд  нь богино хугацааны хүү,  нь инфляци,  нь банкны зээлийн 
хүү, h нь гадаад зуршлын параметр,  нь одоо хэрэглэх эсвэл дараа хэрэглэх 
хоорондын орлуулалтын мэдрэмж,  нь тухайн t үед хуримтлал байгаа 
өрхүүдийн нийт өрхөд эзлэх хувийн жин,  нь өрхийн хэрэглээний шок. 
Одоогийн хэрэглээ  нь өнгөрсөн үеийн болон дараа үед хүлээгдэж буй 
хэрэглээний жигнэсэн дундаж, богино хугацааны/депозитын бодит хүү  
болон банкны бодит зээлийн хүүний жигнэсэн дундаж болон хэрэглээний 
шок оос хамаарна. Энэ шок нь нормаль тархалттай алдаатай дараах 
хэлбэрийн процесс байна:

 Gerali болон бусад (2010) нартай 
адилаар нийт өрхүүдийн  хувь нь банкинд хадгаламжтай, үлдсэн  
хувь нь банкнаас зээлтэй гэж таамагласан. 

Хөрөнгө оруулалтын динамик нь дараах таамаглалаас тодорхойлогдоно: 
хөрөнгө оруулалт нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дотоодын банкнаас 
авсан зээл  болон ГШХО ын холимог хэлбэрээр үйлдвэрлэгдэнэ. 

(7)
энд  нь тогтвортой төлөв дээрх ГШХО, нийт хөрөнгө оруулалтын 

харьцаа,  нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бодит зээл,  нь хөрөнгө 
оруулалтын технологийн шокыг илэрхийлэх бөгөөд нормаль алдаатай 
нэгдүгээр эрэмбийн авторегрессив процесс байна:  
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Бодит валютын ханш  нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:
(8)

ГШХО нь нормаль тархалттай нэгдүгээр эрэмбийн авторегрессив 
процессоор тодорхойлогдоно гэж таамагласан:

(9)
энд  нь нормаль ГШХО-ын шок. 
Эдийн засгийн нийт нийлүүлэлтийн тал руу шилжье. Нийт үйлдвэрлэлийн 

функц нь дараах байдалтай байна:
(10)

Дотоодын бүтээгдэхүүн нь капитал  болон хөдөлмөр (ажил эрхлэлт, 
)-ийг ашиглан үйлдвэрлэгддэг. Бүх хүчин зүйлсийн бүтээмж  нь 

нормаль алдаатай нэгдүгээр эрэмбийн авторегрессив процесс байна гэж 
таамаглагдсан:  Ω параметр нь капиталын үйлдвэрлэл 
дэх оролцоог хэмжинэ. 

Шинээр суурилуулсан капитал нь 1 улирлын дараагаас ашиглагдаж 
болох бөгөөд одоо үйлдвэрлэлд ашиглагдах капитал  нь өмнөх улиралд 
суурилуулсан капитал  болон ашиглалтын зэрэг ээс хамаарсан 
функц байна:

(11)
Капиталын үйлчилгээ үзүүлэгчийн зардлыг хамгийн бага байлгах 

оптимизаци нь капитал ашиглалтын зэрэг нь капиталын рентээс эерэг 
хамааралтай дараах хэлбэрийн функц байхыг харуулдаг:

(12)
 энд  бөгөөд  нь капитал ашиглалтыг өөрчлөхөд гарах 

зардлын функцийн мэдрэмжээс эерэг хамаарсан функц бөгөөд 0-оос 1-ийн 
хооронд нормчлогдсон.  нь нэгд ойр байх нь капитал ашиглалтыг өөрчлөх нь 
маш өндөр зардалтай болохыг илтгэх тул капитал ашиглалт өөрчлөгдөхгүй 
тогтмол байхыг илтгэнэ. 

Суурилуулсан капитал  нь хөрөнгө оруулалтын урсгалаас хамаарахаас 
гадна хөрөнгө оруулалтын технологийн шокоос дараах байдлаар хамаарна:

(13)

энд  нь капиталын элэгдлийн түвшин. 
Монопольт өрсөлдөөнт бүтээгдэхүүний зах зээлийг авч үзье. 

Компаниудын зардлыг хамгийн бага байлгах шийдвэр нь капиталын рентийн 
түвшин нь капитал, хөдөлмөрийн харьцаатай сөрөг, бодит цалинтай эерэг 
(мэдрэмжүүд нь нэг) байхыг илтгэдэг:

(14)
Бодит ахиу зардал  нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:
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(15)

Rabanal (2007) болон Christiano болон бусад (2010) нартай адилаар 
мөнгөний бодлогын зардлын сувгийг дараах таамаглалд үндэслэн загварт 
тусгасан: компаниуд эргэлтийн хөрөнгийн тодорхой хэсэг (капиталын 
рентийн зардлын  хувь, цалингийн зардлын  хувь)-ийг урьдчилж төлөх 
ёстой болдог тул  хүүтэй зээл авдаг. Тэгшитгэл (15)-д харуулсанчлан 
бодит ахиу зардал нь бодит цалин, рентийн хувь, богино хугацааны хүү, 
худалдааны нөхцөлөөс эерэг хамаарах бол технологийн шокоос сөрөг 
хамаарна. 

Calvo (1983)-ний анх танилцуулсан үнийн уян хатан бус байдал, Smets 
болон Wouters (2003)-д ашигласан оптизаци хийгдээгүй үнүүдийг өнгөрсөн 
инфляциар хэсэгчлэн индексжүүлдэг гэсэн таамаглалуудтай холбоотойгоор 
бүтээгдэхүүний үнүүд нь хүсэж буй ашгийн норм (markup) руу алгуур 
зохицуулалт хийдэг. Эдгээр таамаглал дор дотоодын компаниудын ашгаа 
хамгийн их байлгах үнэ тогтоох үйл хөдлөл нь дараах Шинэ Кейнсийн 
Филлипсийн муруйг үр дүнг харуулдаг: 

(16)

энд   Дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний 
одоогийн инфляци  нь өнгөрсөн болон хүлээгдэж буй инфляци, бодит 
ахиу зардал болон үнийн ашгийн нормын шок оос эерэг хамаарна. 

Ижил таамаглал дор импортлогч компаниудын ашгийн хамгийн их 
байлгах үйл хөдлөл нь дараах Шинэ Кейнсийн Филлипсийн муруйг үр дүнг 
харуулдаг: 

(17)

энд  Импортлогдсон бүтээгдэхүүний одоогийн 
инфляци  нь өнгөрсөн болон ирээдүйн инфляци, нэг үнийн хуулиас 
зөрөх зөрүү  богино хугацааны хүү болон үнийн ашгийн нормын шок 

оос эерэг хамаарна  
Эдгээр ашгийн нормын шокууд нь нормаль алдаатай нэгдүгээр 

эрэмбийн авторегрессив процесс байна:  болон 
 

ХҮИ-ийн инфляци нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:
(18)

ХИҮ-ийн инфляци болон дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний 
инфляцийн зөрүү нь ХҮИ дэх импортын бүтээгдэхүүнүүдийн эзлэх жин 
болон худалдааны нөхцөлийн үржвэртэй тэнцүү байна. 

Энэ загварт уян хатан бус цалин болон ажилгүйдлийг Galí болон бусад 
(2011) нарын Шинэ Кейнсийн хандлагад суурилан оруулж ирсэн. Энэ 
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хандлагын хувьд монопольт өрсөлдөөнт хөдөлмөрийн зах зээлд цалингийн 
маркаф  нь бодит цалин  болон ажиллах, хэрэглэх хоорондын 
орлуулалтын ахиу түвшин 1 -ий зөрүүтэй тэнцүү байх бөгөөд мөн 
ажилгүйдэл  тэй шугаман хамааралтай байна. 

   
(19)

(20)
энд  нь хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийн бодит цалингаас хамаарах 

мэдрэмж,  нь хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийн шок бөгөөд нормаль алдаатай 
нэгдүгээр эрэмбийн авторегресс процесс байна: 

Энд  нь эндоген сонголтын шилжигч (endogenous reference shifter) 
бөгөөд дараах байдлаар тодорхойлогдоно2:

(21)
Бодит цалин  нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно: 

(22)
энд  нь нэрлэсэн цалингийн инфляци. 
Монополь өрсөлдөөнд хөдөлмөрийн зах зээл дээр нэрлэсэн цалингийн 

уян хатан бус байдал болон цалинг оновчтой тогтоогоогүй үед инфляциар 
хэсэгчлэн индексжүүлдэгтэй холбоотойгоор бодит цалин нь хүсэж буй 
цалингийн маркаф руу алгуур зохицуулалт хийнэ: 

(23)

энд   болон  Цалингийн инфляци    
нь өнгөрсөн болон хүлээгдэж буй цалингийн инфляци, одоогийн болон 
өнгөрсөн ХҮИ-ийн инфляци, цалингийн маркаф болон цалингийн маркаф 
шок оос хамаарсан функц байна. Тус маркаф шок нь нормаль алдаатай 
нэгдүгээр эрэмбийн авторегресс процесс байна:    
болон  параметрүүд нь цалингийн Calvo уян хатан бус байдлыг илэрхийлэх 
бол  болон  нь харгалзан ажилласнаар буурах ахиу ханамжийн мэдрэмж 
болон хөдөлмөрийн эрэлтийн цалингаас хамаарах мэдрэмжийг илэрхийлнэ. 

Тодорхойлолт ёсоор, ажиллах хүчин нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно: 
(24)

Бусад жижиг нээлттэй эдийн засгийн загваруудтай адилаар сайжруулсан 
UIP нөхцөл нь өрхийн оновчлол болон эрсдэлийн үнийн функцээс дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно:

1 Galí болон бусад (2011) нар тэгшитгэл (19)-(20) нь ажилгүйдлийн түвшинг түүвэрлэснээр цалингийн 
markup болон хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийн шокыг зөв ялган таних боломж олгож байгааг онцолсон.
2 Galí болон бусад (2011) нар эндоген сонголтын шилжигчийг загварт оруулж ирэх нь баялгийн 
сувгийн нөлөөг сулруулах тул мөнгөний бодлогын шоконд ажил эрхлэлт болон ажиллах хүчин ижил 
чиглэлд өөрчлөгддөг гэсэн эмпирик үр дүнг гарган авахад тусалж байгааг онцолсон.
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(25)
энд  нь Adolfson болон бусад (2008) нарын анх танилцуулсан UIP 

нөхцөлийн сайжруулалт буюу эрсдэлийн үнэ нь хүлээгдэж буй ханшийн 
өөрчлөлттэй сөрөг хамааралтай гэсэн фактыг загварт оруулж ирж буй 
параметр юм. Тус сайжруулсан UIP нөхцөл нь мөнгөний бодлогын шоконд 
бодит валютын ханш хоцролттой overshooting хийдэг гэсэн эмпирик 
баримтыг загвар давтан гаргахад туслах юм. Учир нь тус параметр тэгээс 
ялгаатай байснаар нэрлэсэн ханшийн одоогийн утга нь өнгөрсөн болон 
ирээдүйд хүлээгдэж буй утгыг аль алинаас хамаарах тул нэрлэсэн ханш 
хүүний өөрчлөлтөд харьцангуй алгуур хариу үйлдэл үзүүлэх юм.  нь 
гадаад цэвэр активыг илэрхийлэх бөгөөд эрсдэлийн үнийн шок 
нь нормаль алдаатай нэгдүгээр эрэмбийн авторегресс процесс байна гэж 
таамагласан:    

Нэрлэсэн валютын ханш  нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:
(26)

Загварт гадаад хүү нь нэгдүгээр эрэмбийн авторегресс процесс байхаар 
таамаглагдсан:

 энд  нь нормаль тархалттай гадаад хүүний шок. 
Гадаад цэвэр актив ын динамик нь төлбөрийн тэнцэл (энэ нь 

импортын зардал болон шинээр эзэмшсэн гадаад цэвэр активын дүнгийн 
нийлбэр нь экспортын орлого, цэвэр ГШХО болон буцаж орж ирж буй 
гадаад цэвэр актив, түүний хүүний орлогын нийлбэртэй тэнцүү байхыг 
илтгэнэ)-ээс тодорхойлогдоно: 

(27)

Энд  болон  нь харгалзан тогтвортой төлөв дээрх импорт-
үйлдвэрлэл харьцаа болон төгрөгийн илэрхийлсэн ГШХО-үйлдвэрлэлийн 
харьцаа юм. Дотоодын компаниудын хүлээн авч буй эрдэс бүтээгдэхүүний 
харьцангуй үнэ  нь дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:

(28)
энд  нь гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн эрдэс бүтээгдэхүүний 

дэлхийн зах зээлийн үнэ, гадаад үнийн харьцаа. Урт хугацаанд эрдэс 
бүтээгдэхүүний хувьд нэг үнийн хууль хангагдана гэж таамагласан. Харин 
богино хугацаанд Rees болон бусад (2016) нарын адилаар дэлхийн зах зээл 
дээрх үнэ дотоодын компаниудын хүлээн авч буй үнэд хугацааны хоцролттой 
нөлөөлнө гэж үзсэн. Энэ нь эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын тодорхой 
хэсэг нь урьдчилж тохиролцсон гэрээний үнээр борлуулагддаг гэсэн бодит 
байдал дээрх баримтад нийцтэй юм. Тэгшитгэлд (28)-д дэлхийн зах зээл 
дээрх үнийн өөрчлөлтийн  хувь нь нэг улиралдаа багтан дотоодын 
компаниудын үнэд шилждэг гэж таамагласан. 
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Дэлхийн зах зээл дээрх эрдэс бүтээгдэхүүний харьцангуй үнэ нь дараах 
нэгдүгээр эрэмбийн авторегресс процессоор илэрхийлэгдэнэ:

(29)
энд  нь нормаль эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн шок юм. 
Мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийг функц нь дараах байдалтай байна:

(30)
энд  нь мөнгөний бодлогын шок бөгөөд нормаль алдаатай нэгдүгээр 

эрэмбийн авторегресс процессоор тодорхойлогдоно:  
Төв банк нь Тейлор хэлбэрийн дүрмийн дагуу инфляци, үйлдвэрлэл 
(трендээс зөрөх зөрүү) болон валютын ханшийн өөрчлөлтөд бодлогын 
хүү гээ алгуур өөрчлөх байдлаар хариу үзүүлэх замаар эдийн засгийг 
тогтворжуулдаг. Эконометрик үнэлгээ хийх явцад Монголбанк нэрлэсэн 
ханшийн өөрчлөлтөд хариу үзүүлдэг эсэхийг  нь тэгтэй тэнцүү гэсэн 
таамаглал тавьж  шалгахад тэг бус гэсэн үр дүнг өгсөн тул эмпирик 
шинжилгээнд тэгшитгэл (30)-д харуулсан тэгшитгэлийг ашигласан болно. 

Дээрх хэсэгт макро эдийн засгийн үндсэн хамаарлыг авч үзсэн бол дараах 
хэсэгт санхүүгийн зах зээл, макро зохистой бодлогын загварчлалыг авч үзье. 
Эдгээр зах зээл, бодлогын загварчлал нь Aguirre болон Balance (2015) нарын 
бүтцийн загвартай ойролцоо боловч хэд хэдэн онцлог ялгаатай. Санхүүгийн 
бус салбарын бодит зээл  ийн динамик нь дараах байдалтай байна:

(31)
энд  нь өрхийн салбарт олгосон зээл,  нь аж ахуй нэгж, компаниудад 

олгосон зээл,  нь өрхийн салбарын зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь. Зээлийн 
динамикууд нь өрхийн хугацааны хоцролттой утга, үйлдвэрлэл, зээлийн 
хүү, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа, заавал байлгах нөөцийн хувь 
зэргээс хамаарсан эмпирик функц байна гэж үзсэн:

 (32)

(33)
энд   болон  нь өрхийн салбарын болон аж ахуйн нэгжүүдийн 

зээлийн шокууд бөгөөд нормаль алдаатай нэгдүгээр эрэмбийн авторегресс 
процесс байна гэж таамагласан:  болон 

 
Заавал байлгах нөөцийн хувь, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа зэрэг 

макро зохистой бодлогын хэрэгслүүд байгаа үед санхүүгийн байгууллагууд 
нь нийт эх үүсвэрийг бүхэлд нь бус, харин тодорхой хэсгийг л зээл болгон 
гаргах боломжтой бөгөөд эдгээр хэрэгслийг макро зохистой бодлогын 
чангаруулах чиглэлд өөрчлөх тохиолдолд богино хугацаандаа зээлийн 
нийлүүлэлт буурахад хүрнэ. Түүнчлэн санхүүгийн байгууллагууд зээлд 
гаргаж чадахгүй байгаа эх үүсвэртэй холбоотой бүх зардлыг зээлийн хүүнд 
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шингээх ёстой болно.  Иймд макро зохистой бодлогыг хатууруулснаас 
зээлийн нөхцөл чангарах буюу зээлийн нийлүүлэлт буурч, хүү өсөхөд 
хүргэнэ3. Эдгээр сувгийг загварт тусгахын тулд өөрийн хөрөнгийн зохистой 
харьцаа болон заавал байлгах нөөцийн хувийг тэгшитгэл (32), (33) болон 
(35)-д оруулсан. 

Энэ загварын хувьд Carletti болон бусад (2007), Henzel болон бусад (2009) 
болон Hülsewig болон бусад (2009) нартай адилаар банкууд нь өрх гэрүүд 
болон аж ахуйн нэгжүүдэд монопольт өрсөлдөөний орчинд зээл олгоно гэж 
үзсэн. Хүүний уян хатан бус байдлаас шалтгаалан банкны зээлийн хүү нь 
дараах динамикийн дагуу алгуур зохицуулалт хийнэ:

(34)

энд  Банкны зээлийн хүү  нь өнгөрсөн болон 
хүлээгдэж буй банкны зээлийн хүү, эх үүсвэрийн зардал  болон 
банкны зээлийн хүүний шок/банкны зээлийн нийлүүлэлтийн шок 
оос хамаарна. Эх үүсвэрийн зардал нь бодлогын хүү, чанаргүй зээлийн 
нийт зээлд эзлэх хувь  өөрийн хөрөнгийн харьцаа  болон заавал 
байлгах нөөцийн хувь аас хамаарсан функц байна гэж таамагласан:

(35)
Тэгшитгэл (35) дахь сүүлийн хоёр бүрдлийг “зохицуулалтын нэмэгдэл 

үнэ” (“regulation premium”) гэж болох буюу нэмэлт зардлыг бий болгоно. 
Банкны зээлийн хүүний шок нь нормаль алдаатай нэгдүгээр эрэмбийн 

авторегресс процессоор тодорхойлогдоно:  
Нийт чанаргүй зээлийн хувь нь өрхийн  болон аж ахуйн нэгжийн  

 чанаргүй зээлийн хувийн жигнэсэн дунджаар тодорхойлогдоно: 
(36)

Өрхийн болон аж ахуйн нэгжийн чанаргүй зээлийн хувь нь өөрийн 
хугацааны хоцролттой утга, эдийн засгийн идэвхжил болон валютын 
ханшийн хэлбэлзэлээс хамаарсан функ байна гэж таамагласан: 

(37)

(38)
энд  болон  нь харгалзан өрхийн болон аж ахуйн нэгжийн 

чанаргүй зээлийн шокууд бөгөөд нормаль алдаатай нэгдүгээр эрэмбийн 
авторегресс процессоор тодорхойлогдоно: 
болон  

Эдгээр зээлийн хүүний загварчлал нь Монголын эдийн засаг дахь эмпирик 
судалгааны үр дүнгүүдтэй нийцтэй юм: зээлийн хүү нь үйлдвэрлэлийн 
3 Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа болон заавал байлгах нөөцийн хувь нь зээлийн хүүнд эдгээр 
сувгаар нөлөөлдөг онолын гаргалгааг харгалзан Angelini болон бусад. (2012) болон Areosa болон 
Coelho (2013) нарын судалгаанаас харах боломжтой.
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зөрүүнээс сөрөг, чанаргүй зээлийн хувь болон заавал байлгах нөөцөөс эерэг 
хамаардаг бөгөөд бодлогын хүүнээс зээлийн хүү рүү шилжих механизм нь 
харьцангуй сул байдаг (Gan-Ochir болон Kаlirajan 2016, Ган-Очир 2016). 

Quent and Rabanal (2014) нартай адилаар макро зохистой бодлогын 
хэрэгслүүд нь зээлийн зах зээлд мөчлөг сөрсөн байдлаар хариу үйлдэл 
үзүүлдэг гэж үзэн. Эдгээр хэрэгслийн дүрмүүд нь макро зохистой бодлогын 
нөлөөг судлах боломжийг олгох юм. 

Эцэст нь, загварын бүрэн хаахын тулд өөрийн хөрөнгийн зохистой 
харьцаа (CAR) болон заавал байлгах нөөцийн хувь (RR)-ийн хариу үйлдлийн 
функцийг дараах байдалтай гэж үзсэн: 

(39)

(40)
энд  нь өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны шок бол  нь заавал 

байлгах нөөцийн хувийн шок бөгөөд нормаль алдаатай нэгдүгээр эрэмбийн 
авторегресс процесс байхаар таамаглагдсан:   
болон  

Макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллага нь зохистой 
бодлогын хэрэгсэл (  эсвэл )-ийг үйлдвэрлэл болон зээлийн мөчлөгт 
хариу үйлдэл үзүүлэх байдлаар алгуур өөрчилнө. Эконометрик үнэлгээнд 
тэгшитгэл (39) болон (40) дэх дүрмүүдийн ялгаатай хувилбаруудыг үнэлсэн 
хэдий ч тоон өгөгдөлтэй хамгийн нийцтэй хувилбар нь энд хариулсан үр 
дүн байсан тул эмпирик шинжилгээнд эдгээрийг ашигласан болно. 

Энэ загвар нь нийт 40 тэгшитгэлтэй буюу 40 эндоген хувьсагчтай. Энэ 
рационал хүлээлттэй шугаман тэгшитгэлийн системийн стохастик үйл 
хөдлөл нь нийт 21 экзоген шокоор тодорхойлогдоно. Дараагийн хэсэгт 
загварын Бейсын эконометрик үнэлгээг авч үзнэ. 

IV. ТООН ӨГӨГДӨЛ БОЛОН ПАРАМЕТРЫН ҮНЭЛГЭЭ 
4.1 Тоон өгөгдөл

Өмнөх хэсэгт харуулсан загварыг Монголын 2005 оны 1 дүгээр улирлаас 
2017 оны 2 дугаар улирлын хоорондын дараах 23 хувьсагчийн тоон өгөгдөл 
ашиглан Бейсын аргаар үнэлсэн: улирлын зохицуулалт хийсэн бодит ДНБ, 
өрхийн бодит хэрэглээ, бодит хөрөнгө оруулалт (нийт хуримтлал), эрдэс 
бүтээгдэхүүний бодит экспортын лог-ялгавар, бодит цалин, төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш, ажил эрхлэлт, бодит ГШХО-ын 
цэвэр дотогшлох урсгал, иргэдэд олгосон бодит зээл, байгууллагуудад 
олгосон бодит зээл, хэрэглээний үнийн индекс, дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний үнийн индексийн лог-ялгавар, ажилгүйдлийн түвшин, 
бодлогын хүү (жилийн), зээлийн хүү (жилийн), иргэдийн чанаргүй зээлийн 
нийт иргэдийн зээлд эзлэх хувь, байгууллагын чанаргүй зээлийн нийт 
байгууллагын зээлд эзлэх хувь, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа, 
заавал байлгах нөөцийн хувь, дэлхийн зах зээл дээрх эрдэс бүтээгдэхүүний 
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үнийн индексийн лог-ялгавар, Хятадын эдийн засгийн жилийн өсөлт, АНУ-
ын ДНБ-ий дефляторын лог-ялгавар болон Холбооны нөөцийн банкны хүү 
зэрэг болно. Эдгээр өгөгдлийг хэрхэн түүвэрлэсэн эх сурвалжийг Хавсралт 
1-д дэлгэрэнгүй харуулав. 

Харгалзах хэмжилтийн тэгшитгэл нь:

энд  болон  нь тус тус логарифм болон логарифм-ялгаврыг 100-аар 
үржүүлснийг  илэрхийлнэ. Дээрээ зураастай хувьсагчид нь харгалзах 
хувьсагчдын тогтвортой төлөв дээрх утгыг илэрхийлэх бөгөөд түүхэн 
дунджаар төлөөлүүлсэн. 

Эдгээр тоон өгөгдлийг ашиглан загварын параметрүүдийн үнэлгээг 
Бейсын аргаар хийхдээ эхлээд постериор тархалтын модын лог-постериор 
функц (приор тархалт болон likelihood функцийн үржвэр)-ын утга хамгийн их 
байхаар үнэлнэ. Үүний дараа Metropolis-Hastings (MH) алгоритмыг ашиглан 
постериор тархалтыг байгуулж, загварын ахиу likelihood утгыг тооцно. Энэ 
аргачлалын талаарх дэлгэрэнгүйг монгол хэлээр Ган-Очир болон Дуламзаяа 
(2014)-аас харах боломжтой. Бүх үнэлгээ, тооцоо нь Matlab програмын 
Dynare ашиглан хийгдсэн. Постериор mode (хамгийн их давталт авах утга) 
болон түүн дээрх Hessian-ийн матрицыг тооцоход Sims-ийн ‘csminwel’ 
оновчлолын алгоритм ашигласан. Загварт танилтын асуудал буюу тус 
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алгоритмыг уншуулах бүрт ялгаатай мод утгууд өгөх асуудал байгаа эсэхийг 
шалгах зорилгоор 20 гаруй удаа оновчлолын алгоритм уншуулсан бөгөөд 
бүгд адил mode утга өгсөн. Иймд  mode утга дээрх (сөрөг) Hessian-ийн утгын 
урвууг MH алгоритмын эхлэлийн утгыг өгөх нормаль тархалтын вариац 
(2 параллель гинжний зөвшөөрөгдөх хувь нь 25-30 хувь байхаар c=0.185-
ээр нормчилсон)-аар ашигласан. MH алгоритмыг 2 параллель гинжийн 
хувьд тус бүртээ нийт 500,000 түүвэр (үүнээс эхний 200’000 хасагдсан)-тэй 
байхаар уншуулсан. МН алгоритмуудын конвергенци хангаж буй эсэхийг 
хянахад Brooks болон Gelman (1998) нарын боловсруулсан нэг хувьсагчийн 
болон олон хувьсагчийн конвергенцийн диагностик тестүүдийг ашигласан. 
Хавсралт 2-т параметр тус бүрийн вариац-ковариацын матрицын эйген 
утгуудад суурилсан нэгдсэн үзүүлэлтийг харуулав. Энэхүү үзүүлэлт нь 
конвергенци бүрэн хангагдаж буйг нотолж байна. 
4.2 Параметрүүдийн приор тархалт 

Загварын параметрүүдийг ерөнхийд нь хоёр бүлэгт хуваасан. Эхний 
цөөн тооны параметрүүдэд калибраци хийсэн. Монголын хувьд дискаунт 
факторыг β=0.9925 (манай эдийн засагт түүврийн хугацаанд банк хоорондын 
захын бодит хүүний дундаж 3.0 хувь байгаагаас гарсан) байхаар калибраци 
хийв. Эдийн засгийн нээлттэй байдлыг илэрхийлэх α параметрийг 0.36 
буюу импортын бараа, бүтээгдэхүүний хэрэглээний үнийн индексийн 
сагсанд эзлэх хувийн жинтэй тэнцүү байхаар сонгосон. Тогтвортой төлөв 
дээрх цалингийн орлого, өрхийн хэрэглээний харьцаа г тус 
харьцааны 2005-2016 оны дундаж болох 0.42-оор сонгосон. Капиталын 
элэгдлийн хувь (δ)-ийг бусад орнуудтай харьцуулахад харьцангуй өндрөөр 
буюу улирлын 4 хувь (жилийн 16 хувь) байхаар сонгосон. Гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт (төгрөгт шилжүүлсэн), ДНБ-ий харьцаа 
г 2005-2016 оны дундаж болох 0.2 байхаар сонгосон. ГШХО-ын нийт 
хөрөнгө оруулалт (нийт хөрөнгийн хуримтлал)-д эзлэх хувь  болон 
импортын ДНБ-нд эзлэх хувь ийг түүврийн дундаж утганд суурилан 
харгалзан 0.4 болон 0.69 байхаар калибраци хийсэн. Өрхийн зээлийн нийт 
зээлд эзлэх хувь (ς)-ийг түүврийн дунджаар буюу 0.39 байхаар сонгосон. 
Өрхийн болон аж ахуйн нэгжийн чанаргүй зээлийн хувиас нийт чанаргүй 
зээлийн хувийг гаргах тэгшитгэлийн параметрүүдийг түүхэн өгөгдлийн 
регрессийн үнэлгээнд суурилан   байхаар 
авсан. Мөнгөний бодлогын зардлын/эргэлтийн хөрөнгө/-ийн сувгийг 
илэрхийлэх параметрүүдийг  гэж үзсэн буюу бүх орцын 
төлбөрийг зээлээр санхүүжүүлдэг гэж таамагласан. Харин Засгийн газрын 
хэрэглээ, ДНБ-ий харьцаа  нийт хуримтлал, ДНБ-ий харьцаа  уул 
уурхайн экспорт, ДНБ-ий харьцаа  болон уул уурхайн бус экспорт, 
ДНБ-ий харьцаа -г түүврийн дунджид суурилан  

 байхаар калибраци хийсэн болно.  
Хоёрдахь бүлэг дэх нийт 99 параметр нь Бейсын аргаар үнэлэгдсэн 

бөгөөд приор тархалтын таамаглалыг Хүснэгт 1-ийн дундах 3 багананд 



54

Байгалийн баялагтай эдийн засаг дахь мөнгөний болон  
макро зохистой бодлогын нөлөө: Монголын жишээн дээр Д.Ган-Очир, Б.Ундрал 

харуулав. Санхүүгийн зах зээл болон макро зохистой бодлоготой холбоогүй 
параметрүүдийн приор тархалтыг ижил төстэй бусад судалгаанууд (Smets  
болон Wouters 2007, Adolfson болон бусад 2007, Justiniano болон Preston 
2010a,b, Galí болон бусад 2011)-д ашигласантай адилаар сонгосон. Харин 
зээлийн хүүний тэгшитгэлийн параметрүүдийн приорыг Henzel болон 
бусад (2009), Hülsewig болон бусад (2009)-тай нийцтэйгээр сонгосон. 
Өрхийн болон аж ахуйн нэгжийн чанаргүй зээлийн хувь болон зээлийн 
тэгшитгэлүүд дэх параметрүүдийн приор тархалтыг Aguirre болон Blanco 
(2015)-д суурилан сонгосон. Өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа болон 
заавал байлгах нөөцийн хариу үйлдлийн функцийн параметрүүдийн приорыг 
Suh (2012), Quent болон Rabanal (2013) нартай нийцтэй, гэхдээ харьцангуй 
диффузи байдлаар сонгосон. Эдийн засгийн агуулгаар 0-оос 1-ийн хооронд 
утга авах бүтцийн параметрүүдийн хувьд бета тархалт, харин сөрөг утга авч 
болох параметрүүдийн хувьд нормаль тархалт ашигласан. Бүх шокуудын 
стандарт хазайлтын хувьд нийтлэг тархалт болох урвуу-гамма тархалтыг 
ашигласан. Шокуудын приор вариац нь диффузи байхаар сонгосон. 
4.3 Параметрүүдийн постериор үнэлгээ 

Үнэлэгдсэн параметр тус бүрийн постериор дундаж болон постериор 
тархалтын 90 хувийн магадлалын интервалыг Хүснэгт 1-ийн сүүлийн 2 
багананд байдлаар харуулав. Үнэлгээний үр дүнгээс харахад тоон өгөгдөл 
өндөр хэмжээний мэдээллийг агуулж байгаа буюу загвар нь постер тархалт 
нь приор тархалтаас нэлээд өөрчлөгдөж байна. Энэ нь үнэлэгдсэн загвар 
Монголын эдийн засгийн онцлогийг сайн тусгаж буй илэрхийлэл юм. 
Үнэлэгдсэн параметрийн утгууд нь бусад судалгааны ажлууд (Монголын 
хувьд Dutu 2012,  Ган-Очир болон Дуламзаяа 2014)-ын үнэлгээний үр 
дүнтэй ерөнхийдөө нийцтэй байна. Иймд сонгон авсан цөөн онцлох 
параметрүүдийн үнэлэгдсэн утгыг энд авч үзэв. 

Дотоодод үйлдвэрлэгдсэн болон импортлогдсон бүтээгдэхүүний үнийн 
уян хатан бус байдлыг илэрхийлэх параметрүүд (  болон )-ийн постериор 
дундаж нь харгалзан 0.71 болон 0.83 байна. Энэ нь үнийн оновчлол 
хоорондын хугацаа нь 3.4 болон 5.9 улирал буюу импортын барааны үнэ 
харьцангуй удаан хугацааны дараа үнийн зохицуулалт хийгддэг байна. 
Гэхдээ индексжүүлэлтийн параметр харьцангуй өндөр буюу  
байгаа нь Филлипсийн муруйнуудын өмнөх үеийн инфляцийн параметр 
0.28, харин дараа үеийн инфляцийн хүлээлтээс хамаарах параметр 0.72 
байгааг илтгэнэ.

Цалингийн уян хатан бус байдлыг илэрхийлэх параметр ийн 
постериор дундаж нь 0.03 байгаа нь Монголд цалингийн динамик нэлээд уян 
хатан болохыг илтгэж байна. Харин цалингийн идексжүүлэлтийн параметр 
нь харьцангуй өндөр буюу 0.45 байна. Эдгээр нь Монголд цалин гэрээний 
нөхцөл, үйлдвэрчний эвлэлийн цалингийн оновчлолоос илүүтэй инфляциас 
хамааран илүүтэй өөрчлөгддөг болохыг илтгэж байна. 
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Хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийн мэдрэмж нь 2.62 байна. Grabek болон Kłos 
(2013) нарын харуулснаар хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийн мэдрэмж бусад 
орнуудтай харьцуулахад бага байгаа нь мөнгөний бодлогын шоконд бодит 
цалин хариу үйлдэл харьцангуй сул, харин ажилгүйдлийн хариу үйлдэл 
харьцангуй хүчтэй байхыг илэрхийлнэ. Манай хөдөлмөрийн зах зээл дээрх 
тогтвортой төлөв дээрх цалингийн маркаф нь 19 хувь байна. Энэ нь манай 
орны ажилгүйдэл ерөнхийдөө өндөр явж ирсэнтэй нийцтэй юм. 

Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт дэх богино хугацааны баялгийн нөлөөг 
хянах параметр ын постериор дундаж 0.06 байгаа нь манай орны 
хэрэглэгчдийн ханамжийн функц нь Greenwood болон бусад (1988) нарын авч 
үзсэн функцтай илүү төстэй байхаар байна. UIP нөхцөлийн сайжруулалтын 
параметр  нь 0.46 байхаар үнэлэгдэж байгаа нь нэрлэсэн валютын ханш 
нь харьцангуй уян хатан бус буюу хүлээгдэж буй ханшийн өөрчлөлт болон 
эрсдэлийн үнийн хооронд сөрөг хамаарал оршдог болохыг нотолж байна. 
Манай орны хувьд үйлдвэрлэл дэх капитал орцын нөлөө харьцангуй өндөр 
буюу  байхаар үнэлэгдэж байна. 

Банкны зээлийн хүү тогтоох үйл хөдлөлийг илэрхийлэх параметрийн 
постериор дундаж нь  Энэ нь банкууд 3.3 улирал тутам зээлийн 
хүүнд бүрэн зохицуулалт хийдэг болохыг илэрхийлнэ. Банкуудын зээлийн 
хүү бүрдэлтэд чанаргүй зээл, бодлогын хүү, өрхийн хөрөнгийн зохистой 
харьцааны хувь болон заавал байлгах нөөцийн хувь чухал нөлөө үзүүлдэг 
болохыг үнэлгээний үр дүн нотолж байна. 

Мөнгөний бодлогын хүү, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа болон 
заавал байлгах нөөцийн дүрмүүдийн инерцийн параметр нь 0.8-0.9 
хооронд үнэлэгдэж байна. Бодлогын хүүний хариу үйлдлийн функцийн 
үнэлгээнээс харахад төв банк ханшийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлдэг 
гэсэн таамаглал мөн няцаагдахгүй байна (энэ үр дүн нь Бейсын факторын 
тооцоогоор мөн баталгаажсан болно). Эдгээр 3 бодлогын хэрэгслээс өөрийн 
хөрөнгийн зохистой харьцаа нь үйлдвэрлэлийн мөчлөгийн бүрдэлд илүү 
хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлж байна.

Өрхийн зээл эдийн засгийн мөчлөгөөс илүү мэдрэмтгий байгаа бол 
ААН-ийн зээл нь өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны өөрчлөлтөөс илүү 
мэдрэмтгий байна. Өрхийн чанаргүй зээлийн хувьтай харьцуулахад ААН-
ийн чанаргүй зээлийн хувь нь эдийн засгийн мөчлөг, валютын ханшийн 
өөрчлөлтөөс илүү мэдрэмтгий гэсэн үр дүн гарав. 

Шокын процессын параметрүүдийн талаар тоон өгөгдөл их хэмжээний 
мэдээлэл агуулж байна. Ялангуяа өрхийн хэрэглээ, нийт хөрөнгө оруулалт, 
ГШХО, засгийн газрын хэрэглээ, уул уурхайн экспортын эрэлтийн шокуудын 
стандарт алдаа нь түүвэрлэгдсэн тоон утгаас хамааран өндрөөр үнэлэгдсэн. 
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Хүснэгт 1. Приор тархалт болон Постерир үнэлгээ 
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Тэмдэглэгээ: G: Гамма тархалт, B: Бета тархалт, N: Нормал тархалт, IG: 
Урвуу гамма тархалт. Хаалтан доторх тоонууд нь постериор тархалтын 90 
хувийн интервалыг илэрхийлнэ. 
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4.4 Загварын бодит өгөгдлийг тайлбарлах чадвар болон харьцуулалт 
Үнэлэгдсэн загвар нь бодит тоон өгөгдөлтэй нийцтэй байгаа эсэхийг 

шалгахын тулд загвараар тооцогдсон зарим статистик (түүвэр доторх 
тайлбарлах чадвар болон моментууд)-ийг тоон өгөгдлийг харгалзах 
үзүүлэлтүүдтэй харьцуулсан. Загварын түүвэр доторх тоон өгөгдлийг 
тайлбарлах чадварыг үнэлэхийн тулд Зураг 1-т бодит тоон өгөгдөл болон 
загварын 1 үеийн дараах төсөөлөл (Калман фильтерийн 1 талт үнэлгээ)4 
-ийг харьцуулан харуулав. 

Зураг 1. Загварын түүвэр доторх тайлбарлах чадвар 
 

Загварын түүвэр доторх тайлбарлах чадвар ерөнхийдөө сайн буюу 
ерөнхий динамик хөдөлгөөнийг боломжит түвшинд тайлбарлаж байна. 
Ялангуяа түүврийн хоёр дахь хагасыг тайлбарлах чадвар сайн байна. 
Түүвэр доторх тайлбарлах чадварт үндэслэн загварыг цаашдын шинжилгээ, 
тооцоонд ашиглах боломжтой гэж үзсэн. Гэхдээ загварыг тайлбарлах 
чадварыг сайжруулах чиглэлд цаашид хөгжүүлэх шаарлоагай байгаа нь 
бага хэлбэлзэлтэй тоон өгөгдлийг харьцангуй сайн тайлбарлаж, өндөр 
хэлбэлзэлтэй тоон өгөгдлийг тайлбарлах чадвар харьцангуй сул байгаагаас 
харагдаж байна. 

Загвар дахь мөнгөний бодлогын болон макро зохистой бодлогын дүрмүүд 
нь бодит өгөгдөлтэй нийцтэй байгаа эсэхийг шалгахын тулд Хүснэгт 2-т 
4 Калман фильтерийн 1 талт үнэлгээг 1 үеийн төсөөлөл гэж мөн нэрлэдэг бөгөөд регрессээр 
тооцогдсон утгатай адилаар тайлбарлагддаг. 
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ялгаатай дүрмүүдтэй загваруудыг өмнөх хэсэгт харуулсан суурь загвартай 
харьцуулсан Бейсын факторыг тооцон харууллаа. 

Мөнгөний бодлогын хүү валютын ханшийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл 
үзүүлдэг үү гэдэгт хариулт олохын тулд өмнөх хэсэгт харуулсан суурь 
загвар болох  загвартай харьцуулсан. Эдгээр загварын хоорондын 
Бейсын фактор  байгаа нь Kass болон Raftery (1995)5 нарын 
критик утгыг ашиглах тохиолдолд бодлогын хүү валютын ханшийн 
өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлдэг гэсэн ‘маш хүчтэй’ нотолгоо болж байна. 

Хүснэгт 2. Загваруудын харьцуулалт 

Тэмдэглэгээ: Хүснэгтэд  загварыг  болон  загваруудтай 
харьцуулсан Бейсын факторын үр дүнг харуулав. Хүснэгтэд харуулсан лог-ахиу 
өгөгдлийн нягтууд (log marginal data densities) нь Laplace ойролцооллыг ашигласан 
постериор утгуудаас тооцогдсон болно. 

Харин заавал байлгах нөөц болон өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны 
үзүүлэлтийн дүрмүүдийн хувьд эдгээр хэрэгслүүд эдийн засгийн болон 
зээлийн мөчлөгт хариу үйлдэл үзүүлдэг гэсэн таамаглал нотлогдохгүй, 
гэхдээ бүрэн няцаагдахгүй байгаа буюу холбогдох загваруудыг харьцуулсан 
Бейсын фактор нь 3-аас бага утгатай байна. Иймд эдгээр дүрмийн 
параметрүүдийн 90 хувийн постериор интервалд үндэслэн өмнөх хэсэгт 
үзүүлсэн дүрмүүдийн үнэлгээг цаашдын шинжилгээнд ашигласан болно. 
Макро зохистой бодлогын хэрэгслүүд эдийн засгийн мөчлөг, зээлийн 
мөчлөгт статистикийн хувьд нотлогдохоор хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байгаа 
нь Монголбанк эдгээр хэрэгслийг макро зохистой бодлогын зорилгоор өмнө 
нь хэрэглэж байгаагүйгээр тайлбарлаж болно. 

5 Тэдний 2 загвараас 1 загварыг илүүд үзэх нотолгооны шалгуур ёсоор Бейсын фактор 1-ээс 3-ийн 
хооронд байх тохиолдолд ‘баталгаатой нотолгоо биш, зүгээр л дурдаж болно’, 3-аас 20-ийн хооронд 
байх тохиолдолд ‘эерэг’ нотолгоо, 20-оос 150-ийн хооронд байх тохиолдолд ‘хүчтэй’ нотолгоо, 150-
аас дээш тохиолдолд ‘маш хүчтэй’ нотолгоо байна гэж үздэг.
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V. МӨНГӨНИЙ БОЛОН МАКРО ЗОХИСТОЙ  
БОДЛОГЫН НӨЛӨӨ, АЧ ХОЛБОГДОЛ 

5.1 Хариу үйлдлийн функц: бодлогын хэрэгслүүд ямар нөлөөтэй вэ?
Энэ хэсэгт хоёр үндсэн асуултад, тухайлбал (1) мөнгөний болон макро 

зохистой бодлогын шокуудын макро эдийн засгийн болон санхүүгийн 
үзүүлэлтүүдэд үзүүлэх нөлөө юу вэ? (2) зээлийн хэмжээ эсвэл зээлийн 
хүүний хэмжээг ижил хэмжээгээр өөрчлөхийн тулд бодлогын хэрэгслүүдэд 
ямар өөрчлөлт оруулах ёстой болох вэ? гэсэн асуултад хариулна. 

Зураг 2-т мөнгөний бодлогын шоконд эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд 
ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг постериор дундаж болон 90 хувийн 
магадлалын интервалаар харуулав.  

Зураг 2. Бодлогын хүүний шоконд үзүүлэх хариу үйлдэл 

Бодлогын хүү жилийн 1 нэгж хувиар нэмэгдэхэд зээлийн хүү 0.15 нэгж 
хувиар өсөж, бодит валютын ханш 2-3 улирал алгуур чангарч, түүнээс 
хойш суларч байна. Ийнхүү хүүнүүд өсөж, бодит валютын ханш чангарах 
нь хөрөнгө оруулалт, хэрэглээ болон экспортыг хумьж, улмаар нийт 
үйлдвэрлэл 0.5 хувиар буурахад хүргэж байна. Нийт нийлүүлэлт буурснаар 
ажил эрхлэлт буурах буюу хөдөлмөрийн эрэлт буурснаар бодит цалин мөн 
буурна. Эдгээрийн дүнд инфляци 0.3-0.35 нэгж хувиар буурахаар байна. 
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Мөнгөний бодлогын шокын нөлөө үйлдвэрлэлийн хувьд 10 улирлын дараа, 
инфляцийн хувьд 15 улирлын дараагаас арилахаар байна. Харин мөнгөний 
бодлогын ажилгүйдэл, чанаргүй зээл болон нийт зээлд үзүүлэх нөлөө сул 
бөгөөд статистикийн хувьд ач холбогдолгүй байна. Энэ үр дүнгүүд нь өмнө 
нь манайд хийгдсэн судалгааны үр дүнгүүд (Ган-Очир болон Дуламзаяа 
2014, Baksa болон бусад 2017)-тэй нийцтэй байна. Ялангуяа, бодлогын 
хүүний зээлийн хэмжээнд үзүүлэх нөлөө сул болохыг өмнө нь Maino болон 
бусад (2013) мөн харуулсан.

Зураг 3-т заавал байлгах нөөцийн хувийн шоконд эдийн засгийн гол 
үзүүлэлтүүд ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг постериор дундаж болон 90 
хувийн магадлалын интервалаар харуулав. 

Зураг 3. Заавал байлгах нөөцийн хувийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдэл 

Заавал байлгах нөөцийн хувь 1 нэгж хувиар нэмэгдэхэд зээлийн хүү өсөж 
эхэлснээр 3 улилын дараа 0.3 нэгжээр өсөхөөр байна. Улмаар нийт зээлийн 
хэмжээ 0.1 хувиар буурч, улмаар хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт буурснаар нийт 
үйлдвэрлэл 0.1 хувиар буурах байна.  Нийт үйлдвэрлэл буурснаар ажил 
эрхлэлтийн эрэлт буурч, бодит цалинг унахаар байна. Гэхдээ инфляцид 
үзүүлэх нөлөө сул байхаар байна. Эдийн засгийн идэвхжил суларч, валютын 
ханш бага зэрэг сулрахаас шалтгаалж чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх 
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хувь өсөх хэдий ч нөлөө нь сул байна. Энэ шокын үйлдвэрлэлд үзүүлэх 
нөлөө 10 улирлын дараагаас арилахаар байна. 

Зураг 4-т өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны хувийн шоконд эдийн 
засгийн гол үзүүлэлтүүд ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг постериор дундаж 
болон 90 хувийн магадлалын интервалаар харуулав.  

Зураг 4. Өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны шоконд үзүүлэх хариу үйлдэл 

Өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны хувь 1 нэгж хувиар нэмэгдэхэд 
зээлийн хүү өсөж эхэлснээр 3 улирлын дараа 0.55 нэгж хувиар өсөх бол нийт 
зээл 0.15 хувиар буурахаар байна. Харин бодит валютын ханш 3 улирлын 
дараа 0.2 хувиар сулрах бөгөөд хүүний өсөлт нь нийт хөрөнгө оруулалт, 
хэрэглээгээр дамжин нийт үйлдвэрлэлийг 0.2 орчим хувиар бууруулах 
тооцоо гарч байна. Үйлдвэрлэлийн бууралт нь ажил эрхлэлтээр дамжин 
бодит цалинг бууруулж, улмаар инфляци буурахад хүргэж байна. Гэхдээ 
инфляци дахь нөлөө нь сул байна. Түүнчлэн чанаргүй зээлийн нийт зээлд 
эзлэх хувь өсөх хэдий ч нөлөө нь харьцангуй сул байна. 

Төв банкны хувьд зээлийн хүү болон хэмжээнд нөлөөлөх 3 ялгаатай 
хэрэгсэлтэй. Ялангуяа санхүүгийн салбарт системийн шинж чанартай 
эрсдэлийн гол суваг нь зээлийн огцом өсөлтөөс шалтгаалдаг. Иймд зээлийн 
өсөлтийг хязгаарлах, зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх шаардлага гардаг. Хүснэгт 
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3-т зээлийн хүүг 1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэхийн тулд бодлогын хүү, заавал 
байлгах нөөц (ЗБН)-ийн хувь болон өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа 
(ӨХХ)-г хэр хэмжээгээр зөөлрүүлэх ёстой болох вэ, энэхүү өөрчлөлт нь бусад 
гол макро үзүүлэлтүүдэд ямар нөлөө үзүүлэхийг харьцуулан харууллаа. 

Хүснэгт 3. Бодлогын хэрэгслүүдийн нөлөө, постериор дундаж   

Хүснэгт 3 дахь тоо нь эхний хоёр улирлын нөлөөний дундаж болно. 
Зээлийн хүүг 1 нэгж хувиар бууруулах/өсгөхийн тулд бодлогын хүүг 5.9 
нэгж хувиар, ЗБН-ийн хувийг 3.5 нэгж хувиар, ӨХХ-ийг 2 нэгж хувиар 
бууруулах/өсгөх шаардлагатай байна. Эдгээр өөрчлөлт нь бусад макро 
эдийн засгийн хувьсагчдын хувьд ялгаатай нөлөө үзүүлж байна. Тухайлбал, 
бодлогын хүүний энэхүү өөрчлөлт нь бусад 2 хэрэгсэлтэй харьцуулахад 
инфляци болон үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөө нь хүчтэй байхад зээлийн 
хэмжээнд үзүүлэх нөлөө нь сул байна. Өөр нэг сонирхолтой үр дүн нь ЗБН-
ийн хувийг 3.5 нэгж хувиар өөрчлөх нь ӨХХ-ийг 2 нэгж хувиар өөрчлөхтэй 
бараг адил нөлөөг үзүүлэхээр байна. 

Харин зээлийн хэмжээг 1 хувиар бууруулахын тулд Хүснэгт 3-т хийсэнтэй 
адил тооцоог хийвэл бодлогын хүүг 50 нэгж хувиар, ЗБН-ийн хувийг 10 
нэгж хувиар, харин ӨХХ-г 6 нэгж хувиар нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн 
үр дүн гарна. Энэ өөрчлөлт нь зээлийг хүүг харгалзан 8.25, 2.9 болон 3.1 
нэгж хувиар өсөхөд хүргэнэ. Энэхүү энгийн харьцуулалтаас харахад зээлийн 
өндөр өсөлтийг хязгаарлахад мөнгөний бодлогоор хариу үйлдэл үзүүлэхээс 
илүү макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг ашиглах нь илүү үр дүнтэй 
байна. Ялангуяа зээлийн хүү болон хэмжээнд хүчтэй нөлөө үзүүлэх 
шаардлагатай тохиолдолд ӨХХ нь бусад хэрэгслүүдтэй харьцуулахад илүү 
үр дүнтэй байхаар байна. Эдгээр үр дүн нь бодлогын хүүнээс зээлийн хүүнд, 
улмаар зээлийн хэмжээнд үзүүлэх нөлөө маш сул болохыг илтгэж байна. 
5.2 Вариац задаргаа: Хувьсагчдын хэлбэлзэлд аль шок нь чухал нөлөөтэй 
вэ? 

Энэ хэсэгт Монголын эдийн засгийн мөчлөгт нөлөөлж буй хүчин зүйлс, 
тэр дундаа мөнгөний болон макро зохистой бодлогын нөлөөг судлахын 
тулд вариац задаргааг судалсан. Үнэлэгдсэн загвар нь харьцангуй олон 
буюу 23 бүтцийн шоктой, бодит байдалд нийцтэй таамаглалууд суурилан 
загварчлагдсан тул тус загварын үр дүнг тухайн нэг сонгосон шокын бусад 
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шоктой харьцуулахад макро эдийн засгийн мөчлөгт хэр чухал үүрэгтэй 
болохыг тооцох боломжтой гэж үзсэн. 

Хүснэгт 4-т Монголын эдийн засгийн гол макро хувьсагчдын нөхцөлт 
бус вариацын үндсэн шокуудаарх задаргааг харуулав. 

Хүснэгт 4. Сонгосон хувьсагчдын постериор дундаж дээрх  
(нөхцөлт бус) вариац задаргаа, хувиар

Нөхцөлт бус вариац задаргааны шинжилгээнээс харахад гадаад болон 
эрэлтийн шокууд эдийн засгийн мөчлөгт гол үүрэг гүйцэтгэж байна. 
Тухайлбал, эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн 25.4 хувь, хөрөнгө оруулалтын 
36.1 хувь, бодит цалингийн 24.5 хувийг дан ганц гадаад шокууд тайлбарлаж 
байна. Ийнхүү гадаад шокуудын эдийн засгийн мөчлөгт гүйцэтгэх үүрэг 
өндөр байгаа нь Ган-Очир болон Даваажаргал (2017) нарын үр дүнтэй 
нийцтэй юм. Харин үйлдвэрлэл, өрхийн хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт болон 
ажил эрхлэлтийн 50-аас дээш хувийг эрэлтийн шок тайлбарлаж байна. 
Инфляци, улмаар бодит валютын ханшийн динамикт нийлүүлэлтийн шок 
хүчтэй нөлөөлж байна. Өөрөөр хэлбэл, ажилгүйдэл, дотоод үйлдвэрлэгдсэн 
бүтээгдэхүүний инфляци болон ХҮИ-ийн инфляцийн 60-аас дээш хувийг 
нийлүүлэлтийн шок тайлбарлаж байгаа нь инфляцийн хэлбэлзэл өндөр 
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байдаг суурь шалтгаан болж байна. 
Бодлогын хүү өндөр байх, нэрлэсэн ханш сулрах суурь шалтгаан нь 

эдийн засгийн гадаад шоконд өртөх эмзэг байдалтай шууд холбоотой байна. 
Бодлогын хүү болон нэрлэсэн валютын ханшийн өөрчлөлтийн нөхцөлт бус 
вариацын 50 гаруй хувь нь гадаад шок болон эрсдэлийн нэмэгдэл үнийн 
шокоор тайлбарлагдаж байна. Зээлийн хүүнд гадаад шок, эрсдэлийн 
үнийн шок, эрэлтийн шок болон санхүүгийн шокууд бүгд нөлөөлж байна. 
Чанаргүй зээлээс бусад банкны салбарын хувьсагчдын хувьд нийт вариац 
дийлэнх хэсгийг санхүүгийн шок тайлбарлаж байна. Чанаргүй зээл, нийт 
зээлийн харьцааны өөрчлөлтийн 20 орчим хувийг гадаад шок, 30 гаруй 
хувийг эрэлтийн шок, 10 орчим хувийг нийлүүлэлтийн шок, харин үлдсэн 
хэсэг нь санхүүгийн шокоор тайлбарлагдаж байна. 

Эдгээр багцалсан шокууд дотроо яг аль шок нь илүү чухал нөлөөтэй 
байгааг болон бодлогын хэрэгслийн нөлөөг тусад нь ялгаж харах зорилгоор 
Хүснэгт 5-д зарим сонгосон шокуудын тайлбарлах хувийг тусад нь харуулав. 
Эндээс харахад гадаад шокуудын хувьд ГШХО-ын шок болон уул уурхайн 
экспортын шокууд үйлдвэрлэл, хэрэглээ, чанаргүй зээл, инфляци, нэрлэсэн 
ханшийн өөрчлөлт зэрэгт бараг тэнцүү хэмжээний нөлөөтэй байгаа бол 
нийт хөрөнгө оруулалт болон бодлогын хүүний өөрчлөлтөд ГШХО-ын 
шокын үзүүлэх нөлөө нь хүчтэй байна. Харин хөдөлмөрийн зах зээлийн 
хувьсагчдын хувьд уул уурхайн экспортын эрэлт болон үнийн шокууд илүү 
нөлөөтэй байна. 

Эрэлтийн шокуудаас засгийн газрын зардлын шок илүү хүчтэй 
нөлөөтэй байна. Энэ нь нэг талаас гадаад шокуудын төсвөөр дамжих 
сувгийг илүү нарийн задалж оруулаагүй, үйлдвэрлэлд нөлөөлөх загварт 
тусгайлан загварчилж оруулаагүй бүх эрэлтийн шокууд  хамаарахаар 
загварчлагдсантай холбоотой. Нөгөө талаас өнгөрсөн жилүүдэд манай 
эдийн засагт хэрэгжсэн төсвийн бодлого нь мөчлөг дагасан шинжтэй буюу 
мөчлөгийн далайцыг нэмэгдүүлсэн чиглэлд хэрэгжиж ирсэнтэй холбоотой. 

Бодлогын гурван хэрэгслийн нөлөөг харахад бодлогын хүү нь нэрлэсэн 
валютын ханш болон инфляцийн вариацын тодорхой хэсгийг тайлбарлаж 
байгаа бол бусад хувьсагчдын өөрчлөлтөд төдийлөн нөлөөтэй бус 
байна. Харин ЗБН болон ӨХХ нь зээлийн хүү болон зээлийн хэмжээний 
өөрчлөлтөд нөлөөтэй байна. Тухайлбал, эдгээр хэрэгсэл нь зээлийн нийт 
хэмжээний өөрчлөлтийн 10 орчим хувийг, зээлийн хүүний 20 гаруй хувийг 
тус тус тайлбарлаж байна. Эдгээрээс харахад санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилтын хүрээнд төв банк макро зохистой бодлогын арга 
хэрэгслүүд болох ЗБН болон ӨХХ-ийг ашиглах нь илүү үр дүнтэй байхаар 
байна. Харин макро тогтвортой байдал буюу валютын ханш, инфляцийг 
хяналтад байлгах зорилгоор мөнгөний бодлогын хүүг ашиглах нь зохистой 
байна. 
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Хүснэгт 5. Сонгосон хувьсагчдын Постериор дундаж дээрх  
(нөхцөлт бус) вариац задаргаа, хувиар

5.3 Түүхэн задаргаа: Түүхэн хугацаанд тухайн шок аль чиглэлд нөлөөлж 
ирсэн вэ?  

Түүхэн хугацаанд Монголын эдийн засгийн мөчлөгийн гол шалтгаан 
юу байсныг тодорхойлохын тулд сонгогдсон үзүүлэлтүүдийн түүхэн 
задаргааг гадаад шок, эрэлтийн шок, нийлүүлэлтийн шок болон санхүүгийн 
шокуудаар задлан Зураг 5-д харуулав. 

Уул уурхайд түшиглэсэн манай эдийн засгийн хувьд гадаад шокууд 
эдийн засгийн мөчлөгийн нэг гол эх сурвалж болж байна. Ялангуяа, глобал 
эдийн засагт гарч буй өөрчлөлт нь ГШХО-ын дотогшлох урсгал татрах, 
худалдааны нөхцөл муудах, уул уурхайн экспортын эрэлт буурах зэрэг 
сувгаар дотоод эдийн засагт хүчтэй нөлөөлж ирснийг түүхэн задаргааны 
шинжилгээ нотолж байна. 2009-2010 оны эдийн засгийн хүндрэл бий 
болоход гадаад шок хүчтэй нөлөөлсөн бол 2011-2013 онд эдийн засагт 
өндөр өсөлт гарахад болон 2015 оноос эдийн засгийн идэвхжил сулрахад 
гадаад шокууд хүчтэй нөлөөлжээ. 
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Зураг 5.  Сонгогдсон үзүүлэлтүүдийн шокуудаарх түүхэн задаргаа
A. Гадаад шокоор тайлбарлагдах хэсэг

 B. Эрэлтийн шокоор тайлбарлагдах хэсэг
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C. Нийлүүлэлтийн шокоор тайлбарлагдах хэсэг

D. Санхүүгийн шокоор тайлбарлагдах хэсэг

Түүнчлэн хөрөнгө оруулалт, зээл, бодит цалин болон чанаргүй зээлийн 
хувийн мөчлөгт, ялангуяа эргэлтийн цэгүүдэд гадаад шокууд чухал нөлөө 
үзүүлж иржээ.   

Харин дотоод эрэлтийн шокуудын хувьд хөрөнгө оруулалтаас бусад 
үзүүлэлтүүдийн хувьд гадаад шокуудын нөлөөллийн эсрэг чиглэлд 
нөлөөлж ирсэн байна. Харин хөрөнгө оруулалт дахь огцом хэлбэлзлүүд 
нь дотоод эрэлтийн шокоор голлон тайлбарлагдаж байна. 2012-2015 оны 
хооронд дотоод эрэлтийн шокууд нь инфляцийг өсгөх чиглэлд нөлөөлж 
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иржээ.  Дотоод нийлүүлэлтийн шокууд нь инфляци болон бодит цалингийн 
динамикт гол нөлөө үзүүлж иржээ. Ялангуяа инфляцийн огцом хэлбэлзлүүд 
нь нийлүүлэлтийн шокоор тайлбарлагдаж байна. Энэ нь манай орны ХҮИ-т 
хүнс, шатахуун болон төрийн зохицуулалттай бараа, бүтээгдэхүүний эзлэх 
хувийн жин өндөр, эдгээр бүтээгдэхүүний үнэ улирлын онцлог, тээвэр 
логистиъийн хөгжлөөс хамааран огцом хэлбэлздэгтэй холбоотой билээ. 
Харин хөдөлмөрийн зах зээл дээрх нийлүүлэлтийн шок нь 2014 оноос хойш 
бодит цалин трендээс буурахад гол нөлөө үзүүлж иржээ. 

Санхүүгийн шокуудын хувьд бодит эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 
харьцангуй сул үнэлэгдэж байна. Энэ нь санхүүгийн хурдасгуурын суваг 
тус загварт сул байгаагаар тайлбарлагдана. Одоогийн загварт санхүүгийн 
шокууд нь хэрэглээ, хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөхөөр байгаа боловч нөлөө 
нь сул үнэлэгдэж байна. Гэхдээ санхүүгийн шокууд нь 2015 оноос хойш 
инфляцийг бууруулах чиглэлд нөлөөлж байна. Харин санхүүгийн шокууд 
нь зээл болон чанаргүй зээлийн эзлэх хувийн динамикийн дийлэнх хэсгийг 
тайлбарлаж байна. 
5.4 Мөнгөний бодлогыг макро зохистой бодлоготой хослуулснаар 
нийгмийн зардлыг бууруулах боломжтой юу?

Энэ хэсэгт бид макро зохистой бодлого нь нийгэмд үр өгөөжтэй эсэхийг 
тодорхойлно. Үүний зэрэгцээ мөнгөний бодлогыг макро зохистой бодлоготой 
(бодлогын хүү, өөрийн хөрөнгийн харьцаа үзүүлэлт, заавал байлгах нөөцийн 
хувь) хослуулснаар нийгмийн үзүүлэх нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжтой эсэх 
нь онцлох асуудал болж байна. Angelini болон бусад (2014)-ын судалгааны 
дагуу бид “нийгэмд үзүүлэх нөлөөг нэмэгдүүлэх” гэдэг нь “нийгмийн 
алдагдлыг бууруулах”-тай ижил утгатай гэж авч үзлээ. Ингэснээр бодлого 
хэрэгжүүлэгч агентын бодлогын чиг үүргээс шалтгаалан түүний хувьд 
алдагдлын функцыг тодорхойлов. Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэгч Төв 
банкны хувьд инфляци, үйлдвэрлэл болон нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийг 
тогтворжуулах зорилттой гэж үзвэл түүний алдагдлын функц нь эдгээр 
макро хувьсагчдын хэлбэлзлээр тодорхойлогдоно6. Тухайлбал: 

(42)
Макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч агент нь үйлдвэрлэл болон 

санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг тогтворжуулах зорилготой бөгөөд эдгээр 
үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзлээс улбаалан үүсэх нийгмийн алдагдлыг хамгийн 
бага байлгах сонирхолтой.

(43)
Энэ судалгааны ажилд дурдсанчлан, хэрвээ мөнгөний бодлого, макро 

зохистой бодлогыг хоёуланг нь нэг бодлого боловсруулагч хэрэгжүүлдэг 
6 Загварын гол агент болох өрхийн ханамжаас хамаарахгүй байхаар энэхүү алдагдлын функцыг 
тодорхойлж байгаа тул нийгмийн баялгийн хувьд энэхүү функц нь ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй. 
Харин, бодлого боловсруулагчийн хувьд нийгмийн баялаг, сайн сайхныг харгалзан үздэг тул энэхүү 
функцэд анхаарлаа хандуулна гэж үзлээ.
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бол, түүний алдагдлын функц нь 42 дахь болон 43 дахь тэгшитгэлүүдийн 
нийлбэр болно:

(44)
Энд  Macro болон Fin нь мөнгө болон макро 

зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч нарын анхаарал хандуулах санхүүгийн 
хувьсагч нарыг харгалзана илтгэнэ.

Aguirre болон Blanco (2015) нарын судалгааны дагуу, бид макро зохистой 
бодлогын хүрээнд анхаарах гол санхүүгийн хувьсагчдын хэлбэлзлийг 
харгалзан үзэж, түүний тогтворжуулах нөлөөг илэрхийлэх загваруудыг 
үнэллээ. Үнэлгээний хугацаанд эдийн засагт ямар нэгэн шок үүсэж, 
санхүүгийн болон макро эдийн засгийн хувьсагчид хэлбэлздэг бөгөөд макро 
бодлогын арга хэмжээнээс хамаарч эдгээр хэлбэлзэл нь хэр өөрчлөгдөж 
байгааг үнэлэх замаар тухайн нийгэмд үүсэх алдагдлыг тодорхойлох юм. 
Бодлогын ялгаатай хувилбаруудын үед эдгээр хувьсагчдын стандарт 
хазайлт нь хэр нэмэгдэж, буурч байгаагаас эдгээр хувилбаруудын аль нь 
чухам нийгмийн алдагдлыг хамгийн бага байлгаж байгааг тодорхойлно.  
Иймд дараах өөр, өөр загваруудыг үнэллээ:

• Загвар 1. Макро зохистой бодлогогүй загвар (өөрийн хөрөнгө 
болон заавал байлгах нөөцийн хувь байхгүй):  

 бөгөөд 39, 40 дүгээр тэгшитгэлүүдийг 
загвараас хассан. 

• Загвар 2. Өөрийн хөрөнгө болон заавал байлгах нөөцийн хувь  нь 
экзоген загварууд: 39 болон 40 дүгээр тэгшитгэлд  and 

 байна.
• Загвар 3.  Өөрийн хөрөнгийн шаардлага нь экзоген загварууд: 39 

дүгээр тэгшитгэлд  байна.
• Загвар 4. Өөрийн хөрөнгийн шаардлага нь эндоген загварууд (зөвхөн 

зээлд хариу үйлдэл үзүүлнэ): 39 дүгээр тэгшитгэлд  байна,
• Загвар 5. Өөрийн хөрөнгийн шаардлага нь эндоген загварууд (зөвхөн 

үйлдвэрлэлд хариу үйлдэл үзүүлнэ): 39 дүгээр тэгшитгэлд 
байна

• Model 6. Заавал байлгах нөөцийн хувь  нь экзоген загварууд: 40 дүгээр 
тэгшитгэлд   байна. 

• Загвар 7. Заавал байлгах нөөцийн хувь  нь эндоген загварууд (зөвхөн 
зээлд хариу үйлдэл үзүүлнэ) : 40 дүгээр тэгшитгэлд   байна,

• Загвар 8. Заавал байлгах нөөцийн хувь  нь эндоген загварууд (зөвхөн 
үйлдвэрлэлд хариу үйлдэл үзүүлнэ) : 40 дүгээр тэгшитгэлд 
байна,

• Загвар 9. 4 дүгээр бүлэгт үнэлсэн загвар: Өөрийн хөрөнгө болон заавал 
байлгах нөөцийн хувийг зээл болон үйлдвэрлэлээс хамааруулан 
тогтоодог.  
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Энэ судалгааны ажилд ашигласан эмпирик аргачлал (бодлогын дүрэм 
бүрт тааруулан өөр загвар үнэлэх) нь хэрэгжүүлсэн бодлогын хариуд макро 
хувьсагчдад гарах хэлбэлзлийг үнэлж, коэффициентүүдийг харьцуулахтай 
ижил төрлийн аргачлал юм. 

Макро бодлогын өөр өөр хувилбаруудыг хувьд макро болон санхүүгийн 
хувьсагчдын стандарт хазайлтыг тэмдэглэж Хүснэгт 6-ын эхний 5 баганад 
харууллаа. Сүүлийн 3 баганад, эдгээр ялгаатай бодлогуудын нийгмийн 
алдагдлыг ялгаатай жингээр тооцож харууллаа7.  

7 Үнэлгээний тогтвортой байдлыг шалгахын тулд 3 өөр төрлийн жингийн хослолуудыг ашигласан 
бөгөөд эхний бүлэгт тэнцүү жин, 2 дахь макро эдийн засгийн хувьсагчдад өндөр жин, сүүлийн 
бүлэгт санхүүгийн хувьсагчдад өндөр жинг хуваариллаа.
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Хүснэгт 6-д харуулсанчлан, бусад загваруудтай харьцуулахад Загвар 
1-ийн алдагдал хамгийн өндөр буюу мөнгөний бодлогыг макро зохистой 
бодлоготой хослуулах нь дангаар хэрэгжүүлснээс ямагт илүү үр нөлөөтэй 
буюу алдагдал багатай байна.

Санхүүгийн хувьсагчдад макро хувьсагчдаас илүү эсвэл тэнцүү жин 
хуваарилсан тохиолдолд эдгээр загваруудаас хамгийн бага алдагдалтай 
нь Загвар 6 (макро эдийн засагт хүндрэл үүссэн үед бодлогын хүү болон 
өөрийн хөрөнгийн харьцааг ашиглан эдийн засгийг тогтворжуулах, харин 
заавал байлгах нөөцийг ашиглахгүй) байна. Харин, макро хувьсагчдад илүү 
жин хуваарилахад Загвар 3 (бодлогын хүү болон заавал байлгах нөөцийн 
хувийг тогтоох, харин өөрийн хөрөнгийн харьцааг өөрчлөхгүй)-ын 
алдагдал хамгийн бага байна. Эндээс харахад бодлогын оновчтой сонголтод 
тухайн бодлого боловсруулагч санхүүгийн тогтвортой байдал эсвэл макро 
эдийн засгийн тогтвортой байдлын алинд илүү анхаарал хандуулж байгаа 
нь чухал нөлөөтэй байна. Мөнгөний болон макро зохистой бодлогыг аль 
алиныг хэрэгжүүлдэг агентлагийн хувьд санхүүгийн салбарын тогтвортой 
байдлыг макро эдийн засгийн тогтвортой байдалтай ядаж л эн тэнцүү 
хэмжээнд анхаарал хандуулдаг бол бодлогын хүүг өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний хэрэгсэлтэй хослуулан хэрэглэх нь алдагдлыг хамгийн бага 
байлгах бодлогын хослол болохоор байна. 

VI. ДҮГНЭЛТ 
Энэхүү судалгааны байгалийн баялагтай орон дахь мөнгөний болон 

макро зохистой бодлогын нөлөөг Бейсын аргаар үнэлэгдсэн жижиг, нээлттэй 
эдийн засгийн Шинэ Кейнсийн загвар ашиглан судаллаа. Жишээ болгон 
загварын шинжилгээг Монголын 2005 оны 1 дүгээр улирлаас 2017 оны 2 
дугаар улирлын тоон өгөгдөл ашиглан хийв. Энэхүү загвар нь экспортын үнэ, 
эрэлт болон ГШХО-ын шокуудыг оруулсны дээр макро зохистой бодлогын 
хэрэгслүүд (заавал байлгах нөөц, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа)-
ийг тусгаснаараа онцлог бөгөөд нийт 23 бүтцийн шокуудыг багтаасан. 
Үнэлэгдсэн загварын түүвэр доторх тайлбарлах чадвар харьцангуй сайн 
байгаа тул үнэлгээний үр дүнг бүтцийн шинжилгээнд ашиглах боломжтой 
байна. Монголбанк валютын ханшийн өөрчлөлтөд бодлогын хүүгээр хариу 
үйлдэл үзүүлдэг гэсэн таамаглал Бейс факторын шинжилгээгээр нотлогдож 
байгаа бол макро зохистой бодлогын хэрэгслүүд (ЗБН болон ӨХХ) нь эдийн 
засгийн болон зээлийн мөчлөгт хариу үйлдэл үзүүлдэг гэсэн таамаглал 
нотлогдохгүй байна. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад уур уурхайн салбарт суурилсан Монголын 
эдийн засагт гадаад шок болон дотоод  эрэлтийн шок чухал нөлөө үзүүлж 
байна. Ялангуяа гадаад шок нь эдийн засгийн мөчлөгийн гол шалтгаан 
болж байна. Эдийн засагт гадаад шок болон засгийн газрын зардлын шокын 
нөлөө хүчтэй байгаа нь мөнгөний болон макро зохистой бодлогын эдийн 
засгийн үзүүлэлтүүдэд үзүүлэх нөлөө сул байхад хүргэж байна. Тухайлбал, 
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ДНБ-ий мөчлөгийн 25 хувийг гадаад шок, 40 орчим хувийг засгийн газрын 
зардлын шок бүрдүүлж байгаа бол 1 хүрэхгүй хувийг мөнгөний болон 
макро зохистой бодлогын шок тайлбарлаж байна. Харин инфляци болон 
бодит цалингийн хэлбэлзлийн дийлэнх хэсэг нь нийлүүлэлтийн шокоор 
тайлбарлагдаж байна. Бодлогын хэрэгслүүдийн харьцуулсан шинжилгээнээс 
харахад бодлогын хүүний валютын ханш, инфляцид үзүүлэх нөлөө нь 
харьцангуй хүчтэй бол макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийн зээлийн 
хэмжээ, хүүнд үзүүлэх нөлөө нь сайн байна. Иймд эдийн засгийн болон 
санхүүгийн мөчлөгүүд зөрөх тохиолдолд макро тогтвортой байдлыг хангах 
зорилгоор бодлогын хүүг, харин санхүүгийн тогтвортой байдлын зорилтын 
хүрээнд заавал байлгах нөөц болон өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг 
ашиглах нь илүү үр дүнтэй байхаар байна. Тухайлбал, зээлийн хүүг 1 нэгж 
хувиар өөрчлөхийн тулд заавал байлгах нөөцийг 3.5 нэгж хувиар, өөрийн 
хөрөнгийн зохистой харьцааны үзүүлэлтийг 2 нэгж хувиар, харин бодлогын 
хүүг 6 орчим нэгж хувиар өөрчлөх шаардлагатай гэсэн тооцоо гарч байна. 

Түүнчлэн алдагдлын функцыг ашигласан шинжилгээний үр дүнгээс 
харахад макро зохистой бодлогын арга хэмжээ нь нийгмийн алдагдлыг 
бууруулах нөлөөтэй зэрэгцээ тухайн бодлого боловсруулагч байгууллага 
макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг зорилтоо санхүүгийн тогтвортой 
байдлын зорилтоос өмнө тавьдаггүй л бол мөнгөний бодлогыг макро 
зохистой бодлоготой хослуулах нь нийгмийн алдагдлыг хамгийн бага 
байлгахаар байна. 

Цаашид энэ чиглэлийн судалгааг дараах чиглэлд өргөтгөх боломжтой: 
(1) гадаад шокуудын төсвөөр дамжих нөлөөг тусгайлан загварчилж тусгах, 
(2) бодит сектор-санхүүгийн секторын харилцан нөлөөг сайжруулах, 
(3) олон секторт загварчлалыг хөгжүүлснээр гадаад шокын уул уурхайн 
салбараар дамжиж бусад салбаруудад үзүүлэх нөлөөг тооцох, (4) мөнгөний 
болон макро зохистой бодлогын эдийн засгийн хэлбэлзлийг бага байлгахад 
гүйцэтгэсэн үүргийг төв банкны алдагдлыг функцэд суурилан  тодорхойлох 
зэрэг болно. 
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ХАВСРАЛТ
Хавсралт 1. Тоон өгөгдлийн эх сурвалж

Үйлдвэрлэл- эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон бодит ДНБ, улирлын 
зохицуулалт хийсэн; Үндэсний статистикийн хороо

Өрхийн хэрэглээ- өрхийн бодит хэрэглээ, улирлын зохицуулалт хийсэн; 
Үндэсний статистикийн хороо

Хөрөнгө оруулалт- бодит нийт хуримтлал, улирлын зохицуулалт хийсэн; 
Үндэсний статистикийн хороо

Уул уурхайн бодит экспорт- улирлын зохицуулалт хийсэн уурхайн 
уурхайн экспорт (ам.доллараар) болон улирлын зохицуулалт хийсэн АНУ-
ын ДНБ-ий дефляторын харьцаа; Монголбанк болон  FRED өгөгдлийн сан

Бодит цалин- улсын нэрлэсэн дундаж цалин болон ХҮИ-ийн харьцаа; 
Үндэсний статистикийн хороо

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш- сарын дундаж ханшны 3 сарын 
дундаж; Монголбанк

Ажил эрхлэлт- хөдөлмөр эрхэлж буй хүмүүсийн тоо; Үндэсний 
статистикийн хороо

Бодит ГШХО-ын цэвэр дотогшлох урсгал- ГШХО-ын цэвэр дотогшлох 
урсгал (ам.доллараар) болон улирлын зохицуулалт хийсэн АНУ-ын ДНБ-ий 
дефляторын харьцаа; Монголбанк болон  FRED өгөгдлийн сан

Иргэдийн бодит зээлийн үлдэгдэл- Иргэдийн зээлийн үлдэгдэл болон 
ХҮИ-ийн харьцаа; Монголбанк болон Үндэсний статистикийн хороо 

Байгууллагын бодит зээлийн үлдэгдэл- Байгууллагын зээлийн үлдэгдэл 
болон ХҮИ-ийн харьцаа; Монголбанк болон Үндэсний статистикийн хороо 

Инфляци- улирлын ерөнхий инфляци буюу ХҮИ-ийн лог-ялгавар; 
Үндэсний статистикийн хороо

Дотоодод үйлдвэрлэгдсэн барааны инфляци- импортын бус ХҮИ-ийг 
лог-ялгавар; ҮСХ-ноос гаргасан ХҮИ-ийн сагсан дахь бүтээгдэхүүн тус 
бүрийн үнийн индекст суурилан судлаачийн тооцсон тооцоо

Ажилгүйдэл- ажилгүйдлийн түвшин; Үндэсний статистикийн хороо
Бодлогын хүү (жилийн)- 7 хоногтой ТБҮЦ-ны хүү буюу бодлогын хүү, 

хувиар; Монголбанк
Зээлийн хүү (жилийн)- төгрөгийн жигнэсэн дундаж зээлийн хүү, хувиар; 

Монголбанк
Банкны салбарын иргэдийн чанаргүй зээлийн нийт иргэдийн зээлд эзлэх 

хувь- иргэдийн чанаргүй зээл, иргэдийн нийт зээлийн харьцаа, хувиар; 
Монголбанкны зээлийн тайлан

Банкны салбарын байгууллагын чанаргүй зээлийн нийт байгууллагын 
зээлд эзлэх хувь- байгууллагын чанаргүй зээл, байгууллагын нийт зээлийн 
харьцаа, хувиар; Монголбанкны зээлийн тайлан

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа- банкны салбарын өрийн хөрөнгө 
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Байгалийн баялагтай эдийн засаг дахь мөнгөний болон  
макро зохистой бодлогын нөлөө: Монголын жишээн дээр Д.Ган-Очир, Б.Ундрал 

болон эрсдэлээр жигнэсэн нийт активын харьцаа, хувиар; Монголбанк
Заавал байлгах нөөц (ЗБН)-ийн хувь- Банкуудын төв банк дахь харилцах 

дансны үлдэгдэл, ЗБН тооцох эх үүсвэрийн үлдэгдлийн харьцаа, хувиар; 
Монголбанк

Дэлхийн зах зээл дээрх эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн индекс- Австралийн 
түлшний нүүрсний үнийн индекс, ОУВС-гийн гадаад секторын статистик, 
түүхий эдийн үнийн индекс, PCOALAU

Гадаадын үйлдвэрлэл- Хятадын эдийн засгийн жилийн өсөлтөөр 
төлөөлүүлсэн; Блүүмбэрг

Гадаад инфляци- АНУ-ын ДНБ-ий дефляторын улирлын өөрчлөлт, 
хувиар, улирлын зохицуулалт хийсэн; St. Louis-ийн Холбооны нөөцийн 
банк, FRED өгөгдлийн сан: GDPDEF

Гадаад хүү- Холбооны нөөцийн банкны хүү, улирлын доторх саруудын 
дундаж; Австралийн төв банк, Статистикийн хүснэгт F13 Олон улсын 
бодлогын хүүнүүд 

Хавсралт 2. Конвергенцийн нэгдсэн үзүүлэлтийн диагностик

Тэмдэглэгээ: Улаан болон цэнхэр зураасууд нь гинж доторх болон гинж 
хоорондын дараах статистикуудын илэрхийлнэ: параметрүүдийн дунджийн 
орчим тооцогдсон интервал статистик (Interval), вариацын хэмжигдэхүүн (m2) 
болон гуравдугаар моментод суурилсан хэмжигдэхүүн (m3). Улаан болон цэнхэр 
шугам тогтмол бөгөөд хоорондоо конвергенци хийх тохиолдолд конвергенци 
хангагдсан гэж үздэг. 



Ц.Бямбацогт1

1 Судалгаа, статистикийн газрын ахлах эдийн засагч, 
Цахим шуудан: byambatsogt@mongolbank.mn
Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг 
илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай 
байх болно. 

МОНГОЛБАНК

ӨРХИЙН ЗЭЭЛИЙН ӨСӨЛТ БА САНХҮҮГИЙН 
ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ХАМААРАЛ
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ХУРААНГУЙ: 
Сүүлийн үед хийгдсэн өрхийн зээлтэй холбоотой голлох судалгааны 

ажлуудад өрхийн зээлийн түвшин тодорхой түвшнээс хэтэрсэн тохиолдолд 
эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй гэсэн үр дүн гаргах болжээ. Өрхийн зээлийн 
өсөлт нь хэрэглээний зардал, бусад салбарт олгодог санхүүжилтийг 
бууруулснаар эдийн засгийн нийт эрэлт саарч, ажилгүйдэл нэмэгдэж, 
өрхийн орлого бууран зээл чанаргүй болох магадлалыг нэмэгдүүлдэг байна. 
Энэхүү ажлаар зээлтэй өрхүүдийн хэрэглээний өөрчлөлт, өрхийн зээлийн 
ажилгүйдэл, нийт эрэлтэд үзүүлэх нөлөө, зээлийн хувийн жин нэмэгдэх 
нь банкны салбарын тогтвортой байдалд хэрхэн нөлөөлснийг шинжиллээ. 
Голлох үр дүнг нэгтгэн дүгнэвэл, өрхийн зээлийн өсөлтөөс шалтгаалан 
хэрэглээ, нийт эрэлт буурах мөчлөгт орсон, гэхдээ өрхийн орлого буурснаас 
шалтгаалан зээлийн чанар муудах хэмжээнд хүрээгүй хэдий ч цаашид 
өрхийн зээл үргэлжлэн өссөн тохиолдолд санхүүгийн тогтвортой байдалд 
сөргөөр нөлөөлөх бодит эрсдэл байна.

Түлхүүр үгс: Өрхийн зээл, хэрэглээ, санхүүгийн тогтвортой байдал
JEL ангилал: D15, E21, G21, 
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

I. УДИРТГАЛ
Дэлхий дахинд өрхийн зээл хурдацтай нэмэгдэж буйтай холбоотойгоор 

зээлийн эерэг, сөрөг тал түүний эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдалд 
үзүүлэх нөлөөллийг судлах асуудал олон орны төв банк, судалгааны 
байгууллагуудын анхаарлыг татах болжээ.

Гэхдээ уг асуудлаар эмпирик судалгааны үр дүн, онолын ойлголтууд 
нэгдсэн дүгнэлтэд хүрээгүй байна. Levine (1998) санхүүгийн салбарын 
хөгжил, өрхийн болон хувийн хэвшлийн зээл нь эдийн засгийн өсөлтөд урт 
хугацаанд эерэгээр нөлөөлдөг,  Beck ба Levine (2004) зээл ба ДНБ харьцаа 
өндөр байх нь урт хугацаандаа эдийн засгийн өсөлт өндөр байх нөхцөл 
болдог, Jappelli ба Pagano (1994) зээл нь санхүүгийн салбарын хөгжилд 
эерэгээр нөлөөлж, өсөлтийг эрчимжүүлэх хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн 
боломжийг нэмэгдүүлдэг буюу эерэг нөлөөтэй гэж дүгнэжээ.

Харин дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралаас хойш тус чиглэлээр 
хийгдсэн голлох ажлуудад Arcand, Berkes, ба Panizza (2012), Sahay нар (2015) 
хувийн хэвшлийн зээл ДНБ-ий 80-100 хувьд хүрсэн тохиолдолд санхүүгийн 
салбарыг муутгаж мөчлөгийн давтамжийг ойртуулан эдийн засгийн 
өсөлтөд сөргөөр нөлөөлдөг, Alter нар (2018) хөгжингүй болон хөгжиж буй 
80 улсын 65 жилийн тоон өгөгдлийг ашигласан судалгааны ажилд өрхийн 
зээлийн өсөлт нь банкны хямрал болох магадлалыг байгууллагын зээлтэй 
харьцуулахад хоёр дахин нэмэгдүүлдэг, уг нөлөө өрхийн зээл ДНБ харьцаа 
65 хувиас дээш гарсан тохиолдолд нэмэгддэг буюу өрхийн зээлийн өсөлт 
тодорхой түвшнээс хэтэрсэн тохиолдолд сөрөг нөлөө давамгайлдаг болохыг 
тогтоожээ.

Мөн ОУВС-гийн 2017 оны намрын “Дэлхийн санхүүгийн тогтвортой 
байдлын тайлан”-д өрхийн зээлийн санхүүгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх 
нөлөөлөл сэдвийг онцолсон бөгөөд өрхийн өр, ДНБ харьцаа өсөх нь эдийн 
засгийн өсөлтийг богино хугацаанд нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийг бууруулдаг 
бол гурваас таван жилийн дараагаас сөргөөр нөлөөлж эхэлдэг болохыг 
судалгаагаар харуулжээ.

Монгол улсын хувьд өрхийн зээлийн хэмжээ хурдацтай нэмэгдэж буй 
бөгөөд сүүлийн 5 жилийн дотор 2 дахин өсөөд байна. Тиймээс энэхүү 
ажлаар өрхийн зээлийн санхүүгийн тогтвортой байдалд нөлөөлөх сувгуудыг 
тодорхойлж, одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэхийг зорилоо.

Монгол улсын хувьд өрхийн болон ипотекийн зээлийн чиглэлээр хэд 
хэдэн судалгааны ажил хийгдсэн бөгөөд ялгаатай аргачлал, тоон өгөгдөл 
ашигласан хэдий ч (i) өрхийн зээлийн хэмжээ өсөх нь богино хугацаанд 
эдийн засагт эерэг, дунд хугацаанд сөрөг нөлөөтэй, (ii) сүүлийн жилүүдэд 
зээлийн эрсдэл нэмэгдэж байгаа, (iii) цаашид ч хэрэглээний бууралтаар 
дамжин санхүүгийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулж болзошгүй гэсэн 
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нэгдмэл дүгнэлтэд хүрчээ. Тус ажлуудад ашигласан аргачлал, голлох үр 
дүнг тоймлон дүгнэвэл дараах байдалтай байна.

• Гансүлд ба Түвшинтөгс (2017) Монгол улсын орон сууцны зээлийн 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг 2000-2017 оны улирлын өгөгдөл 
дээр том хэмжээний бейсийн вектор авторегрессив загвар ашиглан 
тооцсон бөгөөд орон сууцны зээлийн өсөлт богино хугацаанд бодит 
сектор, тэр дундаа уул уурхайн бус, боловсруулах үйлдвэрт эерэгээр 
нөлөөлдөг,

• Цэнд-Аюуш нар (2017) өрхийн өрийн түвшин нэмэгдэх нь эдийн 
засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлдгийг 2008-2017 оны улирлын тоон 
мэдээллийг ашиглан ARDL болон Threshold регрессийн аргачлалаар 
судалж өрхийн өр нь дунд, урт хугацаандаа эдийн засгийн өсөлтөд 
сөрөг нөлөөтэй, өрхийн нийт өр ба ДНБ харьцаа 15 хувиас дээш 
нэмэгдэх тусам богино хугацааны эдийн засагт үзүүлэх эерэг нөлөө 
буурдаг,

• Бямбацогт (2016, 2017) Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 
2012-2016 оны өгөгдлийг ашиглан өрхийн зээлийн чанарт үзүүлэх 
макро үзүүлэлтүүдийн нөлөөг микро стресс тестийн аргачлалаар 
үнэлж өрхийн орлогын бууралтын зээлийн чанарт үзүүлэх сөрөг 
нөлөө нэмэгдсэн,

• Энхзаяа (2016) ӨНЭЗС-ны 2012, 2014 оны өгөгдлийг ашиглан 
ипотекийн зээлийн өрхийн хэрэглээнд үзүүлэх нөлөөг хоёр алхамт 
регрессийн аргаар судлан ипотекийн зээлд хамрагдсан өрхүүд 
зайлшгүй бус хэрэглээний зардлаа танах хандлагатай байгааг тус тус 
тогтоосон байна.

Гэхдээ эдгээр ажлуудад өрхийн зээлийн санхүүгийн тогтвортой байдалд 
үзүүлэх нөлөөллийг тусгайлан судалж эдийн засаг, санхүүгийн салбарт 
эерэг нөлөө үзүүлэх интервалыг тодорхойлсон ажил байхгүй байна.

Сүүлийн үед хийгдсэн эмпирик судалгаа, онолын ойлголтуудыг нэгтгэн 
өрхийн зээл нь хэрэглээ болон бусад салбарт олгох байсан санхүүжилтийг 
бууруулж нийт эрэлтийг хумих, санхүүгийн салбарын эрсдэл даах, шокын 
нөлөөллийн хүлээж авах чадварыг сулруулах гэсэн сувгаар нөлөөлдөг гэж 
үзсэн.

Энэхүү ажилд Монгол улсын хувьд аль сувгаар үзүүлэх нөлөөлөл 
өндөр байгааг өрхийн түвшний микро дата болон хугацааны цуваа, банкны 
салбарын тоон өгөгдөл ашиглан шинжилсэн бөгөөд нэг хүнд ногдох ДНБ-
ий өсөлт болон өрхийн зээл, банкны салбарын зохистой харьцааны зарим 
үзүүлэлт болон өрхийн зээлийн багцын хооронд шугаман бус хамаарал байх 
магадлал өндөр болохыг тогтоосон.
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Судалгааны дараагийн бүлэгт өрхийн зээлийн санхүүгийн тогтвортой 
байдалд нөлөөлөх сувгууд, Монгол улсын өнөөгийн байдлын талаар 
дурдах бол гуравдугаар бүлэгт эмпирик шинжилгээнд ашигласан загвар, 
тоон өгөгдөл, загварын үр дүнг танилцуулж, сүүлийн бүлэгт дүгнэлтийг 
танилцуулах болно.

II. САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛД  
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ1

Бизнесийн мөчлөг дэх байнгын орлогын онол (permanent income theory)-д 
өрхийн зээл нь макро эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдалд эерэгээр 
нөлөөлнө гэж үздэг. Өрхүүд ирээдүйн орлого нэмэгдэнэ гэдгээ мэдсэн 
тохиолдолд хэрэглээгээ тогтвортой байлгахын тулд зээл авч, үе хоорондын 
хэрэглээ тогтвортой болсноор өрхийн баялаг өсөхөөс гадна эдийн засгийн 
тогтвортой байдалд эерэгээр нөлөөлнө гэж таамагладаг байна. 

Гэвч сүүлийн үед шинээр гарч буй онолууд болон эмпирик судалгааны 
ажлууд дээрх онолын зарим нөхцөлийг няцааж2, өрхийн өр болон санхүүгийн 
тогтвортой байдал сөрөг хамааралтай гэх болжээ. Тус ажлууд уламжлалт 
онолын хэд хэдэн үндсэн таамаглалыг няцаасан бөгөөд олон орны тоон 
өгөгдөл дээр үр дүнгээ баталгаажуулжээ. Мөн зээлийн ашиглалт, нийт 
эрэлтэд үзүүлэх нөлөө онолын суурь таамаглал шиг байдаггүй, өрхүүдийн 
шийдвэр тогтвортой байдаггүй гэж үзсэн бөгөөд голлох үндэслэлийг 
багцлавал дараах байдалтай байна. 

Зээлийн хязгаарлалт ба нийт эрэлт: зээлийн түвшин өндөртэй 
өрхүүдийн эрэлтийн бууралтыг бага зээлтэй, зээлгүй өрхүүдийн нэмэгдсэн 
эрэлтээр нөхөж чадахгүй бөгөөд энэ үйл явц эдийн засгийг хүндрэлд оруулж 
болзошгүй юм (Eggertsson, Krugman 2012 болон Korinek, Simsek 2016). 
Энэ төрлийн загвараар зээл өндөртэй өрхүүдэд барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ 
буурах зэрэг сөрөг шок тохиолдох нь зээл олгогчдын зээлийн хязгаарлалт 
хийх сэдлийг өдөөх бөгөөд энэ процесс цаашид барьцаа хөрөнгийн үнэлгээг 
бууруулах хөшүүрэг болдог. Түүнчлэн, орон сууцны үнэ буурч хөрөнгийн 
үнэлгээ зээлийн үлдэгдлээс бага болох үед тухайн зээл чанаргүй болох 
магадлалтай бөгөөд энэ нь цаашид орон сууцны үнэ унах түлхэц болох 
буюу эргэх нөлөөг үзүүлнэ. Уг үйл явц банкны салбарыг муутгаж, улмаар 
эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлнө (ОУВС, 
2017). Үүнд үндэслэн зээлтэй өрхүүдийн эдийн засагт үзүүлэх эерэг нөлөө, 
учруулж болох эрсдэлтэй харьцуулахад бага гэж дүгнэжээ.
1 Энэхүү бүлгийг боловсруулахад ОУВС-гийн “Дэлхийн санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан”-ын 
2017 оны 10 дугаар сарын дугаарын хоёрдугаар бүлгийг ашигласан болно.
2 Sheedy (2014) зах зээлийн төгс бус байдал нь өрхийн зээл, хадгаламжийн шийдвэрт голлон 
нөлөөлдөг. Санхүүгийн гэрээ хэлэлцээрт ирээдүйд гарч болох аливаа үйл явдлын үр нөлөөг бүрэн 
тусгаж чаддаггүй, өрхийн ирээдүйн орлого зээлийг эрсдэлгүй төлж барагдуулна гэдгийг бүрэн мэдэх 
боломжгүй байдаг гэсэн бол өөр хэд хэдэн судалгааны ажлуудад өрхүүд хэрэглээгээ тогтвортой 
байлгахын тулд хадгалах нь хамгийн оновчтой арга байдаг гэжээ. 
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Ёс суртахууны асуудал: өрхүүд үе хоорондын хэрэглээгээ тогтвортой 
байлгахаас илүү одоогийн хэрэглээгээ илүүд үзэх, ирээдүйн орлогоо 
өндрөөр төсөөлж хэт их зээл авах хандлага түгээмэл ажиглагддаг. Түүнчлэн, 
ирээдүйн эрсдэлийг бүрэн таамаглах боломжгүй байдгаас одоогийн нөхцөл 
байдалд үндэслэн эрсдэлтэй шийдвэр гаргах, тухайлбал, орон сууцны 
үнийн өсөлтийн мөчлөгтэй байх үед энэ хандлага үргэлжилнэ гэж таамаглан 
орон сууц барьцаалсан их хэмжээний зээл авах зэрэг тохиолдлууд  цөөнгүй 
бий. Өөрөөр хэлбэл хувь хүний үйл хөдлөлтэй холбоотой эдгээр шийдвэр 
нь хөрөнгийн үнэ, зээлийн чанарт нөлөөлж, санхүүгийн салбарт хүндрэл 
учруулдаг. Түүнчлэн, өрхүүд үйлдвэрлэлийн бус зориулалтаар эсвэл өгөөж 
багатай капиталд хөрөнгө оруулах зорилгоор зээл авдаг. Зээлтэй өрхүүд 
үе хооронд хэрэглээгээ тогтвортой байлгах биш бууруулах шаардлагатай 
болдог нь эдийн засгийн бусад салбарт нөлөө үзүүлдэг гэжээ.

Эдгээрийг нэгтгэн дүгнэвэл, уламжлалт онолын өрх ирээдүйг харсан, 
рациональ хүлээлттэй,  зөвхөн ирээдүйд орж ирэх баталгаат орлогод 
тулгуурлан зээл авдаг, учирч болох санхүүгийн аливаа бэрхшээлийг зээл 
авахдаа тооцоолдог гэх гол таамаглалууд биелдэггүйн улмаас өрхийн зээл 
санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлдөг гэх хандлага улам бүр 
батлагдсаар байна.

Шигтгээ 1. Өрхийн зээлийн санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө
ОУВС-гийн судлаачид өрхийн баланс, төсвийн тэнцэлд тулгуурлан зээлийн 
банкны салбарт үзүүлэх шууд болон дамжих нөлөөг схемчилжээ. Нөлөөллийг 
тооцохдоо дээрх судалгааны үр дүнгүүдэд үндэслэн өрхийн нийт өр төлбөр нь 
хөрөнгийн дүнгээс илүү гарах, өрхийн орлого, зарлагаасаа бага болох нь зээлийн 
чанар муудах гол хүчин зүйл болдог, чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдэх нь зээл 
олголтыг хязгаарлах нөлөө үзүүлдэг, банкууд барьцаа хөрөнгийн шаардлагаа 
нэмэгдүүлэх нь үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ унахад нөлөөлдөг таамаглал тавьжээ.
Зураг 1. Өрхийн зээлийн санхүүгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөө
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→ Зээлийн түвшин өндөртэй өрхүүдэд сөрөг шок учирсны дараах анхан шатны 
(шууд) нөлөө
→ Дараагийн шатны (дамжих) нөлөө
Эх сурвалж: ОУВС, “Дэлхийн санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан”, 2017 
оны 10 дугаар сар
Түүнчлэн өрхийн зээл өндөр байх нь шууд болон эргэх холбоогоор дамжсан 
нөлөөтэй бөгөөд шууд нөлөөлөл гэдэгт:

i. Өрхийн зээлийн түвшин тодорхой хязгаарт хүрсэн нөхцөлд банк зээл 
олголтоо бууруулж, барьцаа хөрөнгийн шаардлагаа нэмэгдүүлнэ. Энэ 
нь бусад салбарт шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээг бууруулах 
учир нийт эрэлтэд сөргөөр нөлөөлж, барьцаа хөрөнгийн шаардлагаас 
шалтгаалан үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ унана,

ii. Нийт эрэлт саарснаас шалтгаалан үйлдвэрлэл эрхэлдэг салбарын хөрөнгө 
оруулалт, ажлын байр буурч өрхийн орлогод сөрөг нөлөө үзүүлнэ,

iii. Хөрөнгийн үнэлгээ буурснаар өрхийн тэнцэл муудаж зээлийн үлдэгдлээс 
бага болсон тохиолдолд зээл чанаргүй болох магадлал нэмэгдэх буюу 
зээлийн хэт өндөр өсөлт нь өөрөө зээлийн чанарт сөргөөр нөлөөлөх үйл 
явцыг хэлнэ.

Харин дамжих нөлөө гэж өрхийн орлого буурах, хөрөнгийн үнэлгээтэй 
холбоотойгоор санхүүгийн салбарт үзүүлэх сөрөг дам нөлөө нэмэгдэх үйл явц 
хэлэх бөгөөд хөрөнгийн үнийн уналтаас үүдсэн энэ төрлийн эргэх холбоог 
Фишер төрлийн өрийн бууралт гэдэг.

Сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн голлох ажлууд болон ОУВС-гийн 
судалгааны үр дүнгээс харахад өрхийн зээлийн түвшин өндөр байх нь 
санхүүгийн тогтвортой байдалд дараах 3 сувгаар дамжин нөлөөлдөг гэж 
тодорхойлж болохоор байна. Үүнд, (i) банкууд зээл олголтоо бууруулах, 
зээлийн хязгаарлалтаа нэмэгдүүлэхээс үүдэн үйлдвэрлэл явуулдаг 
салбарууд шаардлагатай санхүүжилтээ авах боломж хязгаарлагдаж, ажлын 
байр буурах буюу өрхийн орлого буурч зээлээ төлж чадахгүйд хүрэх (шууд 
нөлөө), (ii) зээлтэй өрхүүд хэрэглээний зардлаа бууруулснаас шалтгаалан 
эдийн засгийн нийт эрэлт хумигдаж санхүүгийн салбарт хүндрэл үүсэх 
(дам нөлөө), (iii) барьцаа хөрөнгийн үнэ унах, өрхийн санхүү муудах зэрэг 
шокоос шалтгаалан зээлээ төлж чадахгүй болох буюу банкны зээлийн 
багцын сонголтоос шалтгаалсан эрсдэл  гэсэн үндсэн 3 сувгаар санхүүгийн 
тогтвортой байдалд нөлөөлж болохоор байна (зураг 2). Өрхийн орлого 
буурах болон зээлийн эрсдэл нэмэгдэх нь банкуудын зээлээ бууруулах 
шийдвэр болон нийт эрэлтээр дамжин зээлийн эрсдэлийг дахин муутгах 
эргэх нөлөөтэй байна.
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Зураг 2. Өрхийн зээлийн санхүүгийн тогтвортой  
байдалд нөлөөлөх сувгууд

Эх сурвалж: ОУВС, судлаачийн таамаглал
Дээрх суваг тус бүр дамжих нөлөөтэй бөгөөд зээл олгогч болон холбогдох 

байгууллагуудын шийдвэр гаргалт, институцийн орчин, салбарын хөгжил, 
хэрэглэгчийн зан үйл зэргээс хамааран үр нөлөө нь ялгаатай тогтоно. 
Тиймээс өрхийн зээлийн нөлөөллийг тооцохдоо санхүүгийн салбарын 
тогтвортой байдлын үзүүлэлтийг харахаас гадна бодит сектор, өрхийн 
санхүүгийн үзүүлэлтийг судлах зайлшгүй шаардлагатай юм.

Монгол улсын өрхийн зээлийн түвшин
Монгол улсын өрхийн зээлийн хэмжээ сүүлийн жилүүдэд нэмэгдсэнээс 

гадна зээлийн бүтэц, хугацаа өөрчлөгдсөн байна. Тухайлбал 2013-2016 
онд зээлийн өсөлтийн дийлэнх хувийг ипотекийн зээл бүрдүүлж байсан 
бол 2016 оноос цалин, тэтгэврийн зээл хурдацтай нэмэгдсэн байна. Энэ 
нь зээлтэй өрхүүдийн хувьд зээлийн төлбөрөө өөр зээлээр төлөх явдал 
нэмэгдэж буйтай холбоотой байж болох юм. Цалин, тэтгэврийн зээлийн 
хувьд ипотекийн зээлээс дундаж хугацаа 10 дахин, жигнэсэн дундаж хүү 2 
дахин бага байгаа учир өрхийн зээлийн дарамтыг илүү ихээр нэмэгдүүлэх 
эрсдэлтэй.

Түүнчлэн, 2017 оны эцсийн байдлаар давхардсан тоогоор 1 сая гаруй 
иргэн банк, санхүүгийн байгууллагуудад зээлийн үлдэгдэлтэй байгаа нь 
Монгол Улсын нийт өрхийн тоо (2016 оны байдлаар 870 мянга)-ноос өндөр 
буюу дунджаар өрх тус бүрт 1 хүн зээлтэй байгааг харуулж байна.



87

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Зураг 3: Өрхийн зээл /МИК-д 
шилжүүлсэн ипотекийн зээлийн багцыг 

оруулсан/

Зураг 4: Өрхийн хугацаа хэтэрсэн 
болон чанаргүй зээлийн хэмжээ

Эх сурвалж: Монголбанк
Иргэдийн хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувийн 

жин бусад салбарын зээлээс харьцангуй бага байгаа хэдий ч 2015 оноос 
нэмэгдэх хандлагатай байна. Үүнд, барьцаа хөрөнгийн үнэ, эдийн засгийн 
нөхцөл байдлаас гадна нэг өрхөд ногдох зээлийн хэмжээ нэмэгдсэнтэй 
холбоотой өрхийн орлогод гарах гэнэтийн сөрөг өөрчлөлтийн зээл төлөх 
чадварт үзүүлэх нөлөө нэмэгдсэн нь нөлөөлсөн байж болзошгүй юм. 
Тухайлбал, 2015, 2016 онуудад нийт иргэдийн зээлийн үлдэгдэл нэмэгдсэн  
хэдий ч өрхийн дундаж орлого буурснаас шалтгаалан хугацаа хэтэрсэн 
болон чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн бол 2017 онд өрхийн дундаж 
орлого нэмэгдсэнээс шалтгаалан хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн нийт 
зээлд эзлэх хувийн жин харьцангуй тогтвортой байсан нь харагдаж байна 
(зураг 3, 4).

III. ЭМПИРИК ШИНЖИЛГЭЭ
Судалгааны энэхүү хэсэгт өрхийн зээлийн өсөлт санхүүгийн тогтвортой 

байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг Монгол улсын хувьд тооцоолов. Ингэхдээ 
өмнөх бүлэгт дурдсан дамжих суваг тус бүрийн онцлогийг харуулсан 
аргачлал, тоон өгөгдлийг ашиглахыг зорьсон бөгөөд үйлдвэрлэл ажил 
эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөллийг хугацааны цуваан шинжилгээгээр, зээлтэй 
өрхүүдийн хэрэглээ буурсан эсэхийг ӨНЭЗС-г ашиглан микро загвараар, 
банкны салбарын эрсдэлийг салбарын панел тоон өгөгдөл ашиглан судаллаа.
3.1. Үйлдвэрлэл, ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөө

Зээлийн нийт түвшин өндөр болсноос шалтгаалан банкууд зээл олголтоо 
бууруулах, зээлийн хязгаарлалтаа нэмэгдүүлэхээс үүдэн үйлдвэрлэл 
явуулдаг салбар шаардлагатай санхүүжилтээ авах боломж хязгаарлагдаж, 
ажлын байр буурах буюу өрхийн орлого буурч зээлээ төлж чадахгүйд 
хүрэх нөлөөг Arcand, Berkes ба Panizza (2012) нарын “Хэт их санхүүжилт?” 
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судалгааны ажилд дурдсан аргачлалыг ашиглан тооцов. Тус ажилд өрхийн 
зээл нь санхүүгийн гүнзгийрлийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтөд 
эерэгээр нөлөөлдөг хэдий ч зээлийн хэмжээ зохистой түвшнээс хэтэрсэн 
тохиолдолд сөрөг нөлөө давамгайлдаг болохыг харуулдаг билээ.

Уг аргачлалаар Easterly, Islam ба Stiglitz (2000) нар санхүүгийн гүнзгийрэл 
(өр, ДНБ харьцаагаар илэрхийлсэн), өсөлтийн хэлбэлзэл хоёр гүдгэр 
монотон биш хамааралтай болохыг эмпирик судалгаагаар мөн баталсан 
байдаг. Тэдний судалгаагаар хувийн хэвшлийн зээл ДНБ-ий харьцаа 100% 
хүрэхэд өсөлтийн хэлбэлзэл нэмэгддэг, түүнээс гадна санхүүгийн салбар 
хэт томрох нь нөөц оновчтой хуваарилагдах боломжийг хязгаарладаг гэжээ.

Энэ төрлийн судалгааны ажлуудыг Threshold регрессийн аргачлал буюу 
тоон өгөгдлийг хэд хэдэн хэсэгт хувааж тусад нь үнэлэх эсвэл тайлбарлагч 
хувьсагчийн квадратлаг нөлөөг тогтоох аргуудыг ашиглан хийдэг.

Энэ загварт хэрэв өрхийн зээл, эдийн засгийн өсөлтийн хооронд монотон 
биш хамааралтай бол үнэлэгдсэн утга алдаатай үр дүнтэй байж болзошгүй. 
Үүнийг дараах энгийн регрессийг жишээ болгон харуулъя. 

Сүүлийн тэгшитгэлийн хувьд z хувьсагчийг хасаж үнэлсэн бөгөөд хэрэв 
z нь орхигдуулсан (omitted) хувьсагч бол үнэлэгдсэн  утгын хувьсагч 
орхигдуулснаас үүдсэн гажилт (omitted variable bias) дараах томьёогоор 
тодорхойлогдоно.

       (3)

Энэхүү судалгаанд x нь өрхийн зээл, y нь эдийн засгийн өсөлт,  
бөгөөд  гарахаас гадна  байх шаардлагатай. Тиймээс  
нь бүх  хувьд  байна. Энэ тохиолдолд гажилт нь сөрөг 
утгатай болно.   

                   (4)
Гэхдээ гажилтын хэмжээ хугацааны туршид өсдөг үзүүлэлт бөгөөд энэ 

нь үзүүлэлтүүдэд хугацааны индекс нэмж үзэхэд илүү тодорхой харагдана. 
Өрхийн зээл  хувиар өсдөг гэвэл  болох бөгөөд   
үеийн гажилт 

                 (5)
        

                         (6)
буюу өрхийн зээл өсөх үед өсдөг үзүүлэлт болох нь харагдана.
Үйлдвэрлэл болон ажил эрхлэлтийн нөлөөг тооцохдоо Arcand, Berkes ба 
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Panizza (2012) нарын олон кросс хувьсагчтай урт хугацааны панел төрлийн 
судалгаанд ашигласан шугаман бус нөлөөлөл тооцох аргачлалыг нэг улсын 
хувьд хялбаршуулсан богино хугацааны загвар болгон дараах байдлаар 
тодорхойлж, уг загвараа ашиглан эконометрик үнэлгээ хийв.

           (7)

   (8)

Энд,  нь 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр илэрхийлэгдсэн нэг хүнд ногдох 
бодит орлогын жилийн өсөлт,  нь банкны салбарын өрхийн зээл 
ДНБ-ий харьцаа,  нь тухайн үзүүлэлтийн квадрат утга,  болон  
нь өрхийн орлого болон ажилгүйдлийн түвшинд нөлөөлөгч бусад хүчин 
зүйлсийг илэрхийлнэ.

Үнэлгээнд 2000-2018 оны улирлын тоон өгөгдлийг ашигласан бөгөөд 
ДНБ, ажилгүйдлийн мэдээллийг ҮСХ, өрхийн зээлийн мэдээллийг 
банкуудын зээлийн тайлангаас авч хувьсагчдын улирлын хэлбэлзлийг 
засварласан болно. Өрхийн зээлийн хувьд зөвхөн банкуудын балансад 
бүртгэгдсэн зээлийн авсан бөгөөд тус үзүүлэлт нь МИК-д шилжүүлсэн 
ипотекийн зээлийг оруулаагүй болно.

Загварын тайлбарлагч хувьсагчдын хооронд урвуу U хэлбэрийн хамаарал 
буй эсэхийг дараах таамаглалын хүрээнд utest-ээр шалгасан.

     (9)

      (10)
Тестийн үр дүнгээс өрхийн зээл, нэг хүнд ногдох орлогын өсөлт 

хоорондоо урвуу U хэлбэрийн хамааралтай бөгөөд ажилгүйдлийн хувьд тус 
хамаарал байхгүй болох нь тогтоогдсон (хавсралтын хүснэгт 3, 4).

Загварын үр дүнгээс харахад өрхийн зээл нь нэг хүнд ногдох ДНБ-
ийг тодорхой интервалд өсгөдөг бөгөөд өрхийн зээл ба ДНБ-ий харьцаа 
12-18 байхад нэг хүнд ногдох орлогод үзүүлэх нөлөө хамгийн өндөр 
байдаг байна. Монгол улсын хувьд тус харьцаа 2016 онд 22%, 2018 оны 
нэгдүгээр улирлын байдлаар 25% буюу ахиуц нөлөө сөрөг бүсэд байна. 
Өөрөөр хэлбэл өрхийн зээлээс шалтгаалсан эерэг нөлөө буурч байгаа буюу 
зээлийн хэмжээг үргэлжлүүлэн нэмэгдүүлсэн тохиолдолд өрхийн орлого, 
зээлийн төлбөрийн харьцаанд сөргөөр нөлөөлж санхүүгийн тогтвортой 
байдалд учруулах эрсдэл нь нэмэгдэхээр байна. Загварын бусад үр дүнгээс 
харахад ажилгүйдлийн түвшин болон инфляци өсөх нь нэг хүнд ногдох 
орлогын өсөлтийг сааруулдаг бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, хувийн 
хэвшлийн хэрэглээ, засгийн газрын зардал зэрэг үзүүлэлтүүд статистикийн 
ач холбогдолгүй гарчээ.
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Зураг 5. Өрхийн зээлийн нэг хүнд ногдох ДНБ-ий  
өсөлтөд үзүүлэх нөлөө

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн
Харин ажилгүйдлийн тэгшитгэлийн хувьд шугаман бус хамаарал 

байхгүй бөгөөд өрхийн зээл ДНБ-ий харьцаа өсөх нь ажилгүйдлыг бууруулах 
нөлөөтэй байна. Энэ нь өрхийн нийт зээлд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх 
зориулалт бүхий зээл байдагтай холбоотой байж болох бөгөөд ипотекийн 
зээл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор барилгын салбарын ажиллах хүч өссөнөөс 
шалтгаалсан байж болох юм. Үүнээс өрхийн зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн нь 
бусад салбарт олгох байсан шаардлагатай санхүүжилтийг бууруулаагүй, 
өрхүүд ажилгүй болсноос шалтгаалах зээлийн эрсдэл өндөр би байгааг 
харуулж байна.
3.2. Нийт эрэлт, өрхийн хэрэглээнд үзүүлэх нөлөө

Өмнөх бүлэгт өрхүүд үе хоорондын хэрэглээгээ тогтвортой байлгах 
зорилгоор зээл авдаг гэсэн уламжлалт онолын таамаглал биелдэггүй, харин 
өрхүүд зээл авснаар хэрэглээгээ бууруулж, энэ нь эдийн засгийн нийт эрэлтэд 
сөргөөр нөлөөлдөг талаар дурдсан. Тиймээс өрхийн санхүүгийн тогтвортой 
байдалд сөргөөр нөлөөлөх нэг гол суваг болох хэрэглээний өөрчлөлтийг энэ 
хэсэгт шинжиллээ.

Ингэхдээ хэрэглээний өрхийн орлогоос хамаарсан ахиу мэдрэмж буюу 
өрхийн орлого нэмэгдэхэд хэдэн хувийг хэрэглээнд зарцуулдаг болох, энэ 
үзүүлэлт өрхийн зээл идэвхтэй нэмэгдэхээс өмнөх үетэй харьцуулахад 
хэрхэн өөрчлөгдсөн болохыг шинжлэхийг зорилоо.
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         (11)

Энд:  нь  өрхийн  оны хэрэглээний жилийн нийт зардал,  нь 
өрхийн жилийн нийт орлого,  зээлтэй өрхийн dummy хувьсагч,  
нь өрхийн гишүүдийн тоо, өрхийн нийт хөрөнгийн үнэлгээ зэрэг хэрэглээний 
түвшинд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлс. Үнэлгээ хийхдээ мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн 
хувьсагчаас логарифм авсан болно.

Зураг 6. Хэрэглээний орлогоос 
хамаарсан мэдрэмж

Хүснэгт 1. Загварын үр дүн

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн
Загварт ҮСХ-оос жил бүр явуулдаг “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 

судалгаа”-ны тоон мэдээллийг ашигласан бөгөөд өрхийн зээлийн идэвхжлээс 
өмнөх үе буюу 2012 оны 12 мянган өрхийн өгөгдөл болон тус судалгааны 
хамгийн сүүлийн үр дүн болох 2016 оны 16 мянгөн өрхийн мэдээллийг 
ашиглалаа.

Загварын үр дүнгээс харахад 2016 онд хэрэглээний орлогоос хамаарсан 
мэдрэмж 2012 онтой харьцуулахад буурсан байна. Үүнд эдийн засгийн 
мөчлөгийн нөлөө байх магадлал өндөр юм. Учир нь 2012 онд эдийн засгийн 
идэвхжил өндөр байсан бол эсрэгээрээ бууралттай байсан билээ. Тиймээс үе 
бүрийн зээлтэй болон зээлгүй өрхүүдийн хувьд мэдрэмжийг тооцож үзэхэд 
2016 онд зээлтэй болон болон зээлгүй өрхүүдийн ахиу хэрэглэх хандлагын 
ялгаа эрс нэмэгдсэн байна. Энэ нь хэрэглээнд өрхийн зээл сөргөөр нөлөөлсөн 
болохыг харуулах бөгөөд хэрэглээний бууралтаас шалтгаалан эдийн засгийн 
нийт эрэлт саарсан байж болзошгүйг илтгэж байна. 
3.3. Банкны салбарын тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөө

Энэ хэсэгт өрхийн зээлийн банкны тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөөг 
тодорхойлж, бусад салбарт олгосон зээлтэй харьцуулахад эрсдэл ямар 
хэмжээнд байх, том, дунд жижиг банкуудын хоорондын ялгаа буюу банкны 
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тогтвортой байдалд тухайн банкны дотоод үзүүлэлтүүд хэрхэн нөлөөлөхийг 
шинжиллээ.

Өрхийн чанаргүй зээлийн хувь бусад салбарт олгосон зээлтэй 
харьцуулахад бага байдаг учир өмнөх бүлэгт дурдсан өрхийн зээлийн 
санхүүгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх гол суваг болох зээлтэй өрхүүдийн 
хувьд барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ унах, орлогын хүндрэлд орох зэрэг 
эрсдэлийг тогтооход банкуудын зээлийн багцыг хооронд нь харьцуулах 
буюу панель тоон өгөгдөл ашиглах нь илүү тохиромжтой гэж үзсэн.

Тус нөлөөллийг тооцохдоо өмнөх хэсгүүдэд дурдсан шугаман бус 
нөлөөллийг илэрхийлэх хувьсагчийг оруулж өгсөн бөгөөд дараах 
тэгшитгэлийг ашиглан регрессийн аргаар шинжилгээ хийлээ. 

    (9)

Энд,  нь  банкны  хугацааны тогтвортой байдлыг илэрхийлэх үзүүлэлт, 
 нь тухайн банкны нийт зээлийн багцад эзлэх өрхийн зээлийн хувийн жин, 
 тус үзүүлэлтийн квадрат утга,  банкны салбарын бүтцийн онцлогийг 

харуулсан дамми хувьсагч,  нь бусад салбарт олгосон зээлийн хувийн жин, 
хамаарах хувьсагчийн өмнөх улирлын утга, өрхийн орлого зэрэг тогтвортой 
байдалд нөлөө үзүүлэх магадлалтай бусад хувьсагчид

Эконометрикс үнэлгээг үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулж буй 14 
банкны 2004-2018 оны сарын тоон өгөгдлийг ашиглан гүйцэтгэсэн бөгөөд 
тухайн нэгж, хугацааны онцлогийг харуулахын тулд тогтмол нөлөөллийн 
загварыг сонгосон.

Банкны салбарын тогтвортой байдлыг нэг үзүүлэлтээр илэрхийлэх 
боломжгүй тул чанаргүй зээл болон нийт зээлийн үлдэгдлийн харьцаа 
(npl), өөрийн хөрөнгө татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн харьцаа (car), түргэн 
борлогдох актив татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн харьцаа (pay), активын 
өгөөж (roa) зэрэг тогтвортой байдлыг илэрхийлэх үндсэн үзүүлэлт болон  
хөрөнгийн хүрэлцээ, активын өгөөжийн активын өгөөжийн стандарт 
хазайлтад харьцуулсан (Z-score) үзүүлэлтээр төлөөлүүлэв.

Үнэлгээг хийхдээ өрхийн зээлтэй шугаман бус хамаарал бүхий 
үзүүлэлтийг хайх буюу өрхийн зээлийн нийт зээлийн багцад эзлэх хувийн 
жингийн ямар интервалд тухайн үзүүлэлт хамгийн тогтвортой утгаа авахыг 
илрүүлэхийг зорьсон учраас статистик ач холбогдолгүй болон хамааралгүй 
үзүүлэлтүүдийг хасаж зөвхөн нөлөөтэй гарсан үзүүлэлтийн хувьд 
үнэлгээний үр дүнг харууллаа (хавсралтын хүснэгт 5).

Өрхийн зээлийн нийт зээлд эзлэх хувийг бодохдоо МИК-д шилжүүлсэн 
ипотекийн зээлийг хассан дүн буюу банкны өөрийн балансад бүртгэлтэй 
зээлийн тоон мэдээллийг ашиглав. Бүтцийн онцлогийг харуулсан 
хувьсагчийн хувьд банкуудыг том гурав, дунд гурав, жижиг найм гэсэн 
гурван бүлэгт хуваан тус тусын нөлөөллийг тооцсон болно.
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Загварын үр дүнгээс харахад том гурван банкны хувьд зээлийн багц 
дахь өрхийн зээлийн хувь нэмэгдэх нь чанаргүй зээлийн бууруулдаг, нийт 
банкуудын хувьд өрхийн зээл нэмэгдэх нь активын өгөөжийг нэмэгдүүлдэг, 
том болон дунд банкуудын хувьд Z-score ийг сайжруулах нөлөө үзүүлдэг 
байна.

Зураг 7. Зээлийн чанарт үзүүлэх нөлөө Зураг 8. Z-score үзүүлэх нөлөө

Зураг 9. Активын өгөөжид  
үзүүлэх нөлөө

Хүснэгт 6. Сонгосон  
загварын utest үнэлгээ

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн

Үзүүлэлт хоорондын U хэлбэрийн нөлөөг өмнөх хэсэгт тайлбарласан 
аргачлалаар шалгасан бөгөөд зээлийн чанарт U хэлбэрийн, активын өгөөж 
болон Z-score-т урвуу U хэлбэрийн нөлөөтэй нь тогтоогдсон (зураг 7-9, 
хүснэгт 6).

Хугарлын цэг буюу ахиу мэдрэмж өөрчлөгдөх цэг 0.6 орчим байгаа 
нь одоогийн банкуудын дундаж өрхийн зээлийн нийт зээлд эзлэх хувийн 
жингээс өндөр байгаагаас харахад зээлийн багцад өрхийн зээл өндөртэй 
банкууд илүү тогтортой ажилладаг гэж дүгнэж болохоор байна.

Нэгтгэн дүгнэвэл, өрхийн зээлийн барьцаа хөрөнгийн үзүүлэлт 
харьцангуй сайн бөгөөд өрхийн орлого буурах, зээл чанаргүй болох эрсдэл 
бусад төрлийн зээлтэй харьцуулахад бага буюу банкны дотоод хүчин 
зүйлсээс хамаарах нөлөө төдийлөн их биш байна.
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IV. ДҮГНЭЛТ
Өрхийн зээлийн хэмжээ сүүлийн жилүүдэд хурдацтай нэмэгдсэн, 

Монголбанкнаас макро зохистой бодлогын арга хэрэгслүүдийг хэрэглэж 
эхэлсэнтэй холбоотойгоор санхүүгийн тогтвортой байдалд өрхийн зээл 
хэрхэн нөлөөлөхийг судлах зорилгоор энэхүү ажлыг боловсруулав. 

Олон улсад болон Монголбанкны тус сэдвийн хүрээнд хийгдсэн голлох  
судалгааны ажлуудтай танилцсаны үндсэн дээр өрхийн зээл 2 үе шатаар 
санхүүгийн тогтвортой байдалд нөлөөлдөг байна. (i) өрхүүд хэрэглээний 
зардлаа бууруулахаас шалтгаалан эдийн засгийн нийт эрэлт саарч, 
ажилгүйдэл нэмэгдэж, өрхийн орлого буурах, (ii) үүнтэй холбоотойгоор 
банкууд зээлийн шаардлагаа нэмэгдүүлснээр бусад салбар шаардлагатай 
санхүүжилтээ авахад хүндрэлтэй болох бөгөөд энэ нь ажилгүйдлийг улам 
нэмэгдүүлэн өрхийн орлогыг бууруулснаар зээл чанаргүй болох магадлал 
нэмэгдэнэ. 

Энэхүү ажлаар үе шат тус бүрийн нөлөөллийг тусад нь тооцож үзсэн 
бөгөөд нийт эрэлт, ажилгүйдэлд үзүүлэх нөлөөг 2000-2018 оны улирлын 
тоон өгөгдлөөр, хэрэглээний нөлөөг 2012 болон 2016 оны Өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн судалгааны мэдээллийг ашиглан харьцуулсан судалгаагаар, 
зээлийн эрсдэл, банкны салбарын тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөөг 
банкуудын балансын үзүүлэлтийг ашиглан панел тоон өгөгдлийн 
аргачлалаар шинжилсэн. Хугацааны цуваан дээр шинжилгээ хийхдээ 
үзүүлэлтийн нөлөөг шугаман бус хэлбэртэй гэж таамаглан квадрат утга 
болон U хэлбэрийн нөлөөг шалгасан. 

Голлох үр дүнг дурдвал өрхийн зээлийн ДНБ-д эзлэх хэмжээ нэг хүнд 
ногдох бодит орлогын өсөлттэй урвуу U хэлбэрийн хамааралтай бөгөөд 
одоогийн зээлийн хэмжээ нэмэгдэх нь өрхийн орлогын өсөлтийг бууруулах 
интервалд байна. Мөн микро өгөгдөл ашиглан хэрэглээний сувгийн нөлөөг 
тооцсон загварын үр дүнгээс харахад сүүлийн жилүүдэд өрхийн зээлийн 
хэмжээ нэмэгдсэн нь хэрэглээ, нийт эрэлтэд сөргөөр нөлөөлсөн гэж 
дүгнэж болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн тогтвортой байдалд 
үзүүлэх эхний шатны сөрөг нөлөө ажиглагдсан байна. Харин дараагийн 
шатны нөлөөг шалгасан загвараас банкууд нийт зээл дэх өрхийн зээлийн 
багцаа нэмэгдүүлэх нь тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлдөггүй буюу 
өрхийн зээлийн эрсдэл бусад төрлийн зээлтэй харьцуулахад бага бөгөөд 
банкууд өрхийн зээлийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх нь зохистой харьцааны 
үзүүлэлтүүдэд сөргөөр нөлөөлдөггүй гэсэн үр дүн гарсан. 

Эдгээрийг нэгтгэн дүгнэвэл, өрхийн зээл нь анхан шатны нөлөө буюу 
хэрэглээ, нийт эрэлтийн бууралтаас шалтгаалан өрхийн орлого буурах 
мөчлөгт байгаа бөгөөд өрхийн орлого буурснаас шалтгаалан зээлийн чанар 
муудах хэмжээнд хүрээгүй гэхдээ цаашид өрхийн зээл үргэлжлэн өссөн 
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тохиолдолд санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх бодит эрсдэл 
байгааг харуулж байна. 

Эцэст нь энэхүү ажилд өрхийн зээлийн богино хугацааны нөлөөг энгийн 
регрессийн аргаар үнэлсэн тул цаашид судалгааны аргачлалыг өөрчлөн, 
дунд урт хугацааны нөлөөг тооцох чиглэлээр сайжруулалт хийн бодлогын 
шийдвэр гаргалт, нөлөөг судлахад ашиглах боломжтой юм.

ХАВСРАЛТ
Хүснэгт 2. Нэг хүнд ногдох орлого, ажилгүйдлийн үнэлгээний үр дүн

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн
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Хүснэгт 3 Өсөлтийн үнэлгээ – utest

Specification: f(x)=x^2
Extreme point:  .1451791
Test:
     H1: Inverse U shape
 vs. H0: Monotone or U shape 
-------------------------------------------------
                 |   Lower bound      Upper bound
-----------------+-------------------------------
Interval         |     .008991         .2530471
Slope            |    .6185484        -.4899222
t-value          |    3.278219        -2.269705
P>|t|             |    .0008143         .0131541
-------------------------------------------------
Overall test of presence of a Inverse U shape:
     t-value =      2.27
     P>|t|   =     .0132

Хүснэгт 4 Ажилгүйдлийн үнэлгээ -utest

Specification: f(x)=x^2
Extreme point:  
Test:
     H1: U shape
 vs. H0: Monotone or Inverse U shape 
-------------------------------------------------
                 |   Lower bound      Upper bound
-----------------+-------------------------------
Interval         |     .008991         .2530471
Slope            |   -2.769067        -2.139272
-------------------------------------------------

Extremum outside interval - failure to reject 
H0

Эх сурвалж: Стата -14 программаар тооцсон тестийн  үр дүн
Хүснэгт 5. Банкны салбарын тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөө

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн
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таатай байх болно.

МОНГОЛБАНК

ОРОН СУУЦНЫ ТҮРЭЭСИЙН ҮНИЙН  
ИНДЕКС ТООЦОХ НЬ
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Орон сууцны түрээсийн үнийн  
индекс тооцох нь

С.Билгүүн, Д.Даваасүх,  
Б.Хүслэн, О.Цолмон

ХУРААНГУЙ 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн өөрчлөлтийг цаг алдалгүй, үнэн зөв 

хэмжих шаардлага бодлого боловсруулагчид төдийгүй орон сууц худалдан 
авах гэж буй хувь хүн, байгууллагад тулгардаг. Иймд орон сууцны үнийн 
өөрчлөлтийг илүү үр ашигтай, үнэн зөв хэмжихийн тулд олон улсад 
ашиглагддаг аргачлалуудыг судлан, тэдгээрийг ашиглан Монгол улсын орон 
сууцны түрээсийн үнийн индексийг тооцохыг зорилоо.

Орон сууцны үнийн индексийг тооцох олон арга байдаг бөгөөд тэр 
дундаа хедоник регрессийн арга нь тооцооллын хувьд хялбар биш сул 
талтай ч, өгөгдсөн тоон мэдээллийг хамгийн үр ашигтайгаар үнэлдэг давуу 
талтай учир Монгол улсын орон сууцны хэмжүүрт тохирч байна. Хедоник 
регрессийн загвараар түрээсийн ОСҮИ-ийг тооцож үзэхэд, үнэлгээний үр 
дүнгээр талбайн хэмжээ, хотын төв хүртэлх зай болон дулаан зогсоолтой 
эсэх нь үнэд тогтвортойгоор статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөөлдөг 
байна. Тухайн түрээсийн орон сууцны хотын төв хүртэлх зай 1 км-ээр 
нэмэгдэх бүрд үнэ нь дунджаар 4 орчим хувиар буурдаг ажээ. Харин бусад 
хүчин зүйл тогтмол үед дулаан зогсоолтой орон сууцны түрээсийн үнэ дулаан 
зогсоолгүй орон сууцны түрээсийн үнэтэй харьцуулахад ойролцоогоор 5 
орчим хувиар өндөр байдаг. 

Түлхүүр үгс: Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс, Хедоник регрессийн 
арга

JEL ангилал: R31, E30, E31, C43, C58
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I. УДИРТГАЛ
Rogoff болон Reinhart (2009) нар 1970 оноос хойш тохиолдож байсан 

санхүүгийн зах зээлийн хямралууд нь бүгд үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 
гажуудал, үнийн хөөсрөлтөөс үүдэлтэй гэж үзжээ. Иймээс хямралын 
эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн өөрчлөлтийг цаг 
алдалгүй, үнэн зөв хэмжих шаардлагатай. Түүний зэрэгцээ орон сууцны 
үнийн өөрчлөлтийг хэмжих нь хэд хэдэн ач холбогдолтой юм. Нэгд, шинжлэх 
ухааны судалгаа шинжилгээнд орон сууцны үнийг тодорхойлогч хүчин 
зүйл, орон сууцны зах зээлийн үр ашиг зэрэг мэдээллийг ашиглахад чухал 
хувь нэмэр оруулсан. Хоёрт, орон сууцны үнийн өөрчлөлт хувь хүмүүсийн 
орон сууц худалдан авах шийдвэрт чухал нөлөө үзүүлж байна. 

Монгол улсын орон сууцны үнийн 2013-2014 онуудад тохиосон огцом 
өсөлт нь хөрөнгө оруулагчид, бодлогын шийдвэр гаргагчид, судлаачид 
төдийгүй сэтгүүлчдийн анхаарлыг ихээхэн татаж ирсэн. Монгол улсад 
одоогийн байдлаар албан ёсны 2 орон сууцны үнийн индекс тодорхой 
давтамжтайгаар шинэчлэгдэн гарч байна. Тэнхлэг зууч ХХК орон сууцны 
үнийн индексийг сар бүр Монголбанкны цахим хуудсанд, Үндэсний 
статистикийн хороо улирал бүр статистик мэдээллийн нэгдсэн санд 
шинэчлэн байршуулж байна. Монгол улсад орон сууцны үнийн индексийг 
олон улсад өргөн ашиглагдаж буй хедоник регрессийн болон бүлэглэх 
аргыг ашиглан тооцоолдог. Иймд орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг илүү үр 
ашигтай, үнэн зөв хэмжихийн тулд олон улсад ашиглагддаг аргачлалуудыг 
судлах, тэдгээрийг сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх, мөн аргачлалуудыг 
ашиглан дан ганц борлуулалтын бус түрээсийн үнийн индексийг тооцох 
боломжийг эрэлхийлэх нь чухал байна. 

Судалгааны ажлын үлдсэн хэсэг нь дараах бүтэцтэй. Хоёрдугаар хэсэгт 
улс орнуудын орон сууцны үнийн индекс тооцох аргачлалыг судлах замаар 
судлагдсан байдлын тоймыг бэлтгэсэн. Гуравдугаар хэсэгт орон сууцны 
үнийн индекс тооцох аргачлалуудын тодорхойлолт, аргачлал болон давуу, 
сул талыг судлан Монгол улсад тохиромжтой аргачлалыг тодорхойлсон. 
Дөрөвдүгээр хэсэгт өнөөгийн тооцож буй аргачлалын хувьсагчдыг шинэчлэн 
орон сууцны түрээсийн үнийн индексийг тооцсон. Эцэст нь судалгааны 
ажлыг нэгтгэн дүгнэж, санал зөвлөмж гаргалаа. 

II. СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ
Улс орнууд өөрсдийн орны орон сууцны шинж чанар болон тоон 

өгөгдөлд үндэслэн ялгаатай аргачлалуудыг ашиглаж байна. Орон сууцны 
дахин борлуулалт болон үнэлгээнд суурилах аргуудыг орон сууцны баялаг 
өгөгдлийн сантай Канад, АНУ, Дани, Нидерланд, Швед зэрэг улсууд 
хэрэглэж байна. Олон улсын практикт хедоник регрессийн арга нэлээд өргөн 
хэрэглэгддэг. Манай улсын хувьд орон сууцны өнөөгийн нөхцөлд бүлэглэх 
болон хедоник регрессийн аргуудыг ашиглах нь бусад аргатай харьцуулахад 
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илүү тохиромжтой гэж үздэг. (Хүснэгт 1). 
Хүснэгт 1. ОСҮИ тооцох аргазүйн олон улсын хэрэглээ

Улс Бүлэглэх 
арга

Хедоник 
регрессийн 

арга

Дахин 
борлуулалтын 

арга

Үнэлгээнд 
суурилах 

арга

Бусад

Нэгдсэн Вант улс
Австрали
Австри
Бразил 
Канад
Дани
Финлянд
Герман
Энэтхэг 
Итали
Нидерланд
Норвеги
Испани
Шинэ Зеланд 
АНУ
Монгол

Эх сурвалж: (Office for National Statistics 2013), Судлаачдын тооцоолол           
Дараах хэсэгт орон сууцны үнийн индекс (ОСҮИ) тооцох аргачлал тус 

бүрийн олон улсын туршлагыг судаллаа.  
2.1. Бүлэглэх арга                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Olczyk болон Alexa (2008) нар бүлэглэх аргыг Австралийн нөөцийн 
банкны судалгааны ажлаар  танилцуулсан.  Австралийн статистикийн 
хороо энэхүү аргыг ашиглан улирал бүр ОСҮИ тооцдог. Бүлэглэх 
аргын хувьсагчдын үнийн хандлагыг урт хугацааны медиан дунджаар 
хэмждэг болсон нь ОСҮИ-ийн тооцоололд нэгэн шинэ алхмыг авчирсан. 
Судалгаагаар индексийн мэдрэмжийн  шинжилгээг хийхэд бүлэглэх арга нь 
бусад аргуудаас илүү үр ашигтай үнэлгээ өгчээ. Тэд тухайн орон сууцны 
орчны шинж чанарын хувьсагчдаар бүлэглэлт хийх нь орон сууцны үнийн 
өөрчлөлтийг хэмжих илүү тохиромжтой арга гэж үзсэн. 

Paulo (2011) нь Бразил улсад хамгийн гол ашиглагддаг ОСҮИ болох 
Fipe Zap индексийг тооцох аргачлалыг боловсруулсан. Индексийг тооцоход 
ашиглах тоон өгөгдлийг Zap нэртэй байгууллага цуглуулдаг бөгөөд бүлэглэх 
аргачлалыг ашигладаг. Нийт бүлгүүдийг байршил болон унтлагын өрөөний 
тооноос хамааруулан дэд бүлгүүдэд хуваадаг бөгөөд бүлэг тус бүрийн үнийг 
олохдоо медиан үнийг ашигладаг. Харин бүлгүүдийн жинг тооцоход тухайн 
орон сууцны эзэмшигч өрхийн орлогын нийт дүнд эзлэх хувийг ашигладаг 
байна.  



101

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Монгол улсын үндэсний статистикийн хороо (2008) нь ОСҮИ тооцоолоход 
ашиглах бүлэглэх аргачлалыг танилцуулсан. Дэд бүлгүүдэд хуваахад орон 
сууцны төрөл, орон сууцны байршил, ашигласан хугацаа, барилгын хана 
хийц, орон сууцны зэрэглэл, өрөөний тоо гэсэн 6 жинг ашигладаг. Жин тус 
бүрийн үнийг тооцоолоход геометр дунджийг ашигладаг бөгөөд хувийн 
жинг тооцоолоход тухайн бүлгийн орон сууцны үнэлгээний нийт орон 
сууцны фондын үнэлгээнд эзлэх хувийг ашигладаг.  
2.2. Үнэлгээнд суурилах арга                                                                                                                    

Shi (2008) нь Шинэ Зеланд улсын ОСҮИ-ын тооцооллын бодит байдлыг 
сайжруулах үүднээс үнэлгээнд суурилах аргыг танилцуулсан. Үнэлгээнд 
суурилах аргыг бусад аргуудтай харьцуулахад  тооцооллын хувьд энгийн 
хялбар гэж үзсэн. Мөн Шинэ Зеланд улсад хөрөнгийн үнэлгээний 
байгууллага орон сууцны үнэлгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг тул 
үнэлгээнд суурилах арга нь илүү давуу талтай байдаг. Индексийг 7 хоног, 
сар, улирлын давтамжтайгаар тооцож, вариацын коэффициентыг шинжлэхэд 
сараар тооцсон индекс хамгийн тогтвортой байдаг гэсэн үр дүн гарсан. 

Haan, Wal болон Vries (2008) нар Нидерланд улсын орон сууцны үнийн 
индексийг тооцох аргачлалыг судалсан. Хэдийгээр үнэлгээнд суурилах арга 
нь бусад аргуудтай харьцуулахад орон сууцны чанарын өөрчлөлтийг авч 
үздэггүй сул талтай боловч ОСҮИ-ийг хялбархан тооцох боломжтой. Мөн 
дахин худалдааны аргатай харьцуулахад түүврийн сонголтын алдаа илүү 
багатай гэж үзсэн. Нидерланд улсад ОСҮИ тооцоолоход ашиглагдах албан 
ёсны хөрөнгийн үнэлгээ нь өндөр чанартай хийгддэг байна. 
2.3. Хедоник регрессийн арга

Brunauer, Feilmayr, Wagner (2012) нь Австри улсад ОСҮИ тооцоход 
ашиглагдаж болох аргуудыг харьцуулан судалсан. Орон сууцны дахин 
борлуулалтын аргаар ОСҮИ тооцоолох нь нэг сард 2-оос олон борлуулагдсан 
цөөн хэдэн орон сууцыг авч үздэг, мөн орон сууцны бүтцийн өөрчлөлтийг 
тусгадаггүй сул талтай гэж үздэг. Бүлэглэх аргаар ОСҮИ тооцоход дэд 
бүлгүүдийн орон сууцны тоо цөөн буюу эх олонлогийг төлөөлөх чадвар 
багатай байхад хүрэх эрсдэлтэй. Хэдийгээр хедоник регрессийн арга нь 
зарим сул талтай хэдий ч, бүлэглэх болон дахин борлуулалтын аргуудад 
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэж чадах тул энэхүү аргаар Австри 
улсын ОСҮИ-ийг тооцох болсон. Регрессийн тэгшитгэлийн тайлбарлагч 
хувьсагчдаар объект, байршил болон ашиглагдсан хугацаа зэрэг онцлог 
шинж чанарын хүчин зүйлсийг авч үзсэн.  

Гансүлд болон Манлайбаатар (2014) нь орон сууцны үнийн индекс 
тооцох аргачлалуудыг харьцуулан судалсан. Олон улсын туршлагыг 
судлахад хедоник регрессийн арга хамгийн өргөн ашиглагддаг байна. Тэд 
Монгол улсын хувьд бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргууд нь илүү 
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ашиглагдах боломжтой гэж дүгнэсэн. Бүлэглэх арга нь энгийн хялбар 
бөгөөд, орон сууцны онцлог шинж чанарыг тооцоололд тусгадаг.  Харин 
хедоник регрессийн аргыг тоон мэдээлэл хангалттай байгаа үед ОСҮИ 
тооцох хамгийн үр ашигтай арга гэж үзсэн. Мөн хийсвэр тоон мэдээллийг 
ашиглан бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудаар ОСҮИ-ийг тооцсон. 
2.4.  Дахин худалдааны арга                                                                                                                      

Standard & Poor’s (2009) нь АНУ-д хамгийн өргөн ашиглагддаг ОСҮИ 
болох Case-Shiller индексийг тооцох аргачлалыг танилцуулсан. АНУ-ыг 
нийт 20 хэсэгт хуваан, хэсэг тус бүрийн дахин худалдааны аргаар тооцсон 
индексийг орон сууцны нийт өртгөөр нь жинлэх замаар нэгдсэн индекс 
гарган авдаг. Орон сууцны үнэд нөлөөлдөггүй онцлог шинж чанарын 
хувьсагчдыг тооцоололд оролцуулахгүйн тулд орон сууцны шинж чанарыг 
хугацааны туршид өөрчлөгдөхгүй гэж үздэг.  

III. ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС  
ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

ОСҮИ тооцох аргачлалыг арга зүй талаас нь тайлбарласан 
судалгаануудаас голлох нь Евростат-ийн “Handbook on Residential Property 
Price Indices (RPPIs)” болон ОУВС-ийн “How to better measure hedonic res-
idential property price indexes” юм. Эдгээр судалгаануудад  ОСҮИ тооцох 
үндсэн 4 аргачлалыг тайлбарласан. 

Зураг 3. ОСҮИ тооцох аргачлалын ангилал зүй

Эх сурвалж: Eurostat “Handbook on Residential Property Price Indices”

3.1. Бүлэглэх арга                                                                                                                                         
Тодорхойлолт
Орон сууцны үнийн өөрчлөлтийн хамгийн энгийн хэмжүүр нь тухайн 

хугацааны үед борлуулагдсан орон сууцнуудын үнийн тархалтын төвийн 
хандлага болох дундаж эсвэл медиан юм. Ерөнхийдөө баруун хэлбийлттэй 
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(positively skewed) орон сууцны үнийн тархалтын төвийн хандлагыг 
хэмжихэд дунджаас илүүтэйгээр медианыг ашигладаг. Медианыг тооцоход 
орон сууцны онцлог шинж чанаруудын тоо мэдээлэл шаардлагагүй тул 
медиан үнээр ОСҮИ-ийг хялбархан тооцож болно. 

Тухайн хугацаанд борлуулагдсан орон сууцнуудын түүвэр нь маш 
бага хэмжээний байх (эх олонлогоо төлөөлж чадахгүй байх), мөн үнийн 
өөрчлөлт болон чанарын өөрчлөлт хоорондоо корреляц хамааралтай байх 
үед энгийн медиан индекс нь үнийн өөрчлөлтийн талаарх гажилттай тооцоо 
болж эхэлдэг. 

Түүвэр сонголтын алдааг багасгах ерөнхий арга нь түүврийг бүлэглэх 
явдал юм. ОСҮИ-ийн хувьд бүлэглэх нь тухайн хугацаанд борлуулагдсан 
орон сууцнуудын онцлог шинжийн өөрчлөлтийг хянах боломжийг олгодог. 
Мөн шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэгчдэд ОСҮИ-ийг зах зээлийн ялгаатай 
сегментүүдийн үнийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг өгөх боломжтой. 

Аргачлал 
Орон сууцны нийт түүврийг дэд түүврүүдэд хуваана. Дэд бүлэг тус бүрт 

төвийн хандлагаар дундаж эсвэл медиан индексийг тооцож, эдгээр индекс 
бүрийг жигнэн нэмснээр нийт бүлэглэх аргаар тооцсон индексийг гарган 
авдаг. M ширхэг бүлгүүдээр тооцсон нийт индексийг математик хэлбэрт 
оруулан бичье: 

 
(1.1)

Энд   нь m-р бүлгийн тухайн үеийн дундаж (медиан) үнийг суурь үеийн 
дундаж (медиан) үнэд харьцуулсан индекс,  нь m-р бүлгийн суурь үеийн 
жин болно. Харьцуулах буюу суурь үеийн хугацааг сараар эсвэл улирлаар 
тооцно. Ямар зорилгоор индексийг гаргаж авахаас шалтгаалан жинг орон 
сууцны нийт фондын үнэлгээ эсвэл тухайн хугацаанд борлуулагдсан орон 
сууцны нийт үнэлгээнд суурилан хоёр янзаар тооцож болно. Бүлэглэх 
аргын үр ашигт байдал нь бүлэглэх хувьсагчдын оновчтой байдлаас шууд 
хамааралтай тул анхааралтай сонголт хийх шаардлагатай. 

Жинг тооцоход орон сууцны үнэлгээнд тоо хэмжээг аль үеэр 
төлөөлүүлэхээс шалтгаалан ямар төрлийн индекс тооцох нь тодорхойлогдоно. 
Жишээ нь Ласпейресийн индексийн жинг тооцохдоо суурь үеийн тоо 
хэмжээг ашигладаг.

 
(1.2)
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(1.3)

(1.4)

Энд  нь t хугацааны M ширхэг 
бүлгүүдийн үнэ болон тоо хэмжээний векторууд болно. (1.1) тэгшитгэлд 
(1.2), (1.3) тэгшитгэлүүдийг орлуулж Ласпейресийн индексийг гарган 
авна (1.4). Паашийн индексийн жинг тооцохдоо тухайн үеийн тоо хэмжээг 
ашигладаг.

Ласпейресийн индекс зах зээлд шинээр баригдсан орон сууцнуудыг, 
Паашийн индекс зах зээлд арилжаалагдахаа больсон, хуучирсан орон 
сууцнуудыг тооцоололд авч үздэггүй сул талтай. Фишерийн индекс нь 
эдгээр сул талыг дараах байдлаар тохируулдаг давуу талтай. 

Давуу болон сул тал 
ОСҮИ тооцох арга бүр нь өөрийн давуу болон сул талуудтай. Бүлэглэх 

аргын давуу болон сул талыг Хүснэгт 2-д харууллаа. 
Хүснэгт 2. Бүлэглэх аргын давуу болон сул тал

Давуу тал Сул тал
Бүлэглэх хувьсагчдаас 
шалтгаалсан онцлог шинж 
чанарын өөрчлөлтийг тусгах 
боломжтой. 

Oрон сууцны засвар шинэчлэл, байрлах давхар зэрэг 
онцлогуудын талаар нарийн мэдээлэл байхгүй үед 
ялгаатай орон сууцны үнийн ялгааг тайлбарлаж 
чадахгүй.

Энэхүү аргыг хэрэглэгчдэд 
тайлбарлахад энгийн ойлгомжтой 
хялбар.

Нэг дэд бүлэг дотор олон өөр онцлогтой сууцнууд 
орсноор уг дэд бүлгийн нэгжийн үнэ хазайлттай 
болох эрсдэлтэй.

Өөр өөр төрлийн орон сууцнуудын 
хувьд ялгаатай индекс тооцох 
боломжтой. 

Жин оноох чанарын үзүүлэлт буюу давхарга тооцох 
хувьсагчийг маш сайн үндэслэлтэй сонгохыг 
шаарддаг.

Эх сурвалж: Eurostat “Handbook on Residential Property Price Indices”
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3.2. Үнэлгээнд суурилах арга                                                                                                                                          
Тодорхойлолт
Дэлхийн ихэнх улсад үл хөдлөх хөрөнгөнд татвар ногдуулдаг бөгөөд 

татвар ногдуулах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг тогтмол хийдэг 
албан ёсны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний газартай байдаг. Үнэлгээнд 
суурилах аргын хувьд үнийг харьцангуйгаар тооцохын тулд борлуулалтын 
үнийг тухайн хөрөнгийн үнэлгээтэй хослуулдаг. Энэ аргыг үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэлгээг найдвартай сайн хийдэг улсуудад хэрэглэх боломжтой. 

Үнэлгээнд суурилах арга нь борлуулалтын үнэ, үнэлгээний харьцаанд 
тулгуурладаг. Борлуулалтын үнэ нь тухайн хугацааны орон сууцны зарагдсан 
үнэ байх бол, үнэлгээ нь суурь үеийн үнэлгээ байна. Борлуулалтын үнэ, 
үнэлгээний харьцаа:  

Аргачлал 
Энэ аргын хувьд ОСҮИ тооцоход геометр дунджаас илүүтэйгээр 

арифметик дунджийг ашиглах нь илүү тохиромжтой. Мөн суурь хугацаанд 
борлуулагдсан, тухайн хугацаанд үнэлгээ нь хийгдсэн орон сууц маш цөөхөн 
учраас энэхүү аргаар индекс гаргахдаа Ласпейресийн индекс тооцдог. 

Энд   нь үнэлгээнд суурилах аргаар тооцсон индекс,  нь 
үнэлгээнд тулгуурласан жин,  нь t үеийн орон сууцны үнэ,  нь суурь 
үеийн орон сууцны үнэлгээ болно.

Тэгшитгэл (2.1)-ийг  жингээр жигнэгдсэн 
борлуулалтын үнэ, үнэлгээний харьцаанууд ( )-ын нийлбэр хэмээн 
ойлгоно. 

Давуу болон сул тал 
Хүснэгт 3. Үнэлгээнд суурилах аргын давуу болон сул тал

Давуу тал Сул тал
Тооцооллын хувьд хялбар. Элэгдэл хорогдол, эсвэл орон сууцны 

шинэчлэл зэрэг чанарын өөрчлөлтийг 
тусгадаггүй.

Зарим улсуудад орон сууцны үнэ болон 
үнэлгээний тоон өгөгдөл бэлэн байдаг 
учраас шууд тооцох боломжтой.

Суурь үеийн үнэлгээ хэр чанартай, үнэн зөв 
хийгдсэн эсэхээс шууд хамаардаг.

Дахин борлуулалтын аргатай харьцуулахад 
их тоон өгөгдөл ашигладаг учир түүврийн 
алдаа харьцангуй бага. 

Эх сурвалж: Eurostat “Handbook on Residential Property Price Indices”
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3.3. Хедоник регрессийн арга 
Тодорхойлолт
Орон сууцны үнийн индексийг тооцох нэг арга нь орон сууцны үнийг 

тодорхойлох шинж чанаруудын  нэмэгдэл 1 нэгжид ямар хэмжээний ахиуц 
үнэ цэнэ төлөхөд бэлэн байгаад суурилан тодорхойлдог арга бол хедоник 
регрессийн арга юм. Эхлээд орон сууцны үнэ нь тодорхой хэдэн шинж 
чанаруудын функц гэсэн таамаглал тавьдаг.

Энд -нь t хугацаан дахь n-р орон сууцны үнэ, -нь k ширхэг онцлог 
шинж чанарын тоон үзүүлэлт, -нь санамсаргүй алдаа (white noise) 
болно. Онцлог шинж чанарыг тодорхойлогч хувьсагчдын зарим нь 0, 1 
гэсэн утга авдаг дамми хувьсагчид байдаг тул шугаман-лог эсвэл лог-лог 
загварын хедоник регресс тооцох боломжгүй юм. Иймд хедоник регрессийн 
тэгшитгэлд хамгийн өргөн ашиглагддаг хоёр функцийн хэлбэр нь шугаман-
шугаман 

болон лог-шугаман 

хэлбэрүүд юм. Энд  ба  нь тогтмол болон онцлог шинж чанарын 
үнэлэгдсэн параметрүүд болно. 

Бодит амьдрал дээр орон сууцны үнэ тухайн онцлог шинж чанаруудтай 
шугаман хамааралгүй байж болно. Энэ үед үнэлгээ нь орхигдсон хувьсагчийн 
гажилттай болох тул ашиглахад тохиромжгүй болдог. Харин лог-шугаман 
хэлбэр нь шугаман бус хэлбэрийн тэгшитгэлийг шугаман болгох боломж 
олгодог. Орон сууцны үнэ нь лог-нормал тархалттай байх хандлагатай 
байдаг тул, лог-шугаман загвар нь хетероскедастикийн (алдааны вариац 
тогтмол биш байх) асуудлыг бууруулдаг.  

Аргачлал
3.3.1. Хугацааны дамми хувьсагчийн арга
ОСҮИ тооцох энэхүү арга статистик тооцоонд төдийлөн ашиглагддаггүй, 

харин академик судалгаанд түлхүү ашиглагддаг. Давуу тал нь нэг удаа 
хугацааны дамми хувьсагчийн регресс боддог тул энгийн хялбар байдаг. 
Хугацааны туршид орон сууцны чанар өөрчлөгдөхгүй гэж үздэг буюу 
онцлог шинжийн хувьсагч бүрийн хувьд дараах хязгаарлалт тавигддаг.
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Энд -нь t хугацаан дах k-р онцлог шинжийн өмнөх коэффициент 
болно. Хугацааны дамми хувьсагчийн аргын үед лог-шугаман загварыг 
түлхүү ашигладаг. 

(3.5)

Энд  -нь 0 болон t хугацаан дахь i-р орон сууцны үнэ, -нь t хугацаанд 
1 ба суурь (t=0) үед 0 утга авдаг дамми хувьсагч,  -нь 0 болон t хугацаан 
дахь i-р орон сууцны k-р онцлог шинж болно. Иймд үнийн индексийг дараах 
байдлаар тооцно.

(3.6)
Хугацааны дамми хувьсагчийн аргын давуу тал нь индексийн үнэлгээг 

дамми хувьсагчийн өмнөх коэффициентээс гаргаж авдаг энгийн хялбар 
тооцоололтой. Гэсэн хэдий ч бодит байдалд урт хугацаанд индекс тооцож 
байгаа үед -г тогтмол буюу орон сууцны чанарт өөрчлөлт орохгүй гэж 
үзэх нь боломжгүй. Иймд энэхүү хугацааны дамми хувьсагчийн аргыг орон 
сууцны статистик тооцооллын үүднээс бус, академик судалгаа шинжилгээнд 
түлхүү ашиглаж байна. 

3.3.2. Орлуулах (онцлог шинжийн) арга
Энэхүү арга нь үе тус бүрт орон сууцны үнийг онцлог шинжүүдээс нь 

хамааруулан үнэлж, гаргаж авсан тэгшитгэлд тухайн үеийн дундаж онцлог 
шинжүүдийг орлуулан үнийг харьцуулах замаар индексийн тооцдог. 
Хедоник регрессийн орлуулах аргын үндсэн тавил нь дараах хэлбэрүүдтэй. 
Шугаман-шугаман:

 
(3.7)

Лог-шугаман: 

(3.8)

Энд  -нь 0 хугацаан дахь n-р орон сууцны үнэ,  -нь 0 хугацаан дахь 
n-р орон сууцны k-р шинж чанар,  -нь t хугацаан дахь n-р орон сууцны 
үнэ,  -нь t хугацаан дах n-р орон сууцны k-р шинж чанар болно. Дээрх 
регрессийн тэгшитгэлийг энгийн хамгийн бага квадратын аргаар үнэлж

  параметрүүдийг гарган авна. Регрессийн 0 болон t үед 
тооцсон тэгшитгэлүүдэд аль нэг үеийн дундаж онцлог шинж чанарын орон 
сууцны үзүүлэлтийг орлуулан үнийн индексийг тооцно. Онцлог шинж 
чанарын дундаж үзүүлэлтийг медиан, арифметик эсвэл геометр дундаж 
ашиглан тооцож болно. Үнийн индексийн тооцооллыг томьёо хэлбэрт 
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харуулъя. Шугаман-шугаман:

 
(3.9)

Лог-шугаман: 

(3.10)

Онцлог шинж чанарын хувьсагч болох  -г аль үеийн дунджаар авснаас 
шалтгаалан индексийн төрөл тодорхойлогдоно. Тухайлбал, -г 0 хугацаан 
дахь онцлог шинжийн дунджаар авсан тохиолдолд Ласпейресийн төрлийн, 

-г t хугацаан дахь онцлог шинжийн дунджаар авсан тохиолдолд Паашийн 
төрлийн индекс болдог. Харин Фишерийн төрлийн индекс Ласпейрес 
болон Паашийн индексүүдийн геометр дундажтай тэнцүү. Орлуулах арга 
нь тооцооллын хувьд нарийн төвөгтэй хэдий ч, аливаа нэг хязгаарлалт 
тавих шаардлагагүй, өгөгдсөн тоон мэдээллийг хамгийн үр ашигтайгаар 
ашигладаг. 

Давуу болон сул тал
Хүснэгт 4. Хедоник регрессийн аргын давуу болон сул тал 

Давуу тал Сул тал
Хедоник загвар нь түүврийн өөрчлөлт 
болон шинж чанарын өөрчлөлтийг 
засварладаг.

Олон төрлийн шинж чанарын тоон өгөгдлийг 
цуглуулах шаардлага гардаг учраас 
хэрэгжүүлэхэд зардал өндөртэй. 

Өгөгдсөн тоон өгөгдлийг хамгийн үр 
ашигтайгаар ашигладаг. 

Хэрэглэгчдэд зарим тооцооллын 
техникүүдийг тайлбарлахад хэцүү.

Өөр өөр төрлийн шинж чанар бүхий 
барилгуудад үнийн индекс тооцоолох 
боломжтой.

Олон дамми хувьсагчтай тул 
мултиколлениарити үүсэх магадлалтай. 

Эх сурвалж: Eurostat “Handbook on Residential Property Price Indices”

3.4. Дахин борлуулалтын арга 
Тодорхойлолт
Энэхүү арга нь судалгааны хамрах хугацаанд нэгээс олон удаа 

худалдагдсан орон сууцнуудын үнийг харьцуулах замаар чанарын бүтцийн 
асуудлыг авч үздэг. Тус аргыг ашиглах үед шаардлагатай тоон мэдээлэл нь 
зөвхөн үнэ, борлуулагдсан өдрийн мэдээлэл юм. Харин орон сууц зарагдах 
давтамж буюу цикл өндөртэй байх шаардлагатай. Мөн тухайн барилгын 
элэгдэл, сайжруулалт зэрэг хүчин зүйлсийг тусгаж авдаггүй буюу аль ч үед 
барилгыг яг ижилхэн гэж үздэг. Түүнээс гадна түүврийн сонголтын алдаа 
илрэх боломжтой, учир нь зарим төрлийн барилгууд хамгийн их зарагддаг 
буюу эх олонлогийг төлөөлж чадахгүй байдал бий болдог.
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Аргачлал
Стандарт дахин худалдааны аргын регрессийн тэгшитгэл дараах 

байдлаар бичигдэнэ. 

(3.11)

Энд -нь t үе нь s үеэс дараа борлуулагдсан үед нэгтэй тэнцүү, өмнө 
борлуулагдсан үед хасах нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд тэгтэй тэнцүү 
байх дамми хувьсагч. Тэгвэл үнийн индексийн тооцоолол дараах байдалтай 
болно. 

(3.12)

Давуу болон сул тал 
Хүснэгт 5. Дахин худалдааны аргын давуу болон сул тал

Давуу тал Сул тал
Зарим улсуудад тоон өгөгдөл нь бэлэн байх 
боломжтой.

Орон сууц зарагдах давтамж буюу цикл 
ихтэй байх шаардлагатай. 

Регресс бичих мөн индексийг тооцоход 
маш хялбар.

Тухайн барилгын элэгдэл, сайжруулалт зэрэг 
хүчин зүйлсийг тусгадаггүй буюу аль ч үед 
барилгыг яг ижилхэн гэж үздэг.  

Түүврийн сонголтын алдаа илрэх боломжтой. 
Учир нь зарим төрлийн барилгууд хамгийн 
их зарагддаг зэрэг эх олонлогийг төлөөлж 
чадахгүй байдал бий болж болно. 

Эх сурвалж: Eurostat “Handbook on Residential Property Price Indices”

3.5. Харьцуулалт 
Эдгээр аргачлалуудыг харьцуулах үүднээс тухайн аргачлалыг Монгол 

улсад ашиглах боломжийн матрицыг байгуулъя. Матрицыг байгуулахад тоон 
өгөгдөл, үр ашиг, тооцоолол, найдвартай байдал, гажилтгүй байдал болон 
хэрэглээ гэсэн 6 үзүүлэлтээр 1-ээс 5 хүртэлх оноог өгсөн. Аргачлалуудын 
үзүүлэлт тус бүрт хэдэн оноог, ямар үндэслэлтэйгээр өгснийг Хавсралт 1-д 
үзүүлэв. 
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Зураг 4. Монгол улсад  ОСҮИ-ийн аргачлалыг  
ашиглах боломжийн матриц

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
Зураг 5. Аргачлалуудын харьцуулсан индекс

Аргачлал Индекс
Хедоник регрессийн арга 4.0
Бүлэглэх арга 3.0
Дахин худалдааны арга 2.7
Үнэлгээнд суурилах арга 2

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Аргачлалыг ашиглах боломжийн матрицаас хедоник регрессийн 
болон бүлэглэх аргуудын дүрсийн талбайнууд хамгийн их буюу ашиглах 
боломжтой харагдаж байна. Аргачлал тус бүрт үзүүлэлт бүрийн жигнэсэн 
дунджаар боломжийн индекс тооцоход, хедоник регрессийн ба бүлэглэх 
аргуудын индекс хамгийн өндөр буюу 4 болон 3 байна. Үнэлгээнд суурилах 
аргын хувьд Монгол улсад хөрөнгийн үнэлгээ чанарын өндөр түвшинд 
хийгддэггүй, мэдээлэл хомс зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Дахин 
худалдааны аргын хувьд тоон мэдээлэл олдох боломжгүй, тооцооллын хувьд 
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үр ашиг багатай зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Хедоник регрессийн 
болон бүлэглэх аргууд нь дотоод болон гадаадад хамгийн их хэрэглэгдсэн 
аргууд юм. Хедоник регрессийн арга нь тооцооллын хувьд нарийн төвөгтэй 
сул талтай бол бүлэглэх арга нь зарим бүлгүүдийн орон сууцны тоо хэт цөөн 
болсноор үнэлгээний найдвартай байдал алдагдах сул талтай. 

IV. ЭМПИРИК СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 
Аргачлал хэсэгт Монгол улсад ОСҮИ тооцоход хедоник регрессийн 

болон бүлэглэх аргуудыг ашиглах боломжтой гэж гарсан. Тэнхлэг зууч 
хедоник регрессийн  аргыг ашиглан ОСҮИ тооцоолдог. Мөн Үндэсний 
статистикийн хороо бүлэглэх аргаар ОСҮИ тооцдог. Энэхүү хэсэгт Тэнхлэг 
зууч ХХК болон Үндэсний статистикийн хорооны ОСҮИ-ийн тооцооллыг 
сайжруулах боломжийг судална. 
4.1. Хедоник регрессийн аргаар ОСҮИ тооцох нь 

Тэнхлэг зууч компани орон сууцны үнийг 5 тайлбарлагч хувьсагч 
болон 6 төрлийн дамми хувьсагчдаас хамааруулан үнэлдэг. Тайлбарлагч 
хувьсагчдад м.кв, м.кв-ын квадрат, өрөөний тоо, өрөөний тооны квадрат, 
нийт давхар, хотын төв хүртэлх зай, насжилт болон насжилтын квадрат зэрэг 
хүчин зүйлсийг авч үздэг бол дамми хувьсагчдаар дүүрэг, зэрэглэл, харуул 
хамгаалалт, цахилгаан шат, барилгын хийц болон бусад төрлийн хүчин 
зүйлсийг авч үздэг. Тайлбарлагч хувьсагчдын тодорхойлох статистикийг 
хавсралт 2-оос, загварын үнэлгээг хавсралт 3-аас тус тус харна уу. 
Тэнхлэг зууч компанийн хедоник регрессийн загварыг 2016 оны 10 сарын 
байдлаар үнэлэн хавсралт 4-ийн 1-р загварт харууллаа. Аргачлал хэсэгт 
хедоник регрессийн аргыг ашиглах үед мултиколлениарын асуудал үүсэх 
боломжтойг тодотгосон. Иймд тайлбарлагч хувьсагчдаар корреляцийн 
матрицыг байгуулан Хүснэгт 6-д харуулав. 

Хүснэгт 6. Корреляцийн матриц

М.кв Өрөөний тоо Нийт 
давхрын тоо

Хотын төв 
хүртэл зай Насжилт

М.кв 1.00
Өрөөний тоо 0.87 1.00

Нийт 
давхрын тоо 0.10 0.10 1.00

Хотын төв 
хүртэл зай -0.18 -0.11 -0.31 1.00

Насжилт -0.13 -0.13 -0.45 0.07 1.00
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Мултиколлениарын асуудал нь параметрүүдийн вариацыг өсгөж үнэлгээг 
тохиромжгүй болгодог. Иймд хоорондоо өндөр хамаарал үзүүлж буй 2 
хувьсагчдын нэг болох өрөөний тоог тайлбарлагч хувьсагчдаас хасан Stata 
болон Excel програмыг ашиглан үнэлгээг хийж Хавсралт 4-ийн 2-р загварт 
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харууллаа. Энэхүү загвар нь мултиколлениарын асуудлыг шийдсэн загвар 
болно. Загварын хувьсагчдыг ашиглан зөвхөн орон сууцны борлуулалтын 
үнийн индексээс гадна түрээсийн үнийн индексийг тооцох боломжтой 
байна. 
4.2. Орон сууцны түрээсийн индекс 

Тэнхлэг зууч байгууллагаас авсан тоон мэдээлэл дээр үндэслэн 2016 оны 
10 сарын орон сууцны түрээсийн үнийг онцлог шинж чанарын хувьсагчдаас 
хамааруулан үнэлье. 

Хүснэгт 7. Тодорхойлох статистик (Түрээсийн орон сууц, 2016.10)

Хувьсагчид Түүврийн  
хэмжээ Дундаж Стандарт 

хазайлт
Хамгийн  
бага утга

Хамгийн  
их утга

үнэ 894 596,405.20 355,984.60 220,000.00 3,682,759.00
м.кв 894 50.26 19.97 14.00 178.00
өрөөний тоо 894 1.86 0.77 1.00 5.00
нийт давхрын тоо 894 9.23 3.87 2.00 23.00
байрлах давхар 894 5.22 3.22 1.00 16.00
хотын төв хүртэлх 
зай 894 3.64 2.28 0.30 18.00

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
Хавсралт 4-ийн 1 болон 2 загварт буй зарим статистикийн хувьд 

ач холбогдолгүй тайлбарлагч хувьсагч болох насжилт, дамми хувьсагч 
болох харуул хамгаалалт, цахилгаан шат болон барилгын хийц зэргийг 
үнэлгээнээс хассан. Мөн орон сууцны түрээсийн үнэд нөлөөлөх практик 
ач холбогдлыг харгалзан үзэж, зэрэглэлийн төрлийн дамми хувьсагчдын 
оронд тоглоомын талбай болон дулаан зогсоолтой эсэх дамми хувьсагчдыг 
оруулсан. Налайх дүүрэгт орон сууцны түрээс түгээмэл биш учраас тухайн 
дүүрэгтэй холбоотой дамми хувьсагчдыг хассан. Түрээсийн үнийг  гэж 
тэмдэглэвэл үнэлгээ дараах байдалтай болно (Хавсралт 4). 

***-1%-ийн, **-5%-ийн, *-10%-ийн ач холбогдлын түвшин. Хаалтан доторх тоо нь t-статистик. 
Дамми хувьсагч:  Дүүрэг: BG, BZ, N, SH, CH; Тоглоомын талбай: play; Дулаан зогсоол: park; 

Бусад: BGs, BZs, SHs, HUs, CHs                     
Хувьсагчдын дэлгэрэнгүй тайлбарыг Хавсралт 3-аас харна уу. 
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Дээрх онцлог шинж чанарын хувьсагчдыг агуулсан хедоник регрессийн 
загвараар түрээсийн ОСҮИ-ийг хавсралт 4-ийн 3-р загварын дагуу тооцож 
болно. Орон сууцны түрээсийн үнийн индексийн тооцоололд шинж чанарыг 
арифметик дунджаар, индексийг Фишерийн төрлийн индексээр тооцоолон 
динамикийг зурвал дараах байдалтай болно. 

    Зураг 6. Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс

Эх сурвалж: “Тэнхлэг зууч” ХХК, судлаачдын тооцоолол
/Энд, 2015 оны индексийг суурь (2015=100) болгон авсан./ 

Зураг 4-өөс харахад орон сууцны түрээсийн үнийн индекс 2015 оноос 
хойш буурч иржээ. Харин 2017 оны 5 дугаар сараас эхлэн ОСТҮИ өсөх 
хандлагатай болсон байна.

Мөн орон сууцны түрээсийн үнийн хугацааны турш дахь үнэлгээг 
харвал талбайн хэмжээ, хотын төв хүртэлх зай болон дулаан зогсоолтой эсэх 
нь тогтвортойгоор статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөөлдөг байна. 
Тухайн түрээсийн орон сууцны хотын төв хүртэлх зай 1 км-ээр нэмэгдэх 
бүрд үнэ нь дунджаар 4 орчим хувиар буурдаг ажээ. Харин бусад хүчин 
зүйл тогтмол үед дулаан зогсоолтой орон сууцны түрээсийн үнэ дулаан 
зогсоолгүй орон сууцны түрээсийн үнэтэй харьцуулахад ойролцоогоор 5 
орчим хувиар өндөр байдаг. 

V. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 
Бодлого боловсруулагч нарын шийдвэр гаргалт, орон сууц худалдан 

авах гэж буй байгууллага, хувь хүний сонголт зэрэгт орон сууцны үнийн 
зөв хэмжүүр чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Олон улсад орон сууцны үнийн 
индексийг тооцдог 4 аргачлал байдаг. Улс орнуудын албан ёсны статистик 
гаргагч байгууллагуудын нийтлэг ашиглаж буй аргууд нь бүлэглэх болон 
хедоник регрессийн аргууд юм. 

Монгол улсад тохирох аргачлалыг тэдгээрийн тодорхойлолт, тооцоолол, 
онцлог шинж чанар зэргийг харьцуулан боломжийн матриц ашиглан 
тодорхойллоо. Хедоник регрессийн арга нь тооцооллын хувьд хялбар биш 
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сул талтай ч, өгөгдсөн тоон мэдээллийг хамгийн үр ашигтайгаар үнэлдэг 
давуу талтай учир Монгол улсын орон сууцны хэмжүүрт тохирно. 

Манай улсад өмнө орон сууцны түрээсийн үнийн индексийн 
статистикийг албан ёсоор зарлаж байгаагүй. Эдийн засгийн агентуудын 
шийдвэр гаргалтад зөвхөн орон сууцны борлуулалтын мэдээллээс гадна 
түрээсийн орон сууцны тоон мэдээлэл  чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Судалгааны үр дүнгээс харахад орон сууцны түрээсийн үнэд талбайн 
хэмжээ, хотын төв хүртэлх зай болон дулаан зогсоолтой эсэх нь бүх 
хугацааны турш ач холбогдолтойгоор нөлөөлж байна. Мөн байрны талбайн 
хэмжээ нэмэгдэхэд орон сууцны түрээсийн үнэ нэмэгддэг хэдий ч тодорхой 
хэмжээнд хүрсний дараа талбайн хэмжээ нэмэгдэхэд үнэ буурдаг ажээ.

Цаашид энэхүү судалгааны ажилд тулгуурлан орон сууцны түрээсийн 
үнийн индексийг хедоник регрессийн аргаар тогтмол тооцож бодлогын 
шийдвэр гаргалтад ашиглах бүрэн боломжтой байна. Түүнчлэн энэ нь орон 
сууц түрээслэх хувь хүмүүсийн шийдвэр гаргалтад чухал нөлөө үзүүлнэ. 
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“Тэнхлэг зууч” ХХК, тоон мэдээ

ХАВСРАЛТ 
Хавсралт 1. Аргачлалуудын харьцуулалт

Үзүүлэлт Бүлэглэх Үнэлгээнд 
суурилах

Хедоник 
регрессийн

Дахин 
худалдааны Шалгуур үзүүлэлт

Тоон Өгөгдөл 3 1 4 1 Тоон өгөгдөл олдох 
боломжтой, зардал 
өндөртэй, өнөөгийн 
дата бий эсэх 

Үр ашиг 3 2 5 2 Өгөгдсөн тоон 
өгөгдлийг хэр үр 
ашигтай ашиглаж 
байгаа эсэх 

Тооцоолол 5 4 2 5 Тооцооллын хувьд 
хялбар, ойлгомжтой 
эсэх 

Найдвартай 
байдал

2 1 4 2 Суурь тоон өгөгдөл 
итгэж болохуйц эсэх 

Гажилтгүй 
байдал

4 2 4 3 Үнэлгээ нь түүврийн, 
бүтцийн зэрэг гажилт 
ихтэй эсэх 

Хэрэглээ 4 3 5 3 Олон улсад өргөн 
хүрээнд ашиглагддаг 
эсэх 

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Хавсралт 2. Тодорхойлох статистик (Тэнхлэг зууч, 2016.10)
Хувьсагчид Түүврийн  

хэмжээ
Дундаж Стандарт 

хазайлт
Хамгийн  
бага утга

Хамгийн  
их утга

үнэ 1970 1,882,592.00 544,216.40 649,150.00 8,000,000.00
м.кв 1970 64.22 39.42 18.00 406.00
өрөөний тоо 1970 2.24 0.99 1.00 5.00
нийт давхрын 
тоо

1970 10.05 3.68 2.00 18.00

байрлах давхар 1970 4.38 4.72 0.40 38.50
насжилт 1970 4.98 11.15 0.00 79.00

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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Хавсралт 3. Дамми  хувьсагчдын тайлбар
Дамми хувьсагчид Тайлбар 
Дүүрэг 

BG Баянгол дүүрэгт байрлалтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна. 
BZ Баянзүрх дүүрэгт байрлалтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга 

авна.
N Налайх дүүрэгт байрлалтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна.
SH Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлалтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 

утга авна.
HU Хан-Уул дүүрэгт байрлалтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга 

авна.
CH Чингэлтэй дүүрэгт байрлалтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга 

авна.
Зэрэглэл 

Avg Дундаж зэрэглэлийн орон сууц бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга 
авна.

Bus Бизнес зэрэглэлийн орон сууц бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга 
авна.

High Өндөр зэрэглэлийн орон сууц бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга 
авна.

Харуул, хамгаалалт 
Secur Хамгаалалтын албатай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна. 
Guard Манаачтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна.

Цахилгаан шат 
Ele Зорчих зориулалтын цахилгаан шаттай бол 1, эсрэг тохиолдолд 

0 утга авна. 
Crele Ачааны зориулалтын цахилгаан шаттай бол 1, эсрэг тохиолдолд 

0 утга авна.
Барилгын хийц 

Beton Бетон хийцтэй бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна.
Tsut Цутгамал хийцтэй бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна.
Toosgo Тоосгон хийцтэй бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна.
Ugsar Угсармал хийцтэй бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна.

Тоглоомын талбай 
Play Тоглоомын талбайтай бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна. 

Дулаан зогсоол 
Park  Дулаан зогсоолтой бол 1, эсрэг тохиолдолд 0 утга авна. 

Бусад 
BGs Баянгол дүүрэг*м2
BZs Баянзүрх дүүрэг*м2
SHs Сонгинохайрхан дүүрэг*м2
HUs Хан-Уул дүүрэг*м2
CHs Чингэлтэй дүүрэг*м2

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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Хавсралт 4. Орон сууцны үнийн индексийн үнэлгээ  
/2016 оны 10-р сарын байдлаар/

 Орон сууцны үнэ (LOG) Түрээсийн үнэ (LOG)
Хувьсагчид  Загвар (1) Загвар (2)  Загвар (3)  

Тогтмол 17.04 17.16 12.63  
(212.75) *** (211.40) *** (177.37) ***

Тайлбарлагч хувьсагчид       

sqr 0.02 0.02 0.01  
(39.97) *** (52.05) *** (8.32) ***

sqr2 0.00 0.00 0.00  
(-28.28) *** (-37.19) *** (0.72)  

room 0.18 - -  
(10.11) ***   

room2 -0.03 - -  
(-9.82) ***   

flo 0.01 0.01 0.00  
(3.94) *** (4.17) *** (1.54) *

dist -0.02 -0.02 -0.04  
(-12.06) *** (-11.61) *** (-8.79) ***

age 0.00 0.00 -  
(1.88) * (1.87) *   

age2 0.00 0.00 -  
 (-1.67) * (-1.46) *   

Дамми хувьсагчид (агуулсан эсэх )      
Дүүрэг Тийм Тийм Тийм  

Зэрэглэл Тийм Тийм Үгүй  
Харуул хамгаалалт Тийм Тийм Үгүй  

Цахилгаан шат Тийм Тийм Үгүй  
Барилгын хийц Тийм Тийм Үгүй  

Тоглоомын талбай Үгүй Үгүй Тийм  
Дулаан зогсоол Үгүй Үгүй Тийм  

Бусад  Тийм  Тийм  Тийм  
R^2 0.87 0.84 0.73  
Num. Obs.  1970  1970  894  
F test 1058.95 900.25 149.71  
P value  0.00  0.00  0.00  

*,**,***, харгалзан 10%, 5% болон 1%-ийн ач холбогдлын түвшинг илтгэнэ. Хаалтан дотор 
t-статистикийн утга.

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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Хавсралт 5. Загвар 1-ийн дэлгэрэнгүй үнэлгээний үр дүн  
(Тэнхлэг зууч, 2016.10)

log(үнэ) Коэф Ст.алдаа Т-статистик Магадлал [95%-ийн итгэх 
магадлал]

м.кв 0.02 0.00 39.97 0.00 0.02 0.02
м.кв (2) 0.00 0.00 -28.28 0.00 0.00 0.00
өрөө 0.18 0.02 10.11 0.00 0.14 0.21
өрөө (2) -0.03 0.00 -9.82 0.00 -0.04 -0.03
нийт давхар 0.01 0.00 3.94 0.00 0.00 0.01
хотын төв хүртэлх зай -0.02 0.00 -12.06 0.00 -0.03 -0.02
насжилт 0.00 0.00 1.88 0.06 0.00 0.01
насжилт (2) 0.00 0.00 -1.67 0.09 0.00 0.00
Дамми хувьсагчид
Дүүрэг
Баянгол -0.12 0.04 -3.53 0.00 -0.19 -0.05
Баянзүрх -0.17 0.03 -5.88 0.00 -0.22 -0.11
Налайх 0.08 0.12 0.64 0.53 -0.16 0.32
Сонгинохайрхан -0.23 0.05 -4.48 0.00 -0.33 -0.13
Хан-Уул -0.04 0.03 -1.39 0.17 -0.09 0.02
Чингэлтэй -0.15 0.06 -2.51 0.01 -0.27 -0.03
Зэрэглэл
Дундаж 0.07 0.01 6.95 0.00 0.05 0.09
Бизнес 0.22 0.02 12.49 0.00 0.19 0.26
Өндөр 0.57 0.05 11.27 0.00 0.47 0.67
Харуул хамгаалалт
Хамгаалалтын алба 0.02 0.01 1.76 0.08 0.00 0.04
Манаач 0.02 0.02 0.91 0.36 -0.02 0.05
Цахилгаан шат
Зорчигч 0.02 0.01 1.33 0.18 -0.01 0.05
Ачааны 0.06 0.03 1.79 0.07 -0.01 0.12
Барилгын хийц
Бетон карказ 0.13 0.08 1.77 0.08 -0.01 0.28
Бүрэн цутгамал 0.27 0.08 3.33 0.00 0.11 0.42
Тоосго 0.07 0.07 1.04 0.30 -0.06 0.21
Угсармал 0.12 0.07 1.69 0.09 -0.02 0.26
Бусад
Баянгол#м.кв 0.00 0.00 -0.71 0.48 0.00 0.00
Баянзүрх#м.кв 0.00 0.00 1.15 0.25 0.00 0.00
Налайх#м.кв 0.00 0.00 1.30 0.19 0.00 0.01
Сонгинохайрхан#м.кв 0.00 0.00 1.42 0.16 0.00 0.00
Хан-Уул#м.кв 0.00 0.00 -1.37 0.17 0.00 0.00
Чингэлтэй#м.кв 0.00 0.00 2.71 0.01 0.00 0.00
_тогтмол 17.04 0.08 212.75 0.00 16.88 17.19

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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Хавсралт 6. Загвар 3-ийн дэлгэрэнгүй үнэлгээний үр дүн  
(Түрээсийн орон сууц, 2016.10)

log(үнэ) Коэф Ст.алдаа Т-статистик Магадлал [95%-ийн итгэх 
магадлал]

м.кв 0.01 0.00 8.32 0.00 0.01 0.02
м.кв (2) 0.00 0.00 0.72 0.47 0.00 0.00
байрлах давхар 0.00 0.00 1.54 0.12 0.00 0.01
хотын төв хүртэлх зай -0.04 0.00 -8.79 0.00 -0.05 -0.03
Дамми хувьсагчид
Дүүрэг
Баянгол -0.03 0.07 -0.43 0.67 -0.17 0.11
Баянзүрх -0.03 0.06 -0.44 0.66 -0.15 0.09
Сонгинохайрхан 0.13 0.10 1.35 0.18 -0.06 0.33
Хан-Уул -0.02 0.07 -0.29 0.77 -0.17 0.12
Чингэлтэй 0.16 0.09 1.81 0.07 -0.01 0.34
Тоглоомын талбай
Талбайтай 0.02 0.01 1.74 0.08 0.00 0.05
Дулаан зогсоол
Зогсоолтой 0.07 0.01 4.55 0.00 0.04 0.10
Бусад
Баянгол#м.кв 0.00 0.00 -1.00 0.32 0.00 0.00
Баянзүрх#м.кв 0.00 0.00 -1.08 0.28 0.00 0.00
Сонгинохайрхан#м.кв -0.01 0.00 -2.46 0.01 -0.01 0.00
Хан-Уул#м.кв 0.00 0.00 1.23 0.22 0.00 0.00
Чингэлтэй#м.кв 0.00 0.00 -1.62 0.11 -0.01 0.00
_тогтмол 12.63 0.07 177.37 0.00 12.49 12.77

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол
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Ч.Алтан-Өлзий1, А.Ганбат2

1 Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын эдийн засагч,  
Цахим шуудан: altan-ulzii@mongolbank.mn 
2 Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын эдийн засагч (Ph.D),
Цахим шуудан: ganbat_a@mongolbank.mn
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. 

МОНГОЛБАНК

FAVAR ЗАГВАРЫН ОНОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
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ХУРААНГУЙ
Энэхүү судалгааны ажлаар Factor Augmented Vector AutoRegressive 
(FAVAR) загварын онолын тавил бөгөөд хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй 
авч үзлээ. Ингэхдээ уг загварыг ашиглан инфляцийн богино хугацааны 
төсөөлөл хийх боломжийн талаар судалж, бусад загваруудын үр дүнтэй 
харьцуулан үзэв. FAVAR загварт их хэмжээний тоон өгөгдлийн олонлогийг 
ашигласан бөгөөд, уг олонлогоос Principle Component Analysis (PCA) аргын 
тусламжтайгаар фактор ялган авч үнэлгээнд тусгасан болно. Тус загварыг 
ашиглан инфляцийн богино хугацааны төсөөлөл гүйцэтгэх нь тохиромжтой, 
алдаа багатай байгаа бөгөөд уг техникийг бусад хувьсагчдын төсөөлөлд 
ашиглах байдлаар хөгжүүлэх боломжтой байна. 
Түлхүүр үгс: FAVAR загвар, PCA аргачлал, Инфляци, төсөөлөл
JEL ангилал: C02, C53, C55, E31, E37
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126
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Favar загварын онол ба хэрэглээ Ч.Алтан-Өлзий, А.Ганбат
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Central Bank Bills Rate

CPI

Exchange Rate Unemployment

M2

Gross Domestic Product
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Gross Domestic ProductCentral Bank Bills Rate

CPI M2

Exchange Rate Unemployment



С.Дэмбэрэл1

1 Монголбанкны Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн захирал, 
Цахим шуудан: demberel.s@mongolbank.mn
Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг 
илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай 
байх болно.

МОНГОЛБАНК

ТӨГРӨГ БА АМЕРИК ДОЛЛАРЫН СОЛИЛЦООНЫ 
ХАНШИЙН ТУХАЙ
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Төгрөг ба америк долларын солилцооны ханшийн тухай С.Дэмбэрэл

ХУРААНГУЙ
Энэхүү бэсрэг судалгаанд төгрөг, америк долларын солилцооны нэрлэсэн 

ба бодит ханшийн 1995-2018 оны түүхэн хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийж 
ханшийн хөдөлгөөнд нөлөөлсөн хүчин зүйлүүд, түүхэн тодорхой үеүдийн 
макро орчин, эдийн засгийн орчилын (цикл) мөчлөгүүдийн үед ханшийн 
болон бусад макро үзүүлэлтийн авир төрхийг авч үзсэн. 

Ханшийн шилжих үр нөлөө, Төв банкны үндсэн зорилтын талаарх үзэл 
баримтлал, ойлголтын зөрүүг мөнгөний бодлогын түүхэн эволюц хөгжлийн 
талаас нь тайлбарлахыг оролдсон. 

Түлхүүр үгс: Нэрлэсэн болон бодит ханш, ханшийн хөдөлгөөн, эдийн 
засгийн орчил

JEL ангилал: F31, E32
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ТӨГРӨГ БА АМЕРИК ДОЛЛАРЫН СОЛИЛЦООНЫ  
ХАНШИЙН ТУХАЙ

УИХ-аар 2019 оны мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл, 2019 оны төсөв, 
төсвийн дунд хугацааны мэдэгдэл, түүнчлэн валютын зохицуулалтын тухай 
хуулийн төслийг хэлэлцэж байна. Хэлэлцүүлгийн явцаас харахад гишүүдийн 
зүгээс хамгийн их асууж лавлаж байсан зүйл бол төгрөг, америк долларын 
солилцооны ханш, түүний сулраад байгаа шалтгааны талаар байна. Тиймээс 
энэхүү мэдээлэл-судалгааны материалд төгрөг, америк долларын ханшийн 
сүүлийн 30 гаруй жилийн түүхэн хөдөлгөөн, хэлбэлзлүүд болон Монголын 
эдийн засгийн гүйцэтгэл, макро эдийн засаг, эдийн засгийн (бизнесийн) 
орчилын (цикл) мөчлөгүүдийн үед ханшийн хөдөлгөөн ямар байж ирснийг 
харуулсан болно. 
 I. ТҮГЭЭМЭЛ ТОХИОЛДОЖ БУЙ ОЙЛГОЛТЫН ЗӨРҮҮ 

Монголбанкны үндсэн зорилт бол үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн 
тогтвортой байдлыг хангах гээд одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулинд 
нь заачихсан байгаа. Төв банкны тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
хэлэлцүүлгийн үед хууль санаачлагчийн зүгээс энэхүү үндсэн зорилтыг 
“үнийн тогтвортой байдлыг хангах” гэсэн томьёоллоор оруулж ирсэн 
боловч гишүүдийн олонхийн дэмжлэгийг авч чадаагүй. Яагаад?

a. Ханш, мөнгөний агрегатууд, мөнгөний бодлого, инфляцийн талаарх 
үзэл номлол, үзэл баримтлалын түүхэн эволюц хөгжлийн сүүлийн 30 гаруй 
жилийн өөрчлөлтийн талаар гишүүдийн ойлголт, мэдлэг, мэдээлэл янз 
бүрийн түвшинд байсан нь гишүүдийг энэ чиглэлийн мэдээллээр дутуу 
хангасантай голчлон холбоотой. Төв банкууд 30-аад жилийн өмнө ханш, 
мөнгөний агрегатуудыг голчлон “онилж” байсан бол 1990 онд Шинэ 
Зеланд улс анх удаа “инфляцийг онилох” бодлогод шилжсэнээр дэлхийн 
улс орнуудын Төв банкуудын хувьд бодлогын энэ хандлага голлож эхэлсэн 
байдаг.

Хүснэгт 1. Инфляцийг онилдог улсууд (2018 оны 6 сарын байдлаар)

 Улс Дэглэмийг 
сонгосон он

2017 онд онилсон 
байдал %

Анх 
онилсноос 

хойш 
инфляцийн 

жилийн 
түвшин %

2017 
оноос 
хойш 

инфляц

Онилгооны 
зорилтот 
хугацаа 

1 Шинэ Зеланд 1990 2±1% 2.1 1.6 Дунд хугацаа

2 Канад 1991 2±1% 1.9 1.8 Дараагийн 6-8 
улирал 

3 Англи 1992 2% 2.1 2.5 Дунд хугацаа

4 Изриаль 1992 1-3% 3.8 0.3 2 жилээс 
хэтрэхгүй

5 Австрали 1993 2-3% 2.5 2.0 Дунд хугацаа
6 Швед 1995 2% 1.5 1.8 Хэдэн жилээр 
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7 Чех 1997 2±1% 2.8 2.3 12-18 сар 
8 Польш 1998 2.5±1% 3.1 2 Дунд хугацаа

9 Өмнөд 
Солонгос 1998 2% 2.6 1.8 Дунд хугацаа

10 Бразил 1999 4.5±1.5% 6.6 3.3 12-24 сар 
11 Колумб 1999 2-4% 5.3 4 Урт хугацаа 

12 Чили 1999 3±1% 3.3 2.1 Дунд хугацаа (2 
жил)

13 Тайланд 2000 2.5±1.5% 2.1 0.7 Дунд хугацаа
14 ӨАБНУ 2000 3-6% 5.8 4.8 Тухай бүрдээ 
15 Унгар 2001 3±1% 4 2.3 1.5-2 жил
16 Исланд 2001 2.50% 4.9 2 Тухай үедээ
17 Норвег 2001 2.50% 2 2 Дунд хугацаа
18 Гана 2002 8±2% 13.5 11.6 Дунд хугацаа
19 Перу 2002 2±1% 2.8 2.2 Тухай үедээ
20 Уругвай 2002 3-7% 8.9 6.5 24 сар 
21 Филиппин 2002 3±1% 3.9 3.2 2 жил 
22 Гватемал 2005 4±1% 5.2 4.3 Дунд хугацаа

23 Индонез 2005
4±1% (2017)

6.5 3.7 Дараагийн 3 
жил 3.5±1% (2018, 2019)

3±1% (2020)
24 Румын 2005 2.5±1% 4 2.4 Дунд хугацаа

25 Армен 2005 4.0±1.5% 4.3 1.5 Дараагийн 3 
жил 

26 Серб 2006 3±1.5% 6 2.7 Сар бүр 
27 Турк 2006 5±2% 8.5 11.3 2 жил 
28 Албани 2009 3% 2.2 2 1-3 жил 

29 Гүрж 2009
4±1.5% (2017)

3.6 6.7 Дараагийн 3 
жил 3±1.5% (2018)

30 Молдова 2009 5±1.5% 5.9 6.5 Дараагийн 2 
жил 

31 Парагвай 2011 4±2% 4.1 3.8 Дунд хугацаа
32 Уганда 2011 5±3% 7.6 4.2 1-3 жил 
33 Доминикан 2012 4±1% 2.9 3.5 24 сар 
34 Япон 2013 2% 1 0.5 ≈ 2 жил 
35 ОХУ 2014 4% 8.1 3.2 3 жил 

36 Казакстан 2015

6-6% (2017)

9.7 7.1 Дараагийн жил 
5-7% (2018)
4-6% (2019)
4% (2020)

37 Мексик 2015**** 3±1% 4.1 5.7 Дунд хугацаа

38 Украйн 2015
8±2% (2017)

23.1 14.2 Жил бүр 6±2% (2018)
5±1% 

39 Аргентин 2016
12±17% (2017) 

24.8 24.5 Дараагийн 3 
жил 3-12% (2018) 

5±1.5% (2019) 
40 Энэтхэг 2016 2-6% 4.2 3.5 5 жил тутам 

Эх сурвалж: ОУВС
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c. Валютын ханшийн дэглэмийн хувьд ч тогтмол хөвөх ханшийн дэглэм 
болон түүний олон талт хувилбаруудаас хөвөгч ханшийн дэглэм, түүний 
гол хувилбарууд руу дэлхийн улс орнууд шилжсэн эволюц хөгжлийн он 
жилүүд болсон. Эдүгээ улс орнуудын ихэнх нь, ялангуяа инфляцийг онилох 
бодлого хэрэгжүүлж буй улсууд чөлөөтэй хөвөх, зохицуулалттай хөвөх 
гэсэн үндсэн хоёр дэглэмийг сонгосон байна. Монгол улсын хувьд (дефакто) 
зохицуулалттай хөвөх дэглэмтэй. Хүснэгт 1-ээс харахад инфляцийг онилдог 
улсын тоонд Монгол улс албан ёсоор ордоггүй бөгөөд учир нь Монгол 
улс энэ дэглэм рүү бүрэн шилжээгүй тул инфляцийг онилох шилжилтийн 
үедээ явж буй 20 гаруй орны тоонд багтдаг. (Инфляцийг онилох бодлогын 
талаар “Эдийн засгийг энгийнээр” сэтгүүлийн No.2-т судлаач Д.Энхзаяа 
тайлбарласан байгаа.) Шилжилтийн үедээ явж буй эдгээр улс ханшийн 
хөвөгч дэглэм болон дунд хугацаанд инфляцийн түвшний тоон зорилтыг 
мөн адил тодорхойлдог бөгөөд Төв банкныхаа үндсэн зорилтыг “үнийн 
тогтвортой байдлыг хангах” гэсэн салаа утгагүй, бодлогын итгэл үнэмшил 
дээр суурилсан байдлаар тодорхойлдог дэглэм рүү шилжиж байна. Харин 
Монгол улсын хувьд “Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой байдлыг 
хангах” гэсэн зорилтыг хэвээр үлдээсэн нь инфляц, ханш хоёрыг зэрэг 
онилох гээд байгаа мэт салаа утгатай байгаа нь хөвөгч дэглэмээ үгүйсгэсэн 
мэт, бодлогын хувьд валютын нөөцөө интервэнцэд голчлон зориулахыг 
өөгшүүлэх мэт байгаа нь "хоёр туулай хөөсөн анчин хоосон хоцордог" 
гэдэгтэй агаар нэг хандлага юм.   

d. 1994 оноос хойш үйлчилж ирсэн Валютын зохицуулалтын хуулинд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулж буй гол суурь шалтгаан бол 1990-ээд оны эхнээс 
тогтмол ханшийн дэглэм үндсэндээ хэрэгжиж байсан үеэс эдүгээ хүртэл 
хугацаанд валютын захын хөгжил, валютын ханшийн дэглэмд орсон суурь 
өөрчлөлтүүдийг хууль тогтоомжид тусгах гэж буй хэрэг мөн гэж ойлгох нь 
онолын болон бодлогын хувьд зүйтэй юм. Монголбанкны хувьд дэлхийн 
бусад орны жишгээр 2006 оноос эхэлж инфляцийг онилох бодлогын 
хувилбаруудыг хэрэгжүүлж валютын ханшийн хувьд “чөлөөтэй бөгөөд уян 
хатан байх” бодлогын хандлагыг баримталж ирсэн. Тиймээс “Үндэсний 
мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой байдлыг хангах” ба “үнийн тогтвортой 
байдлыг хангах” гэсэн 2 томьёолол нь үзэл номлол, үзэл баримтлалын 
хувьд өөр өөр ойлголтууд юм. “Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой 
байдал” гэдгийг дотоод ба гадаад тогтвортой гэж арга зүйн хувьд хувааж 
дотоод тогтвортой байдал нь хэрэглээний үнийн өөрчлөлтөөр илэрхийлсэн 
инфляцийн тогтвортой байдал, гадаад нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн 
гадаад валюттай харьцуулсан солилцооны ханш тогтвортой байх асуудал 
гэж үзээд хоёуланг нь “онилох” оролдлого хийж ирсэн улсууд бий бөгөөд 
эдгээр улс хөвөгч ханшийн дэглэмгүй, ихэвчлэн тогтмол ханшийн дэглэмийн 
хувилбаруудаас амжилт муутай хэрэглэж бүтэлгүйтсэн байдаг.    
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e. “Тогтвортой байх” гэдэг нь хэт их, огцом хэлбэлзэлгүй, тухайн үеийн 
зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтээр тодорхойлогдох тэнцвэрийн ханш руу 
чиглэж байх тухай агуулгатай ойлголт юм. Тэгвэл “үнийн тогтвортой 
байдлыг хангах” гэхээр “дутуу”, зөвхөн инфляцийг л зорилт болгосон, 
“ханшийн зохицуулалтаас зугтсан”, зайлсхийсэн болчих уу? Огт тийм 
биш. Учир нь инфляц ба валютын ханшийн хоорондын холбоог “валютын 
ханшийн шилжих үр нөлөө” гэсэн ойлголтоор авч үздэг бөгөөд валютын 
ханшийн хөвөх дэглэмтэй, инфляцийг онилдог болон түүнлүү зорьж буй 
бүх улс оронд валютын ханшийн хөдөлгөөн (тухайлбал, сулрал) хэрэглээний 
үнийн сагсанд тодорхой хугацааны дараа нөлөөлж тэр нь инфляцийг өсгөдөг 
байдлыг тогтмол судалж уг үр нөлөөг саармагжуулах, багасгах мөнгөний 
болон төсвийн бодлого, экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх, худалдааны 
нөхцөлийг сайжруулах бодлого хэрэгжүүлж байдаг. Монгол улсын хувьд ч 
ялгаагүй мөн ийм л бодлого хэрэгжүүлж ирсэн. 
 II. ХАНШТАЙ ХОЛБООТОЙ МАКРО БОДЛОГО

Валютын ханшийг тогтоон барих зорилгоор тогтмол ханшийн дэглэм, 
түүний янз бүрийн хувилбарууд үр ашиггүй оролдлого байсан тул ихэнх 
улс орны хувьд муу түүх болон үлдсэн. Нөгөө талаас Монгол улсын эдийн 
засаг бол дэлхийн зах зээлийн “үнэ тогтоогч” (price maker) бус “үнэ хүлээн 
авагч” (price taker) учраас валютын ханшийг тогтворжуулах талаар өнгөрсөн 
хугацаанд дэлхийн улс орнууд болон Монгол хувьд улсын муу түүх болсон ийм 
бодлого, түүний арга хэрэгслүүдийг хэрэглэх боломжгүй, бас шаардлагагүй 
юм. Тиймээс гадаад хүчин зүйлүүдээр нөхцөлддөг ханшийн хөдөлгөөний 
дотоод сөрөг үр нөлөөг саармагжуулах, шокийг шингээх, тогтворжуулах 
арга хэмжээ хэрэгжүүлэхийг оролдох нь байж болох богино хугацааны ганц 
хувилбар бөгөөд дунд болон урт хугацаанд эдийн засгийн болон экспортын 
бүтцээ салаалуулах, валютын орох урсгалаа нэмэгдүүлэх нь зөвхөн мөнгөний 
бодлогоор бус төсөв болон бодит секторын бодлого, эдийн засгийн өсөлт, 
хөгжлийн бодлогоос хамаарах асуудал юм. Валютын ханш нь хоосон орон 
зай, вакумд тогтдоггүй глобал болон тухайн орны эдийн засгийн бодит 
орчинд зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн хөдөлгөөн дээр суурилсан байдаг 
болохоор ханшийн сулрал хүчтэй явагдаж буй нөхцөлд дотооддоо валютын 
орох урсгалыг нэмэгдүүлэхээс гадна валютын гарах урсгалд нөлөөлж байдаг 
хиймэл, спекулятив шинжтэй валютын эрэлтийн зохистой байдлыг хангах 
нь Төв банк, Засгийн газрын уялдуулсан хамтын ажиллагаа, бодлогоос мөн 
хамаарна.* (*-Валютын зах дээр өнөөгийн байдлаар ханш суларч байгааг 
судлаач Д.Цэнддорж “түр зуурын,  спекултив шинжтэй бөгөөд тухайлбал, 
америк долларын дуудлага худалдааны захиалга нь гадаад гүйлгээний 
тэнцлээр тайлбарлагдахгүй, зөвхөн үнийн хөдөлгөөнөөс хамаарч буйг” 
судалж гаргасан байна. Д.Цэнддорж “Нэрлэсэн ханшийн зохистой түвшин” 
2018/6 сар) Гэхдээ энэ нь хуулиар болон бодлогоор капиталын хяналтыг 
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тогтоох янз бүрийн оролдлого биш бөгөөд эдгээр оролдлого бүтэлгүйтдэг, 
тухайн улс орноос “капитал дайждаг” талаар олон орны гашуун туршлага 
харуулдаг, онолын хувьд ч “боломжгүйн гурвалжин” хэмээх ойлголт байдаг 
билээ. 
 III. ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ШИЛЖИХ 

ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЛААР 
Валютын ханшийн инфляцид шилжих үр нөлөөний хэмжээ нь эдийн 

засгийн орчноос хамаардаг. Тухалбал, эдийн засгийн үйл ажиллагаа 
сул байгаа үед ханшийн шилжих үр нөлөөг хязгаарладаг бол ханшийн 
хүлээлт нь сулрах эрсдэлийг нэмэгдүүлж байдаг. Ханшийн шилжих үр 
нөлөөний хамгийн эхний, шууд шинжтэй суваг нь импортоор авсан 
хэрэглээний бараанууд, түүнчлэн үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг импортын 
орцуудаар дамжин инфляцид нөлөөлдөг. Энэхүү импорт болон зардлын 
сувгуудаас гадна индексжүүлэлтийн суваг гэж бий, өөрөөр хэлбэл, цалинг 
инфляцийн өсөлттэй уялдуулан индексжүүлэх нь төрийн бодлогын үр дүн 
болон инфляцийн хүлээлттэй холбоотойгоор ханшийн шилжих үр нөлөөг 
нэмэгдүүлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл, инфляцийг нам дор түвшинд тогтоон 
барих мөнгөний бодлого хэрэгжиж буй үед төрийн албан хаагчдын цалинг 
нь инфляцтай уялдуулан нэмнэ гэдэг маань эргээд “үнэ-цалин-үнэ” гэсэн 
сувгаар инфляцийнхаа түвшинг нэмэгдүүлж ханшийн шилжих үр нөлөөг 
өдөөнө гэсэн хэрэг юм. 2015 онд Монголбанкны зарим судлаачид ханшийн 
шилжих үр нөлөөг тодорхой загваруудаар судалж гаргасан байна. (“Ханшийн 
инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл” Л.Даваажаргал, 2015) Энэхүү судалгааны үр 
дүнгээр: 

1. Ханшийн инфляцид шилжих үр нөлөө нь эдийн засаг ямар дэглэмд 
байгаагаас хамаарч өөр өөр байна.

2. Ерөнхийдөө цаг хугацааг гурван үед хуваан дэглэмийг тодорхойлж 
болно. 2001/II-2007/II – дэглэм нэг, 2007/III-2012IV – дэглэм 2, 2013-
2014 онд дэглэм 1. 

3. Ямар ч дэглэмийн үед хэрэглэгчдийн өмнөх туршлага, мэдээлэл 
дээрээ суурилсан (perceived гэж хэлдэг) хүлээлт инфляцид гол нөлөө 
үзүүлж байна. 

4. 2001/III-2007/II улирал хүртэл зэс газрын тосны үнэ болон ханшийн 
өөрчлөлт инфляцийг голчлон тодорхойлж байв. 

5. 2007/III-2012/IV улирал хүртэл ерөнхийдөө сангийн тэлсэн бодлогын 
улмаас цалин огцом хурдацтайгаар өсөж инфляцийн гол тодорхойлогч 
болсон. Гэхдээ 2011 оны I, II, IV улиралд дэглэм 2-оос дэглэм 1-рүү 
шилжиж ханшийн өөрчлөлт инфляцид хүчтэй нөлөөлөв. 

6. 2013-2014 он буюу дэглэм 1-ийн үед ханшийн сулралт инфляц 2 
оронтой тоонд байх гол нөхцөл болсон. 
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7. Ханш чангарч байх үед (ГХО-ын нөлөөгөөр) түүний шилжих үр 
нөлөө нь сул буюу 0,16% байхад харин цалингаар дамжсан сангийн 
мөчлөг дагасан бодлого хэрэгжих үед цалин-үнэ-цалин гэсэн спираль 
үүсэж эрэлтийг өдөөн инфляцийг 2 оронтой тооноос буулгаагүй. 

8. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт саарч эдийн засгийн идэвхжил 
буурсан үед (дэглэм 1) ханшийн шилжих үр нөлөө нэмэгдэж 0,3% 
болсон байна. 

9. 2007/III-2012 онд цалингийн өсөлт инфляцийг голчлон тодорхойлж 
2013-2014 онд ханш гол нөлөө үзүүлж байв. 

10. Ханшийн шилжих үр нөлөө буурсан үед мөчлөг сөрсөн мөнгөний 
хатуу бодлого хэрэгжүүлэх нь үр дүн муутай, харин ханшийн шилжих 
үр нөлөө хүчтэй үед мөнгөний тэлэх бодлогыг болгоомжтой явуулах, 
ханшийн дарамт өндөр болоод ирвэл хатуу мөнгөний бодлогыг 
үргэлжлүүлэх нь зүйтэй. 

Дээрх дүгнэлтүүдээс үзэхэд 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 
ханшийн сулрал тодорхой түвшинд явагдаж ханшийн чангарах хүлээлт нь 
давамгайлсан байдал хэрэглэгчдийн авир төрхийг голчлон тодорхойлж, 
инфляц дунд хугацааныхаа зорилтоос хэт их хэлбэлзэлгүй байгаа одоо үед 
ханшийн инфляцид шилжих үр нөлөө удирдаж болох түвшинд байна гэсэн 
хэрэг бөгөөд эдийн засаг тэлэлтийн мөчлөгт буй нөхцөлд Монголбанкнаас 
хэрэгжүүлж буй мөнгөний бодлогын accommodative буюу зохицсон төлөв 
(бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхгүй, интервенцийг их хэмжээгээр хийхгүй байх 
гэх мэт) оновчтой юм. 

Ханшийн шилжих үр нөлөө, бизнесийн (эдийн засгийн) орчил хоёрын 
хоорондын хамаарлыг судалсан олон улсын судлаачдын бүтээлүүдээс 
үзэхэд ханшийн шилжих үр нөлөө нь гарцын зөрүү (-) буюу эдийн засгийн 
бууралтуудын үед сулрах, эдийн засгийн өрнөл, өргөжилтийн үеүдэд хүчтэй 
болдог ерөнхий хандлага ажиглагдаж байна. Эдийн засгийн идэвхжил 
потенциал түвшиндээ ойрхон байгаа үед уг үр нөлөө түүхэн дундажтайгаа 
ойролцоо түвшинд байдаг байна. Ханшийн шилжих үр нөлөөнд нөлөөлж 
байдаг өөр нэг томоохон суваг бол ханшийн хүлээлт байдаг. Монгол улсын 
хувьд ханшийн хүлээлтийн талаар тусгайлсан, тогтмол хийгдэж ирсэн 
судалгаа байхгүй ч 2009 оноос хийгдэж эхэлсэн инфляцийн хүлээлтийн 
судалгаагаар ханшийн хүлээлтийн талаар хэрэглэгчдийн бодол санааг 
тандаж ирсэн байдаг. Гэхдээ энэ бол хангалттай биш бөгөөд цаашдаа 
хэрэглэгчдийн болон бизнес эрхлэгчдийн ханшийн хүлээлтийн судалгааг 
улирал бүр тогтмол хийж ханшийн үр нөлөөг тооцох, инфляцийн болон 
ханшийн хүлээлтийн судалгаануудын асуулгуудыг боловсронгуй болгох нь 
мөнгөний бодлогын үндсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, орчилын мөчлөгүүдтэй 
нийцсэн макро бодлогын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд маш чухал ач 
холбогдолтой юм. Энд дурдвал зохих, цаашид онцгой анхаарах нэг зүйл бол 
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түүвэр судалгаануудын тасралтгүй чанарыг хангах, тэдгээрийг мөнгөний 
болон макро эдийн засгийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд онцгой 
анхаардаг байх бодлогын соёлын асуудал юм. Тухайлбал, Монголбанкнаас 
хийдэг хэрэглэгчийн хүлээлтийн түүвэр судалгаануудаас харьцангуй 
тасралтгүй, тууштай явж буй нь инфляцийн хүлээлтийн болон жижиг, дунд 
бизнесийн судалгаа л байна. Гэтэл хүлээлттэй холбоотой бусад судалгаа 
зөвхөн нэг, хоёр удаа хийгдээд зогссон байдалтай байна. Түүвэр судалгаа, 
ялангуяа хүлээлтийн түүвэр судалгааны түүхэн ач холбогдол нь арав, хорин 
жил гэх мэтээр урт хугацаанд уг үзэгдлийн түүхэн хандлага, хэрэглэгчид, 
бизнес эрхлэгчдийн авир төрхийн өөрчлөлтийг гаргаж ирдэг тул судалгаа 
болон бодлогын практикт үнэлж баршгүй ач холбогдолтой байдагт оршдог. 
Инфляцийн хүлээлтийн түүвэр судалгаанд орсон ханшийн хүлээлтийн 
хандлага доорх байдалтай байна. 

Шигтгээ 1. Ханшийн хүлээлтийн түүхэн товчоон
2018/III – Ханш чангарна гэсэн иргэдийн хүлээлт 2017 оны I улирлаас нэмэгдсэн. 

2018 оны III улирлынхаас үзэхэд чангарна гэсэн хүлээлт өндөр хэвээр байна. 
2018/II – Чангарна гэсэн хүлээлт хэвээр байв. Гэвч өмнөх 3 улиралд (2017 III, 

2017 IV, 2018 I) хийсэн судалгаатай харьцуулахад хүлээлтийн индекс бага зэрэг 
өссөн буюу чангарна гэсэн хандлага харьцангуй буурч байв. 

2018/I – Чангарна гэсэн хандлага өндөр хэвээр ч 2017-III, IV улирлынхтай 
харьцуулахад харьцангуй буурав. 

2017/IV – Чангарна гэсэн хүлээлт өндөр байв. 
2017/III – 2016 оны дунд үеэс ханш суларна гэсэн хүлээлт нэмэгдсэн. Чангарна 

гэсэн хүлээлт энэ улиралд хамгийн өндөр байв. 
2017/II – Судалгаа байхгүй (ханшийн хүлээлтээр)
2013/I сар – Шинжээчид нэрлэсэн ханш оны эхнээс бага зэрэг чангарч цаашид 

тогтвортой байхаар таамаглаж байв. Иргэдийн хүлээлт 2013 оны эцэст ханш бага 
зэрэг суларна гэсэн нь өсөж, ААН-үүдийн хувьд дийлэнх хувь нь тогтвортой байна 
гэсэн эрэлттэй байв. 

2012/IX – Судалгаанд оролцсон 1004 иргэний 26,3% нь ирэх нэг жилд ханш 
чангарна гэж үзсэн нь 3-р сарынхтай харьцуулахад 15 нэгжээр буурсан. Суларна 
гэсэн иргэдийн хувь 41,8% байгаа нь 6-р сарынхаас 4,8 нэгжээр өсжээ. 

2012/VI сар – Ханш суларна гэсэн хүлээлттэй байв. 
2012/III сар – 1013 иргэний 40% гаруй нь ирэх нэг жилд ханш чангарна гэсэн нь 

хамгийн өндөр түвшин байв. Суларна гэсэн нь огцом буурсан ч бусад судалгааны 
дүгнэлтүүдтэй харьцуулахад өндөр байв. 

2012/II сар – 1036 иргэдийн 50%-иас илүү нь ирэх нэг жилд ханш суларна гэж 
үзсэн нь эрс өссөн байв. Ханш хэвэндээ байна гэсэн хариултын хувь буурч 24% 
болов. 

2012/I сар – 1036 иргэний 52% нь ирэх нэг жилд ханш суларна гэсэн нь эрс 
өссөн үзүүлэлт байв. 
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2011/IX сар – Чангарна гэж үзсэн иргэдийн хувь 2011 оны 1 сарын судалгаанаас 
тогтмол буурсаар 23,1%, хэвэндээ байна гэсэн хамгийн өндөр түвшинд, 49,3%, 
суларна гэсэн нь 27,7% болов. (-4%)

2011/VI сар – Ханш суларна гэсэн хариултын хувь нэмэгдсэн. Чангарна гэж 
үзсэн нь оны эхнийхээс буурав. 

2011/III сар – Чангарна гэсэн нь 33,4% (1-р сард 37,5%), хэвэндээ байна 
40,7% (45,2%), суларна 25,9% (19,1%) байв. 

2011/I сар – Ирэх 12 сард чангарна – 35,7%, хэвэндээ байна – 45,2%, суларна 
– 19,1% байв.  

2010/VII сар – Шинжээчид ханш чангарна гэж үзсэн. 
2010/I сар – Ханш чангарна гэж үзсэн. (2010 I – 1437,7 төг, эхний хагас жилд 

1423,1 төгрөг, жилийн эцэст 1420,2 төгрөг ба 2011 оны эцэст 1401,4 төгрөг гэж 
тооцсон.)

2009/IX сар – Шинжээчид 2009/III улирлын эцэст 1409,4 төгрөг, IV-р улирлын 
эцэст 1400,6 төгрөг болохоор таамагласан 2010 оны I ба II улирлын эцэст 1391 
ба 1374,4 төгрөг болно гэж таамагласан. 

Эх сурвалж: Монголбанк, Инфляцийн хүлээлтийн түүвэр судалгаа  
(2009-2018)

Дээрх түүвэр судалгаанаас харахад тухайн үеийн эдийн засгийн 
орчилын мөчлөгүүд, инфляцийн хөдөлгөөн зэрэгтэй ханшийн хүлээлтийн 
төлөвүүд нийцэж байгаа нь ханшийн шилжих үр нөлөөг цаашид судлахад 
чухал ач холбогдолтой юм. Ханшийн хүлээлтийн 2017-2018 оны эхний 3 
улирлын төлөвөөс үзэхэд хэрэглэгчдийн хувьд ханш чангарна гэсэн хүлээлт 
давамгайлсан хэвээр байгаа нь зах зээл дээр ханшийн тогтвортой байдал 
хадгалагдсаар байгааг харуулж байна. Иймд улс төрийн хувьд (УИХ, 
Засгийн газар, улс төрчид) ханшийн сөрөг хүлээлт үүсгэх мэдэгдэл, чиглэл 
гаргахгүй байх, Төв банкны хувьд огцом хэлбэлзэл үүсгэх спекулятив үйл 
ажиллагаанаас сэргийлэх, интервенцийг илүү бодлоготой, тайван хийх 
гэх мэт үйлдлүүд чухал. Түүнчлэн судалгааны ажлын үр дүнг мөнгөний 
бодлогын практикт харгалзах, хэрэглэх “дотоод суваг” Монголбанкны 
дотоод бүтэц хоорондын үйл ажиллагаанд тодорхой бус байна. Өмнө 
дурдсан болон энд дурдаагүй судалгааны олон ажил гарсан ч тэдгээрийн 
практик хэрэглээний түвшин тодорхой бус, тэдгээрийн Монголбанкны 
газар, хэлтсүүдийн хооронд “дамжих механизм” тодорхой гараагүйн улмаас 
практик ач холбогдол, үр дүнгийн нэгдмэл тогтолцоо алга байна. Жишээ 
болгож хэлэхэд ханштай холбоотой энд дурдсан хоёр судалгаа, түүнчлэн 
2010 онд хийгдсэн “Гадаад валютын дотоодын дарамтыг хэмжих нь: ЕМР 
индекс” гэх мэт судалгааг дурдаж болно.       
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Хүснэгт 2-т төгрөг ба америк долларын солилцооны ханшийн түүхэн 
хөдөлгөөнийг 1995-2018 оноор авч үзэв. Ингэх гол шалтгаан нь валютын 
ханш вакум орчинд бус, монголын эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн 
түүхэн тодорхой үеүд, тухайн үеийн макро эдийн засгийн орчин, суурь 
үзүүлэлтүүдтэй хэрхэн уялдаж ирсэн болон ханшийн хөдөлгөөнд 
ажиглагдаж байсан үзэгдлүүдийг түүний голч, дундаж хэмжигдэхүүн болон 
тэдгээрийн хэлбэлзлээр харуулсан болно. 

1. Төгрөг, америк долларын солилцооны нэрлэсэн ба бодит (Монгол 
болон АНУ-ын хэрэглээний үнийн индексээр засварласан) ханшийн 
хөдөлгөөнийг доорх байдлаар ерөнхийд нь үечилж болохоор байна. 
Үүнд: 
• 1995-1999 он. Ханш хамгийн их суларсан жилүүд, ялангуяа 1997 

оны дэлхийн эдийн засаг, ханшийн хямрал, түүний өмнөх болон 
дараах жилийн ханшийн сулрал

• 2000-2004 он. Ханшийн сулрал аядуу байдалд орж дотоод болон 
гадаад үнийн өөрчлөлтийн харьцааны дагуу нэрлэсэн ба бодит 
ханшийн өөрчлөлт гарч байсан үе. 

• 2005-2009 он. Дэлхийн санхүүгийн хямралын угтал болон 
өрнөлийн үед тохиосон ханшийн хөдөлгөөний үе. 2009 оноос 
өмнө буюу 2005-2008 онд нэрлэсэн ба бодит ханшийн сулрал 
багассаар хугацааны ихэнх үед ханш чангарсан, ялангуяа бодит 
ханш илүү чангарсан ба 2009 онд ханшийн томоохон цочрол 
болж нэрлэсэн ханш 23,3%, бодит ханш 29,1% суларсан байв.

• 2010-2014 он. 2009 оны хямралын дараах 2 жилд (2010-2011 он) 
ханш чангарсан боловч 2012 оноос ханшийн сулрал нэмэгдсээр 
2014 онд нэрлэсэн голч ханш 25,7%, нэрлэсэн ба бодит дундаж 
ханш 19,3%, 19,7% тус тус суларсан байна. 

• 2015-2017 он. Ханшийн сулрал 8-11% дунджаар суларч байсан ч 
2017 онд нэмэгдэж 12-14% болсон. 

2. Ханшийн стандарт хэлбэлзлийн хувьд хамгийн их (максимум) 
хэлбэлзэл 2010-2014 он, 2015-2017 онуудад байгаа бөгөөд эдгээр 
онуудад интервенцийн цар хүрээ, хэмжээ, давтамж нэмэгдэж ирсэн 
байна. 

3. Стандарт хэлбэлзлийн харьцангуй түвшин буюу вариацийн 
коэффициент 1995-1999 онд хамгийн их хэлбэлзэлтэй байсан байна. 
Тодорхой онуудаар үзвэл 1996 онд 13,6 нэгж, 2013 онд 8,7 нэгж, 2016 
онд 8,6 нэгж тус тус хэлбэлзэлтэй байв. 

4. Нэрлэсэн ханшийн дундаж болон голчийн ялгаврын хөдөлгөөнийг 
харахад 1997, 2010, 2014, 2015 онуудад голч хэмжигдэхүүн нь 
дунджаасаа 10-аас дээш нэгжээр их байгаа нь тухайн жилүүдэд сөрөг 
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гажилт буюу ассиметрик шинжтэй гажилтууд давамгайлсан, харин 
1996, 2011, 2013, 2016 онуудад дундаж нь голчоосоо 10-аас дээш 
нэгжээр илүү эерэг гажилттай байсан нь дээрх онуудад ханшийн 
хөдөлгөөнд огцом нөлөөлсөн цочролууд байсныг илтгэж байна. 

5. Ханшийн түүхэн хөдөлгөөний 1993-2018/9 сар хүртэл сарын түүхэн 
дундажийн календарчилсан байдлаас үзэхэд жилийн 4 сард ханш 
хамгийн их суларч, 6-р сард хамгийн их чангарч ирсэн бөгөөд нийт 
308 сарын 208 сард нь ханш суларсан, 95 сард нь чангарсан, 5 сард нь 
тогтвортой байжээ. 

6. 2018 оны эхний 9 сарын байдлыг авч үзэхэд дараах дүр зураг харагдаж 
байна. 

Хүснэгт 3-аас харахад: 1. Нэрлэсэн ханшийн хувьд 2017 оны 1-9 сартай 
харьцуулахад эхний 5 сард (-)0.3-(-)3.0%-ийн хооронд харин 6 сараас 
эхлэн 0.8-2.7% суларч байсан нь валютын зах зээл дээр огцом, гэнэтийн 
хэлбэлзлийг харуулахгүй байна.

2. Оны эхнээс тооцсон болон жилээр тооцсон инфляциар засварласан 
бодит ханшийн хөдөлгөөнийг харахад оны эхнээс тооцсон инфляциар 
засварласан бодит ханшийн хөдөлгөөн мөн ялгаагүй огцом хэлбэлзэлгүй, 
эхний 5 сард чангарсан, сүүлийн 4 сард суларсан дүр зурагтай байна.

3. Гэхдээ түүхэн дундаж сарын хөдөлгөөнөөс үзэхэд 6-р сард ханш хамгийн 
их чангардаг, аажмаар багасаж ирдэг хандлага ерөнхийдөө давтагдсан ч а. 
Бодит ханшийн тооцоонд АНУ-ын инфляцийн өсөлт тусгагдаагүй. b. АНУ-
ын бодлогын хүүний өөрчлөлт тусгагдаагүй. c. Монголын эдийн засгийн 
өсөлтийн мөчлөгтэй холбоотой импортын идэвхжил дотооддоо нөлөөлсөн 
гэдгийг харгалзах хэрэгтэй.
 V. Эдийн засгийн орчил ба валютын ханшийн хөдөлгөөн

Монгол улсын хувьд эдийн засгийн орчилын судалгаа харьцангуй шинэхэн 
байгаа бөгөөд өнөөгийн байдлаар энэ чиглэлийн 2-3 тоймтой судалгаа 
л байна. Гадаадын судлаачдаас Монгол улсын эдийн засгийн орчилын 
тусгайлсан судалгаа хараахан гараагүй байна. Судлаач Л.Даваажаргал, 
Б.Хүслэн нарын 2018 онд хийсэн Монгол улсын эдийн засгийн орчилын 
(цикл) судалгаан дээр суурилан эдийн засгийн мөчлөгүүдтэй ханшийн 
хөдөлгөөн хэрхэн уялдаж, нийцэж байсан байдлыг судалж үзэхэд доорх 
дүгнэлтүүдийг хийж болохоор байна.  

1. 2001/I-2003/III бууралтын мөчлөг. Долларын нэрлэсэн ба бодит 
ханшийн хөдөлгөөнийг үзэхэд нэрлэсэн ханш 9 улирал дараалан 
суларсан, сулралтын хэлбэлзэл нь харьцангуй бага, бодит ханшийн 
хөдөлгөөн нь их төлөв харьцангуй үнийн хөдөлгөөнөөс хамаарч 
байв. Гарцын зөрүүний улирлын утга нь энэ хугацаанд сөрөг буюу 
буюу потенциал түвшнээсээ доогуур байв.  
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2. 2003/II-2004/II – өрнөлийн мөчлөгийн бараг бүх улиралд худалдааны 
нөхцөл сайжирсан, нэрлэсэн ба бодит ханш хэлбэлзэл багатай аажим, 
жигд суларч байв. Гарцын зөрүү хэт хэлбэлзэлгүй, сөрөг утгатай 
байв.

3. 2004/IV (эргэлтийн дээд цэг) – 2005/I (эргэлтийн доод цэг) – 
бууралтын мөчлөгт ханш огцом хэлбэлзэл багатай ч харьцангуй их 
суларч байв. Гарцын зөрүү өмнөх үеэс эрс багасаж “зохистой” гэж 
хэлж болох түвшинд байв. 

4. 2005/II-2008/IV – өрнөлийн мөчлөгт “худалдааны нөхцөл” эерэг 
утгатай, зэсийн баяжмал, алт нүүрсний нэгжийн дундаж үнэ 
жигд өссөн, долларын нэрлэсэн ханш 9 улирал чангарсан, бодит 
ханш 5 улирал суларсан байв. Ханшийн гажилтын хэмжээ өмнөх 
мөчлөгүүдээс эрс өндөр болсон. Нэрлэсэн ханшийн чангаралт нь 
худалдааны нөхцөл сайжрахтай нийцэж байсан бол бодит ханшийн 
сулрал нь худалдааны бодит тэнцлийн сөрөг утгатай нийцэж байв. 
2006 оны I улирлаас хойш маш бага буюу 1-ээс доогуур эерэг утгатай 
үргэлжилсэн гарцын зөрүү 2007 оны III улирлаас нэмэгдэж 1-ээс их 
утгатай болсон нь ерөнхийдөө эдийн засгийн халалтын цар хэмжээг 
харуулж байв. Харин 2008 IV улиралд хасах төлөвт орсон.  

5. 2008/IV (эргэлтийн дээд цэг) -2010/I (эргэлтийн доод цэг) – бууралтын 
мөчлөгт нэрлэсэн ба бодит ханш 4 улирал дараалан ихээхэн суларсан, 
худалдааны нөхцөл 3 улирал муудсан, зэсийн үнэ 4 улирал дараалан 
буурсан, алт, нүүрсний үнийн хувьд бараг өсөлтгүй улирлууд 
зонхилсон байв. Гарцын зөрүү түүхэн өндөр эерэг түвшинд очсон үе.  

6. 2010/II-2011/II, 2012 оны сүүлийн 3 улиралд эдийн засаг өрнөлийн 
мөчлөгт байв. Худалдааны нөхцөл сайжирсан, түүхий эдийн үнийн 
орчил тааламжтай, нэрлэсэн ба бодит зэсийн үнэ, худалдааны нөхцөл 
4 улирал дараалан муудсанаар ханшийн нэрлэсэн ба бодит түвшин 
суларсан. 

7. 2013/2014 – 2015/II – эдийн засаг өрнөлийн мөчлөгт орсон орсон. 
2013 оны эцсээс худалдааны нөхцөл сайжирч 2014 оныг дуустал 
үргэлжилсэн ч алт, нүүрсний үнийн уналт үргэлжилж ханш үргэлжлэн 
суларсаар 2013 оны 3-р улирлаас далайц нь эрс нэмэгдсэн. 

8. 2015/III-IV улирал ба 2016 оны I, IV улирал – бууралтын мөчлөгт 
худалдааны нөхцөл эргэн муудсан, экспортын гол түүхий эдийн 
үнийн уналт үргэлжилсэн, дотооддоо 2013 оны сүүлчээс хөрөнгө 
оруулалтын өсөлт 6 улирал дараалан буурсан, өрхийн эцсийн 
хэрэглээний зардлын өсөлт 5 улирал сөрөг утгатай болсон, гарцын 
зөрүү эерэг, нам түвшнээс сөрөг, нам түвшинд шилжиж нэрлэсэн 
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ба бодит ханшийн сулралын эрчим буурсан ч 2016 оны III улирлаас 
огцом нэмэгдсэн. Инфляц буурч дисинфляц болон дефляцийн төлөв 
байдалд дараалан шилжиж байв. 2017 оны 4 улиралд хэдийгээр 
эдийн засгийн өсөлт нэмэгдсэн ч улирлаас улиралд өсөлтийн түвшин 
доогуур эсвэл сөрөг утгатай, худалдааны нөхцөл, зэсийн үнийн өсөлт 
эерэг ба сөрөг холимог дүр зурагтай, гарцын зөрүү сөрөг утгатай 
болсон үед нэрлэсэн ба бодит ханш харьцангуй их суларсан хэвээр 
байв.

9. Дээрхээс үзэхэд нэрлэсэн ба бодит ханшийн түвшин гадаад хүчин 
зүйлүүдээс голчлон хамааран өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд дотооддоо 
макро эдийн засгийн суурь нөхцлүүд, төсөв, мөнгөний бодлогын 
уялдаа, эдийн засгийн орчилын мөчлөгүүдийн цар хүрээ, үргэлжлэх 
хугацаа, инфляц, ханшийн хүлээлтийн төлөв байдал, худалдааны 
нөхцөл зэргийг харгалзсан макро эдийн засгийн уян хатан тохируулгыг 
шаардаж байгаа бөгөөд УИХ-ын зарим гишүүдийн зүгээс ханшийг 
дангаар нь авч үзэн зохицуулалт хийхийг шаардах нь арга зүйн болон 
бодлогын хандлагын хувьд оновчтой бус гэдгийг харуулж байна. 

Шигтгээ 2-т Монголбанкны Санхүүгийн зах зээлийн хэлтсээс гаргасан 
судалгааны танилцуулах материалд буй 2012-2016 онд Монголбанкнаас 
хэрэгжүүлсэн бодлогын талаар хийсэн дүгнэлтийг оруулав.    

Шигтгээ 2.
2012-2016 онд төв банкнаас хэрэгжүүлсэн төсвийн шинжтэй арга хэмжээ 
нь төсвийн тэлэх бодлого, түүхий эдийн үнийн бууралттай давхцсны улмаас 
валютын ханш огцом сулрах, инфляц өсөх дарамтыг нэмэгдүүлсэн. Цагаа 
олоогүй бодлогын арга хэмжээний сөрөг үр дагаврыг торгоох зорилгоор төв 
банкнаас их хэмжээний интервенц хийж, гадаад валютын нөөц шавхагдахад 
хүрэв. Иймд гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, төв банкны алдагдлыг 
нэмэгдүүлэх гол шалтгаан болжээ. Хэдийгээр сүүлийн 2 жилд авч хэрэгжүүлсэн 
бодлогын арга хэмжээний эерэг үр дагавар ажиглагдаж буй ч Засгийн газар, 
Монголбанкны гадаад өрийн дарамт өндөр хэвээр байна. Иймд ирэх жилүүдэд 
их хэмжээний гадаад өрийн эргэн төлөлтөд бэлтгэж гадаад валютын нөөцийг 
арвижуулах, инфляцийг нам түвшинд тогтворжуулах замаар эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжихэд анхаарах шаардлагатай байна.

Монголбанкны Санхүүгийн зах зээлийн хэлтэс
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1 Монголбанкны НУСЗЗГ-ын Санхүүгийн зах зээлийн хэлтсийн захирал, 
Цахим шуудан: bayanzul@mongolbank.mn
2 Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын ахлах эдийн засагч, 
Цахим шуудан: pmunkhbayar@mongolbank.mn
3 Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын ахлах эдийн засагч, 
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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.

МОНГОЛБАНК

ВАЛЮТЫН ХАНШ,  
ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
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I. ОРШИЛ
Монгол улс 1993 онд тогтмол ханшийн дэглэмийг халснаар валютын 

ханш зах зээлийн зарчмаар тогтох анхны алхмыг хийсэн юм. Монгол улсад 
гадаад болон дотоод хүчин зүйлсээс шалтгаалсан ханшийн огцом хэлбэлзэл 
явагдаж ирсэн ч зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн үеэс эхлэн ханшийн 
хөдөлгөөнийг түүний учир шалтгааны хамт баримтжуулан үлдээсэн 
судалгааны ажил ховор гэж хэлж болно. 

Энэхүү судалгааны ажил нь ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлахыг 
зорьсон судлаачдын ажилд хоёр талаар хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байна. 
Нэгдүгээрт, валютын ханш зах зээлийн зарчмаар тогтож эхэлсэн үеэс 
ханшийн хөдөлгөөнийг түүнд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлсийн өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж, түүхэн баримт болгон үлдээнэ. Хоёрдугаарт, цаашид хийгдэх 
ханшийн судалгаануудад микро суурьтай загварыг ашиглах саналыг 
дэвшүүлж байгаагаараа ханшийн богино хугацааны хөдөлгөөнийг 
тайлбарлах, таамаглах ажилд чухал хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байна. 

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах бүтэцтэй. Судалгааны ажлын 2 
дугаар хэсэгт манай улсын валютын ханшийн түүхэн хөдөлгөөнийг 1993 
оноос хойш хугацааны 7 үед хувааж, үе тус бүрт авч хэрэгжүүлсэн бодлогын 
арга хэмжээ болон ханшид нөлөөлөгч гол хүчин зүйлсийн хөдөлгөөнийг 
тайлбарлана. Судалгааны ажлын 3 дугаар хэсэгт валютын ханшид нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг тодорхойлох чиг хандлага, валютын ханшийн макро болон 
микро суурьтай загварууд, тэдгээрийн үнэлгээний үр дүнг танилцуулж, 4 
дүгээр хэсэгт энэхүү ажлыг нэгтгэн дүгнэж, цаашид хийгдэх ажлын талаар 
товч санал дэвшүүлсэн болно.

II. ХАНШИЙН ТҮҮХЭН ХӨДӨЛГӨӨН, ТҮҮНД  
НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛС (1993-2017 ОН)

Энэ хэсэгт валютын ханшийн түүхэн өөрчлөлтийг нэгд, ханшийн бодлого 
болон ханшийн дэглэм талаас, хоёрт, онолын хувьд ханшийн хөдөлгөөнд 
нөлөөтэй макро эдийн засгийн хүчин зүйлс талаас нь тус тус тайлбарлахыг 
зорилоо.
2.1. Ханшийн түүхэн хөдөлгөөнийг ханшийн дэглэм, ханшийн бодлого 
талаас тайлбарлах нь

Монгол улс зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнтэй холбоотой олон улсын 
худалдаа нээлттэй болсон бөгөөд тогтмол ханшийн дэглэмтэй байсан манай 
улсын хувьд 1990-1992 онд төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийг 
хэд хэдэн удаа сулруулах тохиргоо хийж байв (Зураг 1).



162

Валютын ханш, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс Д.Баянзул, П.Мөнхбаяр,  
О.Одгэрэл, Б.Мөнхзул, Х.Саруул

Зураг 1. Тогтмол ханшийн дэглэм: 
1990-1992 он

Зураг 2. Тогтмол ханшийн дэглэмээс 
шилжив: 1993-1995 он

Зураг 3. Дэлхийн санхүүгийн хямралаас 
өмнө: 1996-2008 он

Зураг 4. Дэлхийн санхүүгийн хямралаас 
хойш: 2009 оноос хойш

Олон улсын худалдаа идэвхжиж, гадаад валютын эрэлт, нийлүүлэлт 
нэмэгдсэнээр Монгол улс тогтмол ханшийн дэглэмийг баримтлах боломжгүй 
болж, улмаар Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1993 оны 5 дугаар сарын 
27-ны өдрийн 3/145 дугаар тушаалаар тогтмол ханшийн дэглэмийг халсан 
(Зураг 2) байна.

Манай улс банкны хоёр шатлалт системд шилжиж, 1996 онд Төв банк 
/Монголбанк/-ны тухай хууль батлагдан Монгол улсад валютын ханш 
чөлөөтэй бөгөөд бодитой тогтоно гэж заасан нь хөвөгч ханшийн дэглэмд 
шилжих үндэс суурийг албан ёсоор тавьсан гэж хэлж болно. Түүнээс хойш 
2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал хүртэлх хугацаанд төв банкнаас 
валютын ханшийг тогтмол барихгүй ч төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах 
зорилгоор валютын зах зээлд ихээхэн хэмжээгээр оролцож байв (Зураг 3).

Гэвч дэлхий дахиныг хамарсан санхүүгийн хямрал 2008-2009 онд 
өрнөж, энэ үеэр Монгол улс ОУВС-гийн Стэнд-бай хөтөлбөрт хамрагдаж 
хөтөлбөрийн нөхцөлийн дагуу төв банкнаас валютын захад оролцох 
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оролцоог бууруулж, төгрөгийн ханш илүү уян хатан тогтох болсон. Улмаар 
2009 оноос гадаад валютын дуудлага худалдааг нэвтрүүлсэн бөгөөд 
өнөөдрийг хүртэл төв банкны интервенцийг дуудлага худалдааны зарчмаар 
явуулж байна (Зураг 4).
2.2. Ханшийн түүхэн хөдөлгөөнийг макро эдийн засгийн суурь 
үзүүлэлтүүдээр тайлбарлах нь

Энэ хэсэгт 1993 оноос 2017 оныг дуусталх хугацааны төгрөгийн гадаад 
валюттай харьцах ханшийн хөдөлгөөнийг чиглэл болон өөрчлөлтийн 
хурдаас нь хамааруулж 7 үед хуваан судаллаа. Дүрслэл 1 болон 2-т 
хугацааны үеүдэд харгалзах ханшийн өөрчлөлт, ханшийн систем, ханшид 
нөлөөлсөн макро эдийн засгийн хүчин зүйлс болон тухайн үеийн мөнгө, 
төсвийн бодлогын төлөвийг хураангуйлан харуулав. Энэ бүлгийн удаах 
хэсэгт хугацааны үе бүрт харгалзах ханшид нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг 
дэлгэрүүлэн тайлбарлана.

Валютын ханшид нөлөөлөгч макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдээс 
“мөнгөний нийлүүлэлт”, “төлбөрийн тэнцэл”, “түүхий эдийн үнэ-зэсийн 
үнэ” гэсэн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сонгон авч, ханшийн хөдөлгөөнийг 
тайлбарлахад ашигласан. Учир нь эдгээр хувьсагчид нь гадаад болон 
дотоодод хийгдсэн ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгааны ажлууд 
болон энэ судалгааны гуравдугаар хэсэгт хийсэн шинжилгээний үр дүнгээр 
ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлах чадвартай макро эдийн засгийн 
гол хувьсагчид болох нь тогтоогдсон юм. Хялбаршуулан тайлбарлавал 
“мөнгөний нийлүүлэлт” нь мөнгөний болон төсвийн бодлогын төлөвийг 
илэрхийлэх хувьсагч, “төлбөрийн тэнцэл” нь манай улсад орох, гарах 
гадаад валютын цэвэр урсгалыг илэрхийлэх хувьсагч, харин “түүхий 
эдийн үнэ-зэсийн үнэ” нь дэлхийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг илэрхийлэх 
хувьсагч болно.  

1. Тогтмол ханшийн дэглэмийг халав: 1993-1995 он
Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн 

засагт шилжсэнээр 1991-1993 онд ДНБ жилд дунджаар 7 хувиар буурч, 
инфляцийн түвшин 420 хувь хүртэл өсөж байв. Түүнчлэн Монгол улс олон 
улстай гадаад худалдаа хийдэг болсноор эдийн засгийн уналтын болон 
өндөр инфляцитай үеүдэд валютын ханшийг тогтмол барих боломжгүй 
болж, улмаар Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1993 оны 5 дугаар сарын 
27-ны өдрийн 3/145 дугаар тушаалаар тогтмол ханшийн дэглэмээс 
зохицуулалттай хөвөгч ханшийн дэглэмд шилжсэн байна. Төгрөгийн ханш 
эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрээр тодорхойлогдох нөхцөл бүрдэж, 1992 оны 
эцэст 40 төгрөгтэй тэнцэж байсан ам.долларын ханш 1995 оны эцэст 473.5 
төгрөгт хүрсэн байна.
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Монголбанк 1992 оны 10 дугаар сараас банкны зээлийн үлдэгдэлд 
хязгаар тогтоож, нийт зээл болон түүний эргэн төлөлтөд шууд хяналт тавьж 
эхэлсэн бөгөөд мөнгөний хатуу бодлогыг хэрэгжүүлснээр оны эхэнд 420 
хувьд хүрч байсан инфляци (1 дүгээр сард төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
ханшийг 40 төгрөгөөс 150 төгрөг болгон сулруулсан) 1993 онд 183 хувь, 
1995 онд 53.1 хувь хүртэл буурчээ. 

Импорт нэмэгдсэнээр гадаад худалдааны алдагдал нэмэгдэж байсан 
ч мөнгөний хатуу бодлого, зээл, мөнгөний агрегатуудыг дунд хугацааны 
зорилтот түвшинд барих бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байв. 
Монголбанк банкуудын илүүдэл нөөцийг татах зорилгоор 3 сарын 
хугацаатай сарын 10 хувийн хүүтэй, 1 тэрбум төгрөгийн ТБҮЦ-ыг анх 
арилжаалсан бөгөөд 1994 оны 2 дугаар хагасаас хоёрдогч захын арилжааг 
эхлүүлсэн байна. 

Монгол улсын эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт хийхэд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий 3 жилийн хугацаатай ESAF хөтөлбөрийг 
1993 оны 6 дугаар сард ОУВС-тай тохирсон бөгөөд тухайн үед гадаад 
валютын улсын цэвэр нөөц 25.2 сая ам.доллар байв. Гадаад валютын 
хадгаламж болон мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцаа 1993 оны 8 сард 40 
хувь байсан бол 1995 онд 20 орчим хувьд хүрсэн байна. 

УИХ-аас Валютын зохицуулалтын тухай хуулийг 1994 оны 5 дугаар 
сарын 12-ны өдөр баталснаар валютын харилцааг зохицуулсан эрх зүйн 
үндсэн акттай болсон.
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2. Азийн санхүүгийн хямрал: 1996-1999 он
Зүүн өмнөд Азийг хамарсан санхүүгийн хямрал, хөрш Орос улсын 

санхүү, эдийн засгийн хямрал зэрэг гадаад хүчин зүйлс манай улсын эдийн 
засагт шууд болон шууд бус замаар сөрөг нөлөө үзүүлж, зээл тусламжийн 
хэмжээ буурч, гадаад худалдааны нөхцөл муудав.

Шилжилтийн үед Монгол улсын эдийн засагт гарсан огцом савалгаа 
1996-1999 онд намжиж ДНБ жилд дунджаар 3.1 хувиар өсөж, 1995 оны эцэст 
53.1 хувьтай байсан инфляцийн түвшин 1999 онд 10.0 хувь болж буурав. 
Дээрх хугацаанд гадаад, дотоод эдийн засгийн хүчин зүйлс тогтвортой 
байсан бөгөөд эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор мөнгөний 
нийлүүлэлтийг 1996-1999 онд 2.2 дахин нэмснээр төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш 126.1 хувиар суларсан байна. 

Энэ хугацаанд ган, зуд зэрэг байгаль цаг уурын тааламжгүй нөхцөл байдал 
үүссэнээс гадна санхүүгийн системд үүссэн хямрал нь иргэдийн төгрөг 
болон банкны системд итгэх итгэлийг сулруулж, эдийн засагт долларжих 
явц эрчимжсэн. Иймд Сангийн сайд, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 153, 
155 дугаар хамтарсан тушаалаар Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүх төлбөр 
тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх зохицуулалтыг баталж 
хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Ингэснээр 1997 онд инфляцийн түвшин 3 дахин 
буурч 17.5 хувьд хүрэв. Мөн Монголбанкны интервенцийн хэмжээ өмнөх 
оноос цэвэр дүнгээр 2.6 дахин буурч 28.2 сая ам.доллар хүрчээ. 

Иймд мөнгөний хатуу бодлогыг ТБҮЦ-ны хүү болон хэмжээгээр 
дамжуулан мөнгөний нийлүүлэлтэд нөлөөлөх замаар үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлсэн байна. Мөн энэ үед улсын төсвийн орлогын бүрдэлт 
хангалтгүйгээс төсвийн алдагдлыг Төв банкны зээлээр нөхөх байдал 
давтагдсан хэвээр байв.  

2000 оны 2 дугаар сараас татан буугдсан Хөрөнгө оруулалт, технологи 
шинэчлэл (ХОТШ)-ийн банк, Сэргээн босголт банкуудын тэнцлийг 
банкуудын тэнцлийн нэгтгэлээс хассанаар системийн дүнгээр илүүдэл нөөц 
нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл, 1996, 1998 онуудын банк санхүүгийн хямралын 
дараа банкуудын зээл олгох сонирхол буурч, ТБҮЦ болон гадаадын 
банкууд дахь харилцах, хадгаламж зэрэг эрсдэл багатай активт эх үүсвэрээ 
байршуулах сонирхол илт давамгайлах болсон байна.

3. Монгол улсын эдийн засаг сэргэв: 2000-2006 он
Монгол улсын эдийн засаг 2000-2006 онд жилд дунджаар 6.0 хувиар 

өссөн бөгөөд 1996-1999 онд жилийн дундаж инфляцийн түвшин 20.3 хувь 
байсан бол 2000-2006 онд 7.0 хувь болж буурсан нь эдийн засаг сэргэж, 
тогтвортой өсөлтийн замд орсныг илтгэж байв. 

Дэлхийн зах зээл дээрх цэвэршүүлсэн зэсийн үнэ өсөж, Монгол улсад 
орох гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдсэнээр төлбөрийн 
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тэнцэл дээрх хугацаанд 543.7 сая ам.долларын ашигтай гарсан бол бодит 
ДНБ дээрх хугацаанд 50.3 хувиар өссөн үр дүн гарсан.

Гадаад болон дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдал таатай байсан энэ 
үед Төв банк болон Засгийн газар мөчлөг дагасан мөнгөний болон төсвийн 
тэлэх бодлого хэрэгжүүлж, Монголбанк сүүлийн 10 гаруй жилийн турш 
явуулж ирсэн мөнгөний хатуу бодлогоо сулруулж эхэлсэн байна. 

Түүнчлэн 2001 оноос банк, санхүүгийн салбарт их хэмжээний гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт хийгдэж, банк бус санхүүгийн байгууллагууд 
олноороо байгуулагдах болсон бөгөөд тус онд улсын хэмжээнд нийт 16 
банк, 28 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байв.  

Эдийн засаг тэлж, мөнгөний нийлүүлэлт, төсвийн зарлага нэмэгдсэнээр 
гадаад валютын эрэлт өссөн бөгөөд Монгол улсын импортын хэмжээ дээрх 
хугацаанд 972.8 сая ам.доллароор буюу 2.9 дахин нэмэгджээ. Уг хугацаанд 
Монголбанкнаас зарласан төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 94.5 
төгрөг буюу 8.8%-иар суларсан байна. Судалгаанд авч үзсэн бусад үеүдтэй 
харьцуулахад 2000-2006 онд төгрөгийн ханш харьцангуй тогтвортой байсан. 
Энэ нь нэг талаас төлбөрийн тэнцэл ашигтай, дэлхийн зах зээл дээр зэсийн 
үнэ өссөн зэргээс шалтгаалсан бол нөгөө талаас төв банкнаас валютын захад 
идэвхтэй оролцдог байснаас шалтгаалж байв. Тодруулбал төв банкнаас зах 
зээлд үүссэн гадаад валютын эрэлтийг хангах зорилгоор 2000-2006 оны 
хооронд цэвэр дүнгээр нийт 438.7 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний 
гадаад валют нийлүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, Монголбанкнаас жилд 
дунджаар гадаад валютын албан нөөцийн 26 хувьтай тэнцэх хэмжээний 
валютыг захад нийлүүлж байжээ. Гадаад валютын албан нөөц болон М2 
мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцаа 2000 онд 74 хувь байсан бол 2006 онд уг 
харьцаа 40 хувь болж буурсан байна.

4. Дэлхийн санхүүгийн хямрал: 2007-2009 он
Гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдал тогтворгүй болж эхэлсэн. Гэтэл 

2000-2006 онд хэрэгжүүлсэн мөчлөг дагасан бодлогын нөлөөгөөр Монгол 
улсад хямралын үед авч хэрэгжүүлэх бодлогын орон зай хязгаарлагдмал 
болсон байв. Дэлхийн зах зээл дэх зэсийн үнэ 2008 онд огцом унасан, 
дотоодын өргөн хэрэглээний барааны үнэ өссөн, эдийн засгийн идэвхжил 
суларсан зэрэг шалтгааны улмаас 2009 онд эдийн засгийн өсөлт -1.3 хувьд 
хүрсэн. 

Төгрөгийн ханш богино хугацаанд огцом сулрах нөхцөл бүрдсэн тул 
Монголбанк 2007-2009 оны хооронд нийт 1,159.1 сая ам.доллар захад 
нийлүүлснээс 2008 онд хамгийн өндөр буюу гадаад валютын албан 
нөөцийн 109 хувьтай тэнцэх хэмжээний1 валютыг захад нийлүүлсэн 
байна. Хүнс болон нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн огцом өсөлт нь үнийн 
дарамтыг ихээхэн нэмэгдүүлснээр инфляци 2008 оны эцэст 22.1 хувь 
1 2008 онд хийсэн нийт интервенцийг тухайн оны эцсийн байдлаарх ГВАН-тэй харьцуулав.
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гарав.  Макро эдийн засгийн ийм нөхцөлд байдалд Монголбанк 2009 оны 
эхээр мөнгөний бодлогын хүүг 4.25 нэгж хувиар нэмэгдүүлэн 14 хувьд 
хүргэж, гадаад валютын дуудлага худалдааг 7 хоногт 2 удаа тогтмол зохион 
байгуулдаг болсон байна.  Түүнчлэн Монгол улсын Засгийн газар ОУВС-
тай хамтран Стэнд-бай хөтөлбөрийг 2009 оны 4 дүгээр сараас эхлэн 18 
сарын хугацаатай хэрэгжүүлэх шийдвэрт хүрч, хууль эрх зүйн хувьд гадаад 
валютын зохиомол эрэлтийг хязгаарлах зорилгоор Төлбөр тооцоог үндэсний 
мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийг боловсруулан 2009 
оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр УИХ-аар батлуулсан байна. Эдгээр үйл 
явдал нь валютын ханшийн хэт хөөрөгдлөөс зайлсхийх боломжийг олгож, 
төгрөгт итгэх итгэл сэргэж, төгрөгийн ханш тогтворжин, банкны системээс 
харилцах, хадгаламж дайжих явдлыг зогсоож, улмаар мөнгөний бодлогыг 
сулруулах орон зайг бүрдүүлж өгсөн байна.

5. Монгол улсыг чиглэсэн валютын орох урсгал нэмэгдэв: 2010-2012 
он

Монгол улс 2009 онд бий болсон эдийн засгийн хүндрэлийг богино 
хугацаанд амжилттай туулав. Уул уурхайн томоохон ордуудыг ашиглаж 
эхэлснээр 2011 оноос Монгол улсыг чиглэсэн санхүүгийн хөрөнгийн урсгал 
нэмэгдэж эдийн засагт халалтын шинж тэмдгүүд илэрсэн. 2009 оноос эхлэн 
дэлхийн зах зээл дээрх цэвэршүүлсэн зэсийн үнэ өсөж, Оюу толгой төслийн 
гэрээг байгуулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, эдийн засгийн 
өсөлт 17.3 хувьд хүрсэн. 

Гадаад валютын орох урсгал нэмэгдсэн, эдийн засаг өсөлттэй гарсан энэ 
үед Засгийн газраас мөчлөг дагасан төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн. Уг 
бодлогын хүрээнд иргэн бүрт бэлэн мөнгө олгож, эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл, орон сууц худалдаж авахад үзүүлэх хөнгөлөлт, оюутны сургалтын 
төлбөр, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан халамжийн 
бодлого явуулж, 2010 онд нийт 315 тэрбум, 2011 онд 804 тэрбум, 2012 
онд 840 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна. Улмаар жилийн 
инфляцийн түвшин нэмэгдэн 2010-2012 онд дунджаар 12.0 хувьтай гарсан 
тул Монголбанк Монголбанк мөнгөний бодлогын төлөвийг удаа дараа 
хатууруулж, 2012 оны төгсгөлд бодлогын хүүг 13.3 хувь хүртэл өсгөсөн нь 
2010 оны эцэстэй харьцуулахад 2.3 нэгж хувиар өссөн үзүүлэлт байв.

Төсвийн үр ашиггүй тэлэх бодлого нь дотоодын хэрэглээг урамшуулж, 
улмаар бараа бүтээгдэхүүний импортын өсөлт, үйлчилгээний дансны 
алдагдлын өсөлтөөс шалтгаалсан урсгал дансны алдагдлыг нэмэгдүүлсэн. 
Бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөж, төгрөгийн ханш суларч, Монгол улсын 
гадаад валютын нөөц огцом буурав. 

Улмаар Монголбанк Хятадын Ардын банктай 5 тэрбум юаньтай тэнцэх 
үндэсний мөнгөн тэмдэгт солилцох своп хэлцлийн гэрээг 2011 оны 5 дугаар 
сард анх байгуулсан бөгөөд хэлцлийн хэмжээг 2012 онд 10 тэрбум юань, 2014 
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онд 15 тэрбум юань хүртэл тус тус нэмэгдүүлсэн байна. Түүнчлэн Монгол 
улсын Засгийн газар 2012 оны 12 дугаар сард анх удаа олон улсын зах зээлд 
1.5 тэрбум ам.долларын үнэт цаас (Чингис бонд) гарган арилжаалжээ. 

6. Төв банкнаас хэрэгжүүлсэн уламжлалт бус мөнгөний бодлого:  
2013-2016 он

Монголбанк 2012 оны сүүлийн хагаст нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийг 
бууруулах, өргөн хэрэглээний суурь бараа, бүтээгдэхүүний хангамжийн 
зах зээлийн зарчимд суурилсан байнгын тогтолцоог бий болгох зорилгоор 
Засгийн газартай хамтран “Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 
тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар 
тогтоолын хүрээнд баталсан байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүнсний 
гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах”, “Шатахууны 
жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах”, “Өргөн хэрэглээний 
импортын бараа, бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах”, “Барилгын салбарыг 
дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах”, “Нүүрсний аюулгүй 
нөөц бүрдүүлэх, түлш, эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангах, эрчим хүчний үнэ тарифыг тогтворжуулах” таван дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлсэн.

Эдгээр хөтөлбөрийн хүрээнд 2012-2016 онд нийт 4.9 их наяд төгрөг, 
үүнээс орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт 3.7 их наяд төгрөг, үлдсэн 
хөтөлбөрүүдэд 1.2 их наяд төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус банкуудад 
олгосон байна. 

“Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд 
хугацааны хөтөлбөр”-өөс гадна Монголбанкнаас дээрх хугацаанд Засгийн 
газраас хэрэгжүүлсэн “Сайн хөтөлбөр”-ийн санхүүжилтэнд 502 тэрбум 
төгрөг, “Ази, Европын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалт”-ын бэлтгэл ажлыг 
хангахад зориулж 233 тэрбум төгрөг, Ноолуурын хөтөлбөрт 30 тэрбум 
төгрөг, Хадгаламжийн даатгалын корпорацид 255 тэрбум төгрөг, Дотоод 
актив чанаргүйдэх эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд 815 
тэрбум төгрөг, орон сууцны барилгын нийлүүлэлтийг дэмжих зорилгоор 
535 тэрбум төгрөгийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр банкуудад олгосон байна.  
Өөрөөр хэлбэл, үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр болон бусад Засгийн газрын 
төсөл, хөтөлбөрүүдэд зориулж дээрх хугацаанд нийт 7.3 их наяд төгрөгийн 
эх үүсвэрийг зах зээлийн хүүнээс бага хүүгээр эдийн засагт нийлүүлжээ. 

Энэ үед дэлхийн зах зээл дэх зэсийн үнэ тасралтгүй буурч, 2013-2016 
оны хооронд зэсийн үнэ тонн тутамд 7913 ам.доллароос 5501 ам.долларт 
хүрсэн нь 30.5 хувиар буурсан үзүүлэлт байв. Түүнээс гадна Монгол 
улсад орох гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ хурдацтай буурч 
2016 оны эцэст -4,156.4 сая ам.долларт (Оюу толгой ХХК-ийн хөрөнгө 
оруулалтын буцаалт 4,274.3 сая ам.доллар) хүрсэн нь 2012 оны мөн үеэс 
8,428.9 сая ам.доллароор буурсан үзүүлэлт юм. Дэлхийн зах зээл дээрх 
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зэсийн үнэ буурсан, Монгол улсад орох гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
татарсан, төсөв болон мөнгөний тэлэх бодлогоор дамжин ипортын бараа 
бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдсэн зэрэг шалтгааны улмаас 2012 онд 1,639.1 
сая ам.долларын ашигтай байсан төлбөрийн тэнцэл 2013 онд 1,867.3 сая 
ам.долларын алдагдалтай гарсан. 

Гадаад орчны таагүй нөхцөл байдал, дотоод зах зээлд нийлүүлсэн их 
хэмжээний төгрөгийн нийлүүлэлтээс шалтгаалан төгрөгийн ханш огцом 
сулрах дарамт бий болсон. Иймд төв банкнаас 2013-2016 оны хооронд цэвэр 
дүнгээр 5.2 тэрбум ам.долларын интервенц хийж валютын захад оролцсон 
байна. Улмаар гадаад валютын улсын цэвэр нөөц 2014 оны 10 дугаар сараас 
эхлэн сөрөг утгатай болж, 2012 оны эцэстэй харьцуулахад Засгийн газар, 
төв банкны гадаад өрийн хэмжээ 2.5 тэрбум ам.доллар буюу 60 хувиар 
нэмэгджээ. 

Зураг 5. Дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт болон гадаад валютын 
интервенц (2013-2016 он)

Эх сурвалж: Монголбанк
Гадаад валютын улсын цэвэр нөөц 2012 оны эцэст 3,630.7 сая ам.доллартай 

тэнцэж байсан бол 2014 оны 11 дүгээр сараас эхлэн сөрөг утгатай болж, 
2016 оны эцсийн байдлаар -429.1 сая ам.долларт хүрсэн. Валютын захад 
төгрөгийн ханш огцом суларна гэсэн хүлээлт давамгайлж, банкууд болон 
банк бус санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдад худалдах гадаад валютын 
хэмжээнд хязгаар тогтоох, зарим үед зогсоох арга хэмжээ авч байв. Хятадын 
ардын банктай байгуулсан своп хэлцлээр бүрдүүлсэн гадаад валютын нөөц 
шавхагдаж, эцэстээ 2016 оны 2 дугаар хагасаас Монголбанкнаас валютын 
захад интервенц хийх боломж хумигдсан. Ийнхүү 2016 оны 8 дугаар сард 
Монголбанк бодлогын хүүгээ өмнө нь байгаагүй өндөр дүнгээр буюу 4.5 
нэгж хувиар нэмэгдүүлж 15 хувьд хүргэх бодлогын зайлшгүй шийдвэрийг 
гаргасан байна. 
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7. Монгол улс өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдав: 
2017 он

2016 оны сүүлийн хагас жилд эдийн засагт үүсээд байсан гол хүндрэл нь 
(i) төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлж, гадаад, дотоод өрийн эргэн төлөлтөө 
хийж чадахгүйд хүрч дампуурлаа зарлах, (ii) гадаад валютын улсын нөөц 
үргэлжлэн буурч, ханш сулрах дарамтыг зогсоож дийлэхгүй тохиолдолд 
банк, санхүүгийн системийн тогтвортой байдал алдагдах эрсдэл байв.

Зураг 6. Төсвийн шаардлагатай санхүүжилт

Эдийн засагт үүссэн хүндрэл, том дүнтэй гадаад өрийн эргэн төлөлтийг 
Монгол улс өөрийн дотоод нөөц боломжоор дангаар шийдвэрлэж 
чадахааргүй байсан тул олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагууд, бусад 
улс орнуудын урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийг авах зайлшгүй 
шаардлага үүссэн. Тиймээс Монгол улсын Засгийн газар 2017 оны 5 дугаар 
сараас эхлэн ОУВС-тай хамтран Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн.   

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр Хөгжлийн банкны евро бонд, 
Чингис бонд болон Дим сам бондын төлбөрийг Засгийн газрын бондоор 
амжилттай сольж, гадаад богино хугацаат өрийн дарамтыг бууруулж, дотоод 
эдийн засагт нааштай өөрчлөлтүүд гарч эхэлсэн.  Тухайлбал, төгрөгийн 
гадаад валюттай харьцах ханш тогтворжиж, гадаадын хөрөнгө оруулагчид, 
бизнес эрхлэгчдийн тодорхой бус байдал арилж, итгэл сэргэж эхэлсэн.  
Мөн тухайн үед нүүрсний экспортын өсөлт давхацсанаар эдийн засгийн 
идэвхжил сэргэж, 2017 оны эцэст эдийн засгийн өсөлт 5.1 хувьтай гарчээ. 
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын төгрөгийн ханшийн талаарх хүлээлт 
тогтворжиж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, төлбөрийн тэнцэл 
сайжирсан нь огцом суларч байсан төгрөгийн ханшийг тогтворжуулав. 

Монгол улсад орох гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2017 онд 1,355.1 
сая ам.долларт хүрч, төлбөрийн тэнцэл 1,459.9 сая ам.долларын ашигтай 
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гарсан байна. Тус онд гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Монголбанк валютын захаас 1,046.6 сая ам.долларыг худалдан авсан бөгөөд 
иргэд, аж ахуйн нэгжээс нийт 20 тонн алт худалдан авснаар 2017 оны эцэст 
гадаад валютын улсын нөөц 3,008.1 сая ам.долларт хүрчээ.

III. ХАНШИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ МАКРО  
БОЛОН МИКРО ХАНДЛАГА

3.1. Ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлах чиг хандлагын талаар
3.1.1. Ханшийг тодорхойлогч макро хүчин зүйлс
Ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарласан олон судалгааны ажлуудад тухайн 

хоёр орны эдийн засгийн хамаарлыг авч үздэг бөгөөд валютын ханш нь хоёр 
орны мөнгөний харьцангуй үнээр тодорхойлогддог гэж таамагладаг. Энэ 
төрлийн ихэнх судалгааны ажлуудад үнэ нь  мөнгөний нийлүүлэлт, хүүний 
түвшин, бүтээмжийн ялгаа, Засгийн газрын өр, худалдааны нөхцөл болон 
гадаад цэвэр актив зэрэг тухайн улс хоорондын макро эдийн засгийн суурь 
хүчин зүйлсийн ялгаагаар тодорхойлогддог.

Валютын ханшийг тодорхойлогч үндсэн макро загварууд
Аж үйлдвэржсэн орнууд 1970-аад оны үед ханшийн чөлөөт хөвөгч 

системийг хүлээн зөвшөөрснөөр ханшийг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн 
загварт мөнгөний хандлага давамгайлах болжээ. Мөнгөний хандлагаар 
валютын ханшийг хоёр улсын мөнгөний харьцангуй үнэ гэж үзэх бөгөөд 
мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтийн харьцаагаар харьцангуй үнийг тодорхойлно. 
Түүнчлэн, энэхүү загвар нь хэд хэдэн үндсэн таамаглалд суурилдаг. Үүнд:

1) Үнэ маш уян хатан,
2) Дотоод болон гадаад активууд өөр хоорондоо төгс оролдог,
3) Худалдан авах чадварын тэнцвэр (паритет) хангагддаг,
4) Хүүгийн тэнцвэр (паритет) хангагддаг.
Үүнээс худалдан авах чадварын тэнцвэр хангагдах нөхцөлийг Dornbus-

ch (1976)-ийн мөнгөний загварт “Sticky-price” нөхцөл буюу үнийн хөшүүн 
байдлаар сулруулсан байдаг. Тус загварт худалдан авах чадварын тэнцвэр нь 
зөвхөн урт хугацаанд хангагддаг гэж үздэг бөгөөд үнийн хөшүүн байдлыг 
валютын ханш болон хүү гэсэн хувьсагчдын огцом өөрчлөлт нөхдөг учир 
ханш нь урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээс огцом  өөрчлөгддөг “overshoot” 
гэж үздэг. 

Ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлах хоёр дахь хандлага нь Баланс-
багцын (portfolio-balance) загвар юм (Branson болон Henderson, 1985). 
Өмнөх загвараас ялгаатай нь энэ загварт гадаад болон дотоод активууд 
хэзээ ч төгс орлодоггүй гэж үздэг. Энэхүү таамаглалын гол үр дүнд тухайн 
валютын эрсдэлийн нэмэгдлийг хүүний тэнцвэрийн нөхцөлтэй уяснаар 
валютын ханш нь мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтээс гадна бүх дотоод болон 
гадаад активуудын эрэлт, нийлүүлэлтээр тодорхойлогддог.
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Гурав дахь хандлага нь 1980-аад оны үед анх үүссэн, саяхныг хүртэл 
Шинэ нээлттэй макро эдийн засгийн онол (NOEM)-ын хүрээнд хөгжиж 
ирсэн микро суурьтай, үнийн уян хатан бус байдал болон төгс бус 
өрсөлдөөнийг авч үздэг Динамик, стохастик ерөнхий тэнцвэр (DSGE)-ийн 
загвар юм. Сүүлийн үед хийгдсэн NOEM-ын загварууд (тухайлбал, Obst-
feld болон Rogoff, 1995) нь бүрэн микро суурьтай загварууд болон хөгжсөн 
байна. Гэвч эдгээр загваруудыг эмпирик судалгаанд ашиглахад тулгарч буй 
асуудал нь тухайн улсын өвөрмөц онцлог, шинж чанарыг тусгасан микро 
суурийг тодорхойлох явдал байдаг. Тухайлбал, зарим орны хувьд зах зээл 
дээрх үнэ тогтох үйл явц (богино хугацаанд худалдан авах чадварын тэнцвэр 
хангагддаг гэсэн таамаглал)-ыг загварчилдаг бөгөөд зарим орнуудын хувьд 
үүнийг загварчлах боломжгүй байдаг. Тиймээс Sarno (2001) микро суурьтай 
загварын онцлогийг энэ нь зөв, эсвэл илүү дээр хувилбар гэж тодорхойлоход 
хүндрэлтэй тухай дурдсан байна.

Макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсэд суурилсан валютын ханшийн 
загвар нь богино болон дунд хугацаанд ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлах, 

эсвэл таамаглал хийхэд амжилт үзүүлдэггүй байна.
Ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлахад хамгийн түгээмэл ашигладаг 

сүүлийн аргачлал нь бүтээмжийн ялгаагаар тайлбарлах хандлага юм. 
Бодит ханш гэж тухайн хоёр орны бараа, бүтээгдэхүүний харьцангуй үнээр 
засварласан нэрлэсэн ханшийг ойлгодог. Balassa (1964) болон Samuelson 
(1964) нарын судалгааны ажлуудад худалдан авах чадварын тэнцвэрийн 
нөхцөлийг сулруулж, бодит ханшийг худалдаалагддаггүй барааны 
харьцангуй үнээс хамааруулан, бүтээмжийн ялгаанаас хамаарсан функцээр 
илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл, Balassa-Samuelson-ны таамаглал нь тухайн 
хоёр орны худалдаалагддаг барааны зах зээл дэх хөдөлмөрийн бүтээмжийн 
өсөлтийн ялгаа нь бодит ханшийн хөдөлгөөнийг тодорхойлдог гэж үздэг. 
Эмпирик судалгааны үр дүнгүүд ч мөн адил бүтээмжийн ялгаа нь ханшийн 
хөдөлгөөнийг тодорхойлогч гол хүчин зүйл болохыг харуулдаг. 

Харамсалтай нь макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсэд суурилсан 
дээр дурдсан валютын ханшийн загварууд нь богино хугацаанд ханшийн 
хөдөлгөөнийг тайлбарлах, эсвэл таамаглал хийхэд дангаараа амжилт 
үзүүлдэггүй байна. Тухайлбал, 20-оод жилийн өмнө Meese болон Rogoff 
(1983) нарын судалгааны ажилд хэд хэдэн валютын ханшийн загваруудын 
тайлбарлах чадварыг харьцуулан үзэж, богино болон дунд хугацааны 
ханшийн хөдөлгөөнийг (хэлбэлзлийг) тайлбарлах ямар ч бүтцийн загвар 
байхгүй болохыг тогтоосон байдаг. Хэдийгээр одоог хүртэл энэ чиглэлийн 
судалгааны ажлууд хийгдсээр байгаа ч Meese болон Rogoff (1983) нарын үр 
дүн нь ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлах судалгааны ажлуудын чиглэлд 
огцом эргэлтийг бий болгожээ. Түүнчлэн Obstfeld болон Rogoff (2000) 
нарын судалгааны ажилд валютын ханш болон макро хувьсагчдын хооронд 
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маш сул хамаарал байгааг дурдаж, үүнийг “ханшийн үл холбогдох оньсого 
буюу exchange rate disconnect puzzle” хэмээн тодорхойлсон байдаг. 

Ханш макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсээр бүрэн 
тайлбарлагддаггүй шалтгаан

Судлаачдын үзэж байгаагаар ханшийн макро хувьсагчтай үл холбогдох 
оньсогыг үндсэндээ дөрвөн суурь шалтгаанаар тайлбарладаг. Үүнд:

Нэгдүгээрт, зарим судлаачид макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс 
яагаад ханшийн хөдөлгөөнийг маш бага таамаглах чадвартай байгааг 
параметрүүдийн тогтворгүй байдалтай холбон авч үзсэн бөгөөд бүтцийн 
загваруудын параметрүүд хугацааны турш тогтворгүй байгаа нь шалтгаан 
байх магадлалтай гэсэн үр дүн гаргасан байна. Sarno болон Taylor (2002, 135) 
нарын судалгаанд энэхүү параметрүүдийн тогтворгүй байдал нь бодлогын 
дэглэм өөрчлөгдөх, загвар дахь гол тэгшитгэлүүд (мөнгөний эрэлт, эсвэл 
худалдан авах чадварын тэнцвэр зэрэг)-ийн далд тогтворгүй байдал, эсвэл 
хугацааны турш агентуудын макро эдийн засгийн хүчин зүйлсэд үзүүлж буй 
ялгаатай хариу үйлдлүүд (heterogeneity) зэрэг хүчин зүйлстэй холбоотой 
байх боломжтой талаар дурдсан байдаг.

Хоёрдугаарт, судлаачдын анхаарлыг татаж байгаа бас нэгэн сэдэв бол 
хэрвээ валютын ханш болон макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийг 
шугаман бус аргаар загварчилбал тайлбарлах чадвар нэмэгдэх эсэх асуудал 
юм. Хэдийгээр зарим судалгаануудад (тухайлбал, Taylor болон Peel 2000) 
ханш болон макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийг шугаман бус аргаар 
загварчилдаг боловч энэ нь макро эдийн засгийн бүтцийн загваруудын 
таамаглах чадварыг сайжруулах эсэх нь одоо ч тодорхойгүй байна. 

Гуравдугаарт, валютын ханшийн загваруудад ашигладаг гол таамаглалууд 
нь нийцгүй байх магадлалтай. Хоёр үндсэн таамаглалыг хамгийн түрүүнд 
авч үздэг бөгөөд үүнд Худалдан авах чадварын тэнцвэр болон Хүүний 
тэнцвэр юм. Эхний таамаглалын хувьд худалдан авах чадварын тэнцвэр нь 
маш урт хугацаанд хангагдах магадлалтай ч богино болон дунд хугацаанд 
хангагддаггүй гэдэгтэй ихэнх судлаачид (Taylor болон Taylor 2004) санал 
нийлдэг. Нөгөө талаас, Д.Ган-Очир болон Т.Оюунбаатар (2010) нарын 
судалгааны ажилд хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засагт худалдан 
авах чадвараар ханшийн тэнцвэрт түвшинг хэмжих нь тохирдоггүй гэдэгтэй 
судлаачид бүрэн санал нийлдэг болохыг дурдсан байдаг. Үүнтэй ижил 
асуудлыг хүүний тэнцвэрийн хувьд ч мөн адил судалсан байдаг. Үнэндээ 
хүүний зөрүү нь ирээдүйн ханшийн хөдөлгөөнийг таамаглах гол хүчин зүйл 
гэдгийг ихэнх судалгаанууд үгүйсгэдэг бөгөөд урт хугацааны үнэлгээнүүд 
бага зэрэг эерэг үр дүнтэй гардаг. 

Эцэст нь, Flood болон Rose (1995) нар нэрлэсэн ханш нь макро эдийн 
засгийн суурь хүчин зүйлстэй онолын хувьд хамааралтай боловч нэрлэсэн 



176

Валютын ханш, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс Д.Баянзул, П.Мөнхбаяр,  
О.Одгэрэл, Б.Мөнхзул, Х.Саруул

ханш нь илүү хэлбэлзэл өндөртэй байдаг гэдгийг онцолсон байдаг. Тиймээс 
энэхүү ханшийн хэт өндөр хэлбэлзэл нь макро эдийн засгийн суурь 
хүчин зүйлс ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлаж чадахгүй байгаагийн гол 
шалтгаан гэж үздэг бөгөөд магадгүй ханшийн стандарт загваруудад ямар 
нэгэн чухал хувьсагч орхигдож байна гэсэн дүгнэлт хийжээ. Энэ талаар 
хийсэн олон судалгааны ажлуудад янз бүрийн хувьсагчдийг санал болгодог 
бөгөөд үүнд ханшид нөлөөлдөг макро эдийн засгийн шокууд, зах зээлд 
оролцогчдын оновчгүй үйл хөдлөл (irrationality), эрсдэл хайсан хөөсрөлт 
болон хуйвалдааны шинжтэй үйл хөдлөлүүд багтдаг.

Урт хугацааны ханшийн таамаглал хийх боломж
Хэдийгээр макро эдийн засгийн загварууд болон эдийн засгийн суурь 

хүчин зүйлс нь богино хугацааны ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлахад 
төдийлөн тус болдоггүй ч урт хугацааны хөдөлгөөнийг тайлбарлах 
боломжтой гэж олон судлаачид баталдаг. Тухайлбал, Martin Eichenbaum 
болон Charles Evans нарын судалгаагаар валютын ханш болон мөнгөний 
нийлүүлэлтийн онолын хамаарал нь урт хугацаанд оршдог, тодруулбал, 
ойролцоогоор хоёр жилийн дараа ажиглагддаг хэмээн дүгнэсэн байдаг. 
Стандарт мөнгөний онолуудад мөнгөний нийлүүлэлтийн огцом бууралт 
нь тухайн валютын ханшийг чангаруулах нөлөөтэй гэж үздэг. Мөн Eichen-
baum болон Evans нарын судалгааны үр дүнгээр мөнгөний хатуу бодлого нь 
ам.доллар (дотоодын валют)-ыг чангаруулах нөлөөтэй бөгөөд бүрэн нөлөө 
нь 2 жилийн дараа ажиглагддаг болох нь тогтоогдсон. Энэ нь макро эдийн 
засгийн загварууд зөвхөн урт хугацааны ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлах 
боломжтой болохыг харуулж байна. 

Бодит ханшийн урт хугацааны хөдөлгөөнийг макро эдийн засгийн 
суурь хүчин зүйлсэд суурилсан бүтцийн загваруудаар тайлбарлах 

боломжтой.
Түүнчлэн, Д.Ган-Очир болон Т.Оюунбаатар (2010 он) нар дотоод, гадаад 

хүүний зөрүү, худалдааны нөхцөлийн индекс, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт, гадаад худалдаанаас хамааралтай байдлын зэрэг, гадаад цэвэр 
актив болон Засгийн газрын зардал гэсэн макро хувьсагчид нь манай орны 
хувьд бодит валютын ханшийн тэнцвэрт түвшинг тодорхойлогч хүчин 
зүйлсээр ашиглагдах боломжтой гэсэн дүгнэлтийг хийжээ. 

3.1.2. Ханшийг тодорхойлогч микро хүчин зүйлс
Валютын ханшийг тодорхойлогч уламжлалт загварууд нь урт хугацааны 

трендийг тайлбарлахад тохиромжтой хэдий ч богино хугацаанд валютын 
ханшийг таамаглах, эсвэл валютын ханшийн дараагийн үйл хөдлөлийг 
тайлбарлахад учир дутагдалтай байдаг (Frankel болон Rose, 1995; Flood 
болон Taylor, 1996) талаар өмнөх хэсэгт авч үзсэн. Учир нь макро эдийн 
засгийн загваруудад валютын захад оролцогчид ижил бөгөөд төгс 
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мэдээлэлтэй, арилжааны зардалгүй, арилжаа хийх үйл ажиллагаа нь 
хоорондоо холбоогүй гэсэн таамаглал дээр үндэслэдэг бол микро суурьтай 
загваруудад оролцогчид нь ялгаатай, мэдээлэл нь тэгш бус, гадаад валют 
худалдан авах болон худалдах ханшийн зөрүүгээр арилжааны зардлыг 
нөхдөг зэрэг илүү бодитой таамаглалыг авч үздэг.   

Арилжааны урсгал (Order flow) болон валютын ханш
Evans болон Lyons (2002) нар мэдээллийн тэгш бус байдал болон 

арилжаанд оролцогч агентуудын рациональ биш үйл хөдлөл нь богино 
хугацаанд ханшийн хөдөлгөөнийг бий болгодог гэж үзсэн бөгөөд тэдгээрийн 
дэвшүүлсэн “Багцын шилжилтийн загвар (Portfolio shifts model)” нь микро 
суурьтай ханшийн судалгаануудад өргөн ашиглагддаг. Энэхүү загвараар 
арилжааны урсгал (order flow)-ыг эдийн засгийн микро бүтцийг илэрхийлэх 
үндсэн хувьсагч болгон ашигладаг. 

Evans болон Lyons (2002) нарын тодорхойлсноор арилжааны урсгал 
гэдэг нь гадаад валют  худалдан авах болон худалдах захиалгын зөрүү буюу 
эдийн засаг дахь гадаад валют худалдан авах дарамтыг илэрхийлэх хувьсагч 
байна. Арилжааны урсгал эерэг гарах нь гадаад валют худалдан авах 
саналын хэмжээ нь худалдах саналын хэмжээнээс давж байгааг илэрхийлэх 
бөгөөд энэ нь дотоод валютын ханшийг сулруулах нөлөө үзүүлнэ. 

Макро суурьтай загваруудад ханшийн суурь хүчин зүйлст гарсан 
өөрчлөлтийг зах зээлд оролцогчид ижил байдлаар хүлээн авч, рациональ 
хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үздэг. Харин бодит амьдрал дээр мэдээлэл тэгш 
бус байх бөгөөд ханшийн суурь хүчин зүйлст гарсан өөрчлөлтийг зах зээлд 
оролцогчид ялгаатай байдлаар хүлээн авч, ялгаатай хариу үйлдэл үзүүлдэг. 
Арилжааны урсгал нь дээрх мэдээллийн тэгш бус байдал болон зах зээлд 
оролцогчдын рациональ бус үйл хөдлөлийг төлөөлөх чадвартай хувьсагч 
юм. 

Микро бүтэцтэй загварууд нь зах зээлийн талаар илүү бодитой 
таамаглалд суурилдаг тул богино хугацааны ханшийн хэлбэлзлийг илүү 

сайн тайлбарладаг
Гадаад валютын ханшийн хөдөлгөөнийг судалсан олон ажлуудад 

арилжааны урсгал нь богино хугацааны ханшийн хөдөлгөөнийг тайлбарлах 
чадвартай хувьсагч болохыг тогтоосон байдаг. Тухайлбал, Evans болон Ly-
ons (2002) нар арилжааны урсгалын тоон мэдээлэл нь Германы марк болон 
ам.долларын ханшийн өдрийн хэлбэлзлийн 60 хувийг, Японы иен болон 
ам.долларын ханшийн өдрийн хэлбэлзлийн 40 хувийг тус тус тайлбарлаж 
байгааг илрүүлжээ. Түүнээс гадна Evans болон Lyons (2005a) нар арилжааны 
урсгал ашиглан ханшийн богино хугацааны хэлбэлзлийг таамаглах нь 
стандарт макро эдийн засгийн загварууд болон random walk загваруудыг 
ашигласнаас хавьгүй илүү болохыг тогтоосон байна. 
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3.2. Арга, аргачлал
3.2.1. Ханшийн макро суурьтай загвар
Валютын ханш дунд, урт хугацаанд эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсээр 

тодорхойлогддог бөгөөд валютын ханшид чухам ямар хүчин зүйлс нөлөөлж 
буйг судлахдаа судлаачид (i) мөнгөний хандлага, (ii) хүүгийн тэнцвэрт 
тулгуурласан багцын балансын хандлага, (iii) микро суурьтай ерөнхий 
тэнцвэрийн загварууд зэрэг ерөнхий 3 аргачлалаар судалдаг (III хэсэг). 
Гэвч дээрх судалгаануудын үр дүнд валютын ханшид урт болон богино 
хугацаанд нөлөөлөх хүчин зүйлс нь ялгаатай болохыг тогтоосон байдаг. 
Түүнчлэн макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг 
эконометрик аргачлалаар үнэлэхэд энгийн регрессийн аргыг ашиглахад 
техникийн шинжтэй бэрхшээл олон тохиолддог. Эдгээрээс хамгийн түгээмэл 
тохиолддог асуудал нь эдийн засгийн тоон үзүүлэлтүүд ихэвчлэн I(0) буюу 
тэг эрэмбийн процесс биш байх явдал байдаг. Хамгийн бага квадратын 
аргыг ашиглан хийсэн үнэлгээ гажилтгүй байхын тулд ашиглах хувьсагчид 
бүгд тэг эрэмбийн процесс байхыг шаарддаг.

Харин Энгле, Гранжер нар (1987) нэгдүгээр эрэмбийн хувьсагчдын урт 
хугацааны хамаарлыг хамгийн бага квадратын аргыг ашиглан үнэлэх аргыг 
танилцуулсан байдаг. Ингэхдээ үнэлгээнд ашиглагдах хувьсагчдыг (1) 
тэгшитгэлд үзүүлсний дагуу хамгийн бага квадратын аргаар үнэлдэг. 

(1)
Энд  нь хамааран хувьсагч,  нь тайлбарлагч хувьсагчдын вектор,  

нь үнэлгээний үлдэгдэл бөгөөд энэ нь (2) тэгшитгэлд үзүүлсэн хэлбэртэй 
байна. Регрессийн үлдэгдлийг стационар эсэхийг (2) томьёоны дагуу 
хамгийн бага квадратын аргаар шалгадаг бөгөөд  нөхцөл 
хангагдсан тохиолдолд (1) тэгшитгэлээс гарсан үр дүн нь гажилтгүй байдаг. 

(2)

Өмнө дурдсан (1) болон (2) тэгшитгэлийг нэгтгэж (3) тэгшитгэлийг 
гаргаж болох бөгөөд Энгле-Гранжерийн аргаар уг тэгшитгэлийг үнэлснээр 
хувьсагчид хоорондын урт болон богино хугацааны хамаарлыг зэрэг 
харуулдгаараа давуу талтай. 

(3)

Уг судалгаанд Энгле-Гранжерийн коинтегрейшний аргыг ашиглан урт 
хугацаанд валютын ханшид нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг тодорхойлсон.
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3.2.2. Ханшийн микро суурьтай загвар
Багцын шилжилтийн загвар нь макро болон микро суурьтай ханшийн 

загвар бөгөөд макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийг хүүний зөрүүгээр, харин 
микро хүчин зүйлсийг арилжааны урсгалаар тус тус илэрхийлдэг.        

 (1)

Энд  нь ханшийн өөрчлөлт,  нь арилжааны урсгал,  нь 
хоёр орны валютын хүүний зөрүүг тус тус илэрхийлнэ. Хэрэв арилжааны 
урсгалын өмнөх коэффициент  эерэг бөгөөд ач холбогдолтой гарвал 
гадаад валютыг худалдан авах дарамт нь дотоодын ханшийг сулруулдаг 
гэсэн дүгнэлтэд хүрнэ. 

Хөгжиж буй орнуудын хувьд гадаад валютын зах зээлийн дэд бүтцийн 
хөгжил сул байдгаас хөгжсөн орнуудтай харьцуулахад гадаад валютын зах 
зээл илүү үр ашиггүй ажиллах хандлагатай байдаг. Гадаад валютын зах зээл 
үр ашигтай ажиллаж чадахгүй байгаа нөхцөлд мэдээллийн ханшид үзүүлэх 
нөлөө хугацааны хоцрогдолтой явагддаг (Duffour, Marsh and Phylaktis, 
2010). Иймд Evans болон Lyons (2002) нарын дэвшүүлсэн загварт хугацааны 
хоцрогдолтой хувьсагчдыг нэмж оруулсан үнэлгээг энэхүү шинжилгээнд 
ашигласан. 

       (2)
Арилжааны урсгал нь дээр дурдсанчлан гадаад валют худалдан авах 

дарамтыг илэрхийлэх бөгөөд гадаад валют худалдан авах санаачилгаар 
хийгдсэн нийт арилжааны дүнгээс худалдах санаачилгаар хийгдсэн нийт 
арилжааны дүнг хассанаар тодорхойлогдоно. Эндээс арилжааг агент 
худалдах, эсвэл худалдан авах санаачилгын алинаар өдөөгдөж хийгдсэн 
болохыг тодорхойлох асуудал үүсэхээр байгаа юм. Тиймээс энэхүү 
судалгаанд Duffuor, Marsh болон Phylaktis (2010) нарын арилжааны 
урсгалын мэдээллийг ашиглан хийсэн Ганийн гадаад валютын ханшийн 
хэлбэлзлийн судалгаанд үндэслэн “Иргэд, аж ахуй нэгжийн худалдан авсан, 
эсвэл худалдсан гадаад валют нь тэдгээрийн санаачилгаар хийгддэг” гэсэн 
үндсэн таамаглал дэвшүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл, банк хоорондын зах дээр 
хийгдсэн арилжааны хувьд аль банкны саналаар арилжаа хийгдсэнийг 
тодорхойлоход хүндрэлтэй тул банкны зөвхөн иргэд, аж ахуй нэгжтэй 
хийсэн гадаад валютын арилжааны тоон мэдээллийг ялган авч арилжааны 
урсгалыг тооцсон гэсэн үг юм.  
3.3. Шинжилгээ, үр дүн

Судалгаанд 1994 оны 1 дүгээр сараас 2017 оны 12 дугаар сар хүртэлх 
хугацаатай сарын тоон үзүүлэлтүүдийг ашигласан. Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний тоон өгөгдлийг улирлаас сард шилжүүлсэн бөгөөд ингэхдээ 
улирлын тоог саруудад тэнцүү тархаах аргыг ашигласан. Түүнчлэн судалгаанд 
ашиглах тоон үзүүлэлтүүдийг сонгохдоо валютын ханшид нөлөөлөгч хүчин 
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зүйлсийг судалсан гадаадын болон дотоодын судлаачдын судалгааны үр 
дүн, ашиглах тоон үзүүлэлтийн шинж чанар зэргийг харгалзаж үзсэн болно.

Бодит үйлчилж буй ханшийн хөдөлгөөн нь Монгол улсын гадаад 
худалдааны өрсөлдөх чадварт гарах өөрчлөлтийг харуулах нэг үзүүлэлт 
бөгөөд гадаад худалдааны бодлогод харгалзан үзэх чухал хүчин зүйлсийн 
нэг гэж үздэг. Иймд бид судалгаандаа төгрөгийн нэрлэсэн ханшаас илүүтэй 
бодит ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судлахыг зорьсон. 

Зураг 7. Төгрөгийн нэрлэсэн болон 
бодит үйлчилж буй ханш

Эх сурвалж: Монголбанк

Зураг 8. Мөнгөний нийлүүлэлт болон 
Хэрэглээний Үнийн Индекс (ХҮИ)

Эх сурвалж: Монголбанк, ҮСХ

Зураг 7-д төгрөгийн нэрлэсэн болон бодит үйлчилж буй ханшийн индекс, 
Монголбанкнаас зарласан төгрөгийн ам.доллартай харьцах сарын дундаж 
ханшийг харуулав. Зургаас үзэхэд төгрөгийн бодит ханш 2000 оноос хойш 
чангарсан бол төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш эсрэгээрээ суларсан 
байна. Энэ нь гадаад худалдааны түнш улс орнуудтай харьцуулахад Монгол 
улсын инфляцийн түвшин өндөр байснаар тайлбарлагдана.

Зураг 8-д улсын инфляцийн түвшнээс 2010 оны 12 дугаар сарыг 100-
тай тэнцүү байхаар үүсгэсэн хэрэглээний үнийн индекс болон М2 мөнгөний 
нийлүүлэлтийг үзүүлэв. Дээрх 2 үзүүлэлт нь хоорондоо маш хүчтэй 
хамааралтай байгаа нь зургаас харагдах бөгөөд ХҮИ болон М2 мөнгөний 
нийлүүлэлт хоорондоо 96 хувийн корреляци хамааралтай байна. Түүнчлэн 
Гранжерийн учир шалтгааны тестээр дээрх үзүүлэлтүүдийг шинжилж 
үзэхэд мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх нь ХҮИ өсөх шалтгаан болдог болох 
нь тогтоогдсон. Иймд Монгол улсын тоон өгөгдөл дээр мөнгөний нейтрал 
чанар буюу мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт нь инфляцийг бий болгож 
байгааг энгийн шинжилгээний үр дүнгээс харж болохоор байна. Дотоодын 
үнийн түвшин өндөр, төгрөгийн нийлүүлэлт их байхын хэрээр төгрөгийн 
гадаад валюттай харьцах ханш сул байх нөхцөл бүрддэг.
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Зураг 9. Гадаад худалдаа,  
урсгал данс

Эх сурвалж: Монголбанк, ГЕГ

Зураг 10. ГШХО болон  
төлбөрийн тэнцэл

Эх сурвалж: Монголбанк

Валютын ханшид төлбөрийн тэнцэл, түүний бүрэлдэхүүн болох гадаад 
худалдаа, урсгал данс, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт зэрэг хүчин зүйлс 
нөлөөлдөг болохыг судлаачид тогтоосон байдаг. Монгол улсын хувьд 
томоохон төслийн бүтээн байгуулалт эхэлснээр гадаадаас Монгол улсад 
оруулах хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн бөгөөд үүнтэй зэрэгцээд мөнгөний 
нийлүүлэлт өссөнтэй холбоотойгоор 2010-2014 онд гадаад худалдааны 
эргэлт нэмэгдэж, урсгал дансны алдагдал өссөн.

Зураг 11. Улсын нэгдсэн төсвийн 
орлого, зарлага

Эх сурвалж: Сангийн яам

Зураг 12. ДНБ болон зээлийн өрийн 
үлдэгдэл

Эх сурвалж: Монголбанк, ҮСХ

Томоохон төслийн бүтээн байгуулалт 2010 оноос эхэлснээр Монгол 
улсын төсөвт төвлөрөх орлого нэмэгдэж энэ хэмжээгээр төсвийн зарлага 
нэмэгдэж ирсэн бөгөөд Монгол улсын төсөв 2010 оноос хойш алдагдалтай 
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явж иржээ. 
Зураг 12-аас үзэхэд мөн л 2010 оноос эхлэн зээл олголт эрчимжсэн бөгөөд 

зээл олголт болон төсвийн зарлага нэмэгдсэн, хөрөнгө оруулалтаар хийсэн 
бүтээн байгуулалтын нөлөөгөөр Монгол улсын эдийн засаг 2010-2014 онд 
эрчимтэй өссөн байна. 
Зураг 13. Гадаад худалдааны нөхцөл, 

экспортын үнэ

Эх сурвалж: Монголбанк

Зураг 14. Гадаад, дотоод хүүгийн 
түвшин

Эх сурвалж: Монголбанк, ҮСХ

Монгол улсын экспортын голлох бүтээгдэхүүн болох зэс болон 
нүүрсний үнэ нь гадаад худалдааны нөхцөлд нөлөөлөх гол хүчин зүйл 
болдог. Түүнчлэн Монгол улсын гадаад худалдааны өрсөлдөх чадвар сайтай 
үе болох 2010 онд Оюу толгой төслийн бүтээн байгуулалт эхэлсэн бөгөөд 
гадаадаас оруулсан хөрөнгө оруулалт, төсвийн зарлага тэлж, зээл олголт 
нэмэгдсэн, эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ өссөн зэрэг нь 2010-2014 онд Монгол 
улсын эдийн засгийг өсгөхөд нөлөөлсөн бөгөөд макро эдийн засгийн бүхий 
л хүчин зүйлс эдийн засгийг халаах чиглэлд нөлөөлж байсан нь богино 
хугацаанд эдийн засаг хурдтай өсөх шалтгаан болж байжээ.

Зураг 14-аас үзэхэд Монгол улс зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнтэй 
холбоотойгоор үнийг чөлөөлсөн нь инфляцийн дарамтыг бий болгож 
улмаар хүүгийн түвшин 1990-ээд онд огцом нэмэгдсэн бөгөөд 2000 оноос 
төв банкны үнэт цаасны хүүгийн түвшин 1-2 оронтой тоонд хадгалагдсан 
байна. Харин 2010-2014 онд эдийн засагт халалт бий болсны улмаас 
инфляцийн дарамт өндөр байсан тул дотоодод хүүгийн түвшин өсөх болсон. 
Гэтэл Дэлхийн санхүүгийн хямралыг даван туулах зорилгоор хөгжингүй 
улс орнууд хүүгийн түвшнээ бууруулах бодлого баримталсан нь дотоод 
болон гадаад хүүгийн зөрүү 2008 оноос хойш нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байна. 

3.3.1. Макро суурьтай загварын шинжилгээний үр дүн
Валютын ханшийн урт хугацааны хөдөлгөөн нь эдийн засгийн суурь 
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хүчин зүйлсээр тодорхойлогддог талаар өмнөх хэсэгт тайлбарласан (III 
хэсэг) бөгөөд манай орны хувьд урт хугацаанд валютын бодит ханшид 
макро эдийн засгийн чухам ямар хүчин зүйлс илүү нөлөөлж буйг Энгле-
Гранжерийн коинтегрейшний аргыг ашиглан тодорхойллоо. 

Бодит үйлчилж буй ханшийн хөдөлгөөн нь Монгол улсын гадаад 
худалдааны өрсөлдөх чадварт гарах өөрчлөлтийг харуулах нэг үзүүлэлт 
бөгөөд гадаад худалдааны бодлогод харгалзан үзэх чухал хүчин зүйлсийн 
нэг гэж үздэг. Харин валютын ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг сонгохдоо 
гадаадын болон дотоодын судалгааны ажлуудын үр дүнд үндэслэсэн бөгөөд 
давхардсан тоогоор нийт 28 хувьсагч ашиглаж, үнэлгээнээс статистикийн 
хувьд ач холбогдолгүй, тархалтын хувьд нэгдүгээр эрэмбийн процесс биш 
хувьсагчдыг хасаж, 90%, 95%, 99%-ийн итгэх интервалд ач холбогдолтой 
хувьсагчдыг тодорхойллоо.

Хүснэгт 1. Валютын ханшид урт хугацаанд нөлөөлөгч хүчин  
зүйлсийн үнэлгээний үр дүн

Хамааран хувьсагч: LREER
Мэдрэмжийн коэффициентТайлбарлагч хувьсагч: 

        LREER(-1)  1.247252***
        LREER(-2) -0.287565***
        LGDP  0.046578**
        LXPI  0.014020***
        LCPI -0.019486*
        CA  0.000189*
        M2_SA -0.000831**
  R2=0.9867
DW=1.9611
Normality test p-value 0.1448
Breush-Pagan test p-value 0.2432
Тэмдэглэл: *, **, *** харгалзан 90%, 95%, 99%-ийн итгэх интервалд ач холбогдолтойг 
илтгэнэ. 

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо2

Судалгааны үр дүнгээс урт хугацааны төгрөгийн бодит үйлчилж буй 
ханшид бодит ДНБ, экспортын үнийн индекс, хэрэглээний үнийн индекс, 
урсгал данс, мөнгөний нийлүүлэлт зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлдөг болох 
нь тогтоогдсон (Хүснэгт 1). Өмнөх бүлэгт дурдсан бусад үзүүлэлтүүд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй, тархалтын хувьд нэгдүгээр эрэмбийн 
процесс биш зэрэг шалтгааны улмаас үнэлгээний үр дүнгээс хасагдсан 
болно.

2 Регрессийн үлдэгдлийг нэгж язгууртай эсэхийг ADF тестээр шалгаж тестийн t-statistic-
ийг Энгле-Гранжерийн нэгж язгуурын тестийн критик утгатай харьцуулахад 99%-ийн итгэх 
интервалд үнэлгээний үлдэгдэл нь нэгж язгуургүй болох нь тогтоогдсон. Иймд Хүснэгт 1-д үзүүлсэн 
үзүүлэлтүүд валютын ханштай урт хугацааны хамааралтай болох нь батлагдсан. 
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Дээрх үр дүнд үндэслэн төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн 
өөрчлөлтөд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг задаргааг Зураг 15 болон 16-д 
үзүүлэв.

Зураг 15. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшид нөлөөлөгч 
 хүчин зүйлсийн задаргаа

Үнэлгээний үр дүнгээс үзэхэд төгрөгийн бодит ханшийн өнгөрсөн 
үеийн инерци хүчтэй хадгалагддаг бөгөөд валютын ханшийн хугацааны 
хоцрогдол ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн задаргааны 90-95%-ийг 
дангаараа бүрдүүлж байна. Харин үлдсэн хувьсагчдаас төгрөгийн бодит 
ханшид хамгийн өндөр нөлөө үзүүлж буй хувьсагч нь бодит дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн байна.

Зураг 16. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
задаргаа (Ханшийн хугацааны хоцрогдлоос бусад үзүүлэлтүүд)
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Түүнчлэн судалгааны үр дүнгээс төгрөгийн бодит ханшийн хугацааны 
хоцрогдлууд эсрэг тэмдэгтэй байгаа нь төгрөгийн ханш өөрчлөгдөхдөө 
инерцээ хадгалдаг бөгөөд өмнөх тэнцвэрт түвшинд тэмүүлдэг болох нь 
харагдсан. Өөрөөр хэлбэл, валютын зах зээл тэнцвэрээсээ гажсан тохиолдолд 
хурдан тэнцвэрт түвшиндээ орох шинжтэй болох нь үнэлгээний үр дүнгээс 
харагдаж байна. 

Хүснэгт 2. Загварын алдааг залруулах хэсгийн (ECM) үнэлгээний үр дүн
Хамааран хувьсагч: D(LREER)

Мэдрэмжийн коэффициентТайлбарлагч хувьсагч: 
        D(LREER(-1))  0.967840***
        D(LREER(-2)) -0.192538**
        D(LGDP)  0.088956**
        D(LXPI) -0.000063
        D(LCPI)  0.002983**
        D(CA)  0.000581***
        D(M2_SA) -0.001741
        RESID(-1) -0.727560***
  R2=0.2274
DW=1.9895
Normality test p-value 0.3802
Breush-Pagan test p-value 0.5210
Тэмдэглэл: *, **, *** харгалзан 90%, 95%, 99%-ийн итгэх интервалд ач 
холбогдолтойг илтгэнэ. 

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо
3.3.2. Микро суурьтай загварын шинжилгээний үр дүн
Энэ хэсэгт Evans болон Lyons нарын багцын шилжилтийн загвар болон 

түүний өргөтгөсөн хувилбарыг ашиглан Монгол улсын хувьд арилжааны 
урсгал ам.долларын ханшид богино хугацаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг 
шинжиллээ. Шинжилгээнд 2017 оны 1 дүгээр сараас 2018 оны 1 дүгээр 
сарыг дуусталх хугацааны өдрийн арилжааны тоон мэдээллийг ашиглав. 
Ханшийн өөрчлөлтийг Монголбанкнаас тооцсон ам.долларын (төгрөг/
ам.доллар) зарласан ханшийн өдрийн өөрчлөлтөөр, арилжааны урсгалыг 
банкны системийн хэмжээнд аж ахуй нэгж болон иргэдээс худалдан авсан 
болон худалдсан ам.долларын арилжааны зөрүүгээр, хүүний зөрүүг 10 
жилийн хугацаатай Чингис бондын өгөөж болон 10 жилийн хугацаатай 
АНУ-ын засгийн газрын үнэт цаасны өгөөжийн өдрийн зөрүүгээр тус тус 
тооцсон. 

Duffuor, Marsh болон Phylaktis (2010) нарын Ганийн гадаад валютын 
ханшийн хэлбэлзлийн судалгааны ажилд үндэслэн иргэд, аж ахуй нэгжийн 
банкны сектороос худалдан авсан болон худалдсан гадаад валютын 
зөрүүгээр арилжааны урсгалыг тооцож, 2017 оны 1 дүгээр сараас 2018 оны 
1 дүгээр сар хүртэлх өдрийн өгөгдлийг ашиглан үнэлгээг хийсэн. Ингэхдээ 
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“иргэд болон аж ахуй нэгжийн худалдан авсан, эсвэл худалдсан гадаад валют 
нь тэдгээрийн санаачилгаар хийгддэг” гэсэн үндсэн таамаглал дэвшүүлсэн.

Хөгжиж буй орнуудад гадаад валютын зах зээл үр ашигтай ажиллаж 
чаддаггүй тул ханшид үзүүлэх мэдээллийн нөлөөлөл хугацааны 
хоцрогдолтой явагддаг гэж үздэг. Тиймээс богино хугацааны ханшийн 
хэлбэлзлийг тайлбарлахад түгээмэл ашигладаг Evans болон Lyons нарын 
загварт хамааран хувьсагчийн хоцрогдолтой утгыг нэмж өргөтгөсөн 
загвараар үнэлгээг гүйцэтгэсэн. Дараах зурагт Evans болон Lyons нарын 
багцын шилжилтийн үндсэн загвар болон өргөтгөсөн загварыг ашигласан 
шинжилгээний үр дүнг харьцуулан харуулав.  

Зураг 17. Багцын шилжилтийн загвар болон түүний 
 өргөтгөсөн загварын үнэлгээний үр дүн

Энд хамааран хувьсагч  нь ам.долларын ханшийн өдрийн логарифм өөрчлөлт, тайлбарлагч 
хувьсагчид болох  нь 10 жилийн хугацаатай Чингис бондын болон АНУ-ын ЗГҮЦ-ны жилийн 
өгөөжийн өдрийн өөрчлөлт,  нь банкуудын иргэд, аж ахуй нэгжид худалдсан болон худалдан 
авсан ам.долларын зөрүү (сая доллараар илэрхийлэгдсэн)-г илэрхийлнэ. 

Хүснэгт 3. Багцын шилжилтийн загвар болон түүний өргөтгөсөн загварын 
үнэлгээний үр дүн
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Үнэлгээний үр дүнгээс харахад дээрх загваруудад богино хугацааны 
ханшийн хэлбэлзэлд хүүний зөрүүний хувьсагч ач холбогдолгүй, харин 
арилжааны урсгал эерэг бөгөөд ач холбогдолтой гарсан байна.

Өргөтгөсөн загварын үнэлгээгээр арилжааны урсгалын коэффициент 
0.018 гарсан бөгөөд энэ нь иргэд, аж ахуй нэгж цэвэр дүнгээр (худалдан 
авсан болон худалдсан гадаад валютын зөрүү) банкны системээс өдөрт 1 
сая ам.доллар худалдан авахад ханшийг 1.8 хувиар өсгөнө.  Өөрөөр хэлбэл, 
ханш 2400 төгрөг байгаа нөхцөлд иргэд, аж ахуй нэгж банкны системээс 
цэвэр дүнгээр 1 сая ам.доллар худалдан авсан гэвэл төгрөгийн ханшийг 
дунджаар 8 орчим төгрөгөөр сулруулах дарамт үзүүлнэ гэсэн үг юм.

Энэхүү үнэлгээний үр дүнгээс харахад манай орны хувьд арилжааны 
урсгалын тоон мэдээллийг ашиглан богино хугацааны ханшийн хэлбэлзлийг 
тайлбарлах боломжтой бөгөөд цаашид загвар болон тоон мэдээллийн 
чанарыг сайжруулж, богино хугацааны ханшийн таамаглалд ашиглах 
боломжтой гэж үзэж байна.

IV. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ
Энэхүү судалгааны ажилд төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн 

өөрчлөлт, түүний учир шалтгааныг нэгд, ханшийн өнгөрсөн хугацаа 
(1993-2017 он)-ны хөдөлгөөн, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, тухайн 
үед хэрэгжүүлсэн макро бодлогын арга хэмжээ, түүний үр дүн зэргийг 
хамааруулан тайлбарласан бол хоёрт, ханшийн хөдөлгөөн, түүнд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг макро болон микро суурьтай загвар ашиглан тайлбарлахыг 
зорилоо.

Судалгааны ажлын эхний хэсэгт ханшийн түүхэн хөдөлгөөнийг 1993 
оноос хойш хугацааны 7 үед хувааж, түүхэн үйл явдлууд болон ханшид 
нөлөөлөгч суурь хүчин зүйлсийн хүрээнд судлав. Тогтмол ханшийн 
системийг халсан үеэс хойш ханшийн хөдөлгөөнд нөлөөлсөн томоохон 
хүчин зүйлс бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн 2010-2012 он, 
түүнтэй зэрэгцсэн Хүний хөгжил сан, Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр зэрэг 
төсөв, мөнгөний үр ашиггүй тэлэх бодлогууд байв. Монгол улсын Засгийн 
газар удаа дараа мөчлөг дагасан төсвийн бодлого хэрэгжүүлж, уналтын 
үед эдийн засгийн нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байсан нь түүхийн үйл 
явдлуудаас харагдаж байна.  

Түүнчлэн нэг талаас, Монголбанк, Засгийн газар хамтран 2012-2016 
онд хэрэгжүүлсэн үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд импортын орц 
өндөр салбарт их хэмжээний санхүүжилт хийснээр импортын эрэлтийг 
нэмэгдүүлж, нөгөө талаас, ханшийг харьцангуй тогтвортой барих бодлогыг 
хэрэгжүүлсний үр дүнд гадаад валютын нөөцийн хүрэлцээтэй байдал 
алдагдаж, улмаар төгрөгийн ханш сулрах дарамтыг улам бүр эрчимжүүлсэн 
байна. Монголбанк гадаад валютын улсын нөөцийг өндөр хүүтэй гадаад 
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зээлээр түр хугацаанд бүрдүүлж, гадаад худалдааны шаардлагатай 
санхүүжилтээс гадна интервенц тогтмол хийж байснаас гадаад валютын 
цэвэр нөөц сөрөг болж, богино хугацаатай гадаад өрийн дарамт нэмэгдсэнээс 
ханш сулрах, төгрөгийн өгөөж сөрөг түвшинд хүрснээр банк, санхүүгийн 
системийн тогтвортой байдал алдагдах эрсдэл үүсэж эхэлсэн байна.

Энэхүү судалгааны ажлын хоёр дахь хэсэгт гадаад валютын ханшид 
нөлөөлөх хүчин зүйлсэд макро эдийн засгийн загвар болон микро 
бүтцийн загварыг ашиглан үнэлгээ хийлээ.  Бодит ханшийн урт хугацааны 
хөдөлгөөнийг макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсэд суурилсан бүтцийн 
загваруудаар тайлбарлаж, нэрлэсэн ханшийн богино хугацааны хэлбэлзлийг 
микро бүтэцтэй загвараар тайлбарлахыг зорьсон. 

Үнэлгээний үр дүнд бодит ханшийн урт хугацааны хөдөлгөөнд өмнөх 
үеийн нөлөө хүчтэй ажиглагдсан бөгөөд ханшид урт хугацаанд нөлөөлдөг 
макро үзүүлэлтүүдээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүн төгрөгийн ханшид 
хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг гэсэн үр дүн гарлаа.  Түүнээс гадна урт хугацааны 
ханшийн хөдөлгөөнд хэрэглээний үнийн индекс, экспортын үнийн индекс, 
урсгал данс, мөнгөний нийлүүлэлт зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлдөг болох нь 
тогтоогдсон. 

Харин энэ хэсгийн сүүлийн хагаст нэрлэсэн ханшийн богино хугацааны 
хөдөлгөөнийг микро бүтэцтэй загвараар үнэлж, үр дүнг танилцуулсан. 
Микро бүтэцтэй загвар нь бодит амьдрал дээр мэдээлэл тэгш бус байдаг, 
ханшийн суурь хүчин зүйлст гарсан өөрчлөлтийг зах зээлд оролцогчид 
ялгаатай байдлаар хүлээн авч, ялгаатай хариу үйлдэл үзүүлдэг зэрэг зах 
зээлийн талаар илүү бодитой таамаглалд суурилдаг тул богино хугацааны 
ханшийн хэлбэлзлийг илүү сайн тайлбарладаг гэж үздэг. Тиймээс энэ 
загварт гол тайлбарлагч хувьсагчаар арилжааны урсгалыг авсан бөгөөд энэ 
нь мэдээллийн тэгш бус байдал болон зах зээлд оролцогчдын рациональ бус 
үйл хөдлөлийг төлөөлөх чадвартай хувьсагч юм.  Ийнхүү богино хугацааны 
ханшийн хэлбэлзлийг тайлбарлах оролдлого хийснээрээ энэхүү судалгааны 
ажил нь манай улсад өмнө нь хийгдэж байсан судалгааны ажлуудаас онцлог 
ялгаатай. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад арилжааны урсгал нь богино хугацааны 
ханшийн хэлбэлзлийг тайлбарлахад ихээхэн ач холбогдолтой байхаар 
байна.  Тиймээс цаашид богино хугацааны ханшийн таамаглал, ханшийн 
хүчин зүйлсийн судалгааг илүү өргөн хүрээтэй хийхийн тулд валютын 
захын дэд бүтцийг хөгжүүлж, иргэд, аж ахуй нэгж, банк хоорондын зах 
дээр хийгдсэн арилжааны дэлгэрэнгүй тоон мэдээллийн санг бий болгож, 
судалгаа шинжилгээнд ашиглах шаардлагатай байна. 
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ХУРААНГУЙ
Аливаа улс орны эдийн засгийн хөгжлийг дэмжигч чухал салбаруудын 

нэг нь санхүүгийн салбар юм.  Монгол Улсын санхүүгийн системийн тэр 
дундаа банкны салбарын зээлийн нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
олж тогтоон, ирээдүйн хандлагыг тодорхойлох нь зөвхөн санхүүгийн 
салбарын тогтвортой байдалд төдийгүй эдийн засгийн бусад салбарын 
хөгжилд чухал ач холбогдолтой юм. Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн 
хүндрэлээс шалтгаалан чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөж, банкуудын зээл 
олголт огцом буурсан. 2017 оны дунд үеэс эдийн засагт сэргэлт ажиглагдаж 
эхэлснээр цаашид зээл олголт нэмэгдэх төлөвтэй байна. Гэхдээ чанаргүй 
зээлийн хэмжээ өндөр түвшинд хадгалагдсан хэвээр байгаа тул үүнийг 
бууруулж, зээл олголтыг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн зуучлалыг сэргээх 
шаардлагатай байна.

Түлхүүр үгс: Чанаргүй зээл, зээлийн нийлүүлэлт, эдийн засгийн 
салбаруудын зээлжилт, 

JEL ангилал: G21, E51, C33
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I. ОРШИЛ
Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжигч чухал салбаруудын нэг нь санхүүгийн 

салбар юм. Аливаа улс орны санхүүгийн салбарын гол үйл ажиллагаа нь 
зах зээл дэх мөнгөний эргэлтийг хангах явдал байдаг тул эдийн засгийн 
бусад салбаруудын хөгжлийн эх үүсвэр болдог байна. Иймд манай орны 
санхүүгийн системийн тэр дундаа банкны салбарын зээлийн нийлүүлэлтэд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг олж тогтоон, ирээдүйн хандлагыг тодорхойлох 
нь зөвхөн санхүүгийн салбарын тогтвортой байдалд төдийгүй эдийн засгийн 
бусад салбарын хөгжилд чухал ач холбогдолтой юм.

Банкуудын чанаргүй зээлийн хэмжээ хуримтлагдах нь бодит эдийн 
засгийг санхүүжүүлэх чадамжийг сулруулдаг уу? гэсэн асуулт нь бодлого 
боловсруулагчдад өнгөрсөн жилүүдэд тулгарч буй чухал асуудал болсон 
байна. Учир нь 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас шалтгаалан 
банкуудын чанаргүй зээлийн хэмжээ огцом өсөж, банкны салбарын 
тогтвортой байдлыг алдагдуулсан байна. Түүнчлэн чанаргүй зээлийн 
өсөлтөөс шалтгаалан зээлийн нийлүүлэлтийн хэмжээ буурч, энэ нь эдийн 
засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлжээ.

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь банкны зээл олголт буюу 
зээлийн нийлүүлэлтэд үзүүлэх чанаргүй зээлийн нөлөөллийг олж тогтоох 
явдал юм. Түүнчлэн манай орны эдийн засгийн салбаруудын зээлжилт, 
зээлийн чанарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг судалж, энэ нь салбаруудын 
үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох юм.

Судалгааны ажлыг дараах бүтэцтэй хийж гүйцэтгэсэн. II бүлэгт 
зээлийн нийлүүлэлт болон чанаргүй зээлийн хамаарлын олон улсын 
түвшинд судлагдсан байдал болон онолын талаарх ойлголтыг авч үзсэн бол 
III бүлэгт банкны салбарын зээлийн өнөөгийн байдал болон эдийн засгийн 
салбаруудын зээлжилт, чанаргүй зээлийн талаар дурдсан. Харин IV бүлэгт 
шинжилгээнд ашигласан тоон мэдээлэл, эмпирик шинжилгээ, тэдгээрийн 
үр дүнгийн талаар авч үзсэн бол V бүлэгт дүгнэлт болон санал зөвлөмжийг 
тусгалаа.
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II. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 
Сүүлийн жилүүдэд судалгааны бүтээлүүдэд чанаргүй зээлийн талаар 

өргөн хүрээнд авч үзэх болсон. Ихэнх судлаачид чанаргүй зээлийг 
тодорхойлогч хүчин зүйлд илүү төвлөрч байна. Чанаргүй зээлийг 
тодорхойлогч хүчин зүйлсийг 2 төрөлд хуваан авч үздэг: (i) банкны микро 
хүчин зүйлс (зээлийн хэмжээ, өөрийн хөрөнгө, санхүүжилтийн түвшин, үр 
ашиг г.м) болон (ii) макро эдийн засгийн тодорхойлогч хүчин зүйлс (ДНБ, 
инфляцийн түвшин, ажилгүйдлийн түвшин болон хөрөнгө оруулалтын 
түвшин г.м) зэрэг юм.

Keetan болон Morris (1987) нар 1979-1985 оны хугацаанд АНУ-ын 
чанаргүй зээлийн тодорхойлогч хүчин зүйлсийг судалж, хөдөө аж ахуй 
болон эрчим хүчний салбарт тохиолдсон хямралууд нь чанаргүй зээлийн 
хэмжээг өсгөх гол хүчин зүйл байсныг олж тогтоожээ. Sinkey болон Gre-
enwalt (1991), Gambera (2000) нар АНУ-ын чанаргүй зээлийн тодорхойлогч 
хүчин зүйлсийг судалж, макро эдийн засгийн хувьсагчдын чиг хандлагын 
үзүүлэх нөлөөг чухал болохыг харуулсан байна.

Laeven болон Majnoni (2003) нар 45 орны тоон мэдээлэлд шинжилгээ 
хийж банкуудын зээлд учирч болзошгүй алдагдал болон орлогыг 
тогтворжуулахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалжээ. Тэд энэхүү судалгаагаар 
банкууд эдийн засаг халалтын үед зээлийн алдагдлын нөөц санг маш бага 
хэмжээтэй тогтоодог бөгөөд эдийн засаг хүндрэлд ороход энэ нь банкны 
үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг болохыг тогтоосон байна. Fonseca 
болон Gonzalez (2008) нар үүнтэй төстэй асуудлаар судалж, дэлхий даяарх 
банкуудын зээлийн алдагдлын санг удирдах замаар орлогыг тогтворжуулагч 
хүчин зүйлсийг тодорхойлсон байна. Тэд хөрөнгө оруулагчийн хамгаалалт 
хүчтэй байгаа тохиолдолд банкууд орлого тогтворжуулалт бага хийдэг ба 
учир нь нягтлан бодох бүртгэл ил тод, банкны үйл ажиллагаанд хязгаарлалт 
тавих, албан ба хувийн хяналтыг хүчтэй байдгийг олж тогтоосон байна. 
Өөрөөр хэлбэл тухайн улсын зах зээлийн систем болон санхүүгийн систем 
хүчтэй үед орлого тогтворжуулалт илүү байдаг байна.

Messai болон Jouini (2013) нар Испани, Итали болон Грекийн банкууд 
дахь чанаргүй зээлийн тодорхойлогч хүчин зүйлсийг судалжээ. Тэд 
ажилгүйдлийн түвшин болон хүүгийн түвшин өсөх үед зээлийн нийлүүлэлт 
өсдөг, мөн ДНБ-ий өсөлт болон банкны ашигт ажиллагаа унах үед зээлийн 
нийлүүлэлт буурдаг болохыг тогтоосон байна.

Дэлхийн санхүүгийн хямралаас өмнө зээлийн өсөлт харьцангуй өндөр 
байсан бол хямралаас хойш чиг хандлага өөрчлөгдөж банкуудын зээл 
олголт багассан байна. Үүнээс шалтгаалан банкуудын зээлийн зан төлөвийн 
судалгааг академик түвшинд судлах шаардлагатай болсон байна. Berrospide 
болон Edge (2010) нар банкны зээлийн зан төлөвт үзүүлэх банкны өөрийн 
хөрөнгийн нөлөөллийг судалсан байна. Зээлийн өсөлтөөр зээлийн зан 
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төлөвийг төлөөлүүлж авч үзсэн бөгөөд өөрийн хөрөнгө нь зээлийн өсөлтөд 
бага нөлөө үзүүлдэг болохыг тогтоосон байна. Bridges (2014) нар банкны 
заавал байлгах нөөцийн өөрчлөлтийн зээлийн зан төлөвт үзүүлэх нөлөөг 
судалсан байна. Судалгааны үр дүнд заавал байлгах нөөцийн өөрчлөлт нь 
банкны өөрийн хөрөнгө болон зээл олголт аль алинд нь нөлөө үзүүлдэг гэж 
гарсан. 

Lastly болон Tomak (2013) нар банкны зээлийн зан төлөвийг 
тодорхойлогч хүчин зүйлсийг Туркын банкуудаас түүвэрлэн судалсан. Тэд 
банкны зээлийн төлөв болон чанаргүй зээлийн хооронд хүчтэй хамаарал 
байгааг тогтоосон бөгөөд чанаргүй зээл нь нийт зээлийн өсөлтөд сөргөөр 
нөлөөлдөг гэсэн үр дүнг гаргажээ.
Италийн төв банкны 2013 онд хэвлэгдсэн Panetta (2013) судалгааны ажилд 
зээлийн өсөлтөд гол саад болж буй хүчин зүйл бол эдийн засгийн хямралаас 
шалтгаалан зээлийн эрсдэл нэмэгдсэн явдал болохыг тогтоосон байна. 
Чанаргүй зээлийн нийт зээлийн нийлүүлэлтэд нөлөөлөх суваг

Чанаргүй зээл болон зээлийн нийлүүлэлтийн хоорондын хамаарлыг 
судлахын тулд чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь болон чанаргүй 
зээлийн хэмжээний өсөлтийн зээлийн нийлүүлэлтэд үзүүлэх нөлөөг ялгаж 
ойлгох нь чухал юм (Accornero, et al,. 2017).  

Эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан зээлдэгчдийн төлбөрийн чадвар 
муудаж, улмаар банкуудын чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөх нь зээлийн 
нийлүүлэлтэд 3 төрлийн сувгаар дамжин нөлөөлдөг: 

Нэгдүгээрт, чанаргүй зээл өсөх нь активын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 
Үүнийг банкууд өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын 
зохистой харьцаагаар зохицуулдаг. Чанаргүй зээл өсөхөд хүлээгдэж 
буй эрсдэлийг нөхөх зохистой харьцааны тооцоонд эрсдэлийн жинг 
нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Эрсдэлийн жинг нэмэгдүүлснээр банкууд активын 
хэмжээгээ багасгах шийдвэр гаргаж болно. 

Хоёрдугаарт, чанаргүй зээлийн хэмжээ өндөр банкууд зах зээлийн 
дарамтаас шалтгаалан үйл ажиллагаагаа бууруулахад хүрдэг. Хэрэв 
чанаргүй зээл өссөнөөр үүсэх эрсдэлийг зохистой харьцааны түвшингээр 
бүрэн нөхөж чадахааргүй бол банкны гадаад санхүүжилтийн зардал өсдөг. 
Энэ нь зээлийн нийлүүлэлтийг бууруулах нэг шалтгаан болдог байна.

Гуравдугаарт, чанаргүй зээлийн хэмжээ банкны эрсдэл хүлээх хандлагыг 
өөрчилж болзошгүй юм. Хөрөнгөжүүлэлт бага банкууд мөнгөний бодлогын 
"эрсдэл хүлээх суваг" -д илүү мэдрэмтгий байдаг бөгөөд хүүгийн түвшин 
бага байх үед санхүүгийн чадамж сул зээлдэгчдэд зээл олгох сонирхол 
илүү их байдаг. Энэ сувгийн онцлог нь дээрх 2 сувагтай харьцуулахад 
эсрэг чиглэлтэй бөгөөд чанаргүй зээлийн хэмжээ өндөр банкууд өрсөлдөгч 
банкуудаасаа илүү их зээл олгох сонирхолтой байдаг байна.   
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Бүх талаараа сайн тодорхойлогдсон онолын загвар байдаггүй тул эдгээр 
шилжих механизмууд болон тэдгээрийн нөлөөлөх сувгийн нөхцөл бүрийг 
бүрэн тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг. Чанаргүй зээл өндөр түвшинд байх 
нь банкуудын активын эрсдэлийн жинг нэмэгдүүлж, гадаад санхүүжилтийн 
зардлыг өсгөдөг бөгөөд үүний зээлийн нийлүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө 
нь тухайн банкны хөрөнгөжүүлэлт болон зохистой харьцааны түвшин 
дарамтыг даван туулахад хангалттай байх эсэхээс хамаардаг.

 III. МОНГОЛ УЛСЫН ЗЭЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Банкны салбарын зээлийн нийлүүлэлт 2008 он хүртэл өсөж байсан бол 

дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралаас шалтгаалсан зээлийн тасалдал 
бий болж 2008-2010 онуудын хооронд өсөлт нь огцом буурсан байна. Эдийн 
засгийн халалтын үе буюу 2011-2013 онуудад нийт зээлийн жилийн дундаж 
өсөлт 50% гаруй байжээ. Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн хүндрэлээс 
шалтгаалан зээлийн өсөлт саарсан бөгөөд 2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар 
3.8%-тай байна. 

Зураг 1. Нийт зээл (тэрбум ₮) Зураг 2. Чанаргүй зээл (тэрбум ₮)

Эх сурвалж: Монголбанк
2008 оны дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр манай 

улсын эдийн засгийн өсөлт саарч, зээлдэгчдийн төлбөрийн чадвар муудан, 
улмаар чанаргүй зээлийн хэмжээ огцом өсөж 462 тэрбум төгрөгт хүрсэн 
бөгөөд энэ нь нийт зээлийн 17%-ийг эзэлж байв. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 
ийнхүү өссөнөөр зээлийн эрсдэлийн сангийн зардлыг нэмэгдүүлж, улмаар 
банкны ашигт ажиллагааг бууруулахад нөлөөлсөн. Харин 2010 оноос эдийн 
засгийн идэвхжил сэргэж, чанаргүй зээлийн хэмжээ бууран 2012 онд 295 
тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 2013-2016 онуудад чанаргүй зээл жил бүр 
тогтмол нэмэгдсэн бөгөөд 2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар 1,231.8 тэрбум 
төгрөгт хүрч, нийт зээлийн 8.7%-ийг эзэлж байна.
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Банкуудын зээлийн нийт үлдэгдлийг эдийн засгийн гол салбараар нь 
авч үзвэл сүүлийн 10 жилд багагүй өөрчлөлт орсон байна. 2007 он буюу 
хямралын өмнөх үед үйлчилгээний салбарт олгосон зээл ихэнх хувийг 
бүрдүүлж байсан бол сүүлийн жилүүдэд буурсан байна. Харин үл хөдлөх 
хөрөнгийн салбарт олгох зээл харьцангуй өсжээ. Барилга болон уул уурхайн 
салбарын зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь сүүлийн жилүүдэд төдийлөн 
өөрчлөгдөөгүй бөгөөд бага зэрэг буурах хандлага ажиглагдаж байна. 

Зураг 3. Нийт зээлийн бүтэц, 
салбараар

Зураг 4. Чанаргүй зээлийн бүтэц, 
салбараар

Эх сурвалж: Монголбанк
Чанаргүй зээлийн бүтцийг салбараар нь авч үзвэл 2008-2009 оны 

хямралын үед барилга болон уул уурхайн салбарын чанаргүй зээл 
харьцангуй их өссөн байна. Мөн дэлхийн зах зээл дээр түүхий эдийн үнэ 
унасантай холбоотой уул уурхайн салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ 2014 
оноос огцом өссөн байна. 2018 оны 3-р сарын байдлаар чанаргүй зээлийн 
хэмжээ ХАА-н салбарынх 64.4 тэрбум төгрөг, уул уурхайн салбарынх 255.6 
тэрбум төгрөг, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарынх 283.5 тэрбум төгрөг, 
барилгын салбарынх 130.3 тэрбум төгрөг, үйлчилгээний салбарынх 256.1 
тэрбум төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарынх 112.4 тэрбум төгрөг, бусад 
салбарынх 124.7 тэрбум төгрөг байна. 

Манай орны эдийн засгийн гол салбаруудын сүүлийн 15 жилийн зээлийн 
жилийн дундаж өсөлт, чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь болон бодит 
үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж өсөлт зэргийг эдийн засгийн мөчлөгүүдэд 
хувааж Хүснэгт 1-д харуулав.
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Хүснэгт 1. Салбаруудын үзүүлэлт (хувиар)

  2003-2007 2008-2009 2010-2014 2015-2017 2018.I
Хөдөө аж ахуйн салбар      
 Нийт зээлийн өсөлт 82.3 36.1 16.5 1.0 12.2
 Чанаргүй зээл/Нийт зээл 6.5 17.9 11.1 8.1 20.4
 Бодит ДНБ өсөлт 10.6 4.2 6.3 6.4 0.3

Боловсруулах үйлдвэрлэл     
 Нийт зээлийн өсөлт 38.4 25.4 26.6 1.4 3.0
 Чанаргүй зээл/Нийт зээл 11.2 12.7 9.2 12.2 20.6
 Бодит ДНБ өсөлт 6.4 -3.2 7.0 8.1 6.4

Барилгын салбар      
 Нийт зээлийн өсөлт 93.8 9.5 38.3 -8.5 1.6
 Чанаргүй зээл/Нийт зээл 4.0 20.3 7.3 6.9 10.7
 Бодит ДНБ өсөлт 14.8 -23.9 30.7 -3.7 33.6

Уул уурхайн салбар      
 Нийт зээлийн өсөлт 30.6 68.4 30.9 1.2 43.0
 Чанаргүй зээл/Нийт зээл 4.5 17.1 15.4 25.9 23.5
 Бодит ДНБ өсөлт 9.6 2.1 11.8 2.5 4.2

Үйлчилгээний салбар      
 Нийт зээлийн өсөлт 54.6 1.8 30.9 1.8 7.1
 Чанаргүй зээл/Нийт зээл 3.8 11.2 6.4 10.9 7.4
 Бодит ДНБ өсөлт 11.4 2.5 16.0 2.3 10.2

2003-2007 он буюу эдийн засгийн халалтын жилүүдэд банкны салбараас 
бусад эдийн засгийн салбаруудад олгох зээлийн өсөлт нэлээд өндөр түвшинд 
байжээ. Ялангуяа ХАА болон барилгын салбарт олгох зээлийн жилийн 
дундаж өсөлт бусад салбаруудаас харьцангуй өндөр түвшинд байсан байна. 

Харин 2008-2009 оны хямралын үеэр нийт эдийн засаг дахь зээлийн 
өсөлт огцом буурч, салбаруудын үйлдвэрлэлийн хэмжээ бууран, чанаргүй 
зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. Тэр дундаа барилга болон үйлчилгээний 
салбарт хүнд цохилт үзүүлсэн байна. Хямралын жилүүдэд барилгын салбарт 
олгох зээлийн өсөлт 10 дахин буурч, бодит үйлдвэрлэлийн өсөлт -23.9% 
болж, чанаргүй зээлийн түвшин 5 дахин өссөн байна. Харин хямралын үед 
уул уурхайн салбарт олгох зээлийн хэмжээ өсөж байжээ. 

2010-2014 онуудад эдийн засаг сэргэж, хурдацтай өсөлт явагдсан бөгөөд 
нийт салбаруудын үйлдвэрлэл өсөж, чанаргүй зээлийн хэмжээ нь бууран, 
зээл олголт өсөж эхэлсэн байна. Гэсэн ч 2015-2017 оны хооронд буюу 
эдийн засгийн хүндрэлийн жилүүдэд нийт салбаруудын хувьд чанаргүй 
зээл хэмжээ өсөж, банкнаас нийт салбаруудад олгох зээлийн хэмжээ эрс 
бууран, зарим салбаруудад зээл олголт зогссон байна. Энэ үед уул уурхайн 
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салбарын чанаргүй зээлийн түвшин бусад салбаруудаас харьцангуй өндөр 
байсан нь дэлхийн зах зээлд түүхий эдийн үнэ унаснаар төлбөрийн чадвар 
нь эрс муудсантай холбоотой байж болох юм. 

Хөдөө аж ахуйн салбарт олгох зээлийн хэмжээ нь тус салбарын 
чанаргүй зээлийн хэмжээнээс ихээхэн мэдрэмтгий байдаг байна. Эдийн 
засгийн хүндрэлтэй үеүдээс бусад үеийн салбарын үзүүлэлтүүдийг 
харьцуулан харвал чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь өсөхөд зээлийн 
өсөлт нь нэлээд буурсан байна. Харин зээлийн өсөлт нь огцом буурсан 
жилүүдэд бодит үйлдвэрлэлийн өсөлт нь харьцангуй багаар буурсан 
байна. Тиймээс ХАА-н салбарын үйлдвэрлэл нь тус салбарт олгох зээлийн 
хэмжээнээс төдийлөн хамаардаггүй байх талтай юм. 2018 оны I улирлын 
байдлаар ХАА-н салбарын нийт зээлийн өсөлт 12.2%, чанаргүй зээл болон 
нийт зээлийн харьцаа 20.4% байгаа бол бодит ДНБ-ий өсөлт 0.3% байна. 

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн нийт зээлийн өсөлт болон чанаргүй 
зээлийн хоорондын хамаарал бусад салбаруудтай харьцуулахад сул байна. 
Учир нь тус салбарын чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь өнгөрсөн 
жилүүдэд харьцангуй тогтвортой байсан бол зээлийн өсөлт нь буурсаар 
байжээ.  Салбарын зээлийн өсөлт болон бодит үйлдвэрлэлийн хооронд 
эерэг хамаарал оршдог нь харагдаж байна. 2018 оны I улиралд боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн нийт зээлийн өсөлт 3.0%, чанаргүй зээл болон нийт зээлийн 
харьцаа 20.6%, бодит ДНБ-ий өсөлт 6.4% байна.

Барилгын салбарт олгох зээлийн өсөлт болон чанаргүй зээлийн 
хооронд сөрөг хамаарал байдаг нь харагдлаа. Чанаргүй зээлийн нийт зээлд 
эзлэх хувь нэмэгдэхэд тус салбар олгох зээлийн өсөлт огцом буурсан байна. 
Зээлийн өсөлт ийнхүү буурснаар барилгын салбарын бодит үйлдвэрлэлд 
сөрөг нөлөө үзүүлжээ. 2018 оны I улирлын байдлаар барилгын салбарын 
нийт зээлийн өсөлт 1.6%, чанаргүй зээл болон нийт зээлийн харьцаа 
10.7% байгаа бол бодит ДНБ-ий өсөлт 33.6% буюу бусад салбаруудтай 
харьцуулахад хамгийн өндөр байна. 

Уул уурхайн салбарын зээлийн өсөлт болон чанаргүй зээлийн хэмжээ 
2008 оны хямралын өмнөх жилүүдэд харьцангуй бага байсан бол хямралын 
үеэр аль аль нь огцом өссөн байна. Хямралын дараах үе буюу 2010-2014 
онуудад чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь хямралын өмнөх үетэй 
харьцуулахад өссөн бол зээлийн өсөлт нь ижил түвшинд байсан байна. 
Банкны салбараас уул уурхайн салбарт олгох нийт зээлийн өсөлт болон тус 
салбарын бодит үйлдвэрлэлийн хооронд тодорхой хамаарал ажиглагдсангүй. 
Учир нь тус салбарын үйлдвэрлэл нь дотоодын зээл олголтоос илүүтэй 
гадаадын хөрөнгө оруулалтаас ихээхэн хамааралтай байдагтай холбоотой 
байж болох юм. 

Үйлчилгээний салбарын чанаргүй зээл болон нийт зээлийн хооронд 
хүчтэй сөрөг хамаарал ажиглагдсан бөгөөд бусад салбартай харьцуулахад 
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хамгийн их нөлөөтэй байна. Мөн бодит ДНБ-ий өсөлт тус салбарт олгох 
зээлийн хэмжээнээс ихээхэн хамааралтай болох нь ажиглагдлаа. 2018 оны 
I улирлын байдлаар үйлчилгээний салбарын нийт зээлийн өсөлт 7.1%, 
чанаргүй зээл болон нийт зээлийн харьцаа 7.4%, бодит ДНБ-ий өсөлт 10.2% 
байна.

IV. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ
4.1.  Тоон мэдээ болон аргачлал

Нийт зээлийн нийлүүлэлтэд үзүүлэх чанаргүй зээлийн нөлөөллийн 
шинжилгээг Монгол улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 14 
банкнаас 12 банкийг сонгон авч, 2004 оны I улирлаас 2018 оны I улирал 
хүртэлх улирлын давтамжтай тоон мэдээллийг ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. 
Энэхүү судалгаанд ашиглагдсан банкны микро түвшний хувьсагчдыг 
арилжааны банкуудын 2004-2018 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд үндэслэн 
авсан. Макро эдийн засгийн хувьсагчдыг ҮСХ-ны мэдээллийн сангаас 
бүрдүүллээ. 

Зураг 5. Чанаргүй зээл болон нийт зээлийн хамаарал

Эх сурвалж: Монголбанк
Банкны салбарын нийт зээлийн өсөлт болон чанаргүй зээлийн нийт 

зээлд эзлэх хувийн ерөнхий хандлагыг харвал эсрэг чиглэлтэй байгаа нь 
харагдаж байна. 2008-2009 оны санхүүгийн хямралын жилүүдэд нийт 
зээлийн өсөлт буурч 1%-д хүрсэн бол чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх 
хэмжээ огцом өсөж 17%-д хүрсэн байна. Харин эдийн засгийн сэргэлт 
явагдаж эхэлсэн 2010 оноос нийт зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэж эхэлсэн 
бөгөөд эдийн засгийн халалтын жилүүдэд буюу 2011-2013 онуудад жилд 
дунджаар 43%-ийн өсөлттэй байсан бол чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх 
хэмжээ дунджаар 7% байжээ. Сүүлийн жилүүдэд банкуудын зээл олголт 
буурч, чанаргүй зээлийн түвшин өссөн байна. 2018 оны 3-р сарын байдлаар 
нийт зээлийн жилийн өсөлт 4%, чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хэмжээ 
9% байна. 
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Хамааран хувьсагч
Банкны зээлийн зан төлөв: Олон улсын түвшинд хийгдсэн судалгааны 

ажлуудад банкны зээлийн зан төлөвийг (BB) хэмжихдээ нийт зээлийн 
өсөлтийг ашигласан байдаг. Тухайлбал Laeven болон Majnoni (2003), Gam-
bacorta болон Mistrulli (2004), Curry (2006) нар, Berrospide болон Edge 
(2010), Foos (2010) нар болон Alessi (2014) нар банкны зээлийн зан төлөвийг 
хэмжихдээ зээлийн өсөлтийг ашиглажээ. Нийт зээлийн өсөлтөд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлс нь банкны микро хувьсагчид болон макро эдийн засгийн 
хувьсагчид гэж хуваагддаг.  

Банкны микро хувьсагчид
Банкны микро хувьсагчдад чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 

(NFL), зээл, хадгаламжийн харьцаа (LTD), хадгаламжийн өсөлт (DEP), 
өөрийн хөрөнгө, активын харьцаа (EA) болон нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгө, активын зохистой харьцаа (TIER_1) зэргийг оруулсан.

Зээлийн эрсдэл: Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувиар (NFL) 
зээлийн эрсдэлийг төлөөлүүлэн авч үзлээ. Чанаргүй зээлийн түвшин өсөх 
нь зээлийн чанарыг муутгаж, банкуудын зээл олголтыг бууруулдаг гэж Last-
ly болон Tomak (2013) нар судалгаагаар тогтоосон. Тиймээс уг хувьсагчийн 
өмнөх коэффициентын тэмдэг сөрөг байна гэж таамагласан.

Эх үүсвэр: Зээл, хадгаламжийн харьцаа (LTD) болон хадгаламжийн 
өсөлтөөр (DEP) банкны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг төлөөлүүлэн авч 
үзсэн. Зээл, хадгаламжийн харьцаа бага түвшинд байх нь санхүүжилтийн 
нэг эх үүсвэрээс хараат байдлыг бууруулдаг бөгөөд банкны активын өсөлтөд 
үзүүлэх зах зээлийн хязгаарлалт бага байх юм. Тиймээс хувьсагчийн өмнөх 
хүлээгдэж буй коэффициентын тэмдэг сөрөг байна. Хадгаламж өсөх нь 
банкуудын зээлийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлдэг тул уг хувьсагчийн өмнөх 
тэмдэг коэффициентын эерэг байна гэж таамагласан.

Өөрийн хөрөнгө: Өөрийн хөрөнгийг нийт активд харьцуулсан харьцааг 
(EА) банкны хөрөнгөжүүлэлт болон зээлийн нийлүүлэлтийн хоорондын 
хамаарлыг илрүүлэх зорилгоор тэгшитгэлд орууллаа. Өөрийн хөрөнгийг 
нийт активд харьцуулсан харьцаа нь банкны төлбөрийн чадварын гол 
хэмжигдэхүүн болдог. Банкны төлбөрийн чадвар өндөр байвал илүү их зээл 
олгох хандлагатай байдаг тул хувьсагчийн өмнөх коэффициентын тэмдэг 
эерэг байхаар хүлээгдэж байна.

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт: Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгө, нийт активын зохистой харьцаа (TIER 1)-г төв банкны зүгээс 
арилжааны банкуудын санхүүгийн чадавхийн хэмжигдэхүүн болгон авч 
үздэг. Энэхүү харьцааг өсгөвөл банкууд өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх 
эсвэл зээл олголтыг бууруулах шаардлагатай болдог тул хувьсагчийн өмнөх 
коэффициентын тэмдэг сөрөг байна гэж таамагласан.
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Макро эдийн засгийн хувьсагчид
Банкын салбарын үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн нөхцөл байдал буюу 

макро эдийн засгийн хүчин зүйлсээс ихээхэн хамааралтай байдаг. Банкны 
зээлийн нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч макро хүчин зүйлсэд макро эдийн засгийн 
үндсэн үзүүлэлтүүд болох бодит ДНБ-ий өсөлт (GDP), инфляцийн түвшин 
(INF) болон ажилгүйдлийн түвшин (UNEMP) зэрэг үзүүлэлтүүдийг авч 
үзлээ. Инфляци, ажилгүйдлийн түвшин болон ДНБ-ийг зээлийн эрэлтийг 
хянах зорилгоор ашигладаг (Tomak, 2013 болон Klein, 2013).

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн: ДНБ нь макро эдийн засгийн үзүүлэлт 
дотроос нийт эдийн засгийн үйл ажиллагааг хэмждэг хамгийн нийтлэг 
бөгөөд тохиромжтой үзүүлэлт юм. Эдийн засгийн байдал хүндэрч, уналтад 
орсон үед банкны системийн чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөж, улмаар 
банкны зээлийн нийлүүлтэд сөрөг нөлөөг үзүүлдэг. Харин эдийн засгийн 
өсөлт өндөр байх нь банкууд их хэмжээний зээлийг зах зээлд нийлүүлж, 
улмаар хүүний орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд активын 
чанарыг дээшлүүлдэг байна. Тиймээс бодит ДНБ-ий өсөлтийн (GDP) өмнөх 
коэффициентын тэмдэг эерэг байхаар хүлээгдэж байна. 

Инфляци: Инфляци нь макро эдийн засгийн чухал үзүүлэлтийн нэг юм. 
Инфляци нь банкны нэрлэсэн хүүний түвшин болон активын үнэлгээнд 
дам нөлөө үзүүлдэг гэж Staikouras болон Wood (2003) үзсэн байдаг. 
Инфляцийн түвшин өндөр байх нэрлэсэн хүү өндөр байхад нөлөөлдөг 
бөгөөд энэ нь банкуудын зээл олгох сонирхлыг нэмэгдүүлэх талтай юм. 
Тиймээс инфляцийн (INF) өмнөх коэффициентын тэмдэг эерэг байна гэж 
таамагласан.

Ажилгүйдэл: Эдийн засаг хүндрэлтэй үед ажилгүйдлийн түвшин өсдөг. 
Ажилгүйдлийн түвшин өсөх нь банкуудын зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэх 
нөлөөтэй бөгөөд энэ нь зээл олголтыг багасгаж болзошгүй юм. Нөгөө 
талаас ажилгүйдлийн түвшин өсөхөд хүмүүсийн зээл авах хандлага буурдаг 
тул ажилгүйдлийн өмнөх коэффициент сөрөг тэмдэгтэй байхаар хүлээгдэж 
байна.
4.2. Эконометрик загвар

Нийт зээлийн нийлүүлэлтэд чанаргүй зээл хэрхэн нөлөөлж байгааг 
шинжлэхийн тулд дараах шугаман регрессийн загварыг үнэлнэ. Энэхүү 
эмпирик загварыг Micco болон Panizza (2006), Berrospide болон Edge (2010), 
Carlson (2013) нар судалгаандаа ашигласан байна. 

          (1)

Тэгшитгэл (1)-ийг панел тоон өгөгдлийн тогтмол нөлөөлөл (Fixed ef-
fect) болон санамсаргүй нөлөөлөл (Random effect)-ийн загварыг ашиглаж 
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хамгийн бага квадратын аргаар үнэлсэн. Хүснэгт 2-т регрессийн загварт 
ашиглагдсан хувьсагчдын тайлбар, эх сурвалж болон үнэлгээнээс хүлээгдэж 
буй тэмдгийг, харуулав. 

Хүснэгт 2. Хувьсагчдын тайлбар
Хувьсагчид Тайлбар Эх сурвалж Хүлээгдэж буй тэмдэг 

Нийт зээлийн өсөлт  Монголбанк / 
Чанаргүй зээл/Нийт зээл Монголбанк - 
Бодит ДНБ-ий өсөлт ҮСХ + 
Инфляцийн түвшин ҮСХ + 
Ажилгүйдлийн түвшин ҮСХ - 
Зээл хадгаламжийн харьцаа Монголбанк + 
Өөрийн хөрөнгө/ Нийт актив Монголбанк + 

Хадгаламжийн өсөлт Монголбанк + 
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгө, нийт активын харьцаа

Монголбанк - 

2004-2018 оны хооронд банкны салбарын нийт зээлийн жилийн дундаж 
өсөлт 5.5%, чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь дунджаар 11.4% байжээ. 
Зээл хадгаламжийн харьцаа дунджаар 11.8%, өөрийн хөрөнгө активын 
харьцаа 25.1% байсан бол хадгаламжийн жилийн дундаж өсөлт 6%-тай 
байсан байна.

Мөн бодит ДНБ-ий жилийн дундаж өсөлт 7.5%, инфляцийн түвшин 
дунджаар 9.5%, ажилгүйдлийн түвшин дунджаар 8.2% байжээ (Хүснэгт 3).  

Хүснэгт 3. Дескриптив статистик
Хувьсагчид  Дундаж  Медиан  Max  Min Std. Dev.  Kurtosis
BB  5.506  4.284  153.219 -59.215  14.672  25.072
NFL  11.439  5.290  100.000  0.000  17.934  13.688
GDP  7.526  7.500  17.500 -2.300  4.810  2.4754
INF  9.534  8.300  32.400 -1.900  7.083  4.785
UNEMP  8.253  8.400  12.800  3.200  2.507  2.852
LTD  11.833  1.971  358.333  0.504  39.752  39.419
EA  25.108  11.846  98.735 -8.413  26.905  4.373
DEP  6.045  5.639  367.267 -411.451  41.390  43.079

Олон хүчин зүйлсийн тэгшитгэлийн тайлбарлагч хувьсагчдын 
хоорондын шугаман хамаарлыг Спирмэний корреляцийн коэффициентоор 
тооцон Хүснэгт 4-д харууллаа. Kennedy (2008)-ийн судалгааны үр дүнгээр 
тайлбарлагч хувьсагчийн хоорондын корреляцийн коэффициент 0.70-с 
дээш буюу мэдэгдэхүйц хүчтэй хамааралтай бол мультиколлинеаритийн 
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асуудал үүсдэг гэдгийг тогтоосон байна.
Хүснэгт 4. Хувьсагчдийн Спирмэний корреляцийн коэффициент

BB NFL EA LTD GDP INF UNEMP DEP 
BB 1.000
NFL -0.242 1.000
EA 0.144 0.468 1.000
LTD -0.028 0.205 0.076 1.000
GDP 0.202 0.039 -0.004 0.007 1.000
INF 0.087 -0.067 -0.001 0.003 0.438 1.000
UNEMP -0.159 0.104 0.014 0.032 -0.246 -0.106 1.000
DEP 0.092 -0.107 -0.107 -0.160 0.046 0.007 -0.051 1.000

4.3. Эмпирик загварын үнэлгээний үр дүн
Нийт зээлийн нийлүүлэлтэд үзүүлэх чанаргүй зээлийн нөлөөллийг 

арилжааны 12 банкны 2004 оны I улирлаас 2018 оны I улирал хүртэлх 
тоо мэдээлэлд үндэслэн панел тоон мэдээний тогтмол (fixed effect) болон 
санамсаргүй нөлөөллийн (random effect)  аргыг ашиглан үнэлгээг хийсэн. 
Үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 5-т харуулав.

Хүснэгт 5. Үнэлгээний үр дүн 
Pooled Fixed effect Random effect

Тогтмол 8.067*** 4.662* 7.699***
(2.404) (2.617) (2.463)

NFL -0.186*** -0.124*** -0.132***
(0.036) (0.04) (0.036)

EA -0.018 0.122*** -0.006
(0.023) (0.044) (0.023)

LTD 0.002 -0.002 -0.001
(0.003) (0.003) (0.003)

GDP 0.601*** 0.592*** 0.596***
(0.131) (0.135) (0.134)

INF -0.050 -0.050 -0.055
(0.086) (0.089) (0.088)

UNEMP -0.510** -0.599** -0.565**
(0.227) (0.234) (0.233)

DEP 0.020 0.012 0.012
(0.013) (0.014) (0.014)

Observation 644 632 632
R-squared 0.11 0.11 0.08
Adjusted R-squared 0.10 0.09 0.07
*, **, *** харгалзан 10%, 5% болон 1%-ийн итгэх түвшинг илтгэнэ. Хаалтан дотор 
стандарт алдааны утгыг харуулсан. 
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Үнэлгээний үр дүнгээс харахад зээлийн эрсдэлийг төлөөлж буй 
чанаргүй зээл нь банкны зээл олгох зан төлөв буюу зээлийн нийлүүлэлтэд 
сөргөөр нөлөөлж байна. Энэ нь Keeton (1999), Berrospide болон Edge (2010), 
Alhassan (2013) нарын судалгааны үр дүн болон бидний таамагласан үр 
дүнтэй нийцтэй гарж байна. Тиймээс зээлийн эрсдэл буюу чанаргүй зээл 
нь банкны зээлийн нийлүүлэлтийг тодорхойлох чухал хүчин зүйлсийн нэг 
болох нь харагдаж байна.

Банкны микро хувьсагчдын нөлөөлөл
Тогтмол нөлөөллийн загварын үнэлгээгээр чанаргүй зээл (NFL) нь нийт 

зээлийн нийлүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлдөг гэсэн үр дүн статистикийн 1%-
ийн ач холбогдолтойгоор илэрсэн бөгөөд чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх 
хувь 1 нэгжээр өсөхөд нэг улирлын дараа нийт зээлийн өсөлт 0.12 нэгжээр 
буурдаг гэсэн үр дүн гарсан. Харин санамсаргүй нөлөөллийн загварын 
үнэлгээгээр чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 1 нэгжээр өсөхөд нийт 
зээлийн өсөлт 0.13 нэгжээр буурдаг гэсэн үр дүн гарсан.

Өөрийн хөрөнгийн нийт активд харьцуулсан харьцаа болон нийт 
зээлийн өсөлтийн хооронд эерэг хамаарал ажиглагдсан бөгөөд энэ нь 
бидний дэвшүүлсэн таамаглалтай нийцтэй гарлаа. Тогтмол нөлөөллийн 
загварын үнэлгээгээр өөрийн хөрөнгийн нийт активд харьцуулсан харьцаа 
1 нэгжээр өсөхөд нийт зээлийн өсөлт 0.12 нэгжээр өсдөг байна. 
Үнэлгээний үр дүнгээр зээл, хадгаламжийн харьцаа болон хадгаламжийн 
өсөлтийн өмнөх коэффициентийн тэмдэг бидний дэвшүүлсэн таамаглалтай 
ижил гарсан боловч статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарсан. Эндээс 
харахад манай орны банкны зээлийн нийлүүлэлтэд хадгаламжийн хэмжээ 
төдийлөн нөлөөлдөггүй байх талтай юм.

Макро хувьсагчдын нөлөөлөл 
Эдийн засгийн өсөлтийг илэрхийлсэн бодит ДНБ-ий өсөлт (GDP) 

болон нийт зээлийн өсөлтийн хооронд тогтвортой эерэг хамаарал оршдог 
нь үнэлгээний үр дүнгээр тогтоогдлоо. Эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэх нь 
банкны зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлдэг гэсэн таамаглалтай нийцтэй 
үр дүн гарсан байна. Тогтмол нөлөөллийн загварын үнэлгээгээр бодит ДНБ-
ий өсөлт 1 нэгжээр нэмэгдэхэд нийт зээлийн өсөлт 0.59 нэгжээр нэмэгддэг 
гэсэн үр дүн гарлаа. 

Ажилгүйдлийн түвшин болон банкуудын зээлийн нийлүүлэлтийн 
хооронд сөрөг хамаарал ажиглагдсан бөгөөд статистикийн 5%-ийн түвшинд 
ач холбогдолтой гарсан. Энэ нь бидний анх дэвшүүлсэн таамаглалтай 
нийцтэй үр дүн гарсан байна. Тогтмол нөлөөллийн загварын үнэлгээгээр 
ажилгүйдлийн түвшин 1 нэгжээр өсөхөд нийт зээлийн өсөлт 0.6 нэгжээр 
буурдаг байна. Үнэлгээний үр дүнгээр инфляци болон нийт зээлийн 
нийлүүлэлтийн хооронд тогтвортой хамаарал ажиглагдсангүй.
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4.4. Банкны салбарын зээлийн төсөөлөл  
Банкны салбарын зээлийн өсөлтийн ирээдүйн төсөөллийг тогтмол 

нөлөөллийн (fixed effect)  аргаар үнэлсэн эконометрикийн загвар болон 
макро эдийн засгийн тайлбарлагч хувьсагчдын төсөөллийг ашиглан 
гаргахыг зорилоо.

Хүснэгт 13. Макро эдийн засгийн хувьсагчдын төсөөлөл
Үзүүлэлт 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ДНБ-ий бодит өсөлт 5.024 6.32 5.0 5.8 8.2 7
Ажилгүйдлийн түвшин 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96

Эх сурвалж: ОУВС
Ирээдүйн зээлийн өсөлтийг тооцохдоо ОУВС-гийн ДНБ-ий бодит өсөлт 

болон ажилгүйдлийн түвшний 2018 оноос 2023 он хүртэлх төсөөллийг 
ашиглан бусад банкны микро хувьсагчид өнөөгийн түвшинд байна гэж 
таамагласан. 2018-2023 онуудад зээлийн өсөлт жилд дунджаар 4.4% байх 
төлөвтэй байна. 

Зураг 12. Зээлийн өсөлтийн төсөөлөл

Эх сурвалж: Монголбанк, судлаачийн тооцоо
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V. ДҮГНЭЛТ
Энэхүү судалгаагаар манай орны банкны салбарын зээлийн нийлүүлэлтэд 

үзүүлэх чанаргүй зээлийн нөлөөллийг олж тогтоолоо. Түүнчлэн эдийн 
засгийн гол салбаруудын зээлжилт, зээлийн чанар болон үйлдвэрлэлийн 
хоорондох хамаарлыг шинжиллээ. 

Чанаргүй зээл нь зээлийн эрсдэлийг төлөөлж буй үзүүлэлт бөгөөд 
банкны зээл олгох зан төлөв буюу зээлийн нийлүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлдөг 
болох нь судалгаагаар тогтоогдсон. Энэ нь чанаргүй зээл болон зээлийн 
нийлүүлэлтийн хоорондох хамаарлын олон улсын түвшинд хийгдсэн 
судалгааны үр дүнтэй нийцтэй гарж байна. Тиймээс зээлийн эрсдэл буюу 
чанаргүй зээл нь банкны зээлийн нийлүүлэлтийг тодорхойлох чухал хүчин 
зүйлсийн нэг болох нь харагдаж байна.

Эдийн засгийн халалттай үед банкны салбараас бусад эдийн засгийн 
салбаруудад их хэмжээний зээл олгох хандлагатай байдаг бөгөөд эдийн 
засгийн нөхцөл байдал хүндрэхэд салбаруудын үйлдвэрлэл буурч, улмаар 
төлбөрийн чадвар муудсанаар чанаргүй зээл өсөх шалтгаан болдог. Тухайн 
салбарын чанаргүй зээл өсөх нь салбаруудын зээлжилтэд сөргөөр нөлөөлж, 
цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх, зах зээлээ тэлэхэд 
санхүүгийн эх үүсвэрийн дутагдалд орох магадлалтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл 
эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалж чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдэх нь 
зээлийн нийлүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлж, энэ нь эргээд эдийн засгийн сэргэх 
явцыг удаашруулах гаж тойргийг үүсгэж болзошгүй байдаг.  
Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан чанаргүй зээлийн 
хэмжээ өсөж, банкуудын зээл олголт огцом буурсан бөгөөд 2017 оны дунд 
үеэс эдийн засаг сэргэж эхэлснээр цаашид зээл олголт нэмэгдэх төлөвтэй 
байна. Гэхдээ чанаргүй зээлийн хэмжээ өндөр түвшинд хадгалагдсан 
хэвээр байгаа тул чанаргүй зээлийг бууруулж, зээл олголтыг нэмэгдүүлэн, 
санхүүгийн зуучлалыг сэргээх шаардлагатай байна.
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ХУРААНГУЙ
Валютын зах зээлд оролцогчид, ханшийн бодлого боловсруулагчдын 

хувьд валютын ханш тэнцвэрт түвшинтэйгээ нийцтэй тогтож байгаа эсэхэд 
байнга анхаарал хандуулдаг. Иймд энэхүү судалгааны ажлаар бид төгрөгийн 
тэнцвэрт ханшийг ажиглагдаагүй хэсгийн загвар (Unobserved Component 
model) ашиглан тооцож, бодит ханшийн гажилтын динамикийг зах зээл дэх 
нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлттэй уялдуулан судалсан.

Судалгааны үр дүнд төгрөгийн бодит ханш 2011 оны 3 дугаар улирлаас 
2016 оны 3 дугаар улирал хүртэлх хугацаанд тэнцвэрт түвшнээсээ өндөр 
тогтож ирсэн нь 2016 оны оны сүүлээс эхлэн төгрөгийн ханш огцом сулрах 
шалтгаан болсныг тогтоосон.  Өнгөрсөн хугацаанд төгрөгийн ханш тэнцвэрт 
түвшнээсээ хамгийн ихдээ 10.6%-иар илүү үнэлэгдэж, хамгийн багадаа 
8.3%-иар дутуу үнэлэгдэж иржээ. Тэнцвэрт ханшийн үнэлгээгээр төгрөгийн 
бодит ханшийн гажилт 2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар зах зээл дэх 
бодит ханш тэнцвэрийнхээ орчимд байна гэж дүгнэж болохоор байна. 

Түлхүүр үгс: UC загвар, тэнцвэрт ханш, валютын ханш
JEL ангилал: C32, F31, F41
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I. УДИРТГАЛ
Монгол улс 1990 онд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн 

эдийн засагт шилжсэнтэй холбоотойгоор төгрөгийн гадаад валюттай 
харьцах ханшийн тогтмол дэглэмийг халах шаардлага зүй ёсоор гарсан. 
Үүнээс улбаалан 1993 оны Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 3/145 дугаар 
тушаал гарч Монгол Улс зохицуулалттай хөвөгч ханшийн дэглэмд 
шилжсэн. Үүнээс хойш төгрөгийн тогтвортой байдлыг хадгалах зорилгоор 
төв банкнаас валютын захад идэвхтэй оролцож 1993-2009 оныг хүртэл 
хугацаанд төгрөгийн ханшийг харьцангуй тогтвортой байлгаж иржээ. Харин 
2009 оны Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үеийн их хэмжээний 
гадаад сөрөг нөлөөг хохирол багатай туулахын тулд Монголбанк зах зээлд 
оролцох оролцоогоо хумьж, төгрөгийн ханшийг илүү эрэлт, нийлүүлэлтийн 
зарчмаар тогтоохоос өөр аргагүйд хүрсэн. Ийнхүү ханшид түр зуурын 
шинжтэй огцом хэлбэлзэл үүсэх дарамттай үед уг дарамтыг шингээх 
чиглэлд Монголбанк бодлогын арга хэмжээ авах болсон.

Түүнчлэн Төв банкны тухай хууль 1996 онд батлагдаж, уг хуульд 
Монголбанк төгрөгийн ханшийг макро эдийн засгийн суурь нөхцөлтэй 
нийцтэйгээр чөлөөтэй бөгөөд бодитой тогтоох бодлогыг баримтална гэж 
заасан. Ингэснээр чөлөөт ханшийн дэглэмийг хуульчилж, төв банк зах зээлд 
тогтож буй төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш нь тэнцвэртэй байгаа 
эсэхийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр, зөв тодорхойлох судалгааны 
ажлыг гүйцэтгэх хэрэгцээ, шаардлага бий болсон. Ийм ч учраас Монгол 
улсад 1996 оноос хойш төгрөгийн ханшийн тэнцвэрт түвшнийг судалсан 
олон судалгааны ажлууд хийгдсэн. Эдгээрээс жишээ дурдвал 2014 онд 
хэвлэгдсэн Монголбанкны Судалгааны товхимолд төгрөгийн тэнцвэрт 
ханшийг судалсан 3 ажил хэвлэгдэж байсан нь энэ сэдвээр судалгааны 
ажил хийх эрэлт их байдгийг харуулсан явдал болж байв. Төв банкны хувьд 
төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханш тэнцвэрт түвшний орчимд байгаа 
эсэхийг нягтлах нь нэн чухал байдаг. Хэрэв ханш тэнцвэрт түвшнээс хэт 
зөрүүтэй тогтож, энэ байдал удаан үргэлжилбэл валютын ханшид огцом 
тохиргоо хийгдэх, улмаар банк санхүүгийн салбар цочролд орох эрсдэл бий 
болдог (Kaminsky & Reinhart, 1999). 

Гэвч дэлхий даяар ханшийн тэнцвэрт түвшинг тооцох нь хүндрэлтэй 
асуудал хэвээр байгаа бөгөөд судлаачид тэнцвэрт ханшийн түвшинг тооцох 
нэгдсэн аргачлалыг хараахан боловсруулаагүй байна. Хэдийгээр олон өөр 
аргачлалаар судалсан ч аль нэг улс орны хувьд зах зээл дэх валютын ханш 
нь тодорхой хугацаанд тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан болохыг тогтоосон 
судалгааны үр дүнгүүд байдаг. Жишээлбэл (Chen & MacDonald, 2015) ажилд 
еврог анх гүйлгээнд гаргасны дараа буюу 2000 оны эхэн үед еврогийн ханш 
дутуу үнэлэгдэж байсан нь олон судалгааны үр дүнгээс харагдсан бөгөөд уг 
судалгааны үр дүнгээр ч батлагдсан гэжээ. 
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Уг судалгааны ажлаар төгрөгийн ханшийн тэнцвэрт түвшинг UC (un-
observed component) загварыг ашиглан судалж, төгрөгийн ханшийн гажилт 
түүхэн хугацаанд ямар байсныг тодруулахыг зорьсон. 

Уг судалгааны ажил нь 6 бүлгээс бүрдэнэ. Хоёрдугаар бүлэгт 
төгрөгийн тэнцвэрт ханшийн талаар хийгдсэн судалгааны ажлуудыг гол 
үр дүнгийн хамт, гуравдугаар бүлэгт уг судалгаанд ашиглах загварыг 
онолын үндэслэлийн хамт тус тус танилцуулна. Дөрөв ба тавдугаар бүлэгт 
судалгаанд ашиглах тоон өгөгдөл, судалгааны эмпирик үр дүнг танилцуулж 
эцэст нь санал, дүгнэлтийг тусгасан болно. 

II. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ
Валютын ханшийн тэнцвэрт түвшинг тооцдог дараах аргачлалууд байдаг. 

Үүнд: (i) ОУВС-ийн хөгжүүлсэн макро тэнцвэрийн загвар, (ii) гадаад-дотоод 
тэнцвэрийн загвар, (iii) үйл хөдлөлийн (BEER, PEER) загвар болон шинэ, 
(iv) нээлттэй макро эдийн засгийн (NOEM)-ийн онолд суурилсан загварууд 
багтдаг. Тэнцвэрт ханшийг үнэлэх хандлага бүр өөрийн давуу болон сул 
талтай хэдий ч тоон мэдээллийн олдоц, загварчлалын арга зэргээс хамааран 
үнэлгээнд үйл хөдлөлийн хандлагыг түлхүү ашигласаар иржээ (Хавсралт 1). 
Тус хандлага нь бодит хүүний тэнцвэрт суурилсан бөгөөд бодит валютын 
ханш нь эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогдоно гэж үздэг. 
MacDonald, Dias (2007) нар хөгжсөн болон хөгжиж буй 10 орны 1988-2006 
оны тоон мэдээллийг ашиглан бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг BEER 
загвараар тооцсон байдаг. Уг судалгаанд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшин 
нь экспортын ДНБ-д эзлэх хувь, бодит хүүний зөрүү, төлбөрийн тэнцлийн 
зөрүү, бүтээмжийн зөрүү гэсэн үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогдсон байдаг. 
Судалгааны хамрах хугацаанд еврогийн ханшид гажилт ажиглагдаагүй бол 
АНУ-ын доллар 5-11 хувь, Японы иень 6 хувь, Хятадын юань 27.3-46.6 
хувийн гажилттай байна гэж дүгнэжээ.

Benassy-Quere et al. (2009) судалгаагаар их хорийн орнуудын бодит 
ханш 1980-2005 онд хэрхэн үнэлэгдэж ирсэн талаар BEER загварыг 
ашиглан тооцжээ. Үнэлгээнд бодит хүү, хөдөлмөрийн бүтээмж, худалдааны 
нөхцөл, гадаад цэвэр актив, үйлчилгээ/аж үйлдвэрийн салбарын дефлятор, 
бүтээмжийн зөрүү зэрэг үзүүлэлтийг ашигласан. Хэдийгээр ялгаатай 
хувьсагчид ашигласан ч судалгааны үр дүн  MacDonald, Dias (2007) нарын 
үр дүнтэй нийцтэй гарсан. Бүтээмжийн зөрүүг ХҮИ/ҮҮИ-ийн харьцаагаар 
төлөөлүүлэн ашигласан нь ач холбогдол өндөр байв.

Тэнцвэрт ханшийг тооцоход ашигладаг дараагийн хандлага нь тогтмол 
валютын ханшийн тэнцвэрт түвшин (PEER өөрөөр мөн Unobserved Compo-
nent загвар гэж нэрлэдэг)-ний загвар юм. Энэ загварын гол онцлог нь бодит 
валютын ханшийг байнгын болон шилжилтийн хэсэгт хуваан, байнгын 
хэсгээр тэнцвэрт ханшийн түвшинг тодорхойлно гэж үзсэн. Хувьсагчдын 
байнгын болон шилжилтийн хэсгийг ялгах Beveridge, Nelson (1981), Huiz-
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inga (1987), Huizinga, Cumby (1990) нарын декомпозиц арга, бүтцийн VAR 
(Clarida, Gali 1994), Clark, MacDonald (2004) нарын коинтеграцийн арга, 
Berger, Kempa (2011), MacDonald, Chen (2015) нарын ажиглагдаагүй хэсгийн 
загвар зэрэг аргууд байдгаар MacDonald, Chen (2015) нарын ажиглагдаагүй 
хэсгийн загвараар бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг тооцсон нь дараах 
онцлогтой байв. Нэгдүгээрт, ажиглагдаагүй хэсгийн загвар нь макро суурь 
хүчин зүйлсийн бодит ханшид үзүүлэх урт болон богино хугацааны нөлөөг 
тодорхой ялгаж өгдөг. Хоёрдугаарт, макро суурь хүчин зүйлсээс хамааруулан 
ханшийн төсөөлөл хийх чадвар харьцангуй сайн байгаа нь үнэлгээний үр 
дүнгээс харагдсан.

Монгол улсын хувьд төгрөгийн бодит ханшийн гажилтыг анх Д.Ган-
Очир, Т.Оюунбаатар (2010) нар 2000-2009 оны тоон мэдээллийг ашиглан 
BEER загвараар тооцжээ. Судалгааны үр дүнд худалдааны нөхцөлийн 
индекс, бодит хүүний зөрүү, гадаад худалдааны эргэлт, гадаад цэвэр актив, 
засгийн газрын зардлын ДНБ-д эзлэх хувь гэсэн үзүүлэлтүүд бодит ханшийг 
тодорхойлдог бөгөөд 2000-2009 оны хооронд төгрөгийн бодит ханш 
тэнцвэрт түвшнээсээ дутуу үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 4.5 хувь, илүү 
үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 5.1 хувь байсан гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. 
Төгрөгийн бодит ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ зөрсөн бүх утгуудын 
дундаж 1.1 хувь байснаас харахад төгрөгийн бодит ханш ерөнхийдөө илүү 
үнэлэгдэж ирсэн гэжээ.

Харин Л.Даваажаргал (2013) төгрөгийн тэнцвэрт ханшийг мөн л BEER 
загвараар тооцож, тэнцвэрт ханшийн таамаглалыг анх удаа хийсэн. Уг 
судалгаанд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшин нь гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт, худалдааны нөхцөл, бодит цалин, бодлогын хүү зэргээр 
тодорхойлогдоно гэж үзсэн. Судалгааны үр дүнд 2012 оноос хойш валютын 
ханш хэт үнэлэгдэж, ханшийн гажилтын хэмжээ нэмэгдэх болсон гэжээ.

Б.Цэнгүүнжав, С.Мөнхчимэг (2014) нар BEER загвар, макро-балансын 
болон гадаад-балансын хандлагыг ашиглан төгрөгийн бодит ханш тэнцвэрт 
түвшнээсээ гажих гажилтыг тооцсон. Өмнөх судалгааны ажлуудаас ялгаатай 
нь BEER загварын үнэлгээнд гадаад өр, бүтээмжийн зөрүү, мөнгөний 
нийлүүлэлт зэрэг хүчин зүйлсийг нэмж оруулсан ба 2008-2009 оны дэлхийн 
санхүүгийн хямралын нөлөө, шинэчлэн тооцсон худалдааны нөхцөлийн 
индекс зэргийг ашиглажээ. Бодит ханшид бодит хүүний зөрүү, мөнгөний 
нийлүүлэлтийн нөлөө өндөр, дотоодын хөдөлмөрийн бүтээмж, худалдааны 
нөхцөл, нээлттэй байдлын зэрэг, ГШХО зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөтэй гарсан 
байна. 2005-2013 оны хооронд төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш дунд 
хугацаанд илүү үнэлэгдсэн утгуудын дундаж 3.6 хувь, дутуу үнэлэгдсэн 
утгуудын дундаж 4.0 хувь байсан бол урт хугацаанд илүү үнэлэгдсэн 
утгуудын дундаж 6.0 хувь, дутуу үнэлэгдсэн утгуудын дундаж 5.5 хувь байв. 
Харин төгрөгийн бодит ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ зөрсөн бүх утгуудын 
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дундаж дунд хугацаанд 0.4 хувь, урт хугацаанд -0.4 хувь байснаас харахад 
бодит ханш тэнцвэрийнхээ орчим хэлбэлзэж байсан гэж дүгнэжээ.

III. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
3.1 Бодит валютын ханшийн байнгын болон шилжилтийн шинжтэй 
хэсгийн задаргаа

Энэхүү судалгаанд ам.долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн тэнцвэрт 
түвшний утгыг ажиглагдаагүй хэсгийн загвар (unobserved component)-аар 
үнэлсэн бөгөөд 2000 оноос 2018 оны 2 дугаар улирлыг дуустал хугацааны 
төгрөгийн ханшийн гажилтыг тайлбарлахыг зорьсон. Ажиглагдаагүй 
хэсгийн загвар нь хувьсагчдыг байнгын (трэнд) болон шилжилтийн (цикл) 
гэсэн статистикаар ажиглах боломжгүй хоёр хэсэгт хувааж үнэлгээг хийдэг. 
Байнгын хэсэг нь хувьсагчдын урт хугацааны хандлагыг илэрхийлдэг бол 
шилжилтийн хэсэг нь бизнесийн мөчлөг болон бусад богино хугацааны 
шинжтэй хөдөлгөөнийг илэрхийлнэ. Хувьсагчдыг ийнхүү хоёр хэсэгт 
хувааж судалснаар тайлбарлагч хувьсагчдын аль  хэсэг нь ханшид хэрхэн 
нөлөөлж буйг илүү нарийн судлах боломжтой болж, өнгөрсөн хугацааны 
ханшийн өөрчлөлтийг тайлбарлах чадвар, ирээдүйд ханшийг алдаа багатай 
төсөөлөх боломжийг бүрдүүлдэг (Harvey, 2006).

Уг загварт хувьсагч бүрийн байнгын болон шилжилтийн хэсгүүд нь 
стохастик процессоор тодорхойлогдоно гэсэн таамаглал дэвшүүлдэг. 
Судалгаанд Clark, MacDonald нарын 1999 онд санал болгосон үзүүлэлтүүдийг 
ашигласан бөгөөд  загварын ерөнхий бүтцийг томьёо (1)-д үзүүлэв.

    (1)
Энд  нь бодит ханш,  эдийн засгийн суурь хүчин зүйл,  санамсаргүй 

алдаа,  нь коэффициентүүдийн вектор байна.  Эдийн засгийн суурь хүчин 
зүйлсийн вектор нь доорх хэлбэртэй. 

Энд  нь худалдааны нөхцөлийн зөрүү,  нь бүтээмжийн зөрүү, 
 нь Засгийн газрын зардлын ДНБ-д харьцуулсан харьцааны зөрүү,  

нь бодит хүүний зөрүү болно. Бодит ханш нь эдгээр эдийн засгийн суурь 
хүчин зүйлстэй дараах байдлаар хамааралтай. 

• Худалдааны нөхцөл нь экспорт болон импортын үнийн харьцаа 
бөгөөд тухайн улсын төлбөрийн тэнцэл болон урсгал данстай 
уялдаатай байдаг. Хэрвээ экспортын үнэ импортын үнээс харьцангүй 
өндрөөр өсвөл худалдааны нөхцөл сайжирна. Энэ нь тухайн улсын 
мөнгөн тэмдэгтийн эрэлтийг нэмэгдүүлж, улмаар бодит ханшийг 
чангаруулна. 

• Төсвийн тэнцэл нь валютын ханшид нөлөөлөгч гол хүчин зүйлсийн 
нэг байдаг. Засгийн газрын зардал болон ДНБ харьцаа урт хугацаандаа 
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нэмэгдэх нь өрийн дарамтыг нэмэгдүүлснээр гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдын итгэлийг бууруулна. Улмаар тухайн улсад оруулах 
гадны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буурснаар, бодит ханш сулрах 
нөлөө үзүүлнэ. Эсрэгээрээ төсвийн хумих бодлого хэрэгжүүлснээр 
нийт гадаад актив нэмэгдэж, улмаар бодит ханш чангарна (Frankel, 
Mussa, 1988).  

• Хүүгийн паритетын онолын дагуу гадаад дотоодын бодит хүүний 
зөрүүг бодит ханшийг тодорхойлогч үзүүлэлт болгон оруулсан. 
Дотоодын хүү бусад улстай харьцуулахад өндөр байх нь хөрөнгийн 
дотогшлох урсгалыг нэмэгдүүлж бодит ханшийг чангаруулах 
нөлөөтэй. Эдийн засгийн онолын хувьд урт хугацаандаа хүүний 
зөрүүнээс шалтгаалсан хөрөнгийн урсгал үгүй болж тэнцвэрт 
түвшиндээ хүрнэ гэж үздэг хэдий ч хүүгийн зөрүү богино болон дунд 
хугацаанд бодит ханшид нөлөөлдөг гэж үздэг. 

• Эцэст нь Баласса-Самуэльсоны онол ёсоор бүтээмжийн зөрүү бодит 
ханшийг тайлбарлагч хүчин зүйл болно гэж үзсэн. Уг онолоор 
худалдаалагддаг бүтээгдэхүүний салбарын бүтээмж өссөнөөр тухайн 
улсын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар сайжирч, улмаар гадаад 
худалдааны тэнцэл сайжирснаар валютын ханш чангарна гэж үздэг.

Бодит ханш нь дээрх 4 хүчин зүйлсийн байнгын болон шилжилтийн 
хэсгүүдтэй томьёо (2)-д үзүүлсэн хамааралтай. 

                    (2)
Энд  нь үзүүлэлтүүдийн байнгын хэсэг бөгөөд ихэнхдээ 

санамсаргүй алхмын процессоор загварчилдаг бол   
нь шилжилтийн хэсгүүд болно. Бодит хүүний зөрүү буюу  нь стационар 
процесс учир байнгын хэсэг байхгүй гэж үзсэн. Тэгшитгэлд байнгын болон 
шилжилтийн хэсгийн өмнөх коэффициентуудыг ялгаатайгаар тодорхойлж 
өгсөн бөгөөд бодит ханшийн хөдөлгөөнд байнгын болон шилжилтийн 
хэсгүүд өөр өөрөөр нөлөөлнө гэсэн таамаглал дэвшүүлсэн. 

Хэрэв сонгогдсон хувьсагчдын байнгын хэсгүүд болон бодит валютын 
ханшийн хоорондын коинтегрэшн хамаарлыг бүрэн илэрхийлж чадахгүй 
байвал алдааны хэсэг I(1) процесс байна. Өөрөөр хэлбэл коинтегрэшн 
хамаарал олдохгүй байх нь сонгогдсон хувьсагчдын байнгын хэсэг бодит 
валютын ханштай урт хугацааны хамааралтай байгааг баталж чадахгүйд 
хүргэнэ.  Хэдий тийм ч Everaert (2010) судалгааны ажлаараа коинтеграцигүй 
тогтвортой бус хувьсагчдын хооронд урт хугацааны хамаарал байх 
боломжтойг Монте Карло симуляцийн аргаар харуулсан. Энэхүү ажлын 
дагуу  санамсаргүй алдааны хэсэг болох  болон санамсаргүй алхааны 
хэсэг болох -ийн нийлбэрээр тодорхойлсон. 
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(3)
(4)

Энд  нь орхигдуулсан байж болзошгүй хувьсагчдаас үүдсэн 
коинтегрэшн хамаарлыг илтгэнэ. Harvey (1986), Sarantis болон Stewart 
(2001), Berger болон Everaet (2010) зэрэг ажлуудад ажиглагдаагүй хэсгийн 
загварыг дээрхтэй адилаар тодорхойлсон байна. Хувьсагчид хоорондоо 
урт хугацааны хамааралтай эсэхийг хамгийн их үнэний хувь бүхий аргаар 
Калман филтер ашиглан үнэлэх боломжтой бөгөөд Валд болон Хамгийн их 
үнэний хувь бүхий харьцаагаар ач холбогдолтой эсэхийг шалгадаг. Мөн Ny-
blom болон Harvey (2000)-н үзсэнээр ажиглагдаагүй хэсгийн загварын хувьд 
коинтегрэшн шинжилгээг дараах байдлаар хийж болно. Хэрэв  байх 
үед -нь тогтмол болох бөгөөд эдийн засгийн суурь хувьсагчдын байнгын 
хэсгүүд болон бодит ханшийн хувьд хамаарал олдоно гэж үзсэн.

Clark & Ronald, (1999) ажилдаа бодит ханшийг тодорхойлж 
буй эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн байнгын хэсгүүдээр 
тэнцвэрт ханшийг тодорхойлсон.  Иймд тэнцвэрт ханш нь 

 хэлбэрээр тодорхойлогдох 
бөгөөд  нь коинтегрэшн хамаарлаас суурь хүчин зүйлийн 
орхигдсон хэсгийг илэрхийлнэ.  Улмаар ханшийн гажилт нь бодит 
ханш болон  тэнцвэрт ханшийн зөрүүгээр тодорхойлогдох бөгөөд 

 хэлбэртэй байна. 
3.2 Эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн байнгын болон шилжилтийн 
шинжтэй хэсгийн задаргаа

Худалдааны нөхцөлийн зөрүү, бүтээмжийн зөрүү (Balassa-Samuelson ef-
fect), засгийн газрын зардал ДНБ-ий харьцаа нь тогтвортой бус хувьсагчид 
бөгөөд бодит валютын ханшийн хөдөлгөөнтэй урт хугацааны хамааралтай 
гэж үзсэн. Иймд дээрх 3 хүчин зүйлс нь байнгын, шилжилтийн, санамсаргүй 
алдаа гэсэн хэсгүүдэд хуваагдахаар загварчиллаа.

      (5)
Зай хэмнэх үүднээс  байнгын хэсгүүдийг -ээр, 

 шилжилтийн хэсгүүдийг -аар тэмдэглэсэн.  буюу 
байнгын хэсэг нь суурь хувьсагчдын тэнцвэртэй төлөвийг илэрхийлэх бол 

 буюу шилжилтийн хэсэг нь суурь хувьсагчдын тэнцвэрт төлөвөөсөө 
хазайх хазайлтыг илэрхийлнэ. Энд -г дараах байдлаар тодорхойлсон. 

(6)
(7)

Нөгөө талаас дээрх 3 хувьсагчдаас ялгаатай нь бодит хүүний зөрүү нь 
тогтвортой хувьсагч бөгөөд бодит ханшийн хөдөлгөөнд богино болон дунд 
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хугацаандаа нөлөөтэй гэж үзсэн. Иймд бодит хүүний зөрүүг шилжилтийн 
хэсэг болон алдааны хэсгийн нийлбэрээр тодорхойлсон.

Эцэст нь  нь тогтвортой биш учир Калман филтерийн 
хувьд анхны утгыг нь өгөх шаардлагатай. Энэ хүрээнд Koopman, Durbin 
(2003) ажлын дагуу анхны утгыг өгсөн (diffuse initialization) буюу үнэлгээний 
хамгийн эхний утгуудын стандарт хазайлтыг маш том тоогоор өгөх  аргыг 
ашигласан. Олон хувьсагчийн ажиглагдаагүй хэсгийн загварыг үнэлснээр 
ажиглагдах боломжгүй байнгын болон шилжилтийн шинжтэй хэсгүүд, 
бодит валютын ханшийн тэгшитгэлийн коэффициентүүдийг зэрэг гаргах 
боломжтой юм.

IV. ТООН ӨГӨГДӨЛ
Судалгаанд Монгол улс ба АНУ-ын 2000 оны 1 дүгээр улирлаас 2018 

оны 2 дугаар улирал хүртэлх засгийн газрын зардал ба ДНБ-ий харьцаа, 
гадаад худалдааны нөхцөл, бодит хүү, бүтээмж зэрэг үзүүлэлтүүдийг 
ашигласан. Ингэхдээ үзүүлэлтүүдийг 2000 оны 1 дүгээр улирал 100%-тай 
тэнцүү байхаар индексжүүлж, үнэлгээнд Монгол улсын хувьсагчдын АНУ-
ынхаас зөрөх зөрүүг ашигласан. 

Бүтээмж, бодит хүү зэрэг үзүүлэлтийг статистикийн байгууллагуудаас 
зарладаггүй тул эдгээр үзүүлэлтийн хугацааны цувааг бусад макро 
хувьсагчдыг ашиглан үүсгэсэн. Бүтээмжийг тооцохдоо тухайн улсуудын 
нэрлэсэн ДНБ-ийг хөдөлмөр эрхлэгчийн тоонд харьцуулж тооцсон. Харин 
бодит хүүг Монгол улсын хувьд ТБҮЦ-ны жигнэсэн дундаж хүүг ХҮИ-ээр 
засварлаж, АНУ-ын хувьд 3 сарын хугацаатай Libor хүүг тус улсын ХҮИ-
ээр засварлаж тус тус ашигласан. 

Түүнчлэн бодит үйлчилж буй ханшийн индекс нь хэдийгээр Монгол 
улстай гадаад худалдаа хийдэг 22 орны валютыг сагс болгон төгрөгтэй 
харьцах ханшийг улс орон бүрийн хэрэглээний үнийн индексээр засварлаж 
тооцдог. Гэвч Монгол улсын хувьд гадаад худалдаанд ихэвчлэн ам.долларыг 
ашигладаг бодит үйлчилж буй ханшийн индексийг судалгаанд ашиглах 
нь учир дутагдалтай гэж үзсэн. Иймд судалгаанд хамааран хувьсагчийг 

 томьёоны дагуу үүсгэж ашигласан болно. Энд  нь төгрөгийн 
бодит ханш,  нь Монгол улсын хэрэглээний үнийн индекс,  нь АНУ-
ын хэрэглээний үнийн индекс,  нь Монголбанкнаас зарласан төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах ханш болно.

V. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийг Монгол ба АНУ-ын инфляциар 

засварласан бодит ханшийг UC загварыг ашиглан гадаад худалдааны 
нөхцөл, бүтээмж болон хүүгийн зөрүү, засгийн газрын зардал ба ДНБ-ий 
харьцаа зэрэг хувьсагчдаас хамааруулан үнэлсэн үр дүнг доорх хүснэгтэд 
харуулав.
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Хүснэгт 14. UC загварын үр дүн
Хамааран хувьсагч: Z

Мэдрэмжийн коэффициентТайлбарлагч хувьсагч: 

0.164**

0.261*

-0.742***
0.105

0.363***

1.328

0.010

Тэмдэглэл: *, **, *** харгалзан 90%, 95%, 99%-ийн итгэх интервалд ач холбогдолтойг 
илтгэнэ. 

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо
Энгийн ХБКА болон бусад үнэлгээний аргачлалуудаас ялгаатай 

нь ажиглагдаагүй хэсгийн загвараар үнэлгээ хийхэд нэг хувьсагчийн 
байнгын болон шилжилтийн хэсгүүдийн өмнөх коэффициентийн утгын 
ач холбогдлын зэрэг ялгаатай байж болдог. Жишээлбэл, бидний ашиглаж 
буй загварт гадаад худалдааны нөхцөлийн байнгын хэсэг 95%-ийн итгэх 
интервалд ач холбогдолтой байхад шилжилтийн хэсэг нь ач холбогдолгүй, 
харин бүтээмжийн зөрүүний байнгын болон шилжилтийн хэсгүүд 90%, 
99%-ийн түвшинд аль аль нь ач холбогдолтой байна. Тэнцвэрт ханшийн 
түвшинг  томьёоны дагуу тооцож үр 
дүнг Зураг 1, 2-д үзүүлэв. Бодит ханшийн гажилтыг бодит ханш ба тэнцвэрт 
ханшийн зөрүүг хувиар илэрхийлэн тооцсон бөгөөд гажилтын утга эерэг 
байвал төгрөгийн ханш тэнцвэрт түвшнээс илүү буюу өндөр үнэлэгдсэн гэж 
ойлгоно.

Судалгааны үр дүнд төгрөгийн бодит ханш 2002 оны 1 дүгээр улирлаас 
2007 оны 4 дүгээр улирал хүртэл 6 жилийн хугацаанд дутуу үнэлэгдэж 
байсан бол 2011 оны 3 дугаар улирлаас 2016 оны 3 дугаар улирал хүртэл 
5 жилийн хугацаанд илүү үнэлэгдэж байжээ. Төгрөгийн ханш тэнцвэрт 
түвшнээсээ удаан хугацааны туршид зөрүүтэй байх нь зах зээл дэх эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж, төгрөгийн ханш богино хугацаанд огцом хэлбэлзэх нөхцөлийг 
бий болгодгийг судалгааны үр дүн баталсан. Тодруулбал, төгрөгийн ханш 
2016 оны 3 дугаар улирал хүртэл тэнцвэрт түвшнээсээ өндөрт тогтож ирсэн 
нь төгрөгийн ханш богино хугацаанд огцом хэлбэлзэх, зах зээлд эрсдэл 
хуримтлагдах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байж болзошгүй байна. Улмаар 2016 
оны 3, 4 дүгээр улирлаас эхлэн төгрөгийн ханш тэнцвэрт түвшиндээ орох 
тохиргоо хийгдэж, төгрөгийн ханш огцом сулрах үзэгдэл ажиглагдсан.
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Зураг 1. Тэнцвэрт ханшийн  
үнэлгээ (бодит)

Зураг 2. Тэнцвэрт ханшийн  
үнэлгээ (нэрлэсэн)

Зураг 3. Бодит ханшийн гажилт

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо

Тэнцвэрт ханшийн үнэлгээг дунд хугацааны GAP загварын үнэлгээтэй 
харьцуулан доорх зурагт харуулав (Зураг 4). Үнэлгээний үр дүнгээс харахад 
дээрх 2 загвараар тооцсон тэнцвэрт ханшийн динамик харьцангуй ойролцоо 
буюу 2008 оны 1 дүгээр улирлаас 2009 оны 1 дүгээр улирал, 2014 оны 4 
дүгээр улирлаас 2016 оны 2 дугаар улирлын хооронд төгрөгийн ханш хэт 
үнэлэгдэж байсан бол 2016 оны 4 дүгээр улирлаас дутуу үнэлэгдэх нэгдсэн 
хандлага ажиглагдаж байна.
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Зураг 4. Тэнцвэрт ханшийн 
үнэлгээ (UC загвар)

Тэнцвэрт ханшийн үнэлгээ
(GAP загвар)

Төгрөгийн ханш удаан хугацаагаар тэнцвэрт түвшнээсээ гажилттай 
байх нь зах зээлд эрсдэл хуримтлагдах, төгрөгийн ханшид огцом тохиргоо 
хийгдэх магадлалыг нэмэгдүүлэх тул бодлого боловсруулагчид болон зах 
зээлд оролцогчид төгрөгийн тэнцвэрт ханшийн үнэлгээг тогтмол гүйцэтгэж, 
бодлого боловсруулахад ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Цаашид 
төгрөгийн ханшийн тэнцвэрт түвшний үнэлгээг сүүлийн үеийн судалгааны 
арга техникүүдийг ашиглан олон төрлийн загвараар үнэлж, үр дүнгүүдийг 
харьцуулан баталгаажуулах замаар ашиглах нь оновчтой юм. 

VI. ДҮГНЭЛТ
Уг судалгааны ажлаар төгрөгийн ханшийн тэнцвэрт түвшинг 

ажиглагдаагүй хэсгийн загвар ашиглан судалсан. Олон улсад болон дотоодод 
хийгдсэн судалгааны ажлуудад үндэслэн төгрөгийн ханшийн тэнцвэрт 
түвшинд гадаад худалдааны нөхцөл, засгийн газрын зардал, дотоод гадаад 
хүү болон бүтээмжийн зөрүү нөлөөлдөг гэж үзсэн бөгөөд загварын үр 
дүнгээр уг таамаглал батлагдсан. 

Энэ удаагийн судалгаа нь Монгол улсад өмнө нь хийгдэж байгаагүй 
судалгааны шинэлэг аргачлал ашиглан гүйцэтгэснээрээ онцлог бөгөөд 
судалгаанаас дараах үр дүн гарсан. 

• Төгрөгийн бодит ханш 2011 оны 3 дугаар улирлаас 2016 оны 3 дугаар 
улирал хүртэл тэнцвэрт түвшнээсээ өндрөөр үнэлэгдэж ирсэн. Улмаар 
2016 оны 3, 4 дүгээр улирлаас эхлэн төгрөгийн ханшид тохиргоо 
хийгдэж тэнцвэрт түвшиндээ ирсэн байна. 

• 2002-2018 оны 2 дугаар улирлыг хүртэл хугацаанд төгрөгийн ханш 
хамгийн ихдээ 10.8%-иар илүү үнэлэгдэж, хамгийн багадаа 8.3%-иар 
дутуу үнэлэгдэж байсан бөгөөд 2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 
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тэнцвэрийнхээ орчимд буюу төгрөгийн ханш 0.6 хувиар дутуу 
үнэлэгдсэн байна. 

Судлаачдын зүгээс төгрөгийн ханшийн тэнцвэрт түвшний судалгааг 
эконометрикийн бусад аргачлалуудыг ашиглан гүйцэтгэж үр дүнг 
харьцуулан бодлогын шийдвэрт ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж байна.
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Хавсралт 1. Судлагдсан байдал
Ажлын нэр Улс Хугацаа Ашигласан хувьсагч
Feyzioglu (1997) Финланд 1975-1995 бодит хүү, бүтээмжийн зөрүү, худалдааны 

нөхцөл, дамми хувьсагч
Zhang (2001) Хятад 1952-1997 хөрөнгө оруулалт, экспортын өсөлт, засгийн 

газрын хэрэглээ, нийт худалдаа/ДНБ
MacDonald, Ricci 
(2003)

Өмнөд 
Африк

1970:Q1-
2002:Q1

бодит хүүний зөрүү, бүтээмжийн зөрүү, 
түүхий эдийн үнийн индекс, нээлттэй байдлын 
зэрэг, төсвийн тэнцэл, гадаад цэвэр активын 
позиц

Maeso-Fernandez 
et al.(2004)

 1975-2002 нэг хүнд ногдох орлого, нээлттэй байдлын 
зэрэг, засгийн газрын зардал

Nilsson (2004) Швед 1982:Q1-
2000:Q4

бодит хүүний зөрүү, худалдаалагддаг/
худалдаалагддаггүй барааны үнийн зөрүү, 
худалдааны нөхцөл, гадаад цэвэр зээл/ДНБ

Babetskii, Egert 
(2005),

Чех 1993:M1-
2004:M9

хөдөлмөрийн дундаж бүтээмжийн зөрүү, 
гадаад цэвэр активын позиц

Iimi (2006) Ботсвани 1985-2004 бодит хүүний зөрүү, худалдаалагддаг/
худалдаалагддаггүй барааны үнийн зөрүү, 
худалдааны нөхцөл, гадаад цэвэр активын 
позиц

Iossifov, Lou-
koianova (2007)

Гана 1984:Q2-
2006:Q3

бодит хүүний зөрүү, бүтээмжийн зөрүү, гол 4 
экспортын түүхий эдийн үнийн индекс

Yajie et al.(2007) Хятад 1980-2004 бодит хүүний зөрүү, мөнгөний нийлүүлэлт, 
төв банкны гадаад валютын нөөц, худалдааны 
нөхцөл, худалдаалагддаг/худалдаалагддаггүй 
барааны үнийн зөрүү

Ricci et al.(2008) 48 орны 
хөлгөн 
дата

1980-2004 худалдаалагддаг болон худалдаалагддаггүй 
салбарын бүтээмжийн зөрүү, худалдааны 
нөхцөл, гадаад цэвэр активын нийт худалдаанд 
эзлэх хувь, засгийн газрын хэрэглээ/ДНБ, 
худалдааны хязгаарлалтын дамми хувьсагч,

Cui (2013) Хятад 1997:M1-
2012:M12

ХҮИ/ҮҮИ-ийн харьцаа, худалдааны нөхцөл, 
нээлттэй байдлын зэрэг, гадаад валютын 
нөөц/ДНБ, ГШХО/ДНБ

Tashu (2015) Перу 1992:Q1-
2013:Q1

хөдөлмөрийн бүтээмж, экспортын түүхий 
эдийн үнийн индекс, гадаад цэвэр зээл/нийт 
худалдаа, улсын секторын хэрэглээ/ДНБ, 
гадаад цэвэр нөөц/ДНБ
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таатай байх болно.

МОНГОЛБАНК

ГАДААДЫН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД  
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, НЭВТРҮҮЛСНЭЭР ТОХИОЛДОХ 

ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖ
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ХУРААНГУЙ
Хөгжиж буй улс орнуудад хөгжингүй орнуудын банкны салбар өөрийн 

ашигт ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх, зах зээлийн хүрээгээ тэлэх зорилгоор 
нэвтрэх үйл явц явагддаг. Гадаадын банкийг дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэхэд 
хүлээн авагч орны хувьд ямар үр ашиг байгаа, ямар эрсдэл учирч болох 
талаар судалгааны ажлуудад янз бүрээр дүгнэсэн байна. Тухайн хүлээн 
авагч орны хөгжлийн түвшин, санхүүгийн системийн зуучлалын чанараас 
хамаарч үр дүн харилцан адилгүй байгааг ихэнх судалгаануудад дурьджээ. 
Гадаадын банкийг дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх нь манай улсын хувьд 
салбарын өрсөлдөөний үр дүнд сайнаар нөлөөлж, зээлийн хүү буурахаас 
гадна, зээлийн хүртээмж сайжрах боломж байж болох хэдий ч банкны 
салбарт, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, эрсдэл үүсэх тал ч байхыг 
үгүйсгэхгүй. Тиймээс бидний хэдэн судлаач Монголын санхүүгийн зах зээлд 
гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх, эерэг сөрөг нөлөө, тохиолдож 
болзошгүй эрсдэлүүдийг судалж, хэрвээ нэвтрүүлсэн тохиолдолд ямар 
хэлбэр, ямар хязгаарлалтуудтай байвал зохистой талаар дүгнэх зорилготой 
судалгаа хийлээ. 

Монгол улсад гадаадын банк банкуудын хувьцаанд хөрөнгө оруулах 
замаар нэвтэрсэн хэдий ч дараагийн алхам нь охин компани байгуулах 
хувилбар байж болох юм. Учир нь охин компанийн зөвшөөрөл олгох нь 
манай улсын дүрэм, журам, хууль эрх зүйд захирагдах, хязгаарлалт хийх 
боломжтой. Гадаадын банк нэвтэрснээр манай улсын өнөөгийн нөхцөлд 
боломжоосоо илүү эрсдэл нь өндрөөр үнэлэгдсэн ба богино хугацаанд 
хөрөнгөө татах, зээл олголтоо хумих зэргээр санхүүгийн тогтвортой байдалд 
хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлэх хандлагатай байна. Хөрөнгийн гарах урсгалтай 
холбоотойгоор ханшийн тогтворгүй байдал үүсэх, гадны банкуудаас хараат 
байдалд орох эрсдэл тохиолдож болзошгүй байгаа тул эдгээр эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлсэн зохицуулалт нэн шаардлагатай байгааг харуулж 
байна. Мөн гадаадын банк, гадаадын хөрөнгө оруулагчид дотоодын эдийн 
засгийн салбаруудаас ашиг хайх зорилгоор “сорчлон” зээл олгох хандлага 
байж болзошгүй. Гадаадын банк дотоодын банкны салбарт нэвтэрснээр 
активын өгөөж түр хугацаанд буурах боловч, гадаад банкны инновацын 
нөлөөгөөр дахин сайжирч хэвэндээ орохоор байна. Энэ жишгээр бусад 
ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд ч нөлөөлөх талтай юм.

Түлхүүр үг: Гадаадын банкны нэвтрэлт, Эрсдэлийн үнэлгээ, макро стресс 
тест

JEL ангилал: C32, E44, G28
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ОРШИЛ
Сүүлийн жилүүдэд манай улсын банкны зах зээлд гадаадын банкны 

салбарыг оруулах асуудал эрчимтэй яригдаж, зарим нэг судалгаанууд 
хийгдсэн байгаа билээ. Хөгжингүй орнуудын банк өөрийн ашигт 
ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх, зах зээлийн хүрээгээ тэлэх зорилгоор хөгжиж 
буй орнуудад нэвтрэх үйл явц ихсэх хандлагатай байна. Харин хүлээн 
авагч орны хувьд ямар үр ашиг байгаа, ямар эрсдэлтэй учирч болох талаар 
судалгааны ажлуудад янз бүрээр дүгнэсэн байдаг. Үр дүн нь тухайн хүлээн 
авагч орны хөгжлийн түвшин, санхүүгийн системийн зуучлалын чанараас 
ихээхэн хамаарч байгааг дурдсан байдаг. Гадаадын банкийг дотоодын зах 
зээлд нэвтрүүлэх нь манай улсын хувьд салбарын өрсөлдөөний үр дүнд 
сайнаар нөлөөлж, зээлийн хүү буурахаас гадна, зээлийн хүртээмж сайжрах 
боломж байж болох хэдий ч банкны салбарт, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл, эрсдэл үүсэх талтай гэж хүлээж байна.

Судалгааны зорилго
Монголын санхүүгийн зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр 

үүсэх, эерэг, сөрөг нөлөө, эрсдэлүүдийг судалж, хэрвээ нэвтрүүлсэн 
тохиолдолд ямар хэлбэр, ямар хязгаарлалтуудтай байвал зохистой талаар 
дүгнэлт гаргах

Судалгааны зорилтууд
1. Гадаадын банк нэвтрүүлсэн орнуудын туршлагыг судалж, ямар үр 

дагавар гардгийг тогтоох
2. Монголын банкны системд ямар нөлөө үзүүлэхийг стресс тестийн 

аргаар үнэлж, эрсдэлүүдийг тогтоох
3. Нэвтрүүлэх хэлбэр, тавигдах хязгаарлалтуудын талаар санал, 

зөвлөмж боловсруулах
Дотоодод судлагдсан байдлын тойм
Монголбанкны судлаач Г.Борхүүгийн судалгаанд гадаадын банк 

Монголд үйл ажиллагаагаа явуулах зөвшөөрөл олгох тохиолдолд Монгол 
улсын санхүүгийн зах зээлийн онцлог, үндэсний аюулгүй байдалтай 
холбоотой нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж, судалсны үндсэн 
дээр шийдвэр гаргах нь зүйтэй гэжээ (Борхүү.Г, 2014). 

Мөн гадаадын банкны салбар Монгол улсын нийгэм эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөг тодорхойлсон 2014 оны судалгаа нь энэ чиглэлээр хийгдсэн анхны 
томоохон судалгаа ба банкны салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, олон 
улсад гадаадын банкны салбарын үзүүлэх нөлөөг тодорхойлсон судалгаанд 
үндэслэн гадаадын банкны тэр дундаа гадаадын төрийн банкны эдийн 
засаг, нийгэмд үзүүлэх эерэг, сөрөг нөлөөг тодорхойлсон судалгаа болжээ. 
Гадаадын төрийн өмчийн банк орж ирснээр санхүүгийн системийн хяналт 
зохицуулалтаа алдах, бизнес эрхлэгчид хараат байдалд орж, үндэсний 
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аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр эрсдэл байна гэсэн дүгнэлт өгчээ 
(Хашчулуун.Ч, Болор-Эрдэнэ.Б, Цогбаяр.Э, 2014).

Монгол банкны судлаач нь Б.Цэнгүүнжав нь гадаадын хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгөтэй дүрмийн сангийн доод хэмжээг 500 тэрбум төгрөгт хүргэж, 
одоогийн түвшнээс 10 дахин өсгөх боломжтой гэж дүгнэжээ. Олон улсын 
туршлагаар гадаадын банкны нийт актив дотоодын банкны активын 35-40 
хувьтай тэнцүү байх нь зохистой гэсэн үр дүнд хүрчээ. Үүний тулд гадаадын 
банкийг хадгаламж татах эрхгүйгээр нэвтрүүлэх байдлаар оруулж ирэх нь 
зүйтэй гэж үзжээ (Цэнгүүнжав.Б, 2017).

Монголын Эдийн Засгийн Шинжилгээ, Судалгааны Төвөөс “Монгол 
Улсын санхүүгийн салбарт гадаадын банк үйл ажиллагаа явуулахад анхаарах 
зүйлс” сэдэвт судалгааны ажил 2017 онд хийсэн ба уг судалгаагаар гадаадын 
банк нь банкны салбарын үр ашиг, санхүүгийн салбарын хөгжил, эдийн 
засаг, санхүү салбарын тогтвортой байдалд нөлөөлдөг болохыг тогтоожээ. 
(Монголын эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээний хүрээлэн, 2017). 

Дээрх судалгааны ажлууд нь баримтын шинжилгээний арга ашиглан 
судалгааны тойм бэлтгэх чиглэлд хийгдсэн бол бид судалгааны ажилдаа 
тоон болон чанарын аргыг ашиглахыг зорилоо.

Судалгааны таамаглал
H1: Гадаадын банк Монголын банкны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулснаар 

дотоодын банкуудын ашигт ажиллагаа буурч, зарим үйл ажиллагаа нь төв 
банкнаас хянагдахгүй байдалд хүрч болзошгүй. 

Н2: Зээлийн зах зээл тэлэх боловч, томоохон төсөл, хөтөлбөрүүд 
харьцангуй бага хүүний зардалтай гадаад банкны эх үүсвэрээр 
санхүүжигдсэнээс дотоодын банкны систем тогтворгүйжнэ.

Н3: Гадаадын банкийг дотоодын банкны зах зээлийн өрсөлдөөнийг 
дэмжих, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тодорхой 
хязгаарлалтуудын үндсэн дээр нэвтрүүлэх бололцоо байна.

Судалгааны арга, аргазүй
Бид судалгаандаа олон улсын кейс туршлагыг жишээ судлалын аргаар, 

гадаадын банк нэвтэрснээр үүсэх боломж эрсдэлийг экспертийн үнэлгээ, 
гадаадын банк орж ирснээр үзүүлэх нөлөөллийг тооцохдоо макро стресс 
тестийн аргыг ашиглана.  

I. ГАДААДЫН БАНКНЫ НЭВТРЭЛТИЙН  
СУДАЛГААНЫ ТОЙМ

1.1 Гадаадын банк нэвтрэх зорилго, хэлбэр, үр дүн
Гадаадын банкны дотоодын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөллийг улс 

орнуудын болон тухайн нэг улсад хувьд тодорхойлсон олон төрлийн судалгаа 
хийгджээ. Эдгээр судалгаанд гадаадын банк нь дотоодын банкны салбар 
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дахь өрсөлдөх чадварт нөлөөлж, дотоодын банкны үйлчилгээний чанар, 
стандартыг дээшлүүлж, хүүний түвшин бууруулж,  улмаар санхүүгийн 
зах зээлийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг гэсэн дүгнэлтийг өгсөн хэдий 
ч гадаадын банкны үзүүлэх нөлөө нь тухайн улсын хөгжлийн түвшин, 
гадаадын банкны ажиллаж буй хэлбэр, цар хүрээ зэргээс хамааран харилцан 
адилгүй байдаг ажээ. Гадаадын банкны нэвтрэлтийн түвшин нэмэгдэхийн 
хэрээр дотоодын банкуудын ашигт ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж, улмаар 
санхүүгийн хямралын үед зээл олголтоо хумих байдлаар зээлийн шок 
үүсгэн, дотоодын санхүүгийн салбарын тогтвортой байдалд сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг болохыг тогтоожээ. 

1.1.1 Гадаадын банкны нэвтрэх зорилго
Гадаадын банкуудын үйл ажиллагааны зорилго, хэлбэр, хамрах хүрээ 

нь харилцан адилгүй байдаг. Нэр хүнд бүхий банкууд гадаад улсад салбар 
нэгжээ нээн ажиллах тохиолдол элбэг байдаг ба санхүүгийн хямралын үед 
төлбөрийн чадварын эрсдэлээс хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлдэг байна. 
Тухайлбал, шинэ зах зээл хайн ашигт ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх, татварын 
таатай орчин эрэлхийлэх, хөрөнгө оруулалтын эрсдэлээ тараан байршуулах, 
төрийн банкууд нь улсынхаа бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
зорилготой байдаг (Clarke, G., Cull, R., Martinez-Peria, M. S., & Sanchez, S. 
M., 2003). 

1.1.2 Гадаадын банкны нэвтрэх хэлбэр 
Сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн салбар дахь либералчлал хөгжингүй 

болон хөгжиж буй улс орнуудад улам бүр нэмэгдэж, гадаадын банкууд бусад 
улсад үйл ажиллагаагаа явуулахдаа салбар нэгжээ нээх (greenfield) эсвэл 
дотоодын банкны хувь эзэмших (takeover) гэсэн хоёр төрлөөр нэвтэрч байна 
(Stijn Claessens, Asli Demirgüç-Kunt, and Harry Huizinga, 2000). Гадаадын 
банк салбар нэгжээ байгуулах замаар үйл ажиллагаагаа явуулах нь толгой 
компани бүх санхүүгийн алдагдлыг хүлээн, төлбөрийн чадварын дутагдалд 
орсон тохиолдолд толгой компаниас санхүүжилт татах, эрсдэлээс хамгаалах 
зэрэг давуу талтай байдаг бол хүлээн авагч улс орны төв банк мэдээлэл авах, 
хяналт тавихад хязгаарлагдмал байдал үүсдэг, хямралын үед санхүүжилтээ 
гэнэт зогсоох зэрэг таагүй үр дагаврыг авчрах боломжтой байдаг. 

Харин охин компани байгуулах болон дотоодын банкны хувийг 
эзэмших байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулах нь хүлээн авагч улсын хууль 
тогтоомжийг мөрдөх, хяналт зохицуулалтад бүрэн хамрагдах, татвар төлөх, 
бусад дотоодын банкуудтай ижил үйл ажиллагаа явуулж, өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлэх, шинэ технологийг нэвтрүүлэх зэрэг давуу талтай байж болно. 
Гэхдээ дотоодын банкуудтай хадгаламж, зээлийн зах зээлд өрсөлдөж хүү 
бууруулах нөлөө үзүүлэхгүй байх, хадгаламж татах тохиолдолд өндөр хүү 
амлах, хямралын үед охин компаниар олгож байсан санхүүжилт саатах, 
бодит салбарт хэлбэлзэл үүсгэх зэрэг сул талтай байдаг (Борхүү.Г, 2014). 
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Мөн санхүүгийн зуучлалын үндсэн үйл ажиллагааг явуулахгүй боловч 
төлөөлөгчийн газар байгуулах замаар үйл ажиллагаагаа шинэ зах зээлд 
таниулах, бизнес эрхлэгч болон санхүүгийн байгууллагуудад өөрийн толгой 
компанийн үйл ажиллагааг зуучлах зэргээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

1.1.3 Гарах үр дүн
Санхүүгийн салбарын либералчлал нь улс орны эдийн засгийн өсөлтөд 

эерэг нөлөө үзүүлдэг гэсэн нийтлэг дүгнэлтэд судлаачид хүрдэг ба тухайн 
улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ өндөр 
байдаг. Хөгжингүй улс орнуудад санхүүгийн зах зээлийн хөгжил өндөр тул 
(өрсөлдөөн, шинэ технологи, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тогтвортой байдал) 
гадаадын банк нэвтэрснээр үзүүлэх нөлөө харьцангуй бага байдаг бол 
хөгжиж буй оронд үзүүлэх нөлөө харьцангуй их байдаг байжээ. Гадаадын 
банк нь бусад улсад үйл ажиллагаа явуулснаар гадаадын банк бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний чанар стандартыг дээшлүүлэх замаар дотоодын банкуудын 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, санхүүгийн зохицуулалт, эрх зүйн орчныг 
сайжруулах, гадны капитал урсгалыг нэмэгдүүлэх зэрэг эерэг нөлөөг 
үзүүлдэг (Levine, 1996). Банкны зардал, ашигт ажиллагаа болон зуучлалын 
өртгөөр дамжуулан банкны салбарын үр ашигт нөлөөлдөг, өрхийн 
банкны үйлчилгээ, аж ахуйн нэгжийн зээл олголт, хөрөнгө оруулалтаар 
дамжуулан санхүүгийн хүртээмжид нөлөөлдөг. Зөвхөн санхүүгийн зах 
зээлд бус хөрөнгийн зах зээлд нэвтэрч санхүүгийн гүнзгийрэлд нөлөөлөх 
боломжтой. Харин дотоодын банкууд гадаадын том банктай өрсөлдөж зах 
зээл дэх байр сууриа авч үлдэх, нэр хүндээ өсгөх, харилцагчаа хадгалж 
үлдэхийн тулд зардлаа өсгөн ашигт ажиллагаагаа бууруулснаар үндэстэн 
дамнасан, гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкуудтай харьцуулахад 
санхүүгийн хүртээмж бага байдаг (Stiglitz, 1993). Мөнгөний бодлогын 
шилжих механизмаар болон гадаад нөлөөг дамжуулах замаар эдийн засаг, 
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдалд нөлөөлдөг.
1.2  Гадаадын банк нэвтэрснээр бий болох боломж

Гадаадын банк нэвтэрснээр хүлээн авагч улсын санхүүгийн систем болон 
эдийн засагт эерэг болон сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг ба хөгжлийн түвшнээс 
хамаарч улс орнуудад харилцан адилгүй нөлөө үзүүлжээ. Мөн 2008-2009 
оны хямралын дараа хийгдсэн судалгаануудад өмнө нь төдийлөн ажиглагдаж 
байгаагүй шинэ төрлийн эрсдэлүүд бага, дунд орлоготой улсын зах зээлд 
ажиглагджээ. Тиймээс судалгааны энэ хэсэгт гадаадын банк нэвтэрснээр 
бий болох боломж, эрсдэлүүдийг бага дунд орлоготой улсуудын туршлагад 
тулгуурлан тодорхойлохыг зорилоо. 

1.2.1 Санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэр нэмэгдэх боломж
Гадаадын банкуудын оролцоо нь хөрөнгийн дотогшлох урсгалыг 

хөнгөвчлөх замаар дотоодын төслүүдэд зориулсан санхүүжилтийн хэмжээг 
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нэмэгдүүлдэг. Энэ нь урт хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээтэй аж ахуйн 
нэгжүүдэд зээл олгох, ялангуяа өмнө нь банкнаас авч чадахгүй байсан 
харилцагчид зээл олгох замаар санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 
дотоодын банкуудын зээлийн төвлөрлийг бууруулдаг ба зээлийн төрөлжилт 
нэмэгдсэнээр эдийн засагт хувь нэмрээ оруулдаг (Clarke, G., Cull, R., Marti-
nez-Peria, M. S., & Sanchez, S. M., 2003). 

Банкны салбарт либеральчлагдсанаар олон улсын зах зээлд илүү таатай 
нөхцөлөөр нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлэх талтай байдаг. Олон улсад нэр хүнд 
бүхий банкууд үйл ажиллагаагаа явуулж, гадаад валютын дотогшлох урсгал 
нэмэгдсэнээр гадаадын хөрөнгө хөрөнгө оруулагчдын итгэл нэмэгдүүлж 
хөрөнгийн дотогшлох урсгал нэмэгддэг. 1990 оны үед Өмнөд Солонгос, 
Австрали улсад энэ төрлийн эерэг нөлөө түлхүү ажиглагдсан байна (Yoon-
Dae Euh and James C. Baker, 1990). Валютын дотогшлох урсгал нь дотоод 
валютын ханш тогтвортой байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 

Хөгжиж буй орнуудад гадны банк дотоодын банктай харьцуулахад илүү 
үр ашигтай ажилладаг ба хүлээн авагч улсад болж буй зээлийн эрэлтээс 
үүдэлтэй шокыг тогтворжуулах нөлөө үзүүлдэг. Гэхдээ зарим улсад гадны 
шокыг дамжуулах нөлөө үзүүлдэг болохыг онцлон тэмдэглэсэн байна. Мөн 
зээлийн эрэлтийг үргэлж хангаад байдаггүй ба гадаадын банкны оролцоо, 
зээлийн түвшин сөрөг хамааралтай болохыг зарим судалгаа харуулж байна ( 
Robert Cull, Maria Soledad Martinez Peria and Jeanne Verrier , 2017). Ялангуяа 
дэлхий нийтийг хамарсан санхүүгийн хямрал гараагүй нөхцөлд дотоодын 
санхүүгийн зах зээлд гарсан хямралыг тогтворжуулахад эерэг нөлөөтэй 
байна. 

Банкны хямралд орсон орнуудын банкуудад бүтцийн өөрчлөлт, дахин 
хөрөнгөжүүлэх замаар дотоодын банкны салбарын хямралыг даван туулах 
санхүүжилтийн эх үүсвэр байх бий болгодог. Мөн хямралын үеэр гадаадын 
банкууд дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгосноор эдийн засаг сэргэх 
чухал эх үүсвэрийг олгодог. 1990 оны дунд үед Мексик, Венесуэл, Бразил 
улсын банкны хүндрэлийн үед гадаадын банкны санхүүжилт эдийн засаг 
эргэн сэргэх санхүүжилтийг олгож байсан юм. Азийн хямралын дараа 
гадаадын банкуудын оролцоо нь Азийн улсуудын эдийн засаг их хэмжээгээр 
өсгөх нөлөө үзүүлсэн (Donald Mathieson and Garry Schinasi, 2000). 

1.2.2 Банкны салбарын өрсөлдөөн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж
Гадаадын банкууд тухайн улсын банкны системд үйл ажиллагаагаа 

явуулснаар дэвшилтэт техник, технологи, шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, шилдэг туршлагуудыг нэвтрүүлснээр банкны салбарын 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, банкны салбарын үр ашгийг дээшлүүдэг. Энэ нь 
санхүүгийн үйлчилгээ авч буй харилцагчдад олон улсын түвшний, түргэн 
шуурхай, хямд үнэтэй үйлчилгээг авах боломж олгодог банкны салбарын 
үйлчилгээний шинэчлэлд чухал хувь нэмэр оруулж чадна (Levine, 1996). 
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Тухайлбал, Туркийн банкны тогтолцоонд гадаадын банк нэвтэрснээр 
үйлчилгээний хураамж буурч, хүртээмж нэмэгдсэн ба дотоодын банкуудыг 
зардлаа танаж, үр ашгаа сайжруулан өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлсэн байдаг. 
Мөн Бүгд найрамдах Кени улсад гадаадын банкууд шилдэг технологи, 
шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлснээр өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлж, дотоодын банкуудын үйлчилгээний чанар, хүний нөөцийн 
чадвах сайжирч үр ашиг дээшилсэн байна. (Wadaki, 2010). Үүнтэй адил 
Энэтхэг, Пакистан улсад энэ төрлийн эерэг өөрчлөлт гарсан байна. 
Хөгжиж буй орны банкны зах зээлд гадаадын банк орж ирснээр банкны зах 
зээлийн төвлөрлийг сааруулж, өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх эерэг хандлага 
ажиглагддаг. (Монголын эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээний хүрээлэн, 
2017) Гадаадын банк бага хүүтэй зээл нь валютын зээлд хүүг бууруулах ба 
аажимдаа зах зээлийн хүү буурах нөхцөл таатай нөхцөл бүрддэг. 

Дэлхийн банкнаас 1988-1995 оны хоорондох 80 орны 7900 банкны 
өгөгдөлд гадаадын банкны дотоодын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөг 
тодорхойлсон судалгаанд өрсөлдөөний үр дүнд дотоодын банкууд 
зардлаа буурч байгааг харуулжээ. Үүний үр дүнд дотоодын банкууд 
үйл ажиллагаагаа илүү үр дүнтэй ажиллахад хүргэх ба банкны зээлдэгч, 
хадгаламж эзэмшигчдэд аль алинд нь эерэг нөлөө авчирдаг байна (Stijn 
Claessens, Asli Demirgüç-Kunt, and Harry Huizinga, 2000). 

1.2.3 Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, дэд бүтэц сайжруулах боломж
Гадаадын банкуудын үйл ажиллагаа нь хүлээн авагч улсын санхүүгийн 

зах зээлийг хөгжүүлэхэд зах зээлийн хөгжлийн болон салбарын 
мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулдаг. 
Хүний нөөцийн ур чадвар сайжирснаар санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг 
хурдасгах нөхцөл бүрддэг ба энэ нь дотоодын банкны тогтолцооны 
эрсдэлийг буурлахад дэмжлэг болдог. Мөн санхүүгийн салбарын хөгжлөө 
дагаад зохицуулагч байгууллагуудын хяналт шалгалт болон дүрэм, журам 
олон улсын түвшинд хүрч сайжрах ба гадаадын банкны оролцоо нэмэгдэх 
нь үйл явцыг нэлээд хурдасгах болно (B. Gerard Dages, Linda Goldberg, and 
Daniel Kinney, 2000).
1.3 Гадаадын банк нэвтэрснээр бий болох эрсдэл

1.3.1 Дотоодын банкны чадавхийг сулруулах эрсдэл
Гадаадын банкууд өндөр чанартай технологи, хүний нөөцийн 

мэргэжлийн ур чадвар, өртөг багатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал 
болгож банкны салбарын үр ашгийг нэмэдүүлэх эерэг нөлөөллийг 
үзүүлдэг. Гадаадын банкууд энэ үйлдэл нь харилцагчдын сонирхлыг татаж, 
дотоодын банкуудад харилцагчаа алдах эрсдэлийг үүсгэж, зах зээлд эзлэх 
хувь хэмжээг бууруулах тохиолдолд байдаг. Дотоодын банкууд өрсөлдөх 
чадвараа сайжруулахын тулд технологийн шинэчлэл хийх, удирдлагын 
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зардлыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнийг бууруулах зэрэг 
арга хэмжээ авснаар зардал өсөж, ашигт ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх 
хандлагатай байдаг. Гэхдээ дотоодын банкууд гадаадын банкуудтай тэгш 
өрсөлдөхөд ихээхэн хугацаа шаардагддаг ажээ (Stijn Claessens and Neeltje 
van Horen , 2013). 

Дотоодын банкууд өрсөлдөх чадвараа өсгөх зорилгоор шинэ технологи, 
хүний нөөцөд их хэмжээний хөрөнгө зарахаас гадна зарим бүтээгдэхүүний 
үнийг бууруулснаас ашигт ажиллагаа буурч дампуурах эрсдэл нэмэгддэг. 
Дэлхийн банкны 80 орны өгөгдөлд хийсэн шинжилгээний үр дүнд гадаадын 
банкны оролцоо нэмэгдсэнээр дотоодын банкны ашигт ажиллагааг 
бууруулдаг гэсэн үр дүн гарчээ (Stijn Claessens, Asli Demirgüç-Kunt, and 
Harry Huizinga, 2000). Тиймээс гадаадын банкууд хөгжиж буй улсад үйл 
ажиллагаагаа явуулан ашигт ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх сонирхолтой 
ба зохицуулалтын орчин ч мөн ялгаатай байдаг. Гадаадын банкны тоо, 
активын хэмжээ өсөхийн хэрээр дотоодын банкуудад үзүүлэх нөлөө мөн 
нэмэгддэг. Бүгд найрамдах Кени улсад дотоодын банкууд өрсөлдөх чадвараа 
сайжруулахын тулд зардлаа хэт өсгөсөн, ашигт ажиллагаанд сөрөг нөлөө 
үзүүлсэн (Wadaki, 2010).

Хэрэв системийн ач холбогдол бүхий, томоохон дотоодын банкууд 
хүндрэлд ороход хүрвэл төрөөс өрсөлдөөнийг хязгаарлах зорилгоор 
зах зээлд шинээр нэвтрэгчдэд хязгаарлалт тавих зэргээр  ил болон далд 
хэлбэрээр татаас өгөхөд шаардлагатай болдог. Дотоодын банкууд үр 
ашиггүй удирдлагыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсээр байсан нөхцөлд зээлийн 
хүү буурахгүй, үйлчилгээний чанар сайжрахгүй, зах зээлийн хөгжил сулрах 
зэрэг нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлж болно (Stijn Claessens, Asli Demirgüç-
Kunt, and Harry Huizinga, 2000). 

Бага, дунд орлоготой 89 орны өгөгдөлд тулгуурлан хийсэн судалгаагаар  
гадаадын банкны салбар “өрмийг түүх” стратеги баридаг тул харьцангуй 
өндөр ашигтай ажилладаг ба мэдээлэл нээлттэй, үр ашигтай ажилладаг 
компаниудад л зөвхөн үр ашгаа өгнө, дотоодын банктай харьцуулахад 
зээлийн чанар харьцангуй сайн байна мөн энэ судалгаагаар төрийн, 
дотоодын банкууд үр ашиг муутай, авлигад автсан нөхцөлд санхүүгийн 
салбарын хөгжилд гадаадын банк хурдасгуур болох нөлөө үзүүлэг гэж 
дүгнэжээ. Гэхдээ нь зөвхөн дэлхийд үйл ажиллагаагаараа тэргүүлдэг 
гадаадын банкуудын авчрах эерэг нөлөө юм (Enrica Detragiache, Thierry 
Tressel, and Poonam Gupta, 2006).

1.3.2 Зөвхөн сайн харилцагчид үйлчлэх
Өсөлтийг бий болгоход санхүүжилт чухал нөлөөтэй гэдгийг онолын 

судалгаанууд нотлон харуулдаг ч тухайн улсын хөгжлийн түвшнөөс 
хамааран харилцан адилгүй нөлөө үзүүлдэг болохыг олон судалгаа нотлон 
харуулж байна. Гадаадын банк нэвтэрснээр зээлийн хүү буурах таатай орчин 
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үүснэ гэж хүлээдэг боловч энэ нь зээл олголтыг ямар салбарт байршуулснаас 
хамаарна. Зээлийн байршилт нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чухал 
нөлөө үзүүлдэг ба гадаадын банкны үйл ажиллагаа явуулж буй хэлбэрээс 
хамааран зээлийн байршилт ялгаатай байдаг. Тухайлбал, гадаадын банкууд 
эх үүсвэрийн хямд зардал, удирдлагын үр ашигт байдлаараа зардлаа 
бууруулан хямд зээлийг санал болгож чаддаг ч энэ зээлээ хамгийн өндөр 
өгөөж бүхий, сайн харилцагчид олгохыг зорьдог ба ихэвчлэн “өрмийг нь 
авах” стратеги барьдаг тул зээлийн багц нь цөөн, томоохон харилцагчаас 
бүрдэх ба ЖДҮ эрхлэгчдэд олгох зээлийн хэмжээ харьцангуй бага байдаг ба 
тухайн улсад урт хугацаатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгогүй бол богино 
хугацаат зээл олгохыг илүүд үзнэ (Rodrik.D and Velasco.A, 1999). Тиймээс 
эрсдэл бага том аж ахуйн нэгжүүдэд хямд зээл олгосноор жижиг, дунд аж 
ахуйн нэгжийн зээлийн хүүд нөлөөлөхгүй байх талтай.

Индонези улсад гадаадын банкны эзлэх хувь хэмжээ долоон жилийн 
хугацаанд 90 гаруй хувьд хүрч зээлийн хүртээмж нэмэгдсэн таатай үр дүн 
ажиглагдсан хэдий ч хөрөнгийн хэмжээ бага, олон улсын нягтлан бодох 
бүртгэлийн стандартыг хангаж чадахгүй дотоодын жижиг компаниудад 
зээлийн хэмжээ дөнгөж 2.1 хувьтай байжээ (Raya Panjaitan and Ina Primiana, 
2016). 

ОУВС-ийн судлаачид хөгжиж буй улсын жишээ болгон Польш улсын 
1996-2016 оны зээлийн нарийвчилсан судалгаа хийсэн ба гадаадын банкны 
салбар зээл олголтын дийлэнх хэсгийг илүү нээлттэй компаниудад богино 
хугацаатай, гадаад валютаар олгодог, гадаадын банк илүү нээлттэй мэдээлэл 
бүхий, эрсдэл багатай зээлдэгчид зээл олгодог тул дотоодын эсвэл дотоодын 
банкийг нэгтгэсэн гадаадын банктай  харьцуулахад зээлийн хүү бага байдаг 
ба бусад зээлдэгчийн хувь энэ нөлөө ажиглагддаггүй, гадаадын банкны 
салбар нь гадаад валютаарх зээлийг илүү их олгох тул үндэстэн дамнасан 
эсвэл экспортлогч компаниуд гол харилцагч нь байна. Гадаадын банк сайн 
харилцагчид бага хүүтэй зээлийг санал болгосноор дотоодын банкуудын 
зээлийн чанар хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Хөгжиж буй ихэнх оронд гадаад 
валютаар зээл олголт өссөнөөр дотоодын валютын ханшийг сулруулах, 
бизнесийн байгууллагууд дахь гадаад валютын ханшийн эрсдэлийг 
нэмэгдүүлэх зэргээр валютын хямрал үүсгэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг (Hans 
Degryse, Olena Havrylchyk, Emilia Jurzyk, and Sylwester Kozak, 2009 ).

1.3.3 Санхүүгийн тогтворгүй байдал үүсэх
Гадаадын банкны салбар хөрвөх чадварын эрсдэлд орсон тохиолдолд 

толгой компаниас санхүүжилт татах замаар илүү тогтвортой ажиллах нөхцөл 
бүрддэг ба энэ нь хүлээн авагч орны санхүүгийн тогтвортой байдалд эерэг 
нөлөө үзүүлэх талтай хэдий боловч институцийн хөгжил сул, хөгжиж буй 
орнуудад гадаадын банкууд илүү их оролцоотой байж чаддаггүй. Гадаадын 
банкууд эрсдэлийг удирдах зорилгоор нэг зах зээлээс нөгөө зах зээлээс 



232

Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

гэнэт шилжиж болох учраас гадны банкууд нь дотоодын зээлдэгчдэд 
зээлийн илүү тогтвортой эх үүсвэрийг бий болгох шаардлагагүй гэж үздэг. 
Балтийн улсууд болох Эстони, Латви, Литва улсуудын туршлагаас харахад 
гадаад банк ашиггүй үйл ажиллагаа явуулсны дараа зах зээлээс хөрөнгөө их 
хэмжээгээр татсан байна (Donald Mathieson and Garry Schinasi, 2000).

Хөгжиж буй оронд дотоодын санхүүгийн салбарыг хөгжилд гадны 
банк саад болж, олон улсын санхүүгийн хямралын үед дотоодын банктай 
харьцуулахад зээл олголтоо илүү их хумиж, санхүүгийн салбарын тогтвортой 
байдалд сөрөг нөлөө үзүүлдэг (Stijn Claessens and Neeltje van Horen , 2013). 
Энэ нь хүлээн авагч улсын санхүүгийн системийн гадаад шокоос хараат 
байдлыг нэмэгдүүлж, дотоод санхүүгийн хямрал үүсэх, эдийн засгийн 
мөчлөгийн далайц нэмэгдэх зэргээр сөрөг нөлөө үзүүлдэг. 2008-2009 
оны санхүүгийн хямралын үед гадаадын банкууд дотоодын банкуудтай 
харьцуулахад зээлийн багцаа илүү их хэмжээгээр бууруулж, санхүүгийн 
зах зээлийн хямралыг улам бүр гүнзгийрүүлж байсан тохиолдлууд 
ажиглагджээ. Энэ үзэгдэл зөвхөн бага дунд орлоготой гэлтгүй, хөгжингүй 
орнуудад ч мөн ажиглагдсан байна (Stijn Claessens and Neeltje van Horen 
, 2013). Мөнгөний нийлүүлэлтийн энэ бууралт нь зээлийн хомсдолыг 
үүсгэж эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлдөг. Санхүүгийн хямрал нь 
бизнесийн мөчлөг дагах хандлагатай байгаа ба гадаадын банкууд мөчлөг 
дагасан бодлого хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн хэт халалт, уналтын нөлөөг 
улам эрчимжүүлэх хандлагатай байдаг. Ялангуяа эдийн засгийн өсөлттэй 
үед гадаадын банк орж ирснээр хөрөнгө оруулалтыг хэт нэмэгдүүлж, эдийн 
засгийн халалт үүсгэж, дотоодын санхүү, эдийн засгийн хямрал үүсгэх нэг 
шалгаан болдог.

Мөнгөн хөрөнгийн гадагшлах урсгал нэмэгдсэнээр гадаад валютын 
нийлүүлэлт багасаж, дотоод валютын ханш сулрах эрсдэл үүсдэг. Хэрэв 
хүлээн авагч улс ханшийн эрсдэлээ хедж хийж чадахгүй тохиолдолд 
санхүүгийн системийн хямрал улам гүнзгийрдэг (Sorsa.P, Bakke.B, Du-
enwald.C, Maechler.A and Tiffin.A, 2007). Ханшийн энэ уналтаас үүдэн 
валютын зээлтэй аж ахуйн нэгжүүд ханшийн эрсдэлд өртөж, зээлийн чанар 
нь мууддаг ба эдгээр бизнесүүд төлбөрийн чадваргүй болж, хөрөнгөө 
хураалгах, ялангуяа томоохон аж ахуйн нэгжүүд гадны банкны мэдэлд 
шилжих аюултай юм. Украйн улсад гадаадын банкны эзлэх хувь хэмжээ 
нэмэгдэхийн хэрээр тэдний зээлийн хүү, валютын ханшид үзүүлэх нөлөөлөл 
нэмэгдэж хараат байдал үүссэн ба энэ эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 
Украйны засгийн газар валютаарх зээлийн үйлчилгээг хязгаарлаж байжээ 
(Rysin, 2014). Мөн гадаадын банкууд хөрөнгөө богино хугацаанд татаж, 
зээлээ хязгаарласанаас санхүүгийн тогтвортой байдал болон эдийн засгийн 
өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлсэн. 
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1.3.4 Дотоодын санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг удаашруулах 
эрсдэл

Гадаадын банкууд гадаад дотоодын томоохон компаниуд, чинээлэг 
иргэдэд харьцангуй таатай нөхцөлтэй зээл олгох, эрсдэл багатай харилцагчид 
дотоодын банкаар үйлчлүүлэх таатай нөхцөлийг санал болгосноор 
дотоодын банкуудын одоогийн найдвартай, томоохон харилцагчийг татах, 
эрсдэл ихтэй байж болох шинэ харилцагчид зээл олгохгүй байх зэргээр 
сөрөг нөлөөллийг үзүүлдэг байна (Clarke, G., Cull, R., Martinez-Peria, M. 
S., & Sanchez, S. M., 2003). Гадаадын банкууд олон улсын стандартад 
нийцсэн тайлан мэдээ боловсруулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгодог тул 
ихэнх тохиолдолд жижиг, дунд бизнесийн байгууллагууд энэ шалгуурыг 
хангаагүйгээс зээл авах жагсаалтаас хасагддаг байна (Giovanni Dell'Ariccia 
and Robert Marquez, 2006). Эрсдэл ихтэй зээлдэгчид дотоодын банкуудаар 
үйлчлүүлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрснээр дотоодын банкуудын активын 
чанар эрс муудах, дотоодын банкууд зах зээлээс шахагдсанаар дотоодын 
санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. 

1.3.5 Гадаадын төрийн бодлого дагаж орж ирэх эрсдэл
Төрийн банк гадаад улсад үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн зорилго 

нь төрийн бодлогыг тухайн улсад хэрэгжүүлэх нь нийтлэг байдаг тул 
санхүүгийн зах зээл гадаад улсын төрийн бодлогоос хараат байдалд орох 
эрсдэл байдгийг ихэнх судлаачид анхааруулж байгаа хэдий ч одоогоор 
үүнийг нотлох судалгаа хараахан хийгдээгүй, хийгдсэн ч одоогоор нийтэд 
танилцуулагдаагүй байна.  

1.3.6 Мөнгө угаалт, бохир мөнгө орж ирэх эрсдэл
Зохицуулалт, хяналт шалгалтын орчин сул тохиолдолд мөнгө угаалт 

хийх зорилгоор бохир мөнгө орж ирэх ба цаашлаад саарал жагсаалтад орж, 
улсын эрсдэл нэмэгдэх эрсдэл үүсэж болзошгүйг ихэнх судалгааны ажлуудад 
анхааруулж байгаа хэдий ч үүнийг нотлох боломж нь хязгаарлагдмал байна. 
1.4 Гадаадын банкны санхүүгийн системд үзүүлэх нөлөөг тооцох тоон 
аргууд

Дотоодын банкны зах зээлд гадаадын банк орж ирснээр ямар нөлөө 
үзүүлдгийг тоон аргаар, нарийн тогтоох зорилгоор судлаачид дараах 
эконометрик загваруудыг ашиглан шинжилгээ хийжээ. Эконометрик 
загварын сонголт нь ямар төрлийн өгөгдөл ашиглаж байгаагаас болон 
судалгааны зорилгоос хамаарч байна. Тухайлбал, олон орны арилжааны 
банкуудад ямар, ямар нөлөөг үзүүлж байгааг нарийвчлан тогтоох зорилготой 
бол панел өгөгдлийн эконометрик загвар, харин тухайлсан нэг улсын хувьд 
судлахдаа урт, богино хугацааны нөлөөг илэрхийлдэг хугацаан цувааны 
бүтцийн эконометрик шинжилгээний загваруудыг ашиглаж байна. 

Claessens (2001) нарын судалгаанд 1988-1995 оны 80 орны 7900 
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арилжааны банкны панел өгөгдлийг ашиглан гадаадын банк дотоодын 
арилжааны банкны зах зээлд нэвтэрснээр үзүүлэх нөлөөг цэвэр хүүний 
зөрүү, ашигт ажиллагааны ялгаагаар илэрхийлэн судалсан байна. 

Xiaoyan Huang, Yong Zeng (2011) нар ажилдаа 2002-2009 оны хоорондын 
31 арилжааны банкны статистик мэдээллийг ашиглан Хятад Улс ын зээлийн 
хэмжээ, бизнесийн бүтцэд гадаадын банкны үзүүлсэн нөлөөг шалгасан 
байна.

Хугацааны цувааны шинжилгээг ашигласан судлаачид ихэвчлэн 
мөнгөний бодлогын шилжих механизмд суурилан үнэлгээг хийж, богино 
хугацааны болон урт хугацааны нөлөөг судалсан байна (Sreejata Banerjee, 
2015).

1.4.1 Панел өгөгдлийн эконометрик шинжилгээ
Claessens (2001) нарын судлаачид гадаадын банк нэвтэрснээр гадаад, 

дотоод банкуудын цэвэр хүүний зөрүү, татвар төлөлт, ашигт ажиллагааны 
түвшин нь тухайн банкны эзэмшлийн байдал, банкны онцлогийг 
илэрхийлсэн харьцаан үзүүлэлтүүд болон улсынх нь макро үзүүлэлтүүдээс 
хэрхэн хамаарч байгааг судалсан. Регрессийн шинжилгээний загварын 
тавилыг авч үзье. Үүнд:

Энд
 –t хугацаан дахь j-р орны i-р банкны татварын өмнөх ашиг болон 

хүүний цэвэр орлого, хүүний бус орлого, нэмэлт зардал, зээлийн алдагдал 
зэрэг эндоген үзүүлэлт

 – t хугацаан дахь j-р орны банкны системд гадаад банкны банкны 
системд эзлэх хувь

 – t хугацаан дахь j-р орны i-р банкны хяналтын үзүүлэлтүүд
- t хугацаан дахь j-р орны макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Энэхүү регрессийн загварын параметрүүдийг Fitch компаний BankScope 
өгөгдлийн санг ашиглан diff and diff аргаар, тогтмол нөлөөний загвараар 
үнэлсэн байна.

Мөн Хятад Улсын судлаачид Xiaoyan Huang, Yong Zeng  нар ажилдаа 
зээлийн хэмжээнд гадаад банк орж ирснээрээ ямар нөлөө үзүүлэхийг 
судлахдаа дараах эконометрик загварыг ашигласан байна (Xiaoyan Huang, 
2011). Үүнд:
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Энд
 –t хугацаан дахь i-р банкны зээлийн өсөлт
 – t хугацаан дахь гадаад банкны системд үзүүлэх нөлөө
 –дотоодын банкны хоёр хэлбэрийн ялгааг илэрхийлсэн дамми

-р банкны эзэмшлийн хэлбэр (гадаад, хамарсан, хувийн)
 -i-р банкны эзэмшлийн хэлбэр (гадаад, хамарсан, 

хувийн)
- t хугацаан макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Өөр нэг хувилбарыг авч үзсэн ба үүндээ гадаад банкны нэвтрэлтийг 
оруулагч үзүүлэлтээр авч, гадаадын стратегийн хөрөнгө оруулагчийн 
нөлөөг илэрхийлсэн дамми хувьсагч ашиглажээ.

1.4.2 Хугацааны цувааны VAR шинжилгээ
Судалгаа, шинжилгээнд макро эдийн засгийн дотоод, гадаад олон 

хувьсагчийн хамаарлыг илүү нарийн тусгах эконометрикийн загварууд 
нь VAR (Vector autoregressive) төрлийн загвар юм. Энэ төрлийн загварууд 
нь динамик хамаарлыг илэрхийлэх боломжтой байдаг учир макро эдийн 
засгийн судалгаанд өргөн ашиглагддаг. Ялангуяа бүтцийн VAR (SVAR) 
загвар нь эдийн засгийн онол, макро эдийн засгийн ерөнхий тэнцвэрийн 
загваруудад тулгуурлан хувьсагчдын харилцан хамаарлыг тогтоодог учир 
сүүлийн үед өргөн ашиглагдах болсон. 

Макро эдийн засгийн бүтцийн ерөнхий хамаарлыг стандарт VAR 
загвараар дараах байдлаар илэрхийлж болно гэж үздэг. 

Энд  ширхэг макро эдийн засгийн хувьсагчид буюу  хэмжээст 
вектор,  хоорондоо үл хамаарах, нэгэн ижил тархалттай стохастик шокын 
вектор бөгөөд  гэсэн хэвийн тархалттай,   гэсэн нэгж матрицаар 
илэрхийлэгдэх шок юм. Мөн A агшин зуурын хамаарлыг илэрхийлэгч 
матриц,  хугацааны хожимдлын оператор, - стохастик шокын стандарт 
алдааны матрицыг тус, тус илэрхийлнэ.

Уг тэгшитгэл нь эх олонлогийн загвар бөгөөд үүнийг үнэлэхийн тулд  
матрицыг үл бөхөх матриц байна гэсэн нөхцөл тавьсны үндсэн дээр дараах 
хэлбэрт хувирган стандарт VAR загвар буюу хязгаарлалтгүй VAR загварыг 
үнэлдэг. 

Дээрх тэгшитгэлийг дараах байдлаар эмхэтгэн бичиж болно:
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Энд тэй тэнцүү байна. Сүүлийн хэлбэрийн 
хязгаарлалтгүй VAR загварыг үнэлж, - үлдэгдлийг олж, гэнэтийн шокод 
үзүүлэх хариу үйлдлийг шинжилдэг.  Хязгаарлалтгүй VAR загварт системийн 
бүтцийн хувьд эдийн засгийн онолын үүднээс тодорхой хязгаарлалтуудыг 
тавьснаар бүтцийн VAR (SVAR) загвар тодорхойлогддог. VAR загварын  

- үлдэгдлийг олсноор санамсаргүй стохастик үлдэгдэл -ийг дараах 
байдлаар үнэлэх боломжтой. 

Үүнийг тэгшитгэлийг доорх байдлаар хувирган бичье:

Энэ тэгшитгэлийн  болон  матрицад хязгаарлалт тавих замаар SVAR 
загварыг үнэлдэг. Хязгаарлалтыг үндсэндээ хоёр байдлаар хийдэг бөгөөд 
хамгийн түгээмэл ашиглагддаг арга нь Чолескийн задаргаа юм. Чолескийн 
задаргаагаар  болон  матрицуудыг доорх хэлбэртэй байна гэсэн 
шаардлагыг тавьдаг: 

Дээрх хязгаарлалтын тусламжтайгаар макро эдийн засгийн хувьсагчдын 
шокуудын бие биедээ үзүүлэх нөлөөг системтэйгээр тогтоож байгаа бөгөөд 
A-матрицын 1-р мөрөнд хамгийн экзоген шинжтэй хувьсагч буюу гаднаас 
тодорхойлогддог хувьсагч, матрицын мөрийн дугаар нэмэгдэхийн хэрээр 
хувьсагчид илүү эндоген шинжтэй болж, хамгийн сүүлийн мөрөнд харгалзах 
хувьсагч бусад сонгогдсон хувьсагчдаас хамгийн эндоген хувьсагч буюу 
бусад бүх үзүүлэлтүүдээс хамаардаг хувьсагч байх байдлаар хувьсагчдын 
харилцан хамаарлыг эрэмбэлж байгааг илэрхийлдэг.

II. МОНГОЛ УЛСЫН БАНКНЫ САЛБАРЫН  
ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, БАНКНЫ САЛБАРЫН  

БҮТЦИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын банк, санхүүгийн байгууллага 

үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг хэрхэн олгодог, гадаадын банкууд 
Монгол улсын зах зээлд өнөөгийн байдлаар хэрхэн үйл ажиллагаа явуулж 
байгааг баримт бичгийн шинжилгээний арга ашиглан тодорхойлохыг 
зорилоо.
2.1 Монгол улсын банкны салбарын эрхзүйн зохицуулалтын өнөөгийн 
байдал

Монгол улсад гадаадын банк үйл ажиллагаа явуулахад дараах хууль, 
тогтоомжууд мөрдөгдөж байна. Үүнд:
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• Банкны тухай  хууль
• Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль
• Банкны зөвшөөрлийн журам
• Үндэсний аюулгүй байдлын тухай  хууль
Судалгааны 1.1-т авч үзэсний дагуу гадаадын банк дотоодын зах зээлд 

дараах хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах боломжтой байдаг байна (IMF, 
2004). Үүнд:

1. Охин компани (банк) 
2. Салбар байгуулах,
3. Төлөөлөгчийн газар байгуулах,
4. Дотоодын банкны хувьцааг худалдан авах 
Монгол Улсын хууль тогтоомжид зааснаар гадаадын банк үйл 

ажиллагаагаа Монгол Улсад нэвтрүүлэхдээ дотоодын банкны хувьцаа 
эзэмших, охин компани байгуулах, салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх 
хувилбаруудаас сонгох боломжтой байна. Гадаадын банк Монгол улсад 
нэвтрэх харилцааг Банкны тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, 
Компанийн тухай хууль, Монголбанкнаас баталсан Банк байгуулах тусгай 
зөвшөөрлийн журам, Банкны нэгжийн журам, Банкны хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам, Үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлалаар зохицуулж байна. 

2.1.1 Охин компани болон банк байгуулах хувилбар
Гадаад улсад байгуулагдсан банк, санхүүгийн байгууллага Монгол 

Улсад охин компани болон банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ 
Монгол банкинд гаргана. Гадаадын банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл 
хүсэгч нь дотоодын этгээдээс банк байгуулах зөвшөөрөл хүсэгчид тавигддаг 
шаардлагаас гадна нэмэлт шаардлагуудыг хангах шаардлагатай байдаг.1 
Эдгээр нэмэлт шаардлагуудын зорилго нь олон улсад нэр хүндтэй, үйл 
ажиллагаа нь тогтвортой, Монгол улсын банк, санхүүгийн салбарт эерэг 
нөлөө үзүүлэх гадаадын банкыг дотоод зах зээлдээ нэвтрүүлэх тул тусгай 
зөвшөөрөл хүсэгчээс санхүүгийн өндөр чадавхитай, үйл ажиллагааны 
хэтийн төлөв тогтвортой, хууль, эрх зүйн актыг мөрдөн ажилладаг, Монгол 
Улсын банкны салбарын оролцогчидтой харилцаа холбоо тогтоосон байхыг 
шаарддаг. Хүсэлт гаргагчийн санхүүгийн өндөр чадавхи, үйл ажиллагааны 
хэтийн тогтвортой байдлын доод шалгуур үзүүлэлт нь банк байгуулах хүсэлт 
гаргасан өдрөөс өмнөх гурван жилийн хугацаанд активын хэмжээгээр 
“Bankers Almanac”-аас гаргасан жагсаалтын эхний зууд багтсан байх, олон 
улсын зэрэглэл тогтоогч Standard & Poor’s, Fitch байгууллагаас авсан урт 
хугацааны үнэлгээ нь А-аас доошгүй, Moody’s байгууллагаас авсан урт 
хугацааны үнэлгээ нь А2-оос доошгүй байна. Харин хууль эрх зүйн актыг 
мөрдөн ажилладаг байх, Монголын банкны салбарын оролцогчидтой 
1 Банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийн журам, §2.1.7
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харилцаа холбоо тогтоосон байх шалгуурт тухайн этгээд бүртгэгдсэн улсаас 
бусад оронд банк, түүний нэгж байгуулж, тухайн орны хууль, дүрмийг 
зөрчихгүйгээр гурваас доошгүй жил үйл ажиллагаа тогтвортой явуулж 
байгаа, төлбөрийн чадварын болон санхүүгийн хүндрэлд орж байгаагүй, 
Монгол Улсад төлөөлөгчийн газраа нээж, нэгээс дээш жил үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн байх шалгуурыг тус тус хангасан байхыг шаарддаг.

Монгол улсад банк байгуулах тухай гадаадын банк, санхүүгийн 
байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 60 хоногийн дотор Монголбанк 
шийдвэрлэнэ. Банк байгуулах тухай тусгай зөвшөөрлийн журмын §5.1.6-
д “... санхүү, банкны салбарын тогтолцооны тогтвортой байдалд сөрөг 
нөлөөтэй гэж Монголбанк үзсэн” бол Монголбанк гадаадын банк байгуулах 
тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзахаар заасан байна. 

Монгол улсад байгуулагдах гадаадын банк, охин компани нь Монгол 
улсын хууль тогтоомжуудыг мөрдөн ажиллах үүрэгтэй тул Төв банкнаас 
бүрэн хяналт тавих бололцоотой байна. Энэ нь гадаадын банкны дүрэм, 
банкны удирдлагыг томилсон шийдвэрийг хянаж, зөвшөөрөл олгох, банкны 
өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох замаар үйл ажиллагааны хүрээг 
тогтоох, банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, түүний бүтцэд өөрчлөлт оруулах 
эсэх зөвшөөрөл олгох, банкинд хяналт шалгалт хийх, албадлагын арга 
хэмжээ авах, татан буулгах зэрэг зохицуулалт, хяналтын арга хэрэгслийг 
Төв банкнаас хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байна.  

2.1.2 Гадаадын банкны салбар, нэгж байгуулах хувилбар
Одоогоор Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын банкны салбар, 

нэгж байгуулах харилцааг бүрэн зохицуулсан эрх зүйн зохицуулалт үгүй 
байна. Гадаадын банкны салбар байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага, 
бүрдүүлэх бичиг баримтын бүрдлийг Банкны тухай хуульд тусгасан боловч 
энэ нь олон улсын кейс туршлагаас харахад дотоодын зах зээл, эдийн засгаа 
хамгаалахад шаардлага хангахааргүй байна. 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкны салбар, нэгж байгуулах 
хуулийн этгээдэд Банкны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйд заасны дагуу 
тодорхой шаардлагууд тавигддаг бөгөөд мөн хуулийн 20 дугаар зүйлд 
банк үүсгэн байгуулахад шаардлагатай баримт бүрдүүлэхийг шаарддаг. 
Монголбанкнаас банкны нэгж байгуулахад зөвшөөрөл олгох, баримт 
бичгийг хянах, олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгохтой холбогдсон 
харилцааг зохицуулахаар “Банкны нэгжийн журам”2-ыг батлан гаргажээ. 
Энэхүү журмаар гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл 
олгох, түдгэлзүүлэх, татгалзах, хүчингүй болгох харилцааг зохицуулахаар 
заасан боловч гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкны салбар байгуулах 
үйл ажиллагааг хэрхэн зохицуулах нь тодорхойгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, 
2 Банкны нэгжийн журам, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2012 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 
тушаалаар батлагдсан. 
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Монголбанк гадаадын банкны салбарт зохистой хяналт тавих боломж бүрэн 
бүрдээгүй байна. Тухайлбал, гадаадын банкны салбар нь охин компани 
буюу банкинд тавигддаг өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалтаас гадуур үлдэх 
магадлалтай. Ихэнх улс орнуудад гадаадын банкны салбарын дүрэм нь 
төв банкны хяналтаас гадуур толгой компанийнхаа заавар, журмыг мөрдөн 
ажиллах нь нийтлэг байна (IMF, 2004). 

Гадаадын банкны салбар нь гадаадын толгой компанид олгосон 
Монголбанкны тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагааг бүхэлд нь буюу 
зарим хэсгийг эсхүл хэсэгчлэн эрхэлдэг хуулийн этгээдийн эрхгүй нэгж 
юм.3 Иймд гадаадын банкны салбарын толгой компани нь түүний бусдын 
өмнө хүлээсэн эрх, үүрэг хариуцлага, санхүү, төлбөрийн чадварыг хүлээнэ.

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын §3.2.2-т 
“Хөрөнгө оруулалтын тэнцвэртэй бодлого” гадаадын аль нэг орноос хийгдэх 
хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээг гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын 1/3 –
ээс хэтрүүлэхгүй байлгах бодлого баримтлахаар тусгаснаас гадна “Гадаадын 
төрийн өмчит компанийн хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж, стратегийн ач 
холбогдолтой салбарт хөрш орон, өндөр хөгжилтэй бусад орноос оруулах 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тэнцвэртэй байлгах бодлого баримтална” 
(УИХ, 2010) гэж тусгасан нь эрхзүйн хувьд гадаадын төрийн банк орж 
ирэхэд тавигдах хязгаарлалтын нэг хэлбэр гэж үзэж болно.

2.1.3 Гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар байгуулах хувилбар
Гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл 

олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох харилцааг Банкны тухай хууль, 
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2012 оны А-99 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
Банкны нэгжийн журмаар зохицуулж байна.

Гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар байгуулах хүсэлт гаргагч нь 
Банкны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл (банк үүсгэн байгуулагчид тавих 
шаардлага)-д заасан шаардлагыг хангасан байх ёстой. Түүнээс гадна мөн 
хуулийн 20 дугаар зүйл (банк үүсгэн байгуулахад бүрдүүлэх баримт 
бичиг), 22 дугаар зүйл (гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк, банкны 
салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд 
тавигдах шаардлага)-д заасан холбогдох бичиг баримт4 болон Банкны 
нэгжийн журмын 3.2-т заасны дагуу төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг 
томилсон тухай шийдвэр, төлөөлөгчийн газрын дүрэм зэрэг бичиг баримтыг 
Монголбанкинд өгөхөөр заажээ.

Банкны төлөөлөгчийн газар нь аливаа банкны үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй, 
банкны оршин байгаа газраас өөр газар байрладаг бөгөөд банкны хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг хамгаалах, түний нэрийн  өмнөөс хэлцэл хийх зэрэг эрх 

3 Иргэний хууль §29.3, §29.6, Банкны тухай хууль §3.1.13, Банкны нэгжийн журам §1.2.3
4 Банкны тухай хууль §22.1
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зүйн төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг нэгж юм.5 Иймд гадаадын банкны 
төлөөлөгчийн газар нь толгой компанийнхаа үйл ажиллагааны талаар 
Монгол улсад сурталчлан таниулах, дотоодын санхүү, банкны салбарын 
оролцогчидтой харилцаа холбоо тогтоох  үндсэн үйл ажиллагаа явуулна. 

Монгол Улсын дотоодын аж ахуй нэгж, иргэн нь гадааадын банк, 
санхүүгийн байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ямар нэгэн хаалтгүйгээр 
чөлөөтэй авах эрхтэй байдаг. Гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар нь 
толгой компанийнхаа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг дотоодын бизнес 
эрхлэгчдэд сурталчлан танилцуулах, толгой компанидаа зуучлах аргаар 
буюу дам байдлаар толгой компанийн үйл ажиллагааг Монголд хэрэгжүүлэх 
боломжтой байна. 

2.1.4 Дотоодын банкны хувьцаа эзэмших хувилбар
Гадаадын банк Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу дотоодын 

банкны хувьцааг худалдан авах бүрэн боломжтой. Банкны хувьцааны 5 
хүртэлх хувийг худалдан авах тохиолдолд Монголбанкнаас зөвшөөрөл авах 
шаардлагагүй бөгөөд энэ талаар Монголбанкинд тухай бүр нь мэдэгдэнэ.6 
Хэрэв банкны хувьцааны 5 хувиас дээш хувьцааг худалдан авах бол Монгол 
банкинд бичгээр мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна.7 Монголбанкинд тухай бүр нь 
мэдэгдэнэ.8 Хэрэв банкны хувьцааны 5 хувиас дээш хувьцааг худалдан авах 
бол Монгол банкинд бичгээр мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна.9 

Дотоодын банкны хувьцаа худалдан авч Монголын зах зээлд нэвтрэх 
боломж нь гадаадын банкуудад нээлттэй бөгөөд дотоодын банкны хувьцаа 
худалдан авах хүсэлт гаргаж буй талд гадаадын банкны охин компани 
байгуулагчид тавих үндсэн шаардлагуудыг мөн адил тавьж байна. Гадаадын 
банк нь 2 буюу түүнээс олон дотоодын банкинд нөлөө бүхий хувьцаа 
эзэмшигч (банкны хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувь10) байх боломжгүй 
гэж заажээ (УИХ, 2010).

Хэрэв гадаадын улсын төрийн өмчит банк дотоодын банкны нийт 
хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмших хүсэлтэй бол хүсэлтээ 
5 Банкны нэгжийн журам §1.2.6, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2012 оны 7 дугаар сарын 3-ны 
өдрийн А-99 тушаалаар батлагдсан.
6 Банкны тухай хууль §36.1, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны А-190 дугаар тушаалаар 
батлагдсан Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн 
журам §1.4
7 Банкны тухай хууль §36.2, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны А-190 дугаар тушаалаар 
батлагдсан Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн 
журам §1.3
8 Банкны тухай хууль §36.1, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны А-190 дугаар тушаалаар 
батлагдсан Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн 
журам §1.4
9 Банкны тухай хууль §36.2, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны А-190 дугаар тушаалаар 
батлагдсан Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн 
журам §1.3
10 Банкны тухай хууль §3.1.12
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шууд болон Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар болон итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөрөө дамжуулан хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллагад гаргана.11 Хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд гадаадын төрийн 
өмчит банк нь банкны хувьцааны өмчлөх эрх шилжихээс өмнө энэ талаар 
Монголбанкинд мэдэгдэж зөвшөөрөл авах шаардлагатай (УИХ, 2017). 
2.2 Монгол улсын банкны салбарын өнөөгийн байдал

Гадаадын банкны дотоодын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой 
хэлбэрүүдээс манай орны хувьд хэрэгжиж буй хувилбаруудыг дор харуулбал:

2.2.1 Дотоодын банкны хувьцаа эзэмших, худалдан авах хэлбэрээр 
гадаадын банк нэвтрсэн хувилбар хэрэгжиж буй байдал

Арилжааны банкуудын хувьцаанд хийгдсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
дээрх хүснэгтээс харж болох бөгөөд банкны системийн хэмжээгээр харвал 
нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 44.64%-ийг гадны хөрөнгө оруулалт 
эзэлж байна. Үүний дотор системийн нөлөө бүхий банкуудын 43.65 хувьд 
нь гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байна. Нийт гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын 27.41% нь гадаадын банк, санхүүгийн группийн хөрөнгө 
оруулалт байна.

Хүснэгт 1. Монголын арилжааны банкуудын хувьцаа эзэмшигчид

Банкууд Хувь эзэмшигчид Харъяалал Эзэмшил

Нийт зах зээлд эзлэх хувь
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Хаан банк

Савада Холдинг Япон 41.30%

25.9% 63.72% 16.50%

Эйч Эс Интернэйшнл 
лимитэд

Хонконг 13.10%

Таван Богд Трейд Монгол 22.96%
Д.Хулан Монгол 13.32%
Олон Улсын Санхүүгийн 
Корпораци

 9.32%

Нийт 100.00%

11 Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль §21.1, §22.№
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Худалдаа 
хөгжлийн 

банк

Globull Investment & 
Development SCA

Люксембург 65.83%

27.5% 77.93% 21.43%

United Banking Corporation 
LLC

Монгол 19.95%

US Global Investment LLC АНУ 7.32%
GS Mongolia Investment 
Liminted (Goldman Sachs 
Group, Inc)

 
4.78%

Хувьцаа эзэмшигч хувь 
хүмүүс

Монгол 2.12%

Нийт 100.00%

Голомт банк

Голомт Файнэшл Групп Монгол 83.76%

12.7% 14.91% 1.89%
Swiss Mo Investment Швейцар 9.98%
Трафигура Бэхээр Би. Ви Сингапур 4.93%
Ажилтнуудад хувьцаа 
эзэмшүүлэх хөтөлбөр

Монгол 1.33%

Нийт 100.00%

Хас банк

Монгол Алт (МАК) Монгол 20.00%

6.3% 60.77% 3.83%

Олон Улсын Санхүүгийн 
Корпораци (IFC)

 17.17%

Орикс Корпораци Япон 16.81%
Европын Сэргээн Босголт 
Хөгжлийн Банк (EBRD)

 12.91%

Канадын Үндэсний Банк Канад 10.52%
Ронок Партнерс Ирланд 10.15%
Mongolia Opportunities 
Partners

Монгол 6.63%

Триодос Фэйр Шэйр Фанд  3.73%
Нээлттэй Нийгэм Форум 
ТББ

 1.59%

Улаанбаатар Ротари Клуб 
ТББ

Монгол 0.30%

Мавганы Болд Монгол 0.10%
Чулууны Ганболд Монгол 0.09%

Нийт 100.00%

Үндэсний 
хөрөнгө 

оруулалтын 
банк

Д.Дагвадорж Монгол 55.99%

1.8% 5.33% 0.09%

Д.Сумъяабазар Монгол 15.99%
Б.Баярсайхан Монгол 15.99%
UB Diversified Ltd Япон 5.33%
Firebird Mongolia Fund Ltd  2.60%
Firebird Global Master Fund 
Ltd

 2.20%

Пагжжавын Даваа Монгол 1.00%
Firebird Avrora Fund Ltd  0.90%

Нийт 100.00%

Кредит банк
СПАО "Ингосстрах" Орос 99.92%

0.9% 100.00% 0.90%
Анна Ланити Орос 0.08%

Нийт 100.00%
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Төрийн банк
Сангийн Яам Монгол 25.00%

6.4%

0% 0.00%

Хадгаламжийн Даатгалын 
Корпораци

Монгол 75.00%

Капитрон 
банк

Д.Эрдэнэбаяр Монгол 33.57%

18.5%

Д.Мөнхсайхан Монгол 33.43%
Д.Бат-Эрдэнэ Монгол 33.00%

Ариг банк
Дэм санхүүгийн нэгдэл Монгол 60.46%
Улаанбаатар Импекс ХХК Монгол 39.54%

Тээвэр 
хөгжлийн 

банк

М.Тэмүүжин Монгол 68.00%
Д.Оюунгэрэл Монгол 13.49%
Л.Болд Монгол 10.35%
Инфрастракчер ХХК Монгол 8.16%

Капитал 
банк

Бишрэлт групп Монгол 99.97%
Чоно финанс ББСБ Монгол 0.03%

Улаанбаатар 
хотын банк

Д.Эрдэнэбилэг Монгол 99.99%
Д.Батжаргал Монгол 0.01%

Чингис хаан 
банк Мэдээлэл байхгүй Монгол 100.00%

Богд банк
Бодь Капитал ХХК Монгол 89.14%
Богд Каптиал Инвестмент Монгол 10.86%

Эх сурвалж: Арилжааны банкуудын цахим хаяг (2018 оны 9 сарын байдлаар)
2.2.2 Төлөөлөгчийн газар байгуулах хэлбэрээр дотоодын банкны зах 

зээлд нэвтэрсэн хувилбар
Монгол улсад төлөөлөгчийн газраа байгуулсан болон татан буулгасан 
гадаадын банкуудын мэдээллийг доор харууллаа.

Хүснэгт 2 Монгол улсад төлөөлөгчийн газраа  
байгуулсан гадаадын арилжааны банкууд

№ Гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар Байгуулагдсан огноо
1 ING Bank төлөөлөгчийн газар 2008 оны 8 сар
2 Bank Of China төлөөлөгчийн газар 2012 оны 12 сар
3 Sumitomo Mitsui Banking Corporation төлөөлөгчийн газар 2013 оны 7 сар
4 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ төлөөлөгчийн газар 2013 оны 12 сар
5 Industrial Commercial Bank of China төлөөлөгчийн газар 2017 оны 1 сар

Эх сурвалж: Монголбанк
Хүснэгт 3: Монгол улсад төлөөлөгчийн газраа  

байгуулсан гадаадын арилжааны банкууд

№ Гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар Байгуулагдсан огноо Үйл ажиллагаагаа 
зогсоосон

1 EBRD төлөөлөгчийн газар 2006 он 2017 он
2 Standard Chartered Bank төлөөлөгчийн 

газар
2012 оны 7 сар 2017 он

Эх сурвалж: Монголбанк
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Дээрх мэдээллээс харахад төлөөлөгчийн газраа байгуулах хэлбэрээр 7 
гадаадын банк үйл ажиллагаа явуулж байснаас 2 банк үйл ажиллагаагаа 
зогсоож, өнөөгийн байдлаар 5 банк идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
байна. 2017 онд EBRD буюу Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк нь 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаагаа зогсоож, Хас банкны хувьцаанд 
хөрөнгө оруулалт хийх замаар хэлбэрээ өөрчилсөн болох нь харагдаж байна.
2.3 Гадаадын банкны Монгол улсын зах зээлд нэвтрэх боломжийн 
судалгаа
Банкны салбарын өнөөгийн байдлын судалгаанаас харахад гадаадын банк 
дотоодын зах зээлд нэвтрэх хэлбэрүүдээс дотоодын банкны хувьцааг 
худалдан авах болон төлөөлөгчийн газраа байгуулах хэлбэрүүд хэрэгжиж 
буй нь харагдаж байна. Тиймээс цаашид гадаадын банк Монголын зах 
зээлд нэвтрэх 2 боломж байгаа нь нэгдүгээрт, охин компани байгуулах, 
хоёрдугаарт банкны салбараа байгуулах явдал юм. 
Гадаадын банкуудын Монгол улсын зах зээлд нэвтрэх боломжит 
хувилбаруудыг Pros and Cons шинжилгээний аргыг ашиглан хийсэн 
үнэлгээг хүснэгт 3-т харуулав. Үнэлгээг хийхдээ давуу талыг 6-10 оноогоор 
эерэг утгаар үнэлгээ хийлгэж, сул талыг 1-5 оноогоор сөрөг утгаар тооцож, 
эцсийн үнэлгээг онооны зөрүүгээр тооцсон болно. 

Хүснэгт 4 Гадаадын банкуудын нэвтрэх боломжит  
хувилбарыг үнэлсэн үр дүн 

Нэвтрэх 
боломж Давуу тал Оноо Сул тал Оноо Үр 

дүн

Охин 
компани 
байгуулах

Шинэ технологийг 
нэвтрүүлэх замаар 
санхүүгийн дэд бүтэц 
сайжрах.

9

Хямралын үед дотоодын зах 
зээлтэй ижил хямралыг хүлээн 
авах. Толгой компаниас дэмжлэг 
авахгүй байх.

-2
26

 о
но

о
Банкны салбарын 
өрсөлдөөн нэмэгдэж, 
эх үүсвэрийн зардал 
буурах.

9 Дотоодын банкуудтай өрсөлдөж, 
зах зээлийг хуваалцах. -3

Төвбанкны зүгээс 
хяналт тавих бүрэн 
боломжтой.

10

Монгол улсын хууль тогтоомжийн 
дагуу ажиллах учир дотоодын 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
татах.

-2

Эдийн засгийн хямралын үед 
гэнэтийн их хэмжээний мөнгөний -4

урсгал гадагшилж, дотоодын зах 
зээлийг хямраах.

Компани учир 
компанийн тухай 
хуулийн дагуу татвар 
төлөгч болох

9
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Салбар, 
нэгж 
байгуулах

Шинэ технологийг 
нэвтрүүлэх замаар 
санхүүгийн дэд бүтэц 
сайжрах.

9

Төвбанкны зүгээс бүрэн хяналт 
тавих боломж хязгаарлагдмал. -5

19
 о

но
о

Банкны салбарын 
өрсөлдөөн нэмэгдэж, 
эх үүсвэрийн зардал 
буурах.

9

Монгол улсын хууль тогтоомжийн 
дагуу бус гадаад орныхоо толгой 
компанийн дүрэм, журамд 
захирагдана. 

-5

Хямралын үед толгой 
компаниас дэмжлэг 
авч, дотоодын зах 
зээлийн хямралыг 
сааруулах.

9
Салбар учир компанийн тухай 
хуулинд захирагдахгүй. -3

Эдийн засгийн хямралын үед 
гэнэтийн их хэмжээний мөнгөний 
урсгал гадагшилж, дотоодын зах 
зээлийг хямраах.

-4Толгой компани нь бүх 
үүрэг хариуцлагыг 
хүлээх

9

Экспертүүдээс авсан судалгааны үр дүнгээс харахад охин компани 
байгуулах болон салбар, нэгж байгуулах хувилбарыг үнэлэхдээ эрхзүйн 
зохицуулалт талаас нь ихээхэн ач холбогдол өгч байсныг дурьдах нь зүйтэй 
болов уу.

Судалгааны үр дүнгээс Монгол улсад гадаадын банк нэвтрэх дараагийн 
шатны хэлбэр нь охин компани байгуулах хувилбар байж болох нь харагдаж 
байна. Учир нь охин компанийн зөвшөөрөл олгох нь манай улсын дүрэм, 
журам, хууль эрхзүйд захирагдах, хязгаарлалт хийх боломжтой байгаагаас 
гадна ихэнх улс оронд эрхзүйн зохицуулалт тал дээр анхаарч ажилласан 
нь кейс судалгаанаас ч харагдаж байна (IMF, 2004). Мөн монголын бусад 
судлаачдын судалгааны үр дүнтэй нийцтэй байна.

III. МОНГОЛ УЛСАД ГАДААДЫН БАНКНЫ САЛБАР 
БАЙГУУЛАХАД ҮҮСЭЖ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛҮҮД 

Судалгааны энэ хэсэгт манай улсад гадаадын банк нэвтэрснээр үзүүлж 
болох боломж, эрсдэлүүдийг тодорхойлон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн 
үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг зорилоо. Учир нь өмнө нь энэ чиглэлээр хийсэн 
судалгааны ажлууд эдгээр боломж, эрсдэлүүдийг нь дурдсан боловч манай 
улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн салбар, зохицуулалтын өнөөгийн 
байдал эдгээр нөлөөллүүдийг аль нь илүү их тохиолдох боломжтой талаар 
дүгнэсэн дүгнэлт дутмаг байгаа юм. Гадаадын банкны үзүүлэх нөлөөллийг 
тодорхойлохдоо онолын тойм судалгаа, бусад улс оронд, ялангуяа бага дунд 
орлоготой, хөгжиж буй орнуудад тохиолдсон нөлөөллүүдийг харьцуулалт 
хийсэн ба эерэг нөлөөллүүдийг нэгтгэн 6 бүлэг, нийт 16 үзүүлэлтээр, 
сөрөг нөлөөллүүдийг нэгтгэн  7 бүлэг, нийт 24 үзүүлэлтээр тодорхойллоо. 
Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 1-ээс харна уу. 

Судалгааны асуулгыг боловсруулахдаа боломж, эрсдэл тус бүрийг олон 
улсын “Эрсдэлийн менежментийн стандарт”-ын (ISO31000:2009) дагуу 
тохиолдох магадлал, үзүүлэх үр нөлөө гэсэн хоёр үнэлгээний шалгуур 
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

үзүүлэлтийг ашигласан ба тус бүрийг 5 интервалд хуваасан. Үзүүлэх үр 
нөлөөг маш их, их, дунд, бага, маш бага гэсэн 5 интервалд, тохиолдох 
магадлалыг бараг тодорхой, ер нь боломжтой, боломжтой, боломж багатай, 
бараг боломжгүй гэсэн 5 интервалд хуваан авч үзлээ. 
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3. Монгол улсад гадаадын банкны салбар байгуулахад үүсч болзошгүй 
эрсдэлүүд  

Судалгааны энэ хэсэгт манай улсад гадаадын банк нэвтэрснээр үзүүлж болох боломж, 
эрсдэлүүдийг тодорхойлон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг зорилоо. 
Учир нь өмнө нь энэ чиглэлээр хийсэн судалгааны ажлууд эдгээр боломж, эрсдэлүүдийг нь 
дурьдсан боловч манай улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн салбар, зохицуулалтын 
өнөөгийн байдал эдгээр нөлөөллүүдийг аль нь илүү их тохиолдох боломжтой талаар дүгнэсэн 
дүгнэлт дутмаг байгаа юм. Гадаадын банкны үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлохдоо онолын 
тойм судалгаа, бусад улс оронд, ялангуяа бага дунд орлоготой, хөгжиж буй орнуудад 
тохиолдсон нөлөөллүүдийг харьцуулалт хийсэн ба эерэг нөлөөллүүдийг нэгтгэн 6 бүлэг, нийт 
16 үзүүлэлтээр, сөрөг нөлөөллүүдийг нэгтгэн  7 бүлэг, нийт 24 үзүүлэлтээр тодорхойллоо. 
Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 1-ээс харна уу.  

Судалгааны асуулгыг боловсруулахдаа боломж, эрсдэл тус бүрийг олон улсын “Эрсдэлийн 
менежментийн стандарт”-ын (ISO31000:2009) дагуу тохиолдох магадлал, үзүүлэх үр нөлөө 
гэсэн хоёр үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг ашигласан ба тус бүрийг 5 интервалд хуваасан. 
Үзүүлэх үр нөлөөг маш их, их, дунд, бага, маш бага гэсэн 5 интервалд, тохиолдох магадлалыг 
бараг тодорхой, ер нь боломжтой, боломжтой, боломж багатай, бараг боломжгүй гэсэн 5 
интервалд хуваан авч үзлээ.  

1 оноо Магадлал (Давтамж) 5 оноо 1 оноо Үр нөлөө 5 оноо 
          
Бараг боломжгүй  Бараг тодорхой    Маш бага  Маш их 

 

Гадаадын банкны Монголд үзүүлэх нөлөөллийн талаар сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 30 
орчим өгүүлэл, ярилцлага нийтлэгдсэн ч хэт улс төрийн эсвэл банкны салбарын байр суурь 
давамгайлсан ялгаатай дүгнэлтүүд өгсөн тул уг судалгаанд энэ чиглэлээр эрдэм 
шинжилгээний судалгаа хийж, үр дүнг албан ёсоор нийтлэсэн судалаачдыг бодитой үнэлгээ 
өгөх боломжтой гэж үзэн судалгаа авах түүврийн хэмжээг сонгосон. Дотоодод судлагдсан 
байдлын судалгаанаас авч үзвэл (Борхүү.Г, 2014), (Хашчулуун.Ч, Болор-Эрдэнэ.Б, Цогбаяр.Э, 
2014), (Цэнгүүнжав.Б, 2017), (Монголын эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээний хүрээлэн, 
2017) гэсэн дөрвөн төрлийн судалгаа байгаа ба багаар хийсэн судалгааны хувьд багийн 
ахлагчаас судалгааг авсан болно. Ссудалгааны үр дүнг нэгтгэхдээ өгсөн чанарын үнэлгээг 1-
ээс 5 онооруу шилжүүлж, өгсөн үнэлгээний арфиметик дундажаар тооцсон ба магадлал болон 
үр нөлөөний дундаж үнэлгээгээр 4.5-аас дээш авсан оноог ач холбогдол маш ихтэй гэж 
тодорхойлон боломж гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг ногоон бүсэд, эрсдэл гэсэн шалгуур 
үзүүлэлтийг улаан бүсэд хамруулж дүгнэсэн. Эрсдэлийн менежментийн зарчмаар анхаарал 
шаардлага маш их тохиолдлыг улаан өнгөөр, их тохиолдлыг улбар шар өнгөөр, дундажийг 
шар өнгөөр, ач холбогдол багатай, анхаарах шаардлага бага үзүүлэлтийг ногоон өнгээр 
тэмдэглэн харуулав.  

 

Гадаадын банкны Монголд үзүүлэх нөлөөллийн талаар сүүлийн 5 жилийн 
хугацаанд 30 орчим өгүүлэл, ярилцлага нийтлэгдсэн ч хэт улс төрийн эсвэл 
банкны салбарын байр суурь давамгайлсан ялгаатай дүгнэлтүүд өгсөн 
тул уг судалгаанд энэ чиглэлээр эрдэм шинжилгээний судалгаа хийж, үр 
дүнг албан ёсоор нийтэлсэн судалаачдыг бодитой үнэлгээ өгөх боломжтой 
гэж үзэн судалгаа авах түүврийн хэмжээг сонгосон. Дотоодод судлагдсан 
байдлын судалгаанаас авч үзвэл (Борхүү.Г, 2014), (Хашчулуун.Ч, Болор-
Эрдэнэ.Б, Цогбаяр.Э, 2014), (Цэнгүүнжав.Б, 2017), (Монголын эдийн засгийн 
судалгаа, шинжилгээний хүрээлэн, 2017) гэсэн дөрвөн төрлийн судалгаа 
байгаа ба багаар хийсэн судалгааны хувьд багийн ахлагчаас судалгааг 
авсан болно. Судалгааны үр дүнг нэгтгэхдээ өгсөн чанарын үнэлгээг 1-ээс 
5 онооруу шилжүүлж, өгсөн үнэлгээний арфиметик дунджаар тооцсон ба 
магадлал болон үр нөлөөний дундаж үнэлгээгээр 4.5-аас дээш авсан оноог ач 
холбогдол маш ихтэй гэж тодорхойлон боломж гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг 
ногоон бүсэд, эрсдэл гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг улаан бүсэд хамруулж 
дүгнэсэн. Эрсдэлийн менежментийн зарчмаар анхаарал шаардлага маш их 
тохиолдлыг улаан өнгөөр, их тохиолдлыг улбар шар өнгөөр, дунджийг шар 
өнгөөр, ач холбогдол багатай, анхаарах шаардлага бага үзүүлэлтийг ногоон 
өнгөөр тэмдэглэн харуулав. 
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Боломжийн ангилал Онооны хуваарилалт Эрсдэлийн ангилал 

Ногоон 4.5-аас дээш Улаан бүс  

Шар ]3.5 - 4.5] Улбар шар  

Улбар шар ]2.5-3.5] Шар  

Улаан бүс 2.5-аас доош Ногоон  

Улаан болон улбар шар бүсэд байгаа боломж, эрсдэлүүд нь зохицуулалт зайлшгүй хийх 
шаардлагатай хэсгүүдийг илэрхийлж байгаа ба боломжийн хувьд бусад улсад гарсан эерэг 
нөлөө манай улсад харьцангуй бага ажиглагдаж болох учир ямар төрлийн зохицуулалт хийж 
боломжийн тохиолдох магадлалыг нэмэгдүүлэх, улаан болон улбар шар бүсэд байгаа 
эрсдэлүүдийн тохиолдох магадлал, үзүүлэх үр нөлөө ихтэй байгаа учир хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх, үр нөлөөг бууруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай харуулж байгаа болно. 

3.1 Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх 
боломж 

Гадаадын банк нэвтэрснээр манай улсад олон улсын чанарт стандартад нийцсэн санхүүгийн 
үйлчилгээ хөгжиж, санхүүгийн салбарын мэргэжилтний ур чадвар дээшлэн урт хугацаат 
санхүүжилтийн эх үүсвэр нэмэгдэх, валютын орох урсгал нэмэгдэх, санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжлөө дагаад зохицуулалтын орчинд эерэг өөрчлөлтүүд гарах боломжтой гэж судалгаанд 
хамрагдсан экспертүүд үзжээ. Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэлийг хавсралт 2-оос харна уу. 

Зураг 1 Гадаадын банк нэвтэрснээр Монгол улсад үүсэх боломж, үнэлгээ 
 Гадаадын банк нэвтэрснээр Монгол улсад үүсэх боломж, үнэлгээ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  1.0  2.0  3.0  4.0  5.0

Олон улсын стандартыг хангасан санхүүгийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг санал болгох 

Гадаадын банкуудын үйлчилгээний чанар, стандартад нийцэх, тэдэнтэй өрсөлдөхийн тулд 
дотоодын мэргэжилтнүүд ур чадвар дээшлэх

Урт хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээ хангагдан, валютын орох урсгал нэмэгдэх

Банкны салбарт олон улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлснээр зохицуулагч байгууллагуудын 
хяналт шалгалт болон дүрэм, журам олон улсын түвшинд хүрч сайжрах, дагаад хөгжих …

Хүний нөөцийн ур чадвар сайжирснаар  санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг хурдасгах үндэслэл 
болох

Дотоодын банкны зээлийн төвлөрлийг сааруулж, зээлийн багцын тараан байршуулалт, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

Олон улсын түвшний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, орчин үеийн техник, технологи, шилдэг 
туршлагуудыг нэвтрүүлснээр банкны салбарын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, банкны …

Гадаадын банк бага хүүтэй зээл нь  валютын зээлд хүүг бууруулах ба аажимдаа зах зээлийн хүү 
буурах нөхцөл бүрдэх 

Төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, хурдасгах

Валютын урсгал сайжирснаар төгрөгийн ханш харьцангуй тогтворжих

Дотоодын банкуудыг зардлаа танаж, үр ашгаа сайжруулах замаар өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх 

Банкны салбарт либеральчлагдснаар олон улсын зах зээлд илүү таатай нөхцөлөөр нэвтрэх, 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлж хөрөнгийн урсгал нэмэгдэх

Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн өртөг зардлыг бууруулж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

Дотоодын банкууд өрсөлдөөний үр дүнд үр ашгаа нэмэгдүүлэх 

Гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглан дотоодын санхүүгийн хямралын сөрөг нөлөөг 
бууруулах

Дотоодын банкны салбарт бүтцийн өөрчлөлт, дахин хөрөнгөжүүлэх замаар дотоодын банкны 
салбарын хямралыг даван туулах санхүүжилтийн эх үүсвэр байх

Улаан болон улбар шар бүсэд байгаа боломж, эрсдэлүүд нь зохицуулалт 
зайлшгүй хийх шаардлагатай хэсгүүдийг илэрхийлж байгаа ба боломжийн 
хувьд бусад улсад гарсан эерэг нөлөө манай улсад харьцангуй бага 
ажиглагдаж болох учир ямар төрлийн зохицуулалт хийж боломжийн 
тохиолдох магадлалыг нэмэгдүүлэх, улаан болон улбар шар бүсэд байгаа 
эрсдэлүүдийн тохиолдох магадлал, үзүүлэх үр нөлөө ихтэй байгаа учир 
хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, үр нөлөөг бууруулах арга хэмжээг авах 
шаардлагатай харуулж байгаа болно.
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

3.1 Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр 
үүсэх боломж

Гадаадын банк нэвтэрснээр манай улсад олон улсын чанарт стандартад 
нийцсэн санхүүгийн үйлчилгээ хөгжиж, санхүүгийн салбарын мэргэжилтний 
ур чадвар дээшлэн урт хугацаат санхүүжилтийн эх үүсвэр нэмэгдэх, 
валютын орох урсгал нэмэгдэх, санхүүгийн зах зээлийн хөгжлөө дагаад 
зохицуулалтын орчинд эерэг өөрчлөлтүүд гарах боломжтой гэж судалгаанд 
хамрагдсан экспертүүд үзжээ. Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэлийг хавсралт 
2-оос харна уу.

Зураг 1. Гадаадын банк нэвтэрснээр Монгол улсад үүсэх боломж, үнэлгээ
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Боломжийн ангилал Онооны хуваарилалт Эрсдэлийн ангилал 

Ногоон 4.5-аас дээш Улаан бүс  

Шар ]3.5 - 4.5] Улбар шар  

Улбар шар ]2.5-3.5] Шар  

Улаан бүс 2.5-аас доош Ногоон  

Улаан болон улбар шар бүсэд байгаа боломж, эрсдэлүүд нь зохицуулалт зайлшгүй хийх 
шаардлагатай хэсгүүдийг илэрхийлж байгаа ба боломжийн хувьд бусад улсад гарсан эерэг 
нөлөө манай улсад харьцангуй бага ажиглагдаж болох учир ямар төрлийн зохицуулалт хийж 
боломжийн тохиолдох магадлалыг нэмэгдүүлэх, улаан болон улбар шар бүсэд байгаа 
эрсдэлүүдийн тохиолдох магадлал, үзүүлэх үр нөлөө ихтэй байгаа учир хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх, үр нөлөөг бууруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай харуулж байгаа болно. 

3.1 Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх 
боломж 

Гадаадын банк нэвтэрснээр манай улсад олон улсын чанарт стандартад нийцсэн санхүүгийн 
үйлчилгээ хөгжиж, санхүүгийн салбарын мэргэжилтний ур чадвар дээшлэн урт хугацаат 
санхүүжилтийн эх үүсвэр нэмэгдэх, валютын орох урсгал нэмэгдэх, санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжлөө дагаад зохицуулалтын орчинд эерэг өөрчлөлтүүд гарах боломжтой гэж судалгаанд 
хамрагдсан экспертүүд үзжээ. Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэлийг хавсралт 2-оос харна уу. 

Зураг 1 Гадаадын банк нэвтэрснээр Монгол улсад үүсэх боломж, үнэлгээ 
 Гадаадын банк нэвтэрснээр Монгол улсад үүсэх боломж, үнэлгээ 
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Олон улсын стандартыг хангасан санхүүгийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг санал болгох 

Гадаадын банкуудын үйлчилгээний чанар, стандартад нийцэх, тэдэнтэй өрсөлдөхийн тулд 
дотоодын мэргэжилтнүүд ур чадвар дээшлэх

Урт хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээ хангагдан, валютын орох урсгал нэмэгдэх

Банкны салбарт олон улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлснээр зохицуулагч байгууллагуудын 
хяналт шалгалт болон дүрэм, журам олон улсын түвшинд хүрч сайжрах, дагаад хөгжих …

Хүний нөөцийн ур чадвар сайжирснаар  санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг хурдасгах үндэслэл 
болох

Дотоодын банкны зээлийн төвлөрлийг сааруулж, зээлийн багцын тараан байршуулалт, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

Олон улсын түвшний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, орчин үеийн техник, технологи, шилдэг 
туршлагуудыг нэвтрүүлснээр банкны салбарын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, банкны …

Гадаадын банк бага хүүтэй зээл нь  валютын зээлд хүүг бууруулах ба аажимдаа зах зээлийн хүү 
буурах нөхцөл бүрдэх 

Төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, хурдасгах

Валютын урсгал сайжирснаар төгрөгийн ханш харьцангуй тогтворжих

Дотоодын банкуудыг зардлаа танаж, үр ашгаа сайжруулах замаар өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх 

Банкны салбарт либеральчлагдснаар олон улсын зах зээлд илүү таатай нөхцөлөөр нэвтрэх, 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлж хөрөнгийн урсгал нэмэгдэх

Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн өртөг зардлыг бууруулж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

Дотоодын банкууд өрсөлдөөний үр дүнд үр ашгаа нэмэгдүүлэх 

Гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглан дотоодын санхүүгийн хямралын сөрөг нөлөөг 
бууруулах

Дотоодын банкны салбарт бүтцийн өөрчлөлт, дахин хөрөнгөжүүлэх замаар дотоодын банкны 
салбарын хямралыг даван туулах санхүүжилтийн эх үүсвэр байх

Судалгаанд ашиглаж буй үнэлгээний шалгууртай харьцуулан үзвэл 
ногоон бүсэд буюу тохиолдох магадлал өндөр гэж үнэлэгдсэн боломж 
байхгүй байгаа нь манай улсын эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, 
эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн нөхцөлд бусал улсад ажиглагдаж байсан 
эерэг нөлөөллүүд шууд илрэх боломж өндөр биш байгааг харуулж байна.

Гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглан дотоодын санхүүгийн 
хямралын сөрөг нөлөөг бууруулах, дотоодын банкны салбарт бүтцийн 
өөрчлөлт, дахин хөрөнгөжүүлэх замаар дотоодын банкны салбарын 
хямралыг даван туулах санхүүжилтийн эх үүсвэртэй байх гэсэн боломжууд 
харьцангуй бага тохиолдох магадлалтай байна. Гадаадын банк нэвтэрснээр 
дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд хямд зээл олгох, дотоодын аж ахуйн 
нэгжүүдийн үр ашиг дээшлэх, зээлийн хүү буурах, дотоод хямралын нөлөөг 
саармагжуулах зэрэг давуу талууд хамгийн бага ажиглагдахаар байна. 
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

Зураг 2. Монголын зах зээлд үүсэх боломжууд
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Судалгаанд ашиглаж буй үнэлгээний шалгууртай харьцуулан үзвэл ногоон бүсэд буюу 
тохиолдох магадлал өндөр гэж үнэлэгдсэн боломж байхгүй байгаа нь манай улсын эдийн 
засаг, санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн нөхцөлд бусал 
улсад ажиглагдаж байсан эерэг нөлөөллүүд шууд илэрэх боломж өндөр биш байгааг харуулж 
байна. 

Гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглан дотоодын санхүүгийн хямралын сөрөг нөлөөг 
бууруулах, дотоодын банкны салбарт бүтцийн өөрчлөлт, дахин хөрөнгөжүүлэх замаар 
дотоодын банкны салбарын хямралыг даван туулах санхүүжилтийн эх үүсвэртэй байх гэсэн 
боломжууд харьцангуй бага тохиолдох магадлалтай байна. Гадаадын банк нэвтэрсэнээр 
дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд хямд зээл олгох, дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашиг 
дээшлэх, зээлийн хүү буурах, дотоод хямралын нөлөөг саармагжуулах зэрэг давуу талууд 
хамгийн бага ажиглагдахаар байна.  

Зураг 2 Монголын зах зээлд үүсэх боломжууд 

 

Эдгээр боломжуудыг ерөнхий ангилалаар нь эрэмбэлэж үзвэл зээлийн хүү буурах, банкны 
тогтолцоо либеральчлагдах, санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэр нэмэгдэх боломж нь 3-аас 
доош үнэлэгдсэн учир бусад боломжуудтай харьцуулахад тохиолдох магадлал багатай байна. 
Харин санхүүгийн зах зээлийн хөгжил сайжрах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, салбарын 
өрсөлдөөн, үр ашиг нэмэгдэх боломж нь бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад тохиолдох боломж 
өндөр байна. Тиймээс гадаадын банк орж ирснээр зээлийн хүртээмж нэмэгдэн, хүү буурах 
гэсэн хүлээлтийн биелэх магадлал багатай болохыг энэхүү экспертын судалгааны нэгдсэн үр 
дүн харуулжээ. Эдгээр тохиолдох магадлал доогуур үнэлэгдсэн боломжуудыг дэмжих 
чиглэлээр төрийн эрх барих, хууль тогтоох байгууллагууд анхаарч ажиллах шаардлагатай 
байна.  
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Санхүүжилтийн боломжит эх 
үүсвэр нэмэгдэх

Өрсөлдөөн, үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх 

Санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжил, дэд бүтэц сайжрах

Эдийн засгийн өсөлтийн 
дэмжих

Банкны тогтолцоо 
либеральчлагдах

Зээлийн хүү буурах 

Эдгээр боломжуудыг ерөнхий ангиллаар нь эрэмбэлж үзвэл зээлийн хүү 
буурах, банкны тогтолцоо либералчлагдах, санхүүжилтийн боломжит эх 
үүсвэр нэмэгдэх боломж нь 3-аас доош үнэлэгдсэн учир бусад боломжуудтай 
харьцуулахад тохиолдох магадлал багатай байна. Харин санхүүгийн зах 
зээлийн хөгжил сайжрах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, салбарын 
өрсөлдөөн, үр ашиг нэмэгдэх боломж нь бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад 
тохиолдох боломж өндөр байна. Тиймээс гадаадын банк орж ирснээр 
зээлийн хүртээмж нэмэгдэн, хүү буурах гэсэн хүлээлтийн биелэх магадлал 
багатай болохыг энэхүү экспертын судалгааны нэгдсэн үр дүн харуулжээ. 
Эдгээр тохиолдох магадлал доогуур үнэлэгдсэн боломжуудыг дэмжих 
чиглэлээр төрийн эрх барих, хууль тогтоох байгууллагууд анхаарч ажиллах 
шаардлагатай байна. 
3.2 Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр 
үүсэх эрсдэл

Гадаадын банк нэвтэрснээр учирч болзошгүй нийт 24 төрлийн 
эрсдэлүүдээс гадаадын банкы хөрөнгийн их хэмжээний гарах урсгал 
нэмэгдэх, зээл олголтоо хумих, үүнтэй холбоотойгоор ханшийн тогтворгүй 
байдал нэмэгдэх эрсдэл тохиолдох магадлал маш өндөр буюу улаан бүсэд 
байршсан байна. 
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Зураг 3. Гадаадын банк нэвтэрснээр Монгол улсад үүсэх эрсдэл, үнэлгээ 
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3.2 Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх 
эрсдэл 

Гадаадын банк нэвтэрснээр учирч болошгүй нийт 24 төрлийн эрсдэлүүдээс гадаадын банкы 
хөрөнгийн их хэмжээний гарах урсгал нэмэгдэх, зээл олголтоо хумих, үүнтэй холбоотойгоор 
ханшийн тогтворгүй байдал нэмэгдэх эрсдэл тохиолдох магадлал маш өндөр буюу улаан 
бүсэд байршсан байна.  

Зураг 3 Гадаадын банк нэвтэрснээр Монгол улсад үүсэх эрсдэл, үнэлгээ  
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Гадаадын банкууд эрсдэлээ удирдах зорилгоор нэг зах зээлээс нөгөө зах зээл рүү хөрөнгөө гэнэт 
татах, хөрөнгийн гадагшлах урсгалыг нэмэгдүүлэх

Олон улсын санхүүгийн хямралын үед зээл олголтоо хумих, үйл ажиллагаагаа хязгаарлах, хөрөнгөө 
татах зэргээр гадаад шокын нөлөөг дамжуулах, хэврэг байдлыг нэмэгдүүлэх.

Дотоодын эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан хөрөнгөө их хэмжээгээр татсанаар гадаад валютын 
нийлүүлэлт багасч төгрөгийн ханш сулрах

Гадаадын банкууд гадаад дотоодын томоохон компаниуд, чинээлэг иргэдэд харьцангуй таатай 
нөхцөлтэй зээл олгох, эрсдэл багатай харилцагчид дотоодын банкаар үйлчлүүлэхээ болих

Гадаадын банкнаас зээлтэй аж ахуйн нэгжүүд ханшийн эрсдэлд өртснөөр зээлээ төлж чадахгүйд хүрч, 
хөрөнгөө хураалгах, гадаадын банкны мэдэлд томоохон хөрөнгүүд шилжих

Улс орны макро бодлого, мөнгөний бодлогын шилжих механизмыг бууруулж хараат байдлыг 
нэмэгдүүлэх

Төрийн банк гадаад улсад үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн зорилго нь төрийн бодлогыг тухайн улсад 
хэрэгжүүлэх байдаг тулд санхүүгийн зах зээл гадаад улсын төрийн бодлогоос хараат байдалд орох

Дотоодын банкууд өрсөлдөх чадвараа өсгөх зорилгоор шинэ технологи, хүний нөөцөд их хэмжээний 
хөрөнгө зарахаас гадна зарим бүтээгдэхүүний үнийг бууруулснаас ашигт ажиллагаа буурч …

Хөрөнгө бага, олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг хангаж чадахгүй дотоодын жижиг 
компаниудтай харьцах сонирхол багатай байдаг тул жижиг дунд зээлийн хүртээмж нэмэгдэхгүй байх. 

Дотоодын бодлого зохицуулалт, үр ашгийг бууруулах

Банкны зээлийн санхүүжилтаас хараат байдал ихсэх

Дотоодын банкуудын зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ буурах, зах зээлээс шахагдан гадаадын банкны 
оролцоо нэмэгдэж, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг алдагдуулах

Дотоодын томоохон банкууд санхүүгийн хүндрэлд орохоос сэргийлж, төрөөс ил болон далд 
хэлбэрээр татаас өгөхөд хүргэдэг ба дотоодын банкууд үр ашиггүй удирдлагыг үргэлжүүлэн …

Гадаадын банкууд дотоод банкуудтай харьцуулахад эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал нь боловсронгуй 
байдаг тул эрсдэл бага, орлого өндөр зээлдэгчид зээлийг олгох хандалагатай байдаг тул дотоодын …

Гадаадын валютаар зээл олгосноор зээлдэгчидийн гадаад валютын ханшийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж, 
ашигт ажиллагааг бууруулах 

Эдийн засгийн өсөлттэй үед орж ирснээр хөрөнгө оруулалтыг хэт нэмэгдүүлж, эдийн засгийн халалт 
үүсгэж, дотоодын санхүү, эдийн засгийн хямрал үүсгэх

Зохицуулалт, хяналт шалгалтын орчин сул тохиолдолд мөнгө угаалт хийх зорилгоор бохир мөнгө орж 
ирэх ба цаашлаад саарал жагсаалтад орж улсын эрсдэл нэмэгдэх 

Гадаадын банкууд гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудад таатай нөхцөлөөр зээл олгож, тэднийг 
дотоодын зах зээл дээр бизнесээ өргөжүүлэх боломж олгон,  тэдэнтэй  дотоодын банк харилцах …

Стратегийн ач холбогдол бүхий төслүүдийг хяналтандаа авах, үндэсний аюулгүй байдал алдагдах

Зээлийн хүү нийт зээлийн зах зээлд буурахгүй зөвхөн цөөн тооны бизнес эсвэл тодорхой өндөр өгөөж 
бүхий салбарт буурах (уул уурхай гэх мэт)

Мөнгөний нийлүүлэлт буурч, эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө гарах

Гадаадын банкны үйл ажиллагаа дотоодын банкны зээл, хадгаламжийн хүүд нөлөө үзүүлэхгүй байх

Томоохон бизнесийн байгууллагуудад таатай нөхцөлөөр зээл олгосноор тэдний санхүүгийн хэрэгцээ 
хангагдаж, дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлэх

Гадаадын банкны эх үүсвэр валют учраас валютаар зээл олгох

Боломжийн үнэлгээнд 4.5-аас дээш үнэлэгдсэн боломж байгаагүй бол 
эрсдэлийн үнэлгээнд 3 эрсдэл 4.5 онооноос дээш үнэлэгдсэн нь гадаадын 
банк нэвтэрснээр өнөөгийн нөхцөлд боломжоосоо илүү аюул дагуулж 
болзошгүй гэдгийг харуулж байна. Мөн гадаадны банкууд томоохон 
аж ахуйн нэгжид таатай нөхцөлтэй зээл олгох, эрсдэл ихтэй зээлдэгчид 
дотоодын банкаар үйлчлүүлэх, зээлээ зөвхөн валютаар олгох, ханшийн 
тогтворгүй байдал үүссэн нөхцөлд эдгээр байгууллагууд өрийн дарамтад 
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

орж, хөрөнгөө хураалгах, эдийн засгийн өсөлтөд муугаар нөлөөлөх улс 
орны бие даасан байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл мөн харьцангуй өндөр 
байна гэж дүгнэжээ. 

Эдгээр эрсдэлүүдээс гадна нэг талаас гадны банктай өрсөлдөхийн тулд 
дотоодын банкууд шинэ технологи, хүний нөөцөд их хэмжээний хөрөнгө 
зарахаас гадна зарим бүтээгдэхүүний үнийг бууруулснаас ашигт ажиллагаа 
буурах, нөгөө талаас дотоодын банкууд эрсдэл ихтэй жижиг, дунд биенэс 
эрхлэгчид зээл олгосноор активын чанар муу байх, дотоод гадаадын 
санхүүгийн зах зээлийн хямралд илүү өртөмтгий болгох өндөр байгааг 
анхааран үүнээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байна.  

Зураг 4. Монголын зах зээлд тохиолдох эрсдэлүүд
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Боломжийн үнэлгээнд 4.5-аас дээш үнэлэгдсэн боломж байгаагүй бол эрсдэлийн үнэлгээнд 3 
эрсдэл 4.5 онооноос дээш үнэлэгдсэн нь гадаадын банк нэвтэрснээр өнөөгийн нөхцөлд 
боломжоосоо илүү аюул дагуулж болзошгүй гэдгийг харуулж байна. Мөн гадаадны банкууд 
томоохон аж ахуйн нэгжид таатай нөхцөлтэй зээл олгох, эрсдэл ихтэй зээлдэгчид дотоодын 
банкаар үйлчлүүлэх, зээлээ зөвхөн валютаар олгох, ханшийн тогтворгүй байдал үүссэн 
нөхцөлд эдгээр байгууллагууд өрийн дамрамтад орж, хөрөнгөө хураалгах, эдийн засгийн 
өсөлтөд муугаар нөлөөлөх улс орны бие даасан байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл мөн 
харьцангуй өндөр байна гэж дүгнэжээ.  

Эдгээр эрсдэлүүдээс гадна нэг талаас гадны банктай өрсөлдөхийн тулд дотоодын банкууд 
шинэ технологи, хүний нөөцөд их хэмжээний хөрөнгө зарахаас гадна зарим бүтээгдэхүүний 
үнийг бууруулснаас ашигт ажиллагаа буурах, нөгөө талаас дотоодын банкууд эрсдэл ихтэй 
жижиг, дунд биенэс эрхлэгчид зээл олгосноор активын чанар муу байх, дотоод гадаадын 
санхүүгийн зах зээлийн хямралд илүү өртөмтгий болгох өндөр байгааг анхааран үүнээс 
урьдчилан сэргийлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.   

Зураг 4 Монголын зах зээлд тохиолдох эрсдэлүүд 

 

Дээрх эрсдэлүүдийг ерөнхий 7 ангилалаар эрэмбэлж үзэхэд санхүүгийн тогтворгүй байдал 
үүсэх, гадны төрийн банк орж ирснээр гадны төрийн бодлого дагаж орж ирэх, Монгол улсын 
үндэсний аюулгүй байдал болон төрийн бодлогод сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал бусад 
ангилалуудтай харьцуулахад өндөр үнэлжээ. Үүнээс гадна гадаадын банкууд сайн 
харилцагчдад түлхүү үйлчилгээ үзүүлснээр дотоодын банкууд зээлийн хүүгээ бууруулах, эх 
үүсвэрийн зардлаа нэмэх, эрсдэл ихтэй зээлдэгчидтэй холбоотой зээлийн чанар муудах 
зэргээр ашигт ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх, чадвахийг сулруулах эрсдэл тулгарахаар 
байна.  
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Дээрх эрсдэлүүдийг ерөнхий 7 ангиллаар эрэмбэлж үзэхэд санхүүгийн 
тогтворгүй байдал үүсэх, гадны төрийн банк орж ирснээр гадны төрийн 
бодлого дагаж орж ирэх, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал болон 
төрийн бодлогод сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал бусад ангиллуудтай 
харьцуулахад өндөр үнэлжээ. Үүнээс гадна гадаадын банкууд сайн 
харилцагчдад түлхүү үйлчилгээ үзүүлснээр дотоодын банкууд зээлийн 
хүүгээ бууруулах, эх үүсвэрийн зардлаа нэмэх, эрсдэл ихтэй зээлдэгчидтэй 
холбоотой зээлийн чанар муудах зэргээр ашигт ажиллагаанд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх, чадвахийг сулруулах эрсдэл тулгарахаар байна. 

IV. МОНГОЛЫН УЛСАД ГАДААДЫН БАНК ОРЖ ИРСНЭЭР 
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ: СТРЕСС ТЕСТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

4.1 Шинжилгээнд ашиглагдсан үзүүлэлтүүдийн талаар
Монгол Улсын банкны системд гадаадын банк орж ирснээр богино 

хугацаанд ямар нөлөө үзүүлж болохыг хугацааны цувааны VAR/SVAR 
төрлийн загваруудыг ашиглан судлав. Шинжилгээнд 2005 оны I улирлаас 
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

2017 оны IV улирал хүртэлх өгөгдлийг ашиглалаа. Судалгаанд ашиглагдсан 
үзүүлэлтүүдийг Үндэсний Статистикийн Хорооны www.1212.mn сайт, 
Монголбанкны статистик мэдээллийн сан, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
мэдээллээс авав.  

Монгол Улсын банкны систем нь санхүүгийн зах зээлийн үнэмлэхүй 
их хувийг бүрдүүлдэг, санхүүгийн зуучлалын гол байгууллага юм. Энэхүү 
системд гадаадын банк орж ирснээр валютын ханш, тодорхой салбаруудын 
үйлдвэрлэл, салбарын активын өгөөжид ямар нөлөө үзүүлэхийг сонирхсон 
болно. Банкны системийн зээлийн багц нь уул уурхай, барилга, худалдаа 
зэрэг хэдхэн салбарт төвлөрдөг. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалт ч эдгээр 
салбаруудад ихэнх нь орж ирсэн байдаг. Банк, санхүүгийн салбарт орж 
ирсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын динамик өмнөх жилүүдэд ямар 
байсныг эхлээд авч үзье. 

Зураг 5. ДНБ-ний өсөлт болон банкны салбар дахь гадаадын  
шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт 
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4. Монголын Улсад гадаадын банк орж ирснээр үзүүлэх нөлөө: Стресс 
тестийн шинжилгээ 

4.1 Шинжилгээнд ашиглагдсан үзүүлэлтүүдийн талаар 

Монгол Улсын банкны системд гадаадын банк орж ирснээр богино хугацаанд ямар нөлөө 
үзүүлж болохыг хугацааны цувааны VAR/SVAR төрлийн загваруудыг ашиглан судлав. 
Шинжилгээнд 2005 оны I улирлаас 2017 оны IV улирал хүртэлх өгөгдлийг ашиглалаа. 
Судалгаанд ашиглагдсан үзүүлэлтүүдийг Үндэсний Статистикийн Хорооны www.1212.mn 
сайт, Монголбанкны статистик мэдээллийн сан, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын мэдээллээс 
авав.   

Монгол Улсын банкны систем нь санхүүгийн зах зээлийн үнэмлэхүй их хувийг бүрдүүлдэг, 
санхүүгийн зуучлалын гол байгууллага юм. Энэхүү системд гадаадын банк орж ирснээр 
валютын ханш, тодорхой салбаруудын үйлдвэрлэл, салбарын активын өгөөжид ямар нөлөө 
үзүүлэхийг сонирхсон болно. Банкны системийн зээлийн багц нь уул уурхай, барилга, 
худалдаа зэрэг хэдхэн салбарт төвлөрдөг. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалт ч эдгээр 
салбаруудад ихэнх нь орж ирсэн байдаг. Банк, санхүүгийн салбарт орж ирсэн гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын динамик өмнөх жилүүдэд ямар байсныг эхлээд авч үзье.  

Зураг 5 ДНБ-ний өсөлт болон банкны салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт  

 
Зураг 5-аас банк, санхүүгийн салбарын орж ирж буй гадаадын хөрөнгө оруулалт нь манай 
улсын эдийн засгийн мөчлөгийг дагах хандлагатай нь харагдаж байна. Фазын хувьд бага зэрэг 
түрүүлдэг төлөв ажиглагдав. Хөрөнгө оруулагчдын ирээдүйн хүлээлт хөрөнгө оруулалтыг 
хийх болон татах хүчин зүйлсийн нэг шалгаан болдог. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид манай 
дотоодын эдийн засгийн ирээдүйн хандлагыг нилээд сайн мэдэрч, эсвэл олон улсын эдийн 
засгийн төлөв байдлыг дагадаг эдийн засгийн онцлогийг харгалзан хөрөнгө оруулалтаа хийх 
үеэ сонгодог байж болзошгүй байна. Харин тэрхүү хөрөнгө оруулалтын үр нөлөө тодорхой 
нэгээс хоёр улирлын дараагаас эдийн засгийн бодит салбарт нөлөөлдөг нь зургаас харагдаж 
байна.  

Манай улсын гадаадын хөрөнгө оруулалт, дотоодын нийт хөрөнгө оруулалтын хооронд 
хамаарал хэр байгааг дараах зурагт харуулав. 2012 оноос хойш эдгээр хөрөнгө оруулалтын 
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Зураг 5-аас банк, санхүүгийн салбарын орж ирж буй гадаадын хөрөнгө 
оруулалт нь манай улсын эдийн засгийн мөчлөгийг дагах хандлагатай 
нь харагдаж байна. Фазын хувьд бага зэрэг түрүүлдэг төлөв ажиглагдав. 
Хөрөнгө оруулагчдын ирээдүйн хүлээлт хөрөнгө оруулалтыг хийх болон 
татах хүчин зүйлсийн нэг шалгаан болдог. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
манай дотоодын эдийн засгийн ирээдүйн хандлагыг нэлээд сайн мэдэрч, 
эсвэл олон улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг дагадаг эдийн засгийн 
онцлогийг харгалзан хөрөнгө оруулалтаа хийх үеэ сонгодог байж болзошгүй 
байна. Харин тэрхүү хөрөнгө оруулалтын үр нөлөө тодорхой нэгээс хоёр 
улирлын дараагаас эдийн засгийн бодит салбарт нөлөөлдөг нь зургаас 
харагдаж байна. 

Манай улсын гадаадын хөрөнгө оруулалт, дотоодын нийт хөрөнгө 
оруулалтын хооронд хамаарал хэр байгааг дараах зурагт харуулав. 2012 
оноос хойш эдгээр хөрөнгө оруулалтын хооронд сөрөг хамаарал ажиглагдаж 
байгаа ба авч үзсэн нийт хугацаанд энэ хоёр үзүүлэлт 60 орчим хувийн 
хамааралтай байна.
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Зураг 6. Дотоодын нийт хөрөнгө оруулалт болон гадаадын хөрөнгө оруулалт
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хооронд сөрөг хамаарал ажиглагдаж байгаа ба авч үзсэн нийт хугацаанд энэ хоёр үзүүлэлт 60 
орчим хувийн хамааралтай байна. 

Зураг 6 Дотоодын нийт хөрөнгө оруулалт болон гадаадын хөрөнгө оруулалт 

 
Мөн банк, санхүүгийн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь гадаад валютын 
ханшид ямар нөлөө үзүүлж байгааг дараах зурагт харуулав. 

Зураг 7 Гадаад валютын ханш болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт  

 
Ерөнхий хандлагаар авч үзвэл банк, санхүүгийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт орж 
ирснээр гадаад валютын нийлүүлэлтийн нөлөөгөөр тодорхой хугацааны дараагаас ханш 
сулрах хандлагатай байна. Мөн банк, санхүүгийн салбарын гадаадын хөрөнгө оруулалт 
мөнгөний захын зээлийн хүүд нөлөөлдөг. Энэ хамаарал ямар байгааг сонирхоё. 
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Мөн банк, санхүүгийн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь 
гадаад валютын ханшид ямар нөлөө үзүүлж байгааг дараах зурагт харуулав.
Зураг 7. Гадаад валютын ханш болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт 
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хооронд сөрөг хамаарал ажиглагдаж байгаа ба авч үзсэн нийт хугацаанд энэ хоёр үзүүлэлт 60 
орчим хувийн хамааралтай байна. 

Зураг 6 Дотоодын нийт хөрөнгө оруулалт болон гадаадын хөрөнгө оруулалт 

 
Мөн банк, санхүүгийн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь гадаад валютын 
ханшид ямар нөлөө үзүүлж байгааг дараах зурагт харуулав. 

Зураг 7 Гадаад валютын ханш болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт  

 
Ерөнхий хандлагаар авч үзвэл банк, санхүүгийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт орж 
ирснээр гадаад валютын нийлүүлэлтийн нөлөөгөөр тодорхой хугацааны дараагаас ханш 
сулрах хандлагатай байна. Мөн банк, санхүүгийн салбарын гадаадын хөрөнгө оруулалт 
мөнгөний захын зээлийн хүүд нөлөөлдөг. Энэ хамаарал ямар байгааг сонирхоё. 
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Ерөнхий хандлагаар авч үзвэл банк, санхүүгийн салбарт гадаадын 
хөрөнгө оруулалт орж ирснээр гадаад валютын нийлүүлэлтийн нөлөөгөөр 
тодорхой хугацааны дараагаас ханш сулрах хандлагатай байна. Мөн банк, 
санхүүгийн салбарын гадаадын хөрөнгө оруулалт мөнгөний захын зээлийн 
хүүд нөлөөлдөг. Энэ хамаарал ямар байгааг сонирхъё.
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Зураг 8. Гадаадын хөрөнгө оруулалт болон зээлийн хүү
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Зураг 8 Гадаадын хөрөнгө оруулалт болон зээлийн хүү 

 
Зээлийн хүү, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хооронд мэдэгдэхүйц хамаарал 
ажиглагдахгүй байгаа нь манай улсын эдийн засгийн онцлог, макро бодлогын зохицуулалтын 
нөлөө, арилжааны банкны зах зээлийн өрсөлдөөний хэлбэр зэргээс хамаарч байгаа бололтой. 
Зээлийн хүү болон мөнгөний нийлүүлэлтийн хоорондын хамаарлыг давхар авч үзье.  

Зураг 9 Мөнгөний нийлүүлэлт болон зээлийн хүү 

 
Мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлтөөс зээлийн хүүний динамик хамаарах хандлагатай 
байна. Мөнгөний нийлүүлэлт өссөн үеүдэд зээлийн хүү харьцангуй буусан бол харин буурах 
үед өссөх хандлага ажиглагдаж байна. 

4.2 Шинжилгээний үр дүн 

4.2.1 Өгөгдлийн тодорхойлолт  

Энэ судалгааны эмпирик шинжилгээнд банк, санхүүгийн салбарын гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын өсөлт, америк долларын төгрөгтэй харьцах ханш, БДНБ-ий өсөлт, мөн уул 
уурхайн болон ХАА-н салбарт олгосон зээлийн нийт олгосон зээлд эзлэх хувь, банкны 
системийн зээлийн хүү, банкны салбарын активын өгөөж зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглав. 
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Зээлийн хүү, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хооронд мэдэгдэхүйц 
хамаарал ажиглагдахгүй байгаа нь манай улсын эдийн засгийн онцлог, 
макро бодлогын зохицуулалтын нөлөө, арилжааны банкны зах зээлийн 
өрсөлдөөний хэлбэр зэргээс хамаарч байгаа бололтой. Зээлийн хүү болон 
мөнгөний нийлүүлэлтийн хоорондын хамаарлыг давхар авч үзье. 

Зураг 9. Мөнгөний нийлүүлэлт болон зээлийн хүү
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Зураг 8 Гадаадын хөрөнгө оруулалт болон зээлийн хүү 

 
Зээлийн хүү, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хооронд мэдэгдэхүйц хамаарал 
ажиглагдахгүй байгаа нь манай улсын эдийн засгийн онцлог, макро бодлогын зохицуулалтын 
нөлөө, арилжааны банкны зах зээлийн өрсөлдөөний хэлбэр зэргээс хамаарч байгаа бололтой. 
Зээлийн хүү болон мөнгөний нийлүүлэлтийн хоорондын хамаарлыг давхар авч үзье.  

Зураг 9 Мөнгөний нийлүүлэлт болон зээлийн хүү 

 
Мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлтөөс зээлийн хүүний динамик хамаарах хандлагатай 
байна. Мөнгөний нийлүүлэлт өссөн үеүдэд зээлийн хүү харьцангуй буусан бол харин буурах 
үед өссөх хандлага ажиглагдаж байна. 

4.2 Шинжилгээний үр дүн 

4.2.1 Өгөгдлийн тодорхойлолт  

Энэ судалгааны эмпирик шинжилгээнд банк, санхүүгийн салбарын гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын өсөлт, америк долларын төгрөгтэй харьцах ханш, БДНБ-ий өсөлт, мөн уул 
уурхайн болон ХАА-н салбарт олгосон зээлийн нийт олгосон зээлд эзлэх хувь, банкны 
системийн зээлийн хүү, банкны салбарын активын өгөөж зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглав. 
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Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт Зээлийн хүү

Мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлтөөс зээлийн хүүний динамик 
хамаарах хандлагатай байна. Мөнгөний нийлүүлэлт өссөн үеүдэд зээлийн 
хүү харьцангуй буусан бол харин буурах үед өсөх хандлага ажиглагдаж 
байна.
4.2 Шинжилгээний үр дүн

4.2.1 Өгөгдлийн тодорхойлолт 
Энэ судалгааны эмпирик шинжилгээнд банк, санхүүгийн салбарын 

гадаадын хөрөнгө оруулалтын өсөлт, америк долларын төгрөгтэй харьцах 
ханш, БДНБ-ий өсөлт, мөн уул уурхайн болон ХАА-н салбарт олгосон зээлийн 
нийт олгосон зээлд эзлэх хувь, банкны системийн зээлийн хүү, банкны 
салбарын активын өгөөж зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглав. Үзүүлэлтүүдийг 
улирал руу шилжүүлэхдээ тухайн улиралд харгалзах саруудын дундаж 
утгаар авсан болно. 
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Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

Хүснэгт 5. Өгөгдлийн тодорхойлолт
Зориулалт /

Хувьсагч 
сонгосон 

шалтгаан/

Хувьсагчийн 
нэр

Товчилсон 
тэмдэглэгээ

Өгөгдлийн 
тодорхойлолт Эх сурвалж

Гадаад 
банк орж 
ирэх нөлөөг 
илэрхийлэх

Банк, 
санхүүгийн 
салбарын 
гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалт

G_FDI

Монголын банк, 
санхүүгийн салбарын 
гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын өсөлтийн 
хувь

Гадаадын 
шууд хөрөнгө 
оруулалтын 
мэдээлэл, 
Үндэсний 
Хөгжлийн 
Газар

Монголын 
Улсын макро 
эдийн засгийн 
идэвхжилтийг 
илэрхийлэх

Монголын 
ДНБ-ий 
өсөлтийн хувь

G_GDP

Монгол Улсын 
Улирлын ДНБ-ий 
өмнөх жилийн мөн 
үетэй харьцуулсан 
хувь

Үндэсний 
Статистикийн 
Хорооны 
www.1212.mn 
сайт

Мөнгөний 
нийлүүлэлтийг 
илэрхийлэх 

Мөнгөний 
нийлүүлэлтийн 
M2 агрегатын 
хэмжээ

G_M2

М2 мөнгөний 
улирлаарх үзүүлэлтийг 
өмнөх жилийн мөн 
үетэй харьцуулсан 
хувь 

Монголбанкны 
статистик 
мэдээлэл

Гадаад 
валютын ханш 

Америк 
долларын 
төгрөгтэй 
харьцах ханш

G_EXCH

Улирал бүрийн дундаж 
ханшийн өсөлтийн 
хувь

Монголбанкны 
статистик 
мэдээлэл

Хүүний 
үзүүлэлт

Төгрөгийн 
зээлийн дундаж 
хүү

LOAN_R

Арилжааны банкны 
системийн төгрөгийн 
зээлийн дундаж хүү

Монголбанкны 
статистик 
мэдээлэл

Өгөөж 
өндөртэй 
салбар

Уул уурхайн 
салбарын зээл LOAN_

MINING

Уул уурхайн салбарт 
олгосон зээлийн нийт 
олгосон зээлд эзлэх 
хувь

Монголбанкны 
статистик 
мэдээлэл

Өгөөж багатай 
салбар

ХАА-н 
салбарын зээл LOAN_

AGRO

ХАА-н салбарт 
олгосон зээлийн нийт 
олгосон зээлд эзлэх 
хувь

Монголбанкны 
статистик 
мэдээлэл

Банкны 
салбарын 
үр ашгийн 
үзүүлэлт

Банкны 
салбарын 
активын өгөөж ROA

Улирлаар 
тооцоологдсон банкны 
салбарын активын 
өгөөж

Монголбанкны 
статистик 
мэдээлэл
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Ашиглаж буй өгөгдлүүдийн тодорхойлогч статистикуудийг дараах 
хүснэгтэд харуулав. Валютын ханш, ДНБ-ий улирлын нөлөөг X12 аргаар 
засварлан үнэлгээнд ашиглав. 

Хүснэгт 6. Тодорхойлогч статистикууд
G_FDI G_

EXCH_
SA

G_M2 G_GDP LOAN_

MINING

LOAN_

AGRO

LOAN_R ROA

 Mean  46.41  6.18  25.74  7.67  7.78  3.64  21.00  0.006
 Median  20.50  3.20  23.90  6.70  7.10  2.80  19.85  0.009
 Maximum  465.40  26.67  66.60  21.60  22.30  9.10  32.40  0.020
 Minimum -82.40 -13.20 -4.80 -2.90  1.20  0.60  15.80 -0.030
 Std. Dev.  121.82  10.32  18.19  6.06  4.35  2.35  3.75  0.010
 Skewness  1.78  0.42  0.18  0.53  1.02  0.96  1.50 -2.042
 Kurtosis  5.87  2.30  2.57  2.67  4.32  2.86  4.56  8.420

 Jarque-Be-
ra

 45.48  2.59  0.66  2.67  12.89  8.10  24.92  99.81

 Probabil-
ity

 0.00  0.27  0.71  0.26  0.00  0.01  0.00  0.00

 Sum  2413.40  321.60  1338.80  399.30  404.80  189.60  1092.00  0.344
 Sum Sq. 
Dev.

 756910.3  5433.76  16879.69  1874.66  966.92  283.38  717.28  0.005

 Observa-
tions

 52  52  52  52  52  52  52  52

4.2.2 Үзүүлэлтүүдийн хамаарлын бүдүүвч болон шинжилгээний 
таамаглалууд

Гадаадын банк дотоодын банкны салбарт нэвтэрснээр банкны захад 
гадаад валютын эх үүсвэр нэмэгдэж, валютын ханш болон мөнгөний 
нийлүүлэлтэд нөлөөлөх ба мөнгөний нийлүүлэлтийн ихсэлт зээлийн 
хүүг бууруулж, улмаар эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудын зээл 
нэмэгдэн, хөрөнгө оруулалтаар дамжин үйлдвэрлэл, нийт эдийн засаг 
болон салбарын үр ашигт нөлөөлнө гэсэн үндсэн механизмд тулгуурлан 
хувьсагчдын сонголт, нөлөөллийн эрэмбийг тогтоов. 

Зураг 10. Үзүүлэлтүүдийн нөлөөллийн бүдүүвч

33 

 

         
 Jarque-Bera  45.48  2.59  0.66  2.67  12.89  8.10  24.92  99.81 
 Probability  0.00  0.27  0.71  0.26  0.00  0.01  0.00  0.00 

         
 Sum  2413.40  321.60  1338.80  399.30  404.80  189.60  1092.00  0.344 
 Sum Sq. Dev.  756910.3  5433.76  16879.69  1874.66  966.92  283.38  717.28  0.005 

         
 Observations  52  52  52  52  52  52  52  52 

 

4.2.2 Үзүүлэлтүүдийн хамаарлын бүдүүвч болон шинжилгээний таамаглалууд 

Гадаадын банк дотоодын банкны салбарт нэвтэрснээр банкны захад гадаад валютын эх үүсвэр 
нэмэгдэж, валютын ханш болон мөнгөний нийлүүлэлтэд нөлөөлөх ба мөнгөний 
нийлүүлэлтийн ихсэлт зээлийн хүүг бууруулж, улмаар эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
салбаруудын зээл нэмэгдэн, хөрөнгө оруулалтаар дамжин үйлдвэрлэл, нийт эдийн засаг 
болон салбарын үр ашигт нөлөөлнө гэсэн үндсэн механизмд тулгуурлан хувьсагчдын 
сонголт, нөлөөллийн эрэмбийг тогтоов.  

Зураг 10 Үзүүлэлтүүдийн нөлөөллийн бүдүүвч 

   
VAR/SVAR загварын шинжилгээний хувьд банк, санхүүгийн салбар дахь гадаадын хөрөнгө 
оруулалт гадаад валютын ханш, мөнгөний нийлүүлэлт, зээлийн хүүгээр дамжин нөлөөлнө 
гэсэн суурь шилжих механизмыг ашиглан бодит эдийн засаг, салбаруудын зээл, банкны 
салбарын үр ашигт нөлөөлөх нөлөөг тус бүрт нь шалгасан болно. 

Эдгээр үзүүлэлтүүдийн бүтцийн динамик хамааралд тулгуурлан дараах таамаглалуудыг 
шалгахыг зорилоо. Үүнд: 

Таамаглал 1. Гадаадын банк орж ирснээр валютын нийлүүлэлт нэмэгдэж гадаад валютын 
ханш сулрах ба банкны салбарын өрсөлдөөний үр дүнд зээлийн хүү буурна 

Таамаглал 2. Гадаадын банкууд нь дотоодын эдийн засгийн үр ашигтай салбаруудад зээл 
олгох хандлага давамгайлна 

Таамаглал 3. Гадаадын банкууд үр ашиг муутай салбаруудыг сонирхдоггүй ба тэдгээр 
салбаруудад зээл олгохгүй 

Таамаглал 4. Үр ашигтай салбарууд нь нийт нь эдийн засагтаа их хувийг эзэлдэг улсын хувьд 
нийт дүндээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөд эерэг нөлөөтэй 

Гадаадын шууд 
хөрөнгө 
оруулалт

Валютын ханш Мөнгөний 
нийлүүлэлт Зээлийн хүү

Бодит эдийн 
засаг

Уул уурхайн 
үйлдвэрлэл

ХАА-н 
үйлдвэрлэл

Банкны 
салбарын үр 

ашиг
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Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

VAR/SVAR загварын шинжилгээний хувьд банк, санхүүгийн салбар дахь 
гадаадын хөрөнгө оруулалт гадаад валютын ханш, мөнгөний нийлүүлэлт, 
зээлийн хүүгээр дамжин нөлөөлнө гэсэн суурь шилжих механизмыг 
ашиглан бодит эдийн засаг, салбаруудын зээл, банкны салбарын үр ашигт 
нөлөөлөх нөлөөг тус бүрт нь шалгасан болно.

Эдгээр үзүүлэлтүүдийн бүтцийн динамик хамааралд тулгуурлан дараах 
таамаглалуудыг шалгахыг зорилоо. Үүнд:

Таамаглал 1. Гадаадын банк орж ирснээр валютын нийлүүлэлт нэмэгдэж 
гадаад валютын ханш сулрах ба банкны салбарын өрсөлдөөний үр дүнд 
зээлийн хүү буурна

Таамаглал 2. Гадаадын банкууд нь дотоодын эдийн засгийн үр ашигтай 
салбаруудад зээл олгох хандлага давамгайлна

Таамаглал 3. Гадаадын банкууд үр ашиг муутай салбаруудыг 
сонирхдоггүй ба тэдгээр салбаруудад зээл олгохгүй

Таамаглал 4. Үр ашигтай салбарууд нь нийт нь эдийн засагтаа их хувийг 
эзэлдэг улсын хувьд нийт дүндээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөд 
эерэг нөлөөтэй

Эдгээр таамаглалуудыг хэрхэн шалгасан үр дүнг дараах зүйлд авч үзлээ.
4.2.3 Гадаад банкны эдийн засаг болон банкны салбарын үр ашигт 

нөлөөлөх байдал
Хамгийн хүчтэй эндоген үзүүлэлтээр бодит дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүний өсөлт, уул уурхайн болон ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийн 
өсөлт, банкны салбарын активын өгөөжийн үзүүлэлтүүдээр ээлжлэн сонгож 
тус бүрт нь шинжилгээ хийв. 

А.Бодит эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
Үнэлгээнд дараах хувьсагчдыг ашиглав. Үүнд:
Y = (G_FDI, G_EXCH_SA, G_M2, LOAN_R, G_GDP_SA)
Үнэлгээнд E-VIEWS 9 программ хангамжийг ашиглав. VAR үнэлгээний 

хугацааны хожимдлын оновчтой хэмжээг LR, FPE, AIC, SC, HQ шинжүүрийг 
ашиглан тогтоож, LR, FPE, AIC шинжүүрүүдээр хугацааны хожимдлыг 
2-оор сонгон үнэлгээг хийв.
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Хүснэгт 7. Хожимдлын утгын шинжүүр
VAR Lag Order Selection Cri-
teria
Endogenous variables: G_FDI G_EXCH_SA G_M2 
LOAN_R G_GDP_SA 
Exogenous variables: C 
Sample: 2005Q1 2017Q4
Included observations: 48

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -921.4110 NA  4.00e+10  38.60046  38.79537  38.67412
1 -792.9947  224.7285  5.41e+08  34.29144   35.46095*   34.73340*
2 -760.2095   50.54386*   4.05e+08*   33.96706*  36.11115  34.77731
3 -737.1121  30.79645  4.80e+08  34.04634  37.16501  35.22489
4 -715.1566  24.69994  6.55e+08  34.17319  38.26645  35.72004

 * 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 crite-
rion
 SC: Schwarz information 
criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

VAR загварын үнэлгээ хийхийн тулд үзүүлэлтүүдийн хувьд стационарь 
эсэхийг шалгах шаардлагатай байдаг. Бид шинжилгээнд бүлгийн нэгж 
язгуурын тестийг ашиглан шалгасан үр дүнг дараах хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 8. Бүлгийн нэгж язгуурын тест
Group unit root test: Summary 
Series: G_FDI, G_EXCH, G_M2, LOAN_R, G_GDP
Exogenous variables: Individual effects
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Method Statistic Prob.** Cross-sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process) 
Levin, Lin & Chu t* -4.02008  0.0000  5  253
Null: Unit root (assumes individual unit root process) 
Im, Pesaran and Shin W-stat -5.72482  0.0000  5  253
ADF - Fisher Chi-square  52.0243  0.0000  5  253
PP - Fisher Chi-square  47.4688  0.0000  5  255
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

Энэ шинжүүрээр бүх үзүүлэлтүүд асимптот хэвийн тархалттай бөгөөд 
стационарь үзүүлэлтүүд байна.

SVAR загварын үнэлгээнд тулгуурлан банкны салбарт орж ирж буй 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын нөлөө бодит эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөхийг 
харахын тулд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн хувийн нэг 
стандарт алдаатай тэнцүү шок өгч, бусад үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлөх 
хариу үйлдлийг тооцоолов.  

Банк, санхүүгийн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
өсөлтийн нэг стандарт алдаатай тэнцэх шок өгөхөд дараах төлөв байдлууд 
ажиглагдахаар байна. (Зураг 11). Үүнд:

• Банкны салбарын хөрөнгө оруулалт өмнөх онтойгоо харьцуулахад 
ойролцоогоор 2 дахин өссөн нөхцөлд гадаад валютын ханш 2-3 
улирлын дараагаас 2 орчим нэгж хувиар сулрах

• Харин мөнгөний нийлүүлэлтийн хэмжээ нэрлэсэн дүнгээрээ 2 орчим 
нэгж хувиар өсөх хандлагатай байгаа боловч, статистикийн хувьд ач 
холбогдолгүй байна 

• Улмаар зээлийн хүү 0.25 орчим нэгж хувиар буурах
• Хөрөнгө оруулалт, хэрэглээний зардлын давхар нөлөөгөөр дамжаад 

бодит эдийн засгийн өсөлт 3-4 улирлын дараагаар 0.6 орчим нэгж 
хувиар нэмэгдэхээр байна.

Энэ шинжилгээний үр дүнд богино хугацаандаа дотоодын банкны салбар 
дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь гадаад валютын ханш, зээлийн 
хүү буурахад эерэг нөлөөтэй байх ба улмаар дотоодын үйлдвэрлэлийн 
боломжийг нэмэгдүүлэхэд тодорхой хэмжээний нөлөөтэй байна. Энэ нөлөө 
урт хугацаанд үргэлжлэн хадгалагдвал макро эдийн засгийн нөхцөл байдал 
эерэг чиг хандлагаар цаашид өөрчлөгдөх шинж ажиглагдаж байна.
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Зураг 11. Банкны салбарын гадаад хөрөнгө оруулалтын  
өсөлтийн хариу үйлдлийн муруй
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Б.Өгөөж өндөртэй салбар ба гадаадын банкны нөлөө 

Гадаад банк орж ирснээрээ хөгжиж байгаа орнуудын үр өгөөж өндөртэй салбаруудад зээл 
олгож, эдийн засгийн салбаруудаас сорчлох хандлагатай байдаг гэсэн судалгааны дүгнэлтүүд 
байдаг. Үүний нөлөөг харахын тулд манай улсын эдийн засгийн салбаруудаас хамгийн их 
гадаадын хөрөнгө оруулалт татсан уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлд ямар нөлөө үзүүлэхийг 
тогтоох зорилгоор доорх шинжилгээг хийв. Үнэлгээнд дараах хувьсагчдыг ашиглав. Үүнд: 

Y = (G_FDI, G_EXCH_SA, G_M2, LOAN_R, LOAN_MINING) 

VAR үнэлгээний хугацааны хожимдлын оновчтой хэмжээг LR, FPE, AIC, SC, HQ  
шинжүүрийг ашиглан тогтоож, LR, FPE, AIC, HQ шинжүүрүүдээр хугацааны хожимдлыг 2-
оор сонгон VAR үнэлгээг хийв. 

Б.Өгөөж өндөртэй салбар ба гадаадын банкны нөлөө
Гадаад банк орж ирснээрээ хөгжиж байгаа орнуудын үр өгөөж өндөртэй 

салбаруудад зээл олгож, эдийн засгийн салбаруудаас сорчлох хандлагатай 
байдаг гэсэн судалгааны дүгнэлтүүд байдаг. Үүний нөлөөг харахын тулд 
манай улсын эдийн засгийн салбаруудаас хамгийн их гадаадын хөрөнгө 
оруулалт татсан уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлд ямар нөлөө үзүүлэхийг 
тогтоох зорилгоор доорх шинжилгээг хийв. Үнэлгээнд дараах хувьсагчдыг 
ашиглав. Үүнд:

Y = (G_FDI, G_EXCH_SA, G_M2, LOAN_R, LOAN_MINING)
VAR үнэлгээний хугацааны хожимдлын оновчтой хэмжээг LR, FPE, AIC, 
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

SC, HQ  шинжүүрийг ашиглан тогтоож, LR, FPE, AIC, HQ шинжүүрүүдээр 
хугацааны хожимдлыг 2-оор сонгон VAR үнэлгээг хийв.

Хүснэгт 9. Хожимдлын утгын шинжүүр
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: G_FDI G_EXCH G_M2 LOAN_R LOAN_MIN-
ING 
Exogenous variables: C 
Sample: 2005Q1 2017Q4
Included observations: 48

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -919.7563 NA  3.73e+10  38.53151  38.72643  38.60517
1 -779.0943  246.1586  3.03e+08  33.71226   34.88176*  34.15422
2 -737.9753  63.39167  1.60e+08  33.04064  35.18472   33.85089*
3 -706.6991   41.70167*   1.35e+08*   32.77913*  35.89780  33.95768
4 -684.5236  24.94738  1.83e+08  32.89682  36.99007  34.44366

 * 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

 
SVAR загварын үнэлгээнд тулгуурлан банкны салбарт орж ирж буй гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын нөлөө үр ашиг өндөртэй салбарын үйлдвэрлэлд хэрхэн 
нөлөөлөхийг харахын тулд банк, санхүүгийн салбарын гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн хувийн нэг стандарт алдаатай тэнцүү шок 
өгч, бусад үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлөх хариу үйлдлийг тооцоолъё. 

Доорх зургаас харахад банкны салбарт гадаадын банк орж ирснээр 
шинжилгээнд ашиглагдаж байгаа үндсэн механизмын хандлагууд 
хадгалагдах ба уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлтөд 4 пунктын 
эерэг нөлөө богино хугацаанд  үзүүлэхээр байна. Энэ байдал нь гадаад 
банкны бусад улс орнуудын эдийн засгийн салбаруудад үзүүлсэн нөлөөтэй 
тохирч байна. Урт хугацаандаа уул уурхайн салбарын бусад салбаруудад 
үзүүлэх дам нөлөөний улмаас дотоодын бусад салбаруудад шууд бус 
нөлөөтэй байх бололцоотой юм. 
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Зураг 12. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба үр өгөөж  
өндөртэй салбарт үзүүлэх нөлөө
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В. Өгөөж багатай салбар ба гадаадын банкны нөлөө 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын салбарын ангиллаас харахад хамгийн бага хөрөнгө оруулалт 
ордог, эдийн засгийн үр ашгийн хувьд уул уурхайн салбараас харьцангуй бага салбараар 
ХАА-н салбарыг сонгов. Үнэлгээнд дараах хувьсагчдыг ашиглав. Үүнд: 

Y = (G_FDI, G_EXCH_SA, G_M2, LOAN_R, LOAN_AGRO) 

VAR үнэлгээний хугацааны хожимдлын оновчтой хэмжээг LR, FPE, AIC, SC, HQ  
шинжүүрийг ашиглан тогтоож, LR, FPE, AIC, HQ шинжүүрүүдээр хугацааны хожимдлыг 2-
оор сонгон VAR үнэлгээг хийв. 

Хүснэгт 10 Хожимдлын утгын шинжүүр 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: G_FDI G_EXCH_SA G_M2 LOAN_R 
LOAN_AGRO  

  

Exogenous variables: C      

В. Өгөөж багатай салбар ба гадаадын банкны нөлөө
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын салбарын ангиллаас харахад хамгийн 

бага хөрөнгө оруулалт ордог, эдийн засгийн үр ашгийн хувьд уул уурхайн 
салбараас харьцангуй бага салбараар ХАА-н салбарыг сонгов. Үнэлгээнд 
дараах хувьсагчдыг ашиглав. Үүнд:

Y = (G_FDI, G_EXCH_SA, G_M2, LOAN_R, LOAN_AGRO)
VAR үнэлгээний хугацааны хожимдлын оновчтой хэмжээг LR, FPE, AIC, 

SC, HQ  шинжүүрийг ашиглан тогтоож, LR, FPE, AIC, HQ шинжүүрүүдээр 
хугацааны хожимдлыг 2-оор сонгон VAR үнэлгээг хийв.

Хүснэгт 10. Хожимдлын утгын шинжүүр
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: G_FDI G_EXCH_SA G_M2 LOAN_R 
LOAN_AGRO 
Exogenous variables: C 

Sample: 2005Q1 2017Q4
Included observations: 48

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -868.3777 NA  4.38e+09  36.39074  36.58565  36.46439
1 -737.1029  229.7308  52683271  31.96262   33.13212*  32.40458
2 -702.3221   53.62036*   36292992*  31.55509  33.69917   32.36534*
3 -683.6045  24.95691  51643253  31.81685  34.93552  32.99540
4 -652.2846  35.23481  47702264   31.55353*  35.64678  33.10037

 * 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

SVAR загварын үнэлгээнд тулгуурлан банкны салбарт орж ирж 
буй гадаадын хөрөнгө оруулалтын нөлөө үр өгөөж багатай салбарын 
үйлдвэрлэлд хэрхэн нөлөөлөхийг харахын тулд гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын өсөлтийн хувийн нэг стандарт алдаатай тэнцүү шок өгч, бусад 
үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлөх хариу үйлдлийг тооцоолъё. 

Зураг 13-аас харахад үндсэн шилжих механизмын ерөнхий хандлага 
хадгалагдах боловч, ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөө нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй байна. Энэ нь гадаадын банк эдийн 
засгийн салбаруудыг сорчилж, ажилладаг гэсэн дүгнэлтийг дэмжих 
хандлагатай байна.

Нөгөө талаас ХАА-н салбарын бүтээгдэхүүн нь авч үзсэн макро 
үзүүлэлтүүдтэй хамаарал султай байдаг нь хариу үйлдлийн муруйнуудын 
ихэнх нь статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарч байгаагаас харж болно. 

Урт хугацаандаа өгөөж өндөртэй салбараас шахагдсан дотоодын 
банкуудын өрсөлдөөний үр дүнд үр өгөөж багатай салбаруудад таатай 
нөхцөл үүсэж болохыг үгүйсгэхгүй юм. 
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Зураг 13. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба үр өгөөж  
өндөртэй салбарт үзүүлэх нөлөө
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Г. Банкны салбарын үр ашигт үзүүлэх нөлөө ба гадаадын банк  

Гадаадын банк орж ирснээр буюу банк, санхүүгийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт 
орсноор банкны салбарын үр дүнгийн хувьсагчдад ямар нөлөө үзүүлэхийг харах зорилгоор 
төлөөлөл болгон арилжааны банкны системийн активын өгөөжийг ашиглан шинжилгээ хийв. 
Үнэлгээнд дараах хувьсагчдыг ашиглав. Үүнд: 

Y = (G_FDI, G_EXCH, G_M2, LOAN_R, ROA) 

VAR үнэлгээний хугацааны хожимдлын оновчтой хэмжээг LR, FPE, AIC, SC, HQ 
шинжүүрийг ашиглан тогтоож, LR, FPE, HQ шинжүүрүүдээр хугацааны хожимдлыг 2-оор 
сонгон VAR үнэлгээг хийв. 

Хүснэгт 11 Хожимдлын утгын шинжүүр 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: G_FDI G_EXCH G_M2 LOAN_R 
ROA  

   

Exogenous variables: C      
Included observations: 48     

Г. Банкны салбарын үр ашигт үзүүлэх нөлөө ба гадаадын банк 
Гадаадын банк орж ирснээр буюу банк, санхүүгийн салбарт гадаадын 

хөрөнгө оруулалт орсноор банкны салбарын үр дүнгийн хувьсагчдад ямар 
нөлөө үзүүлэхийг харах зорилгоор төлөөлөл болгон арилжааны банкны 
системийн активын өгөөжийг ашиглан шинжилгээ хийв. Үнэлгээнд дараах 
хувьсагчдыг ашиглав. Үүнд:

Y = (G_FDI, G_EXCH, G_M2, LOAN_R, ROA)
VAR үнэлгээний хугацааны хожимдлын оновчтой хэмжээг LR, FPE, 

AIC, SC, HQ шинжүүрийг ашиглан тогтоож, LR, FPE, HQ шинжүүрүүдээр 
хугацааны хожимдлыг 2-оор сонгон VAR үнэлгээг хийв.
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

Хүснэгт 11. Хожимдлын утгын шинжүүр
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: G_FDI G_EXCH G_M2 
LOAN_R ROA 
Exogenous variables: C 
Included observations: 48

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -628.0936 NA  196721.6  26.37890  26.57382  26.45256
1 -490.8399  240.1939  1842.449  21.70166   22.87116*  22.14362
2 -451.3775   60.83785*   1044.308*  21.09906  23.24315   21.90932*
3 -424.4501  35.90328  1055.501  21.01875  24.13742  22.19730
4 -397.9158  29.85106  1190.094   20.95483*  25.04808  22.50167

 * 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

Валютын ханшийн бууралт, зээлийн хүүний түвшний хамаарлаар банкны 
салбарын активын өгөөж богино хугацаанд эхэндээ буурах хандлагатай 
байх боловч, урт хугацаанд эргээд сэргэх хандлагатай байгааг зураг 14-өөс 
харж болно.
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Зураг 14. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба үр  
өгөөж өндөртэй салбарт үзүүлэх нөлөө

41 

 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -628.0936 NA   196721.6  26.37890  26.57382  26.45256 
1 -490.8399  240.1939  1842.449  21.70166   22.87116*  22.14362 
2 -451.3775   60.83785*   1044.308*  21.09906  23.24315   21.90932* 
3 -424.4501  35.90328  1055.501  21.01875  24.13742  22.19730 
4 -397.9158  29.85106  1190.094   20.95483*  25.04808  22.50167 

 * 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    

Валютын ханшийн бууралт, зээлийн хүүний түвшний хамаарлаар банкны салбарын активын 
өгөөж богино хугацаанд эхэндээ буурах хандлагатай байх боловч, урт хугацаанд эргээд 
сэргэх хандлагатай байгааг зураг 14-өөс харж болно. 

 
Зураг 14 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба үр өгөөж өндөртэй салбарт үзүүлэх нөлөө 
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V. ДҮГНЭЛТ
• Нэр хүнд бүхий банкууд гадаад улсад салбар нэгжээ нээн ажиллах 

тохиолдол элбэг байдаг шинэ зах зээлд ажиллан ашигт ажиллагаагаа 
нэмэгдүүлэх, татварын таатай орчин эрэлхийлэх, хөрөнгө оруулалтын 
эрсдэлээ тараан байршуулах, төрийн банкууд нь улсынхаа бодлого, 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилготой байдаг. Хүлээн авагч улсын 
эрхзүйн зохицуулалтын орчноос хамааран салбар нэгжээ нээх эсвэл 
дотоодын банкны хувь эзэмших гэсэн хоёр төрлөөр ихэвчлэн нэвтэрч 
байна. 

• Гадаадын банк нэвтэрснээр дотоодын банкны салбарын өрсөлдөх 
чадварт нөлөөлж, дотоодын банкны үйлчилгээний чанар, стандартыг 
дээшлүүлж, хүүний түвшин бууруулж,  улмаар санхүүгийн зах 
зээлийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг гэсэн дүгнэлтийг өгсөн 
хэдий ч гадаадын банкны үзүүлэх нөлөө нь тухайн улсын хөгжлийн 
түвшин, гадаадын банкны ажиллаж буй хэлбэр, цар хүрээ зэргээс 
хамааран харилцан адилгүй байна. Гадаадын банкны нэвтрэлтийн 
хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр дотоодын банкуудын ашигт ажиллагаанд 
сөргөөр нөлөөлж, улмаар санхүүгийн хямралын үед зээл олголтоо 
хумих байдлаар зээлийн шок үүсгэн, дотоодын санхүүгийн салбарын 
тогтвортой байдалд сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна.

• Гадаадын банк орж ирснээр зээлийн хүртээмж нэмэгдэх, зээлийн 
хүү буурах эсэх нь дотоодын банкны салбарын хариу үйлдэл, эдийн 
засаг, санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн түвшнээс хамаарна. Хүлээн 
авагч улсын хөгжлийн түвшин өндөр байх тусам гадаадын банкны 
санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө эерэг байдаг бол хөгжлийн 
түвшин бага байх нь эерэгээсээ илүү сөрөг нөлөө их байдаг. Хөгжиж 
буй орны хувьд гадаадын банкны зах зээлд эздэх хувь нэмэгдэх тусам 
дотоодын банкуудын ашигт ажиллагааг бууруулдаг байна.

• Монголын зах зээлд гадаадын банк 2 хэлбэрээр нэвтэрсэн туршлага 
байна. Нэгдүгээрт, монголын арилжааны банкуудын хувьцаанд 
хөрөнгө оруулах хэлбэр буюу нийт банкны системийн өөрийн 
хөрөнгийн 44.6% нь гадны хөрөнгө оруулалт эзэлж байгаа бөгөөд 
үүний 61% нь гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас хийсэн 
хөрөнгө оруулалт байна. Хоёрдугаарт, 5 банкны төлөөлөгчийн газар 
Монголбанкнаас зөвшөөрлөө аван үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 
манай улсад гадаадын банкууд нэгэнт нэвтэрсэн байгааг харуулж 
байна.

• Монгол улсад гадаадын банк нэвтрэх дараагийн шатны хэлбэр нь 
охин компани байгуулах хувилбар байж болох нь харагдаж байна. 
Учир нь охин компанийн зөвшөөрөл олгох нь манай улсын дүрэм, 
журам, хууль эрхзүйд захирагдах, хязгаарлалт хийх боломжтой юм.
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• Гадаадын банк нэвтэрснээр манай улсад үзүүлж болзошгүй эерэг 
сөрөг нөлөөллийг тодорхойлсон судалгааны үр дүнг нэгтгэн үзвэл 
манай улсын өнөөгийн нөхцөлд боломжоосоо илүү, эрсдэл нь илүү 
өндөрөөр үнэлэгдсэн ба эрхзүйн зохицуулалтын хүрээнд эдгээр 
эрсдэлийг зайлшгүй хаасан зохицуулалт хийх хэрэгтэй болохыг 
харуулж байна. Гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр үйлчилгээний 
чанар стандарт сайжрах, өрсөлдөөн нэмэгдэж төвлөрөл саарах, 
санхүүгийн зах зээлийн хөгжил сайжрах боломжууд тохиолдох 
магадлал өндөр байгаа бол зээлийн үйлчилгээний хүртээмж сайжрах, 
зээлийн хүү буурах, дотоодын санхүүгийн зээлийн хүндрэлийг 
саармагжуулах нөлөөллүүд харьцангуй бага ажиглагдахаар байна. 

• Гадаадын банк нэвтэрсэн нөхцөлд богино хугацаанд хөрөнгөө татах, 
зээл олголтоо хумих зэргээр санхүүгийн тогтвортой байдалд хүчтэй 
сөрөг нөлөө үзүүлэх хандлагатай байна. Хөрөнгийн гарах урсгалтай 
холбоотойгоор ханшийн тогтворгүй байдал үүсэх, гадны банкуудаас 
хараат байдалд орох эрсдэл тохиолдож болзошгүй байгаа тул эдгээр 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэн зохицуулалт нэн шаардлагатай 
байгааг харуулж байна. Үүнээс дотоодын банкууд өрсөлдөх чадвараа 
дээшлүүлэх зорилгоор үнээ бууруулж, зардлаа нэмэгдүүлэн ашигт 
ажиллагаагаа бууруулах эрсдэл харьцангуй өндөр байна. Гадаадын 
төрийн банк орж ирсэн нөхцөлд гадаад улсын төрийн бодлого дагаж 
орж ирэх, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх магадлал их 
байгааг экспертийн судалгааны үр дүн харуулж байна. Экспертийн 
судалгааны үр дүн субъектив хандлагатай байхыг үгүйсгэхгүй.

• Гадаадын банк дотоодын банкны зах зээлд нэвтрэлт хийснээр 
гадаад валютын эх үүсвэр нэмэгдэж улмаар гадаад валютын ханш 
богино хугацаанд сулрах боломжтой нь шинжилгээнээс харагдсан 
ба харин урт хугацаандаа эдийн засгийн өсөлтийн нөлөөгөөр гадаад 
валютын эрэлт ихэсч, дахин өмнөх тэнцвэр түвшин рүүгээ тэмүүлэх 
хандлагатай байна. Гадаад валютын ханшийн сулрах нөлөөг 
харьцангуй урт хугацаанд хадгалахын тулд энэ нөлөөг дамжуулах 
механизмыг хадгалах арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байна.

• Гадаадын банк дотоодын банкны зах зээлд нэвтэрснээр гадаад 
харьцангуй хямд эх үүсвэр болон банкуудын өрсөлдөөний нөлөөгөөр 
зээлийн хүү ч богино хугацаанд сулрахаар байна. Энэхүү нөлөө нь 
дотоодын өгөөж өндөртэй салбарын үйлдвэрлэл болон нийт эдийн 
засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлөхөөр байна.

• Гадаадын банк, гадаадын хөрөнгө оруулагчид дотоодын эдийн 
засгийн салбаруудаас ашиг хайх зорилгоор “сорчлон” зээл олгох 
хандлага байж болзошгүй. Энэ нь уул уурхайн болон ХАА-н салбарын 
үйлдвэрлэлийн хувьд хийсэн шинжилгээнээс гарсан үр дүн ялгаатай 
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байгаагаар тайлбарлагдана.
• Гадаадын банк дотоодын банкны салбарт нэвтэрснээр активын өгөөж 

түр хугацаанд буурах боловч, гадаад банкны инновацын нөлөөгөөр 
дахин сайжирч хэвэндээ орохоор байна. Энэ жишгээр бусад ашигт 
ажиллагааны үзүүлэлтүүд ч нөлөөлөх талтай юм.

VI. ЗӨВЛӨМЖ
• Гадаадын банкийг Монгол Улсын банкны салбарт нэвтрүүлэх 

зөвшөөрөл өгөхийн тулд хөрөнгийн хязгаарлалт (Capital controls)-ын 
асуудлыг холбогдох дүрэм, журам, эрхзүйн актад суулгаж өгөх 
шаардлагатай байна. Энэ нь гадаадын банк эрсдэлтэй нөхцөл үүссэн 
тохиолдолд хөрөнгөө хурдан татаж, системийн тогтворгүй байдал 
үүсгэх асуудлаас тодорхой хэмжээнд хамгаалах арга хэмжээ болно.

• Хөгжиж буй улс орнуудад хийгдсэн кейс судалгааны үр дүнгээс 
гадаадын банкны салбар орж ирээд эдийн засгийн ач холбогдол 
бүхий, өгөөж өндөртэй салбаруудад сорчилж зээл олгодог болох нь 
харагдаж байгаа бөгөөд бидний судалгааны үр дүн үүнийг нотолж 
байна. Тиймээс гадны банкийг оруулах тохиолдолд зээлийн багц 
бүрдүүлэлтэд тодорхой хязгаарлалтуудыг оруулах. Тухайлбал, 
нийт зээлийн багцын тодорхой хувьд нь бусад салбарт зээл олгох 
нөхцөлийг оруулж болох юм. Энэ нь эрсдэлийг тараан байршуулах 
зохицуулалтын хэлбэр болно. 

• Гадаадын банкийг Монгол Улсын зах зээлд нэвтрүүлэх талаар эрхзүйн 
актуудад тусгагдсан хэдий ч эрхзүйн зохицуулалтын хэрэгжилтийг 
бүрэн хангуулах шаардлагатай байна. Тухайлбал,  Үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлалын  3.2.2.2-т “Хөрөнгө оруулалтын тэнцвэртэй 
бодлого” гадаадын аль нэг орноос хийгдэх хөрөнгө оруулалтын хувь 
хэмжээг гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын 1/3 –ээс хэтрүүлэхгүй 
байлгах бодлого баримтлахаар тусгаснаас гадна “Гадаадын төрийн 
өмчит компанийн хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж, стратегийн ач 
холбогдолтой салбарт хөрш орон, өндөр хөгжилтэй бусад орноос 
оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тэнцвэртэй байлгах бодлого 
баримтална гэж тусгасан заалтуудаар хөрөнгө оруулалтын бодлогын 
хязгаарлалт хийж болох юм.

• Гадаадын банк Монгол улсад нэвтрэх тохиолдолд Монгол улсын талд 
үүсэх давуу байдлыг харгалзан “Охин компани байгуулах” хэлбэрээр 
зөвшөөрөл өгөх нь зохистой байна. 

• Гадны төрийн банк орж ирснээр гадаадын төрийн бодлого дагаж орж 
ирэх, тухайн улсын үндэсний аюулгүй байдал болон төрийн бодлогод 
сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалууд өндөр байгааг судалгаанууд 
харуулж байгаа нь эрхзүйн зохицуулалт сул орны хувьд эрсдэл 
дагуулж болзошгүйг сануулж байна.
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ЦААШИД АНХААРАХ ЗҮЙЛС
1. Судалгааг цаашид өргөжүүлж Гадаадын банк Салбар, нэгж байгуулах 

эсвэл Охин компанийн хэлбэрээр дотоодын зах зээлд нэвтрэхэд үүсэх 
боломж, эрсдэлийг  нарийвчлан судалбал тодорхой асуудлыг олж 
харах, тодорхой шийдлийн хувилбарыг санал болгох боломжтой.

2. Бид судалгаандаа макро стресс тестийг ашигласан бол цаашид 
арилжааны банкуудын мэдээллийг ашиглан, микро стресс тест 
хийх замаар судалгааг өргөжүүлж, банкуудын өмчлөлийн хэлбэр, 
хэмжээний цар хүрээ тус бүрт ямар нөлөө үзүүлэхийг тодорхойлох 
судалгааг хийх шаардлагатай байна.

ХАВСРАЛТ
Хавсралт 1. Экспертийн судалгааны асуулга

Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Асуулга судалгааны зорилго нь Монголын банкны зах зээлд гадаадын 

банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх боломж, эрсдэлийн үнэлгээг хийн ач 
холбогдлоор нь эрэмбэлэхэд орших ба үр дүнг зөвхөн судалгааны ажилд 
ашиглана. 

Асуулга судалгааг бөглөх заавар:  Асуулга судалгаа нь боломж, эрсдэл 
гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ ба хэсэг тус бүрд тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг 
магадлал, үр нөлөө гэсэн хоёр хэмжигдэхүүнээр үнэлнэ. Үнэлгээг хийхдээ 
Монголын улсын эдийн засаг, санхүүгийн систем, эрх зүйн орчны өнөөгийн 
байдалд тохиолдох боломж, санхүүгийн систем болон үндэсний тусгаар 
байдалд  үзүүлэх үр нөлөөг 1-5 оноонд харгалзах хэсэг √-р тэмдэглэн үнэлнэ 
үү. 

А. Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр 
үүсэх боломж

№

Монголын банкны зах зээлд гадаадын 
банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх боломж

Магадлал (давтамж) Үр нөлөө
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I. Санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэр нэмэгдэх
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

1 Урт хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээ 
хангагдан, валютын орох урсгал нэмэгдэх

2 Олон улсын стандартыг хангасан санхүүгийн 
үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг санал болгох 

3

Дотоодын банкны зээлийн төвлөрлийг 
сааруулж, зээлийн багцын тараан 
байршуулалт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
замаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

4
Гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
ашиглан дотоодын санхүүгийн хямралын 
сөрөг нөлөөг бууруулах

5

Дотоодын банкны салбарт бүтцийн өөрчлөлт, 
дахин хөрөнгөжүүлэх замаар дотоодын 
банкны салбарын хямралыг даван туулах 
санхүүжилтийн эх үүсвэр байх

II. Өрсөлдөөн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх

6

Олон улсын түвшний бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, орчин үеийн техник, технологи, 
шилдэг туршлагуудыг нэвтрүүлснээр банкны 
салбарын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, банкны 
үйлчлүүлэгчдэд  үр ашиг өгөх

7
Дотоодын банкуудыг зардлаа танаж, үр 
ашгаа сайжруулах замаар өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлэх 

8 Дотоодын банкууд өрсөлдөөний үр дүнд үр 
ашгаа нэмэгдүүлэх 

9
Гадаадын банк бага хүүтэй зээл нь  валютын 
зээлд хүүг бууруулах ба аажимдаа зах 
зээлийн хүү буурах нөхцөл бүрдэх 

III. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, дэд бүтэц 
сайжрах

10

Гадаадын банкуудын үйлчилгээний чанар, 
стандартад нийцэх, тэдэнтэй өрсөлдөхийн 
тулд дотоодын мэргэжилтнүүд ур чадвар 
дээшлэх

11

Банкны салбарт олон улсын тэргүүн 
туршлагыг нэвтрүүлснээр зохицуулагч 
байгууллагуудын хяналт шалгалт болон 
дүрэм, журам олон улсын түвшинд хүрч 
сайжрах, дагаад хөгжих нөхцөл бүрдэх 

12
Хүний нөөцийн ур чадвар сайжирснаар  
санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг хурдасгах 
үндэслэл болох

IV. Эдийн засгийн өсөлтийн дэмжих

13 Төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж, эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих, хурдасгах

14 Валютын урсгал сайжирснаар төгрөгийн 
ханш харьцангуй тогтворжих

V. Банкны тогтолцоо либералчлагдах
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15

Банкны салбарт либералчлагдснаар олон 
улсын зах зээлд илүү таатай нөхцөлөөр 
нэвтрэх, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын 
итгэлийг нэмэгдүүлж хөрөнгийн урсгал 
нэмэгдэх

VI. Зээлийн хүү буурах

16
Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн өртөг 
зардлыг бууруулж, ашигт ажиллагааг 
нэмэгдүүлэх 

Б. Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр 
үүсэх эрсдэл

№

Монголын банкны зах зээлд гадаадын 
банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх эрсдэл

Магадлал (давтамж) Үр нөлөө
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I. Дотоодын банкны чадавхийг  сулруулах эрсдэл

1

Дотоодын банкууд өрсөлдөх чадвараа өсгөх 
зорилгоор шинэ технологи, хүний нөөцөд 
их хэмжээний хөрөнгө зарахаас гадна 
зарим бүтээгдэхүүний үнийг бууруулснаас 
ашигт ажиллагаа буурч дампуурах эрсдэл 
нэмэгдэх

2

Дотоодын банкуудын зах зээлд эзлэх 
хувь хэмжээ буурах, зах зээлээс шахагдан 
гадаадын банкны оролцоо нэмэгдэж, 
санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой 
байдлыг алдагдуулах

3

Дотоодын томоохон банкууд санхүүгийн 
хүндрэлд орохоос сэргийлж, төрөөс 
ил болон далд хэлбэрээр татаас өгөхөд 
хүргэдэг ба дотоодын банкууд үр ашиггүй 
удирдлагыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн 
нөхцөлд зээлийн хүү буурахгүй, 
үйлчилгээний чанар сайжрахгүй байх 
зэргээр нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлэх

II. Зөвхөн сайн харилцагчид үйлчлэх эрсдэл
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Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

4

Гадаадын банкууд гадаад дотоодын 
томоохон компаниуд, чинээлэг иргэдэд 
харьцангуй таатай нөхцөлтэй зээл олгох, 
эрсдэл багатай харилцагчид дотоодын 
банкаар үйлчлүүлэхээ болих

5

Хөрөнгө бага, олон улсын нягтлан бодох 
бүртгэлийн стандартыг хангаж чадахгүй 
дотоодын жижиг компаниудтай харьцах 
сонирхол багатай байдаг тул жижиг дунд 
зээлийн хүртээмж нэмэгдэхгүй байх. 

6

Гадаадын банкууд дотоод банкуудтай 
харьцуулахад эрсдэлийн үнэлгээний 
аргачлал нь боловсронгуй байдаг тул 
эрсдэл бага, орлого өндөр зээлдэгчид 
зээлийг олгох хандлагатай байдаг тул 
дотоодын банкуудын зээлийн чанар эрс 
муудна. 

7

Гадаадын банкууд гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай компаниудад таатай 
нөхцөлөөр зээл олгож, тэднийг дотоодын 
зах зээл дээр бизнесээ өргөжүүлэх боломж 
олгон,  тэдэнтэй  дотоодын банк харилцах 
боломжгүй болгох  

8

Зээлийн хүү нийт зээлийн зах зээлд 
буурахгүй зөвхөн цөөн тооны бизнес эсвэл 
тодорхой өндөр өгөөж бүхий салбарт 
буурах (уул уурхай гэх мэт)

III. Санхүүгийн тогтворгүй байдал үүсэх эрсдэл

9

Гадаадын банкууд эрсдэлээ удирдах 
зорилгоор нэг зах зээлээс нөгөө зах зээл 
рүү хөрөнгөө гэнэт татах, хөрөнгийн 
гадагшлах урсгалыг нэмэгдүүлэх

10

Олон улсын санхүүгийн хямралын үед 
зээл олголтоо хумих, үйл ажиллагаагаа 
хязгаарлах, хөрөнгөө татах зэргээр гадаад 
шокын нөлөөг дамжуулах, хэврэг байдлыг 
нэмэгдүүлэх.

11

Дотоодын эдийн засгийн хүндрэлээс 
шалтгаалан хөрөнгөө их хэмжээгээр 
татсанаар гадаад валютын нийлүүлэлт 
багасаж төгрөгийн ханш сулрах

12

Гадаадын банкнаас зээлтэй аж ахуйн 
нэгжүүд ханшийн эрсдэлд өртсөнөөр 
зээлээ төлж чадахгүйд хүрч, хөрөнгөө 
хураалгах, гадаадын банкны мэдэлд 
томоохон хөрөнгүүд шилжих

13 Мөнгөний нийлүүлэлт буурч, эдийн 
засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө гарах
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14

Эдийн засгийн өсөлттэй үед орж ирснээр 
хөрөнгө оруулалтыг хэт нэмэгдүүлж, эдийн 
засгийн халалт үүсгэж, дотоодын санхүү, 
эдийн засгийн хямрал үүсгэх

IV. Дотоодын санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг удаашруулах эрсдэл

15
Гадаадын банкны үйл ажиллагаа дотоодын 
банкны зээл, хадгаламжийн хүүд нөлөө 
үзүүлэхгүй байх

16

Томоохон бизнесийн байгууллагуудад 
таатай нөхцөлөөр зээл олгосноор тэдний 
санхүүгийн хэрэгцээ хангагдаж, дотоодын 
хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх

17 Гадаадын банкны эх үүсвэр валют учраас 
валютаар зээл олгож

18

Гадаадын валютаар зээл олгосноор 
зээлдэгчдийн гадаад валютын ханшийн 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж, ашигт ажиллагааг 
бууруулах 

V. Төрийн бодлого, хяналт алдагдах эрсдэл

19
Улс орны макро бодлого, мөнгөний 
бодлогын шилжих механизмыг бууруулж 
хараат байдлыг нэмэгдүүлэх

20
Стратегийн ач холбогдол бүхий төслүүдийг 
хяналтандаа авах, үндэсний аюулгүй 
байдал алдагдах

21 Дотоодын бодлого зохицуулалт, үр ашгийг 
бууруулах

22 Банкны зээлийн санхүүжилтээс хараат 
байдал ихсэх

VI. Гадаадын төрийн банк дагаж орж ирэх 
эрсдэл

23

Төрийн банк гадаад улсад үйл ажиллагаагаа 
явуулах үндсэн зорилго нь төрийн 
бодлогыг тухайн улсад хэрэгжүүлэх байдаг 
тулд санхүүгийн зах зээл гадаад улсын 
төрийн бодлогоос хараат байдал орох

VII. Мөнгө угаалт, бохир мөнгө орж ирэх эрсдэл

24

Зохицуулалт, хяналт шалгалтын орчин сул 
тохиолдолд мөнгө угаалт хийх зорилгоор 
бохир мөнгө орж ирэх ба цаашлаад саарал 
жагсаалтад орж улсын эрсдэл нэмэгдэх 

Танд маш их баярлалаа.  
Таны ажилд амжилт хүсье. 



274

Гадаадын банкны санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, 
нэвтрүүлснээр тохиолдох эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

Хавсралт 2А. Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар  
нэвтэрснээр үүсэх боломж

№ Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх 
эрсдэл Үнэлгээ

I. Санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэр нэмэгдэх 2.96

1 Урт хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээ хангагдан, валютын орох урсгал 
нэмэгдэх 3.5

2 Олон улсын стандартыг хангасан санхүүгийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг 
санал болгох 4

3
Дотоодын банкны зээлийн төвлөрлийг сааруулж, зээлийн багцын тараан 
байршуулалт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг 
дэмжих

3.3

4 Гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглан дотоодын санхүүгийн хямралын 
сөрөг нөлөөг бууруулах 2

5
Дотоодын банкны салбарт бүтцийн өөрчлөлт, дахин хөрөнгөжүүлэх замаар 
дотоодын банкны салбарын хямралыг даван туулах санхүүжилтийн эх үүсвэр 
байх

2

II. Өрсөлдөөн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх 3.13

6
Олон улсын түвшний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, орчин үеийн техник, 
технологи, шилдэг туршлагуудыг нэвтрүүлснээр банкны салбарын 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, банкны үйлчлүүлэгчдэд  үр ашиг өгөх

3.3

7 Дотоодын банкуудыг зардлаа танаж, үр ашгаа сайжруулах замаар 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх 3.2

8 Дотоодын банкууд өрсөлдөөний үр дүнд үр ашгаа нэмэгдүүлэх 2.7

9 Гадаадын банк бага хүүтэй зээл нь  валютын зээлд хүүг бууруулах ба 
аажимдаа зах зээлийн хүү буурах нөхцөл бүрдэх 3.3

III. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, дэд бүтэц сайжрах 3.67

10 Гадаадын банкуудын үйлчилгээний чанар, стандартад нийцэх, тэдэнтэй 
өрсөлдөхийн тулд дотоодын мэргэжилтнүүд ур чадвар дээшлэх 4

11
Банкны салбарт олон улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлснээр зохицуулагч 
байгууллагуудын хяналт шалгалт болон дүрэм, журам олон улсын түвшинд 
хүрч сайжрах, дагаад хөгжих нөхцөл бүрдэх 

3.5

12 Хүний нөөцийн ур чадвар сайжирснаар  санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг 
хурдасгах үндэслэл болох 3.5

IV. Эдийн засгийн өсөлтийн дэмжих 3.30

13 Төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, хурдасгах 3.3

14 Валютын урсгал сайжирснаар төгрөгийн ханш харьцангуй тогтворжих 3.3
V. Банкны тогтолцоо либералчлагдах 2.70

15
Банкны салбарт либералчлагдснаар олон улсын зах зээлд илүү таатай 
нөхцөлөөр нэвтрэх, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлж 
хөрөнгийн урсгал нэмэгдэх

2.7

VI. Зээлийн хүү буурах 2.70

16 Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн өртөг зардлыг бууруулж, ашигт ажиллагааг 
нэмэгдүүлэх 2.7
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Хавсралт 2Б. Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар 
нэвтэрснээр үүсэх эрсдэл

№ Монголын банкны зах зээлд гадаадын банкны салбар нэвтэрснээр үүсэх 
эрсдэл Үнэлгээ

I. Дотоодын банкны чадавхийг  сулруулах эрсдэл 3.23

1
Дотоодын банкууд өрсөлдөх чадвараа өсгөх зорилгоор шинэ технологи, хүний 
нөөцөд их хэмжээний хөрөнгө зарахаас гадна зарим бүтээгдэхүүний үнийг 
бууруулснаас ашигт ажиллагаа буурч дампуурах эрсдэл нэмэгдэх

3.7

2
Дотоодын банкуудын зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ буурах, зах зээлээс шахагдан 
гадаадын банкны оролцоо нэмэгдэж, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой 
байдлыг алдагдуулах

3

3
Дотоодын томоохон банкууд санхүүгийн хүндрэлд орохоос сэргийлж, төрөөс ил 
болон далд хэлбэрээр татаас өгөхөд хүргэдэг ба дотоодын банкууд үр ашиггүй 
удирдлагыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн нөхцөлд зээлийн хүү буурахгүй, 
үйлчилгээний чанар сайжрахгүй байх зэргээр нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлэх

3

II. Зөвхөн сайн харилцагчид үйлчлэх эрсдэл 3.14

4
Гадаадын банкууд гадаад дотоодын томоохон компаниуд, чинээлэг иргэдэд 
харьцангуй таатай нөхцөлтэй зээл олгох, эрсдэл багатай харилцагчид дотоодын 
банкаар үйлчлүүлэхээ болих

4

5
Хөрөнгө бага, олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг хангаж 
чадахгүй дотоодын жижиг компаниудтай харьцах сонирхол багатай байдаг тул 
жижиг дунд зээлийн хүртээмж нэмэгдэхгүй байх. 

3.7

6
Гадаадын банкууд дотоод банкуудтай харьцуулахад эрсдэлийн үнэлгээний 
аргачлал нь боловсронгуй байдаг тул эрсдэл бага, орлого өндөр зээлдэгчид 
зээлийг олгох хандлагатай байдаг тул дотоодын банкуудын зээлийн чанар эрс 
муудна. 

3

7
Гадаадын банкууд гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудад таатай 
нөхцөлөөр зээл олгож, тэднийг дотоодын зах зээл дээр бизнесээ өргөжүүлэх 
боломж олгон,  тэдэнтэй  дотоодын банк харилцах боломжгүй болгох  

2.7

8 Зээлийн хүү нийт зээлийн зах зээлд буурахгүй зөвхөн цөөн тооны бизнес эсвэл 
тодорхой өндөр өгөөж бүхий салбарт буурах (уул уурхай гэх мэт) 2.3

III. Санхүүгийн тогтворгүй байдал үүсэх эрсдэл 3.80

9 Гадаадын банкууд эрсдэлээ удирдах зорилгоор нэг зах зээлээс нөгөө зах зээл рүү 
хөрөнгөө гэнэт татах, хөрөнгийн гадагшлах урсгалыг нэмэгдүүлэх 4.5

10
Олон улсын санхүүгийн хямралын үед зээл олголтоо хумих, үйл ажиллагаагаа 
хязгаарлах, хөрөнгөө татах зэргээр гадаад шокын нөлөөг дамжуулах, хэврэг 
байдлыг нэмэгдүүлэх.

4.5

11 Дотоодын эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан хөрөнгөө их хэмжээгээр 
татсанаар гадаад валютын нийлүүлэлт багасаж төгрөгийн ханш сулрах 4.5

12
Гадаадын банкнаас зээлтэй аж ахуйн нэгжүүд ханшийн эрсдэлд өртснөөр зээлээ 
төлж чадахгүйд хүрч, хөрөнгөө хураалгах, гадаадын банкны мэдэлд томоохон 
хөрөнгүүд шилжих

4

13 Мөнгөний нийлүүлэлт буурч, эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө гарах 2.3

14 Эдийн засгийн өсөлттэй үед орж ирснээр хөрөнгө оруулалтыг хэт нэмэгдүүлж, 
эдийн засгийн халалт үүсгэж, дотоодын санхүү, эдийн засгийн хямрал үүсгэх 3

IV. Дотоодын санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг удаашруулах эрсдэл 2.40

15 Гадаадын банкны үйл ажиллагаа дотоодын банкны зээл, хадгаламжийн хүүд 
нөлөө үзүүлэхгүй байх 2.3
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Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

16
Томоохон бизнесийн байгууллагуудад таатай нөхцөлөөр зээл олгосноор тэдний 
санхүүгийн хэрэгцээ хангагдаж, дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд 
сөрөг нөлөө үзүүлэх

2.3

17 Гадаадын банкны эх үүсвэр валют учраас валютаар зээл олгож 2

18 Гадаадын валютаар зээл олгосноор зээлдэгчдийн гадаад валютын ханшийн 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж, ашигт ажиллагааг бууруулах 3

V. Төрийн бодлого, хяналт алдагдах эрсдэл 3.33

19 Улс орны макро бодлого, мөнгөний бодлогын шилжих механизмыг бууруулж 
хараат байдлыг нэмэгдүүлэх 4

20 Стратегийн ач холбогдол бүхий төслүүдийг хяналтандаа авах, үндэсний 
аюулгүй байдал алдагдах 2.7

21 Дотоодын бодлого зохицуулалт, үр ашгийг бууруулах 3.3

22 Банкны зээлийн санхүүжилтээс хараат байдал ихэсэх 3.3

VI. Гадаадын төрийн банк дагаж орж ирэх эрсдэл 4.00

23
Төрийн банк гадаад улсад үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн зорилго нь төрийн 
бодлогыг тухайн улсад хэрэгжүүлэх байдаг тулд санхүүгийн зах зээл гадаад 
улсын төрийн бодлогоос хараат байдал орох

4

VII. Мөнгө угаалт, бохир мөнгө орж ирэх эрсдэл 3.00

24
Зохицуулалт, хяналт шалгалтын орчин сул тохиолдолд мөнгө угаалт хийх 
зорилгоор бохир мөнгө орж ирэх ба цаашлаад саарал жагсаалтад орж улсын 
эрсдэл нэмэгдэх 

3
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Хавсралт 3. Банкны салбар дахь гадаадын хөрөнгө  
оруулалт ба эдийн засгийн өсөлт

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 12:33
 Sample (adjusted): 2005Q2 2017Q4
 Included observations: 51 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

G_FDI G_EXCH_SA G_M2 LOAN_R G_GDP_SA

G_FDI(-1)  0.322008 -0.011323  0.019329 -0.001810 -0.003716
 (0.15604)  (0.00836)  (0.01078)  (0.00127)  (0.00605)
[ 2.06362] [-1.35467] [ 1.79236] [-1.42765] [-0.61409]

G_EXCH_SA(-1)  1.146697  0.714970 -0.026173  0.016515 -0.018695
 (1.89433)  (0.10147)  (0.13092)  (0.01539)  (0.07347)
[ 0.60533] [ 7.04586] [-0.19991] [ 1.07298] [-0.25447]

G_M2(-1)  2.642808 -0.086666  0.885989  0.002084  0.236897
 (1.41793)  (0.07595)  (0.09800)  (0.01152)  (0.05499)
[ 1.86385] [-1.14103] [ 9.04114] [ 0.18089] [ 4.30804]

LOAN_R(-1) -0.968339 -0.300176  0.482777  0.869149 -0.216283
 (4.49210)  (0.24063)  (0.31046)  (0.03650)  (0.17421)
[-0.21557] [-1.24747] [ 1.55506] [ 23.8133] [-1.24150]

G_GDP_SA(-1) -3.855831  0.159923 -0.290963 -0.013202  0.002586
 (3.69188)  (0.19776)  (0.25515)  (0.03000)  (0.14318)
[-1.04441] [ 0.80866] [-1.14035] [-0.44012] [ 0.01806]

C  5.959770  9.624485 -5.626529  2.526658  6.503332
 (110.866)  (5.93879)  (7.66216)  (0.90079)  (4.29959)
[ 0.05376] [ 1.62061] [-0.73433] [ 2.80492] [ 1.51255]

 R-squared  0.277989  0.710607  0.845171  0.938307  0.532892
 Adj. R-squared  0.197766  0.678452  0.827968  0.931452  0.480991
 Sum sq. resids  546477.4  1568.079  2610.201  36.07641  821.9116
 S.E. equation  110.1996  5.903068  7.616066  0.895376  4.273722
 F-statistic  3.465187  22.09954  49.12869  136.8833  10.26748
 Log likelihood -308.9911 -159.7233 -172.7175 -63.53811 -143.2509
 Akaike AIC  12.35259  6.498952  7.008528  2.726985  5.852978
 Schwarz SC  12.57987  6.726226  7.235802  2.954258  6.080252
 Mean dependent  46.51373  6.261220  25.83529  20.77647  7.770719
 S.D. dependent  123.0352  10.41010  18.36225  3.419859  5.932241

 Determinant resid covariance (dof 
adj.)  2.60E+08
 Determinant resid covariance  1.39E+08
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Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

 Log likelihood -840.0122
 Akaike information criterion  34.11812
 Schwarz criterion  35.25449

 Structural VAR Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 12:33
 Sample (adjusted): 2005Q2 2017Q4
 Included observations: 51 after adjustments
 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
 Convergence achieved after 50 iterations
 Structural VAR is just-identified

Model: Ae = Bu where E[uu']=I
Restriction Type: short-run text form
@e1 = C(1)*@u1
@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2
@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3
@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4
@e5 = C(11)*@e1 + C(12)*@e2 + C(13)*@e3 + C(14)*@e4 + C(15)*@u5
where
@e1 represents G_FDI residuals
@e2 represents G_EXCH_SA residuals
@e3 represents G_M2 residuals
@e4 represents LOAN_R residuals
@e5 represents G_GDP_SA residuals

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(2) -0.005585  0.007460 -0.748714  0.4540
C(4)  0.026934  0.008945  3.011027  0.0026
C(5) -0.036176  0.166988 -0.216641  0.8285
C(7) -4.16E-05  0.001185 -0.035100  0.9720
C(8)  0.004503  0.020391  0.220828  0.8252
C(9) -0.034437  0.017091 -2.014891  0.0439
C(11) -0.005957  0.005782 -1.030349  0.3028
C(12) -0.124274  0.099545 -1.248411  0.2119
C(13)  0.049688  0.086652  0.573428  0.5664
C(14) -0.111157  0.683252 -0.162688  0.8708
C(1)  110.1996  10.91138  10.09950  0.0000
C(3)  5.870890  0.581305  10.09950  0.0000
C(6)  7.001222  0.693224  10.09950  0.0000
C(10)  0.854549  0.084613  10.09950  0.0000
C(15)  4.169681  0.412860  10.09950  0.0000

Log likelihood -855.9705

Estimated A matrix:
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 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.005585  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-0.026934  0.036176  1.000000  0.000000  0.000000
 4.16E-05 -0.004503  0.034437  1.000000  0.000000
 0.005957  0.124274 -0.049688  0.111157  1.000000

Estimated B matrix:
 110.1996  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  5.870890  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  7.001222  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.854549  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  4.169681

Хавсралт 4. Банкны салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт ба өгөөж 
өндөртэй салбарын өсөлт

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 10:30
 Sample (adjusted): 2005Q4 2017Q4
 Included observations: 49 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

G_FDI G_EXCH G_M2 LOAN_R
LOAN_MIN-

ING

G_FDI(-1) -0.112565 -0.004147  0.013501 -0.002997  0.003626
 (0.17760)  (0.01068)  (0.01139)  (0.00159)  (0.00673)
[-0.63380] [-0.38827] [ 1.18486] [-1.88397] [ 0.53851]

G_FDI(-2)  0.084080 -0.012723  0.017489 -0.000585  0.010935
 (0.14077)  (0.00847)  (0.00903)  (0.00126)  (0.00534)
[ 0.59727] [-1.50286] [ 1.93634] [-0.46391] [ 2.04897]

G_FDI(-3)  0.222778 -0.000462  0.007467  0.001172  0.003752
 (0.15758)  (0.00948)  (0.01011)  (0.00141)  (0.00597)
[ 1.41373] [-0.04874] [ 0.73857] [ 0.82994] [ 0.62806]

G_EXCH(-1)  0.948265  0.938004 -0.125889  0.066117 -0.009631
 (2.91605)  (0.17536)  (0.18709)  (0.02612)  (0.11055)
[ 0.32519] [ 5.34909] [-0.67288] [ 2.53098] [-0.08712]

G_EXCH(-2)  0.221221 -0.211271  0.117848 -0.015532  0.175167
 (3.80092)  (0.22857)  (0.24386)  (0.03405)  (0.14409)
[ 0.05820] [-0.92432] [ 0.48326] [-0.45616] [ 1.21567]

G_EXCH(-3)  1.127916 -0.208359 -0.209633 -0.020541 -0.287394
 (2.76882)  (0.16650)  (0.17764)  (0.02480)  (0.10497)
[ 0.40736] [-1.25137] [-1.18008] [-0.82813] [-2.73800]
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Р.Амаржаргал, Ж.Батхуяг,  
Ц.Батсүх, З.Оюунцацрал, Б.Мөнхзаяа

G_M2(-1)  4.231681 -0.179638  1.115761 -0.060764  0.043119
 (2.61399)  (0.15719)  (0.16771)  (0.02342)  (0.09910)
[ 1.61886] [-1.14278] [ 6.65295] [-2.59485] [ 0.43512]

G_M2(-2) -2.753402  0.348014 -0.375166  0.073501 -0.265516
 (4.01603)  (0.24151)  (0.25766)  (0.03598)  (0.15225)
[-0.68560] [ 1.44102] [-1.45604] [ 2.04298] [-1.74399]

G_M2(-3) -2.520113 -0.236033 -0.145332 -0.036658  0.117582
 (2.64807)  (0.15924)  (0.16990)  (0.02372)  (0.10039)
[-0.95168] [-1.48222] [-0.85542] [-1.54528] [ 1.17128]

LOAN_R(-1) -14.36521  0.374084  0.371261  0.322082  0.343433
 (17.8989)  (1.07636)  (1.14836)  (0.16035)  (0.67854)
[-0.80258] [ 0.34755] [ 0.32330] [ 2.00867] [ 0.50614]

LOAN_R(-2) -5.501369 -0.438933 -0.244120  0.222630 -0.318831
 (19.4083)  (1.16712)  (1.24520)  (0.17387)  (0.73576)
[-0.28345] [-0.37608] [-0.19605] [ 1.28046] [-0.43334]

LOAN_R(-3)  18.06662 -0.347690  0.390769  0.303945  0.213036
 (16.5693)  (0.99640)  (1.06306)  (0.14844)  (0.62814)
[ 1.09036] [-0.34895] [ 0.36759] [ 2.04766] [ 0.33916]

LOAN_MINING(-1) -1.658218  0.015490  0.357785 -0.025293  0.516380
 (4.13729)  (0.24880)  (0.26544)  (0.03706)  (0.15684)
[-0.40080] [ 0.06226] [ 1.34789] [-0.68242] [ 3.29233]

LOAN_MINING(-2)  11.36619 -0.464160  0.330163 -0.012875  0.087384
 (4.50182)  (0.27072)  (0.28883)  (0.04033)  (0.17066)
[ 2.52480] [-1.71455] [ 1.14311] [-0.31926] [ 0.51203]

LOAN_MINING(-3)  6.814782  0.240299 -0.447536  0.114882  0.112218
 (5.00824)  (0.30117)  (0.32132)  (0.04487)  (0.18986)
[ 1.36071] [ 0.79788] [-1.39280] [ 2.56056] [ 0.59105]

C -49.86244  15.94547 -2.825151  2.635783 -0.182337
 (116.406)  (7.00015)  (7.46844)  (1.04282)  (4.41292)
[-0.42835] [ 2.27788] [-0.37828] [ 2.52755] [-0.04132]

 R-squared  0.645073  0.818926  0.934300  0.945491  0.588802
 Adj. R-squared  0.483742  0.736620  0.904437  0.920715  0.401893
 Sum sq. resids  268606.7  971.3538  1105.663  21.55666  386.0255
 S.E. equation  90.21971  5.425400  5.788345  0.808228  3.420196
 F-statistic  3.998452  9.949754  31.28575  38.16061  3.150217
 Log likelihood -280.4530 -142.7063 -145.8793 -49.41017 -120.0980
 Akaike AIC  12.10012  6.477809  6.607319  2.669803  5.555021
 Schwarz SC  12.71786  7.095546  7.225056  3.287540  6.172759
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 Mean dependent  46.75714  6.463265  25.81224  20.38776  7.846939
 S.D. dependent  125.5648  10.57160  18.72447  2.870368  4.422438

 Determinant resid covariance (dof adj.)  33687290
 Determinant resid covariance  4667189.
 Log likelihood -723.8636
 Akaike information criterion  32.81076
 Schwarz criterion  35.89945

 Structural VAR Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 10:30
 Sample (adjusted): 2005Q4 2017Q4
 Included observations: 49 after adjustments
 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
 Convergence achieved after 58 iterations
 Structural VAR is just-identified

Model: Ae = Bu where E[uu']=I
Restriction Type: short-run text form
@e1 = C(1)*@u1
@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2
@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3
@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4
@e5 = C(11)*@e1 + C(12)*@e2 + C(13)*@e3 + C(14)*@e4 + C(15)*@u5
where
@e1 represents G_FDI residuals
@e2 represents G_EXCH residuals
@e3 represents G_M2 residuals
@e4 represents LOAN_R residuals
@e5 represents LOAN_MINING residuals

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(2)  0.016140  0.008276  1.950310  0.0511
C(4)  0.000844  0.009430  0.089510  0.9287
C(5)  0.137325  0.156817  0.875703  0.3812
C(7) -0.001236  0.001212 -1.019852  0.3078
C(8) -0.011995  0.020304 -0.590754  0.5547
C(9) -0.049311  0.018353 -2.686739  0.0072
C(11) -0.008953  0.004836 -1.851328  0.0641
C(12)  0.141995  0.080475  1.764461  0.0777
C(13)  0.049020  0.077643  0.631355  0.5278
C(14) -1.726280  0.564213 -3.059624  0.0022
C(1)  90.21971  9.113567  9.899495  0.0000
C(3)  5.226339  0.527940  9.899495  0.0000
C(6)  5.737037  0.579528  9.899495  0.0000
C(10)  0.737059  0.074454  9.899495  0.0000
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C(15)  2.911011  0.294057  9.899495  0.0000

Log likelihood -772.2894

Estimated A matrix:
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-0.016140  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-0.000844 -0.137325  1.000000  0.000000  0.000000
 0.001236  0.011995  0.049311  1.000000  0.000000
 0.008953 -0.141995 -0.049020  1.726280  1.000000

Estimated B matrix:
 90.21971  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  5.226339  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  5.737037  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.737059  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  2.911011

 
Хавсралт 5. Банкны салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт  

ба өгөөж муутай салбарын өсөлт
 Vector Autoregression Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 11:01
 Sample (adjusted): 2005Q3 2017Q4
 Included observations: 50 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

G_FDI G_EXCH_SA G_M2 LOAN_R LOAN_AGRO

G_FDI(-1)  0.170080 -0.004814  0.009795 -0.001233  0.000705
 (0.14977)  (0.00813)  (0.00930)  (0.00126)  (0.00226)
[ 1.13561] [-0.59229] [ 1.05283] [-0.98037] [ 0.31153]

G_FDI(-2)  0.146486 -0.015552  0.015379 -0.000647 -0.000401
 (0.15178)  (0.00824)  (0.00943)  (0.00127)  (0.00229)
[ 0.96509] [-1.88811] [ 1.63121] [-0.50792] [-0.17477]

G_EXCH_SA(-1) -1.855515  0.947180 -0.030159  0.039350  0.042880
 (2.63012)  (0.14272)  (0.16337)  (0.02209)  (0.03972)
[-0.70549] [ 6.63645] [-0.18460] [ 1.78138] [ 1.07963]

G_EXCH_SA(-2)  3.102500 -0.338472 -0.086067 -0.014160 -0.032057
 (2.61336)  (0.14181)  (0.16233)  (0.02195)  (0.03946)
[ 1.18717] [-2.38672] [-0.53019] [-0.64511] [-0.81231]

G_M2(-1)  8.302521 -0.123931  1.362479 -0.032533 -0.021883
 (2.18229)  (0.11842)  (0.13555)  (0.01833)  (0.03295)
[ 3.80451] [-1.04652] [ 10.0512] [-1.77498] [-0.66404]

G_M2(-2) -7.036910  0.116771 -0.662812  0.035291  0.035734
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 (2.02869)  (0.11009)  (0.12601)  (0.01704)  (0.03063)
[-3.46869] [ 1.06071] [-5.25986] [ 2.07126] [ 1.16645]

LOAN_R(-1)  14.70404 -0.331805  0.736360  0.468746 -0.116835
 (19.2931)  (1.04694)  (1.19840)  (0.16204)  (0.29134)
[ 0.76214] [-0.31693] [ 0.61445] [ 2.89281] [-0.40102]

LOAN_R(-2) -17.18460  0.178835 -0.434633  0.444112  0.422125
 (17.7725)  (0.96443)  (1.10395)  (0.14927)  (0.26838)
[-0.96692] [ 0.18543] [-0.39371] [ 2.97527] [ 1.57287]

LOAN_AGRO(-1) -12.16252  0.203182  0.147913 -0.011627  0.489059
 (10.3595)  (0.56216)  (0.64349)  (0.08701)  (0.15644)
[-1.17404] [ 0.36143] [ 0.22986] [-0.13363] [ 3.12624]

LOAN_AGRO(-2)  15.38192 -0.900135  0.300121 -0.124334 -0.071845
 (10.4422)  (0.56665)  (0.64863)  (0.08770)  (0.15769)
[ 1.47305] [-1.58852] [ 0.46270] [-1.41768] [-0.45562]

C  33.83205  9.337019 -0.543650  1.837395 -4.795612
 (117.730)  (6.38865)  (7.31288)  (0.98879)  (1.77782)
[ 0.28737] [ 1.46150] [-0.07434] [ 1.85823] [-2.69747]

 R-squared  0.499361  0.793248  0.913224  0.944580  0.692014
 Adj. R-squared  0.370992  0.740235  0.890973  0.930369  0.613043
 Sum sq. resids  378919.6  1115.806  1462.001  26.72875  86.40613
 S.E. equation  98.56920  5.348869  6.122679  0.827860  1.488470
 F-statistic  3.890047  14.96317  41.04318  66.47125  8.762916
 Log likelihood -294.2733 -148.5796 -155.3354 -55.28985 -84.62282
 Akaike AIC  12.21093  6.383186  6.653415  2.651594  3.824913
 Schwarz SC  12.63158  6.803831  7.074060  3.072239  4.245558
 Mean dependent  46.57800  6.353419  25.90000  20.57600  3.634000
 S.D. dependent  124.2834  10.49473  18.54280  3.137304  2.392813

 Determinant resid covariance (dof adj.)  11724740
 Determinant resid covariance  3385137.
 Log likelihood -730.6073
 Akaike information criterion  31.42429
 Schwarz criterion  33.52752

 Structural VAR Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 11:01
 Sample (adjusted): 2005Q3 2017Q4
 Included observations: 50 after adjustments
 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
 Convergence achieved after 36 iterations
 Structural VAR is just-identified

Model: Ae = Bu where E[uu']=I
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Restriction Type: short-run text form
@e1 = C(1)*@u1
@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2
@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3
@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4
@e5 = C(11)*@e1 + C(12)*@e2 + C(13)*@e3 + C(14)*@e4 + C(15)*@u5
where
@e1 represents G_FDI residuals
@e2 represents G_EXCH_SA residuals
@e3 represents G_M2 residuals
@e4 represents LOAN_R residuals
@e5 represents LOAN_AGRO residuals

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(2) -214.8291  0.453741 -473.4623  0.0000
C(4) -0.030006  1.492149 -0.020109  0.9840
C(5)  5.290912  0.006945  761.8330  0.0000
C(7) -0.054184  2.204267 -0.024582  0.9804
C(8) -0.092852  1.105387 -0.083999  0.9331
C(9)  6.018001  0.208913  28.80628  0.0000
C(11) -0.001226  0.023011 -0.053298  0.9575
C(12)  0.101537  0.011540  8.798650  0.0000
C(13)  0.088230  0.009148  9.644529  0.0000
C(14)  0.796787  0.001476  539.7152  0.0000
C(1)  612.5753  61.25753  10.00000  0.0000
C(3)  1965.405  196.5405  10.00000  0.0000
C(6)  96.51790  9.651790  10.00000  0.0000
C(10)  142.5798  14.25798  10.00000  0.0000
C(15)  1.488404  0.148797  10.00294  0.0000

Log likelihood -4357.672

Estimated A matrix:
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 214.8291  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.030006 -5.290912  1.000000  0.000000  0.000000
 0.054184  0.092852 -6.018001  1.000000  0.000000
 0.001226 -0.101537 -0.088230 -0.796787  1.000000

Estimated B matrix:
 612.5753  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  1965.405  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  96.51790  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  142.5798  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.488404
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Хавсралт 6. Банкны салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт  
ба банкны салбарын активын өгөөж

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 13:17
 Sample (adjusted): 2005Q3 2017Q4
 Included observations: 50 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

G_FDI G_EXCH_SA G_M2 LOAN_R ROA

G_FDI(-1)  0.025181  0.004072  0.008615 -0.001473 -3.25E-06
 (0.13832)  (0.00840)  (0.00930)  (0.00133)  (1.5E-05)
[ 0.18205] [ 0.48506] [ 0.92678] [-1.10387] [-0.22283]

G_FDI(-2)  0.143435 -0.015320  0.013634  6.02E-05 -4.12E-06
 (0.13132)  (0.00797)  (0.00883)  (0.00127)  (1.4E-05)
[ 1.09225] [-1.92206] [ 1.54485] [ 0.04748] [-0.29735]

G_EXCH_SA(-1) -3.328594  0.992610 -0.074164  0.045884  2.63E-05
 (2.27443)  (0.13805)  (0.15285)  (0.02195)  (0.00024)
[-1.46349] [ 7.19038] [-0.48521] [ 2.09047] [ 0.10958]

G_EXCH_SA(-2)  3.600840 -0.372965 -0.069520 -0.021719  2.09E-05
 (2.24179)  (0.13607)  (0.15066)  (0.02163)  (0.00024)
[ 1.60624] [-2.74106] [-0.46145] [-1.00392] [ 0.08841]

G_M2(-1)  6.231122 -0.054464  1.349628 -0.039747  4.81E-05
 (1.97682)  (0.11998)  (0.13285)  (0.01908)  (0.00021)
[ 3.15210] [-0.45393] [ 10.1590] [-2.08349] [ 0.23081]

G_M2(-2) -3.375264 -0.002931 -0.573771  0.033397  0.000162
 (1.94538)  (0.11808)  (0.13074)  (0.01877)  (0.00021)
[-1.73502] [-0.02482] [-4.38874] [ 1.77891] [ 0.79212]

LOAN_R(-1)  8.126458  0.291345  1.123356  0.471535 -0.002648
 (15.1917)  (0.92206)  (1.02094)  (0.14661)  (0.00160)
[ 0.53493] [ 0.31597] [ 1.10031] [ 3.21632] [-1.65338]

LOAN_R(-2) -11.98231 -0.598166 -0.671688  0.396212  0.002243
 (14.0913)  (0.85528)  (0.94699)  (0.13599)  (0.00149)
[-0.85033] [-0.69938] [-0.70928] [ 2.91358] [ 1.51005]

ROA(-1) -3052.183 -98.69760 -220.9345  22.02592  0.339527
 (1494.16)  (90.6883)  (100.413)  (14.4193)  (0.15753)
[-2.04274] [-1.08832] [-2.20025] [ 1.52753] [ 2.15532]

ROA(-2) -4156.568  219.3970  0.822811 -20.74140 -0.052712
 (1645.41)  (99.8684)  (110.578)  (15.8789)  (0.17348)
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[-2.52616] [ 2.19686] [ 0.00744] [-1.30622] [-0.30386]

C  94.42075  10.10905 -2.101612  2.486088  0.007241
 (91.0713)  (5.52759)  (6.12035)  (0.87888)  (0.00960)
[ 1.03678] [ 1.82883] [-0.34338] [ 2.82870] [ 0.75418]

 R-squared  0.618042  0.802663  0.922504  0.944176  0.368044
 Adj. R-squared  0.520104  0.752064  0.902633  0.929862  0.206004
 Sum sq. resids  289093.1  1064.993  1305.652  26.92363  0.003213
 S.E. equation  86.09671  5.225660  5.786039  0.830873  0.009077
 F-statistic  6.310555  15.86316  46.42503  65.96188  2.271317
 Log likelihood -287.5090 -147.4144 -152.5078 -55.47146  170.3641
 Akaike AIC  11.94036  6.336578  6.540312  2.658859 -6.374565
 Schwarz SC  12.36100  6.757223  6.960957  3.079504 -5.953920
 Mean dependent  46.57800  6.353419  25.90000  20.57600  0.006680
 S.D. dependent  124.2834  10.49473  18.54280  3.137304  0.010187

 Determinant resid covariance (dof adj.)  312.6227
 Determinant resid covariance  90.25962
 Log likelihood -467.3019
 Akaike information criterion  20.89208
 Schwarz criterion  22.99530

 Structural VAR Estimates
 Date: 11/28/18   Time: 13:17
 Sample (adjusted): 2005Q3 2017Q4
 Included observations: 50 after adjustments
 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
 Convergence achieved after 48 iterations
 Structural VAR is just-identified

Model: Ae = Bu where E[uu']=I
Restriction Type: short-run text form
@e1 = C(1)*@u1
@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2
@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3
@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4
@e5 = C(11)*@e1 + C(12)*@e2 + C(13)*@e3 + C(14)*@e4 + C(15)*@u5
where
@e1 represents G_FDI residuals
@e2 represents G_EXCH_SA residuals
@e3 represents G_M2 residuals
@e4 represents LOAN_R residuals
@e5 represents ROA residuals

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
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C(2)  0.013295  0.008375  1.587405  0.1124
C(4)  0.000317  0.009714  0.032644  0.9740
C(5)  0.080398  0.160047  0.502340  0.6154
C(7)  0.000315  0.001366  0.230337  0.8178
C(8)  0.008121  0.022568  0.359821  0.7190
C(9) -0.029854  0.019892 -1.500820  0.1334
C(11)  2.55E-05  1.45E-05  1.759613  0.0785
C(12) -0.000328  0.000239 -1.370836  0.1704
C(13)  0.000264  0.000215  1.226732  0.2199
C(14)  0.001041  0.001499  0.694950  0.4871
C(1)  86.09671  8.609671  10.00000  0.0000
C(3)  5.098758  0.509876  10.00000  0.0000
C(6)  5.770266  0.577027  10.00000  0.0000
C(10)  0.811631  0.081163  10.00000  0.0000
C(15)  0.008600  0.000860  10.00000  0.0000

Log likelihood -498.3596

Estimated A matrix:
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-0.013295  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-0.000317 -0.080398  1.000000  0.000000  0.000000
-0.000315 -0.008121  0.029854  1.000000  0.000000
-2.55E-05  0.000328 -0.000264 -0.001041  1.000000

Estimated B matrix:
 86.09671  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  5.098758  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  5.770266  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.811631  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.008600
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ХУРААНГУЙ 
Энэхүү судалгааны ажил нь Монголбанкны  2017 онд хэрэгжүүлсэн 

мөнгөний бодлогын хэрэгжилт, түүний үр дүнгийн талаар хөндлөнгийн, 
бие даасан судлаачдын санал, дүгнэлтийг авах зорилготой хийгдсэн болно.  

Мөнгөний бодлогын шийдвэр нь тухайн үед хүлээгдэж байгаа эдийн 
засгийн төлөв байдал, эрсдэлд үндэслэж гардаг. 2016 онд эдийн засгийн 
өсөлт саарсан, өрийн дарамт нэмэгдэж, шаардлагатай төлбөрүүдийг хэрхэн 
хийх нь тодорхойгүй байсан бол 2017 түүхий эдийн үнэ өссөн, экспорт 
нэмэгдсэн, ОУВС-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэн зэрэг эдийн засгийг сэргээх 
олон хүчин зүйлс болсон. Ингэснээр 2016 онд богино хугацаанд хүлээгдэж 
байсан эрсдэл буурч, гадаад валютын улсын нөөц 2017 оны эцэст 3 тэрбум 
ам. долларт хүрч, өмнөх оноос 1.7 тэрбум ам.доллараар өслөө. 

Монголбанк 2016 оны 8 сард ханшийн эрсдэлээс сэргийлэх үүднээс 
бодлогын хүүгээ 4.5 нэгж хувиар огцом нэмж байсан бол 2017 онд 2 удаа, 
нийт 3 нэгж хувиар бууруулсан. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 
2016 онд 24.8 хувиар суларч байсан бол 2017 онд 2.3 хувиар чангарчээ. 

Мөнгөний бодлогын бодит нөлөө нь бодлогын хүү болон төгрөгийн 
ханшаар дамжин эдийн засгийг тэлэх, эсвэл хумих чиглэлд үйлчилдэг. 
Тухайлбал, бодлогын хүү буурах нь эдийн засгийг тэлэх чиглэлд тэлэх 
чиглэлд нөлөөлөх бол төгрөгийн ханш сулрах нь импортыг урамшуулж, 
экспортын өрсөлдөх чадварыг бууруулснаар эдийн засгийн хумих 
чиглэлд нөлөөлдөг. Энэхүү судалгааны ажил нь 2017 онд Монголбанкны 
хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлого нь бодитоор эдийн засгийн тэлэх, 
эсвэл хумих үзүүлснийг Мөнгөний бодлогын төлөвийн индексийн олон 
хувьсагчийн үнэлгээг ашиглан харууллаа. 

Ингэхэд 2017 онд мөнгөний бодлогын бодит төлөв сул, өөрөөр хэлбэл 
эдийн засгийг тэлэх чиглэлд нөлөөлж байсан гэсэн үр дүн гарлаа. Оны 
эхний хагас жилд бодлогын хүү төдийлөн нөлөөгүй байсан бол сүүлийн 
хагас жилд бодлогын хүү буурсан, инфляцийн өссөнөөр бодит хүү буурч 
мөнгөний бодлогын төлөвийг мөн сулруулах чиглэлд нөлөөлсөн байна. 2016 
онд огцом суларсан төгрөгийн бодит ханш 2017 оны турш тренд түвшингөөс 
сул байснаар, оны туршид мөнгөний бодлогын төлөвийг сулруулсан байна.



292

2017 онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын  
хэрэгжилт, түүний үр дүн

Г.Бумчимэг, Т.Түвшинбаяр, М.Саран

I. УДИРТГАЛ
Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ тухайн улс орны эдийн засгийн 

ирээдүйн төлөв, эрсдэлийг үндэслэж Төв банкууд шийдвэр гаргадаг. Иймд 
мөнгөний бодлогын талаар хэлэлцэхээсээ өмнө тухайн үед эдийн засгийг 
хэрхэн үнэлж байсан, ямар эрсдүүд хүлээгдэж байсныг түрүүлж авч үзэх нь 
зүйтэй юм. 2017 он нь Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төдийгүй, Монгол 
улсын эдийн засгийн хувьд ихээхэн онцлогтой жил байлаа. Тухайлбал, 

• 2016 онд эдийн засгийн өсөлт огцом саарч, гадаад өрөө богино 
хугацаанд шийдэхэд хүндрэл учирсан. Өөрөөр хэлбэл, Монгол улсын 
эдийн засагт 2017 онд ихээхэн эрсдэл, тодорхой бус байдал харагдаж 
байсан.

• Дээрх хүндрэлийг шийдэх зорилгоор ОУВС-ын хөтөлбөрт хамрагдах 
асуудал 2016 оны намраас яригдаж эхлэн, 2017 оны 2 сард  ОУВС-
гийн хөтөлбөрт хамрагдахаар тохиролцоонд ажлын хэсгийн түвшинд 
хүрсэн. Ингэснээр эрсдэл үлэмж хэмжээгээр буурч, зах зээлд итгэх 
итгэл нэмэгдэж, улмаар хөтөлбөрийн санхүүжилт орж ирснээр 
санхүүгийн хомсдолоос гарсан.

• Хамгийн сүүлд дурдаж байгаа боловч нөлөө нь хамгийн их байж 
болох үйл явдал нь дэлхийн зах зээл дээр нүүрс, зэс, төмрийн хүдэр 
зэрэг манай гол экспортын түүхий эдийн үнэ огцом өссөнөөр Монгол 
улсын эдийн засаг сэргэхэд, төлбөрийн тэнцлийг ашигтай гарахад, 
төсвийн алдагдлыг буурахад голлон нөлөөлсөн. 

Энэхүү судалгааны ажлаар 2017 онд Монголбанкнаас Мөнгөний 
бодлогыг хэрхэн хэрэгжүүлэхээр зорьсон, үүний үр дүн нь эдийн засагт 
ямар нөлөө үзүүлсэн болохыг судаллаа.   Ингэхдээ судалгааны ажлын 
эхний хэсэгт 2017 оны мөнгөний бодлогын зорилт, тухайн үеийн эдийн 
засгийн нөхцөл байдал, гол өөрчлөлтийг товч дурдлаа. Үүний дараагаар 
Монголбанкны авч хэрэгжүүлсэн бодлогын арга хэмжээг танилцуулж, энэ 
нь зорилттойгоо хэрхэн уялдсаныг шинжиллээ. Гурав дугаар хэсэгт 2017 онд 
хэрэгжүүлсэн Мөнгөний бодлого нь эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлснийг 
Мөнгөний бодлогын төлөвийг ашиглан үнэллээ. Мөнгөний бодлогын төлөв 
нь эерэг байвал эдийн засгийг тэлэх, харин сөрөг байвал эдийн засгийг 
хумих нөлөө үзүүлэх юм. Энэхүү арга аргачлал нь Олон улсад өргөнөөр 
хэрэглэгддэг ба 1990-ээд оны эхээр Мөнгөний зах болон гадаад валютын 
захын хоорондын уялдааг авч үзсэнээр Канадын төв банк анх МБТИ-ийг 
анхлан тооцсон байдаг.  Эцэст нь товч дүгнэлтийг өгөх болно. 
 II. ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

2017 онд хэрэгжүүлэх мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх 
үед эдийн засгийн өсөлт сэргэх боловч потенциал түвшингээс доогуур, 
эрэлт хумигдсанаар инфляци бага түвшинд байхаар, экспортын голлох 
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бүтээгдэхүүний үнэ буурахаар, төсвийн алдагдал, засгийн газрын гадаад өр 
нь эрсдэлийг ихээр нэмэгдүүлж, үүнийг бууруулах арга зам тодорхойгүй 
байсан (Монголбанк, Инфляцийн төлөв байдлын тайлан, 2016 он 9 сар).  

Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд ОУВС-тай хамтран 
ажиллах, энэ чиглэлээр удахгүй Улаанбаатарт ирэх тус сангийн ажлын 
хэсгийнхэнтэй хэлцэл хийж эхлэхэд бэлэн буйгаа Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 
2016 оны 9 сард мэдэгдсэн (Засгийн Газрын Хэвлэл Мэдээлэл, 2016 ). 

2017 онд эдийн засгийн өсөлт, инфляци төсөөлж байснаас хэр 
өөрчлөгдсөн, мөн ОУВС-ын хөтөлбөр нь ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн 
талаар болон гол эрсдэл учраад байсан төлбөрийн тэнцлийн талаар энэ 
хэсэгт дэлгэрүүлэн авч үзье. 
2.1. Инфляци, эдийн засгийн өсөлт 

Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 4-р зүйлд "Монголбанкны 
үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт - төгрөгийн тогтвортой байдлыг 
хангахад оршино" хэмээн тусгасан байдаг тул мөнгөний бодлого явуулах 
орчин 2017 ямар байсан талаар судлахдаа инфляцийн үзүүлэлтээс эхэлье. 

Төрөөс Мөнгөний Бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн чиглэлд 
мөнгөний бодлогын зорилтын хүрээнд “Мөнгөний бодлогын зах зээлд 
суурилсан хэрэгслийг ашиглан хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдэх 
инфляцийг 2017-2019 онд жилийн 8 хувиас дээшгүй түвшинд байлгана” 
гэж заажээ. 

Инфляци 2015 оны дундаас эхлэн эрэлт хумигдахтай зэрэгцээд 
буурсаар 2016 он 8-10 сард жилийн инфляци сөрөг түвшинд орсон. Энэ 
үед Монголбанк инфляцийг 2017 оны 2 дугаар улирлаас эрчимтэй гэж 
төсөөлж байв (Монголбанк, Инфляцийн төлөв байдлын тайлан, 2016 он 
9 сар). Харин иргэдийн инфляцийн хүлээлт ирэх нэг жилийн хугацаанд 
харьцангуй тогтвортой байсан (Монголбанк, Инфляцийн хүлээлтийн 
түүвэр судалгаа, 2016 оны 9 сар). Инфляци 2017 онд өсөж, сүүлийн улиралд 
нэлээд эрчимжиж тус онд дунджаар 4.5%, оны эцэст 7.2% байлаа. Энэ нь 
Монголбанк инфляцийн зорилтоо хангаж ажилласныг илтгэх юм (Зураг 
1-ийг харна уу).  

Эдийн засгийн өсөлт 2016 оны төсөөллөөр нэлээд саарахаар байсан 
боловч түүхий эдийн үнийн өсөлт нь эдийн засгийг маш богино хугацаанд 
сэргээсэн. Тухайлбал, 2016 оны 3-р улирлын ДНБ өмнөх оны мөн үеэс 
5.9 хувиар унасан бол 4-р улирлын ДНБ өмнөх оны мөн үеэс 8.9 хувиар 
тэлсэн. Түүнчлэн Мөнгөний Бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн 
чиглэлийг боловсруулж байхдаа Монголбанк ДНБ-ийг 2-4 хувиар өснө гэж 
төсөөлж байсан бол 2017 онд урьдчилсан байдлаар өсөлт 5.1 хувьтай гарлаа. 
(Зураг 2-ийг харна уу). Ийнхүү богино хугацаанд огцом өсөхөд нүүрсний 
үнэ, экспортын өсөлт ихээхэн хувь нэмрээ орууллаа. Тухайлбал, 2015, 2016 
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онд 14.5, 25.8 сая тонн нүүрс тус тус экспортолж байсан бол 2017 онд 33.4 
сая тонн нүүрс экпортолсон байна. 

Зураг 1. Инфляци  Зураг 2. Эдийн засгийн өсөлт

2.2. Төлбөрийн тэнцэл
Өмнө дурсанчилан 2016 оны сүүлээс эхлэн нүүрсний экспорт сэргэж 

экспортын орлого өссөнөөр 2017 оны эхний хагас жилд урсгал тэнцлийн 
алдагдал бага байлаа. Харин эдийн засаг оны сүүл рүү эрчимжсэнээр импорт 
хурдтай өсөж, урсгал тэнцлийн алдагдлыг нэмэгдүүлсэн. 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 1.4 тэрбум ам.долларт хүрсэн1, мөн 
ОУВС-ын хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн тохиролцооны үр дүнд санхүүгийн 
данс 2.6 тэрбум ам.долларын ашигтай гарч урсгал тэнцлийн алдагдлыг 
санхүүжүүлж, улмаар төлбөрийн тэнцлийг 1.5 тэрбум ам.долларын ашигтай 
гарахад нөлөөлөв. 

Зураг 3. Урсгал тэнцэл Зураг 4. Төлбөрийн тэнцэл

1 Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалт өссөн нь ГШХО-ын дийлэнхийг бүрдүүлэв. 
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2.3. Мөнгө, зээл
Нөөц мөнгөний өсөлт 2017 оны эцэст 28.5 хувийн өсөлттэй гарсан бол 

М2 мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт 30.5 хувьтай байлаа. Харин зээлийн 
өсөлт оны туршид харьцангуй тогтвортой байж оны эцэст 11 хувийн 
өсөлттэй гарлаа. Хувийн хэвшлийн зээлийн өсөлт оны эцэст 2 хувь байсан 
бол иргэдийн зээлийн өсөлт 17 хувьтай байгаа нь бизнесийн идэвхжил 
харьцангуй муу байгааг илэрхийлж байна.  

ОУВС-ын хөтөлбөрийн хүрээнд ихэвчлэн тавигддаг шаардлага нь 
нөөц мөнгө, ялангуяа дотоод цэвэр активийн өсөлтийг хязгаарлах, тааз 
тавьж өгдөг. Иймд гадаад валютын орлон урсгал нэмэгдэж, валютын нөөц 
хуримтлагдахын хирээр төв банкны мөнгөний зах дээрээс эх үүсвэр татах нь 
нэмэгдэх болдог. Төв банкны гадаад актив 4.1 их наяд төгрөгөөр нэмэгдэхэд 
төв банкны үнэт цаасны хэмжээ 2.9 их наяд төгрөгөөр нэмэгджээ. 

Зураг 5. Мөнгө, зээлийн өсөлт Зураг 6. Гадаад актив, ТБҮЦ-ий өсөлт

2.4. ОУВС-ийн Өргөтгөсөн Санхүүжилтийн Хөтөлбөр
Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах зорилгоор ОУВС-ын 

хөтөлбөрт хамрагдах асуудал 2016 оны намраас яригдаж эхлэн, хамрагдах 
тохиролцоонд ажлын хэсгийн түвшинд 2017 оны 2-р сард хүрч, ОУВС-
ийн Удирдах зөвлөл 2017 оны 5 сарын 24-ний өдөр 3 жилийн хугацаатай 
Өргөтгөсөн Санхүүжилтийн Хөтөлбөрийн хүрээнд зээл авах тухай Монгол 
улсын хүсэлтийг хэлэлцэн баталсан.  

Уг хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 5.5 тэрбум ам. долларын санхүүжилтийн 
багц авахаар тохиролцсон ба үүнд ОУВС-аас 314.5 зээлжих тусгай эрх 
(ойролцоогоор 434.3 сая ам. доллар)-ийн санхүүжилт, бусад түншүүд (АХБ, 
Дэлхийн банк, Япон Улс, БНСУ) төсвийн болоод төслийн 3 хүртэл тэрбум 
ам.долларын дэмжлэг, мөн Хятадын Ардын Банк Монголбанктай байгуулсан 
15 тэрбум юанийн2 своп шугамын хугацааг сунгуулах орж байна (IMF, Mon-
golia : 2017 Article IV Consultation and Request for an Extended Arrangement 
2 Тухайн үеийн ханшаар ойролцоогоор 2.2 тэрбум ам.доллар болно.



296

2017 онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын  
хэрэгжилт, түүний үр дүн

Г.Бумчимэг, Т.Түвшинбаяр, М.Саран

Under the Extended Fund Facility-Press Release: Staff Report; and Statement by 
the Executive Director for Mongolia, 2017). 

Уг хөтөлбөрт “Мөнгөний болон ханшийн бодлого. Төв банк (Монголбанк)-
ны тухай хуулийг шинэчлэн баталж, Монголбанкны эрх үүргийг тодотгон, 
засаглал, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх болно. Мөнгөний бодлого ойрын 
үед хатуу хэвээр хадгалагдаж, ханш уян хатан байх шаардлагатай” гэж 
тусгасан байна (IMF, Mongolia : 2017 Article IV Consultation and Request for 
an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release: Staff 
Report; and Statement by the Executive Director for Mongolia, 2017).          

ОУВС-аас 2017 оны эцсийн байдлаар дүгнэхдээ уг хөтөлбөрийн тоон 
зорилтуудыг хангасан гэж үзжээ. Тухайлбал, одоогийн мөнгөний бодлогын 
төлөв нь хөтөлбөрийн зорилготой нийцтэй байгаа гэж дурдсан байна (IMF, 
Mongolia : Staff Report for the Third Review Under the Extended Fund Fa-
cility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for 
Mongolia, 2018). 

 III. МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
Монголбанк Төрөөс Мөнгөний Бодлогын талаар 2017 онд баримтлах 

үндсэн чиглэлд “Мөнгөний бодлого нь улс орны хэмжээнд үүсээд буй эдийн 
засгийн хүндрэлийг хохирол багатайгаар даван туулж, макро эдийн засгийг 
богино хугацаанд тогтворжуулан эдийн засгийн дунд, урт хугацааны 
тогтвортой өсөлтийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ” гэж заасан 
байна.  
3.1. Бодлогын хүү

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл 2016 оны 8 дугаар сард 
төгрөгийн ханшийг хамгаалах зорилгоор 4.5 нэгж хувиар огцом нэмж 15 
хувьд хүргэсэн. Харин 2016 оны 12 дугаар сард эдийн засгийн өсөлтийг 
дэмжих үүднээс бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар бууруулсан. 

2017 онд Монголбанк бодлогын хүүг нийтдээ 3 нэгж хувиар бууруулсан 
байна. 2017 оны 6 дугааар сард бодлогын хүүг 2 нэгж хувиар бууруулахдаа 
ОУВС-тай хамтран хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн нөлөөгөөр эрсдэл буурсан, 
инфляцийн зорилт хангагдахаар байгаа тул дээрх шийдвэрийг гаргав гэсэн 
тайлбарыг өгсөн. Түүнчлэн 12 дугаар сард бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар 
бууруулж 11 хувьд хүргэхдээ эдийн засгийн өсөлт бизнесийн идэвхжил 
болон ажил эрхлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүүг буурууллаа гэсэн 
тайлбарыг өгсөн (Зураг 7-г харна уу). 
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Зураг 7. Бодлогын хүү

3.2. Гадаад валютын нөөц, ханш 
Монголбанк Төрөөс Мөнгөний Бодлогын талаар 2017 онд баримтлах 

үндсэн чиглэлд “1.2. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш нь 
макро эдийн засгийн суурь нөхцөлтэй нийцэн, уян хатан тогтох зарчмыг 
баримтална. 1.3.Эдийн засгийн гадаад орчинд гарч болзошгүй огцом 
өөрчлөлтийг төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн уян хатан 
бодлого, мөнгөний бодлогын арга хэрэгслийг ашиглан зохицуулж, гадаад 
валютын улсын нөөцийг зохих түвшинд хүргэн нэмэгдүүлнэ” гэж заажээ. 

2016 оны сүүлийн хагаст төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 26 хувиар 
суларсан бол 2017 оны эхний улиралд 2.8 хувь суларч, дараах улиралд 3.0 
хувь чангарч сүүлийн хагас жилд 2 хувь суларч оны эцэст төгрөг ам.доллар 
ханш 2433 төгрөгт хүрсэн байна.   

Гадаад валютын улсын нөөц 2017 оны эцэст 3 тэрбум ам. долларт хүрч, 
өмнөх оны мөн үеэс 2.3 дахин буюу 1.7 тэрбум ам.доллараар өслөө. Дэлхийн 
зах дээрх уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ өссөн үүнийг дагаад хэмжээ 
өссөн нь экспортын орлогыг ихээр нэмэгдүүлж, тухайлбал, нүүрсний 
орлого л гэхэд 1.3 тэрбум ам.доллараар нэмэгдсэн нь Монголбанкны гадаад 
валютын нөөцийг ихээр нэмэгдүүллээ3. Түүнчлэн ОУВС-гийн хөтөлбөрийн 
хүрээнд тохиролцсон олон улсын байгууллагууд болон түнш орнуудаас 
авсан санхүүжилт мөн ихээр нөлөөллөө. Үүндээр мөн гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт сэргэсэн нь бас хувь нэмрээ оруулсан.  

3 Тодруулбал, 2 жил дунджаар 58 ам.доллар байсан нүүрсний үнэ 2016 оны сүүлээр огцом өсөж, 
2017 онд дунджаар 88 ам.долларт хүрсэн. Үнээ дагаад нүүрсний олборлолт өсөж, улмаар нүүрсний 
экспортын орлого 2017 онд 2.3 тэрбум ам.долларт хүрч, өмнөх оноос 1.3 тэрбум ам.доллараар илүү 
орлого олжээ. 
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Зураг 8. Гадаад валютын улсын нөөц Зураг 9. Төгрөг ам.долларын ханш

Гэхдээ Монголбанкны гадаад өр 234 сая ам.доллараар нэмэгдсэн, богино 
хугацаат Хятадын ардын банкны своп хэлцэл 77 сая ам.доллараар4 өссөн 
байгаа нь анхаарал татаж байна. Энэхүү богино хугацаат пассивийг хассан 
Гадаад валютын цэвэр нөөц 1.3 тэрбум ам.доллар болж байна. Цаашид 
богино хугацаат гадаад өрийн бууруулах нь Монгол улсын эрсдэлийн 
нэмэгдлийг бууруулахад ач холбогдолтой. 

 IV. МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТӨЛӨВ
2017 онд мөнгөний бодлогын хэрэгжилт ямар байсныг, эдийн засагт 

хэрхэн нөлөөлснийг судлахдаа мөнгөний бодлого чанга эсвэл зөөлөн 
байсныг хэмждэг харьцангуй стандарт хэмжүүр болох мөнгөний бодлогын 
бодит төлөвийн үнэлгээг хийлээ.  
4.1. Судлагдсан байдал

Мөнгөний бодлогын хамгийн эхний суваг бол бодит хүүний өөрчлөлт 
байдаг. Нэрлэсэн хүүнээс илүү бодит хүүг эдийн засгийн шийдвэр 
гаргалтад нөлөөлдөг гэж үздэг. Учир нь өнөөдрийн хэрэглээ болон ирээдүйд 
хойшлуулсан хэрэглээний хоорондох орлуулалтын ахиу түвшинг бодит хүү 
илэрхийлдэг. Фишерийн тэгшитгэл нь бодит хүү болон нэрлэсэн хүүний 
хамаарлыг инфляцийн хүлээлтээр тайлбарладаг:

         (1)
Энд  нь нэрлэсэн хүү,  нь бодит хүү,  нь инфляцийн хүлээгдэж 

буй түвшин юм. Хүлээгдэж буй инфляцийг инфляцийн хүлээлтийн түүвэр 
судалгаанаас эсвэл эдийн засгийн зохих загварыг үнэлж уг үзүүлэлтийг 
инфляцийн төсөөллөөр ойролцоогоор тооцоолж болдог. Зураг 1-д 
Монголбанкны инфляцийн түүвэр судалгаанаас гарсан инфляцийн хүлээлт 
болон инфляцийн төсөөллийг харуулсан. Нэрлэсэн хүүний өөрчлөлт нь 
4 Судалаачийн тооцоол, Төвбанкны тэнцлийн гадаад пассиваас урт хугацаат гадаад пассивыг хасаж 
гаргасан богино хугацаат гадаад пассивын дүнг тухайн үеийнх нь ам.долларын ханшинд хувааж 
гаргасан дүнг Хятадын ардын банктай хийсэн своп хэлцлийн дүн гэж үзлээ. 
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мөнгөний бодлогын чангарч эсвэл суларч байгааг илэрхийлж болох ч бодит 
хүүний өөрчлөлт нь мөнгөний бодлогын бодит төлөвийг харуулна гэж үздэг. 

Мөнгөний бодлого нь зөвхөн хүүний өөрчлөлтөөр дамжиж эдийн засагт 
нөлөөлддөггүй ба валютын ханш нь жижиг нээлттэй эдийн засагт мөнгөний 
бодлогын нөлөөг дамжуулах чухал суваг болдог. Тухайлбал, гадаад хүү, 
дотоод хүү болон ханшийн өөрчлөлтийг харж мөнгөн хөрөнгөө хаана 
байршуулах, цаашлаад гадаад валютын урсгал, хөрөнгийн урсгалд нөлөөлж 
байдаг. Манай улсын хувьд долларжилт буюу мөнгөний нийлүүлэлтэд 
гадаад валютын харилцах, хадгаламжийн дүн 30 орчим хувьтай байдаг 
тул валютын ханшийн суваг нэлээд хүчтэй. Түүнчлэн, гадаад хүү тогтмол 
байхад дотоодын хүү өсөх буюу төгрөгийн өгөөж нэмэгдэх нь хөрөнгөө 
төгрөгт байршуулахад сонирхлыг нэмэгдүүлж, улмаар гадаад валютын 
дотогшлох урсгалыг өсгөснөөр үндэсний валютын ханшийг чангаруулдаг.

Мөнгөний бодлогын төлөвийн индекс нь хүү болон ханшаар дамжин 
эрэлт, инфляцид мөнгөний бодлого нь хэрхэн нөлөөлөхийг харуулдаг. 
МБТИ-ийг тооцохдоо богино хугацаат бодит хүү болон бодит ханшийн 
өөрчлөлтөд харьцангуй жин өгч дундажладаг. 

    (2)

Энд  байх ба  нь мөнгөний бодлогын бодит төлөв, 
 бодит хүүний өөрчлөлтөд өгч буй жин, нэгээс бага байна,  нь бодит 

ханшийн өөрчлөлтөд өгч буй жин, мөн нэгээс бага байна,  нь бодит хүүний 
тренд утга,  нь бодит ханш,  нь бодит ханшийн тренд утга болно. 

Бодит хүү нь тренд утгаасаа өндөр байх, өөрөө хэлбэл, бодит хүүний 
зөрүү эерэг байвал мөнгөний бодлогын төлөвийг чангаруулна. Бодит 
ханш чангарах, өөрөөр хэлбэл,  нь тренд утгаасаа бага байвал мөнгөний 
бодлогын төлөвийг чангаруулна. Жижиг нээлттэй орнуудын хувьд валютын 
ханш харьцангуй өндөр жинтэй байдаг боловч бодит хүүний жин бодит 
ханшийн жингээс өндөр байдаг. Мөнгөний бодлогын төлөв эерэг байх нь 
эрэлтийг хумих нөлөө үзүүлнэ (Laxton, Douglas, David Rose, and Alasdair 
Scott, 2009). 

Д.Ган-Очир, (2009) судалгаандаа бодит хүү болон ханшийг оруулсан 
мөнгөнийн бодлогын төлөвөөс гадна зээлийн өсөлтийг оруулсан мөнгөний 
бодлогын төлөвийн үнэлгээг хийсэн байдаг. Энэхүү үнэлгээний үр дүнд 
бодит хүү 1 нэгж хувиар өсөх, бодит ханш 1 нэгж хувиар сулрах нь 
үйлдвэрлэлийн зөрүүг 2 улирлын дараагаас 1.0-1.5 нэгж хувь, 1.12-1.22 
нэгж хувиар тус тус бууруулдаг гэж гарсан байна.  

Харин Г. Бумчимэг нарын (2014) мөнгөний бодлогын шинжилгээний 
хагас бүтцийг загварт бодит мөнгөний бодлогын бодит төлөвийн индексийн 
үйлдвэрлэлийн зөрүүнд үзүүлэх нөлөө 0.15 гэж авсан ба бодит хүү болон 
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бодит ханшийн жинг 0.5 гэж авсан байна. Ингэснээр бодит хүүний зөрүү нэг 
нэгж хувиар бууруухад уул уурхайн бус ДНБ-ий зөрүү 0.075 нэгж хувиар, 
бодит ханшийн зөрүү нэг нэгж хувиар илүү сул байх нь мөн уул уурхайн бус 
ДНБ-ийг 0.075 нэгж хувиар тус тус өсгөнө гэсэн утгыг агуулж байна. 

Beneš J., N’Diaye P., (2004) Чех улсын хувьд ДНБ-ий потециал болон 
инфляцийг нөлөөлөхгүй ажилгүйдлийн түвшинг калман филтерээр тооцсон 
судалгааны ажилд бодит хүүний зөрүү нэг нэгж хувиар бууруухад ДНБ-ий 
зөрүү 0.25 нэгж хувиар (бодит хүүний зөрүүг 3 янзааар авсан ба эдгээрийн 
өмнөх параметрийн нийлбэрийг ойролцоолж төлөөлүүлээ), бодит ханшийн 
зөрүү нэг нэгж хувиар илүү сул байх нь мөн уул уурхайн бус ДНБ-ийг 0.15 
нэгж хувиар тус тус өсгөнө гэсэн утгыг агуулж байна. 

Энэхүү судалгааны ажлийн хүрээнд мөнгөний бодлогын төлөвийг 
үнэлэхдээ ямар загвар, үнэлгээ ашигласан болон загварын үр дүнг дараах 
дэд хэсгүүдэд тусгайлан тайлбарлана.
4.2. Мөнгөний бодлогын төлөвийн загвар 

Мөнгөний бодлогын төлөвийг үнэлэхдээ Филлипсийн муруйн тэгшитгэл 
болон үйлдвэрлэлийн зөрүүнийг тэгшитгэлийг агуулсан бүтцийн загварыг 
ашигласан. Анхны филлипсийн муруйгаар төв банк богино хугацаанд 
ажилгүйдэл (эдийн засгийн идэвхжлийн бусад хэмжүүр байж болно) болон 
инфляцийн хооронд сонголт хийх болохыг харуулсан. Эдийн засгийн 
өсгөхдөө инфляци өснө, инфляцийг бууруулахад гарах зардал нь эдийн 
засгийн өсөлтийг сааруулах болох юм. 

Инфляци нь өнгөрсөн үеийн инфляци, инфляцийн зорилт, өнгөрсөн 
үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүү болон бодит валютын ханшийн зөрүүгээс 
хамаарна.  Мөнгөний бодлогын төлөвийг харуулах зорилгоор энэхүү загвар 
үнэлэх гэж байгаа тул уг тэгшитгэлд хүнсний бус бараа бүтээгдэхүүний 
инфляцийг оруулсан. 

Эрэлт, буюу үйлдвэрлэлийн зөрүүг уул уурхайн бус ДНБ-ний зөрүүгээр 
төлөөлүүлэн авсан нь мөнгөний бодлогын нөлөөг илүү харуулж чадна гэж 
үзсэнтэй холбоотой. Үйлдвэрлэлийн зөрүүнд өмнөх үеийн утга, бодит 
хүү, ханшаар дамжин мөнгөний бодлогоор нөлөөлөхөөс гадна манай орны 
хувьд гадаад худалдааны индекс нөлөөлнө гэж үзсэн. Дараах тэгшитгэлийг 
Калман филтерийн аргаар калибацийн утга өгөх замаар үнэлсэн болно.  

Тэгшитгэлүүд:

             (1)
(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

Мөнгөний бодлогоор тэнцвэрт, эсвэл потенциал утганд нөлөөлөх 
боломжгүй харин богино, дунд хугацаанд эдийн засгийг тогтворжуулах 
нөлөө үзүүлж чадах тул мөнгөний бодлогын шинжилгээнд ихэвчлэн зөрүү 
буюу ажиглагдсан утгаас, тренд утгыг хассан үзүүлэлтийг ашигладаг. Энд: 

(10)
(11)
(12)
(13)

Хувьсагчдын тайлбар:
Инфляци
Үйлдвэрлэлийн зөрүү

ДНБ-ий тренд
Бодит ханшийн тренд

Бодит ханшийн зөрүү

Бодит ханшийн тренд
Бодит хүүний зөрүү

Бодит хүүний тренд
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индексийн зөрүү

Гадаад худалдааны нөхцөлийн индексийн тренд

Өмнөх үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүүний уламжлагдсан нөлөөлөл
Бодит ахиу зардалын ДНБ-ий зөрүүний инфляцид үзүүлэх нөлөө 
Бодит ахиу зардалын бодит ханшийн зөрүүний инфляцид үзүүлэх нөлөө
БМБТ тооцоход бодит хүүний зөрүүний эзлэх хувийн жин
Өмнөх үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүүний уламжлагдсан нөлөөлөл

Мөнгөний бодлогын нөхцөлийн индексийн үйлдвэрлэлийн зөрүүнд үзүүлэх 
нөлөө
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индексийн үйлдвэрлэлийн зөрүүнд үзүүлэх 
нөлөө
Өмнөх үеийн ДНБ-ийн трендийн уламжлагдсан нөлөөлөл
Өмнөх үеийн бодит ханшийн трендийн  уламжлагдсан нөлөөлөл
Өмнөх үеийн бодит хүүний трендийн уламжлагдсан нөлөөлөл
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Өмнөх үеийн худалдааны нөхцөлийн трендийн уламжлагдсан нөлөөлөл
Өмнөх үеийн бодит валютын ханшийн зөрүүний уламжлагдсан нөлөөлөл
Өмнөх үеийн бодит хүүний зөрүүний уламжлагдсан нөлөөлөл
Өмнөх үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүүний уламжлагдсан нөлөөлөл
Инфляцийн шок

Үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок

ДНБ-ий трендийн шок

Бодит ханшийн зөрүүний шок

Бодит ханшийн трендийн шок

Бодит хүүний зөрүүний шок

Бодит хүүний трендийн шок

Гадаад худалдаан нөхцөлийн индексийн зөрүүний шок

Гадаад худалдаан нөхцөлийн индексийн зөрүүний тренд

Хүлээгдэж буй болон өмнөх үеийн инфляцийн өмнөх коэффицентийн 
нийлбэр нэг байхаар авсан нь үйлдвэрлэлийн зөрүү болон бодит ханшны 
зөрүү нь тэг үед инфляцийн ямар нэг тогтмол түвшин нь тэншитгэлийн 
шийд болж болохыг илэрхийлж байна. Мөнгөний бодлого нь үйлдвэрлэлийн 
зөрүү, валютын ханшинд нөлөөлөх замаар инфляцид нөлөөлдөг. Түүнчлэн, 
үйлдвэрлэлийн зөрүү болон валютын ханшийн өмнөх коэффицентууд нь 
тэгээс их байна. Эс бөгөөс мөнгөний бодлого нь инфляцид нөлөөгүй болно. 
Үйлдвэрлэлийн зөрүү, валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн 
нийлбэрийг бодит ахиу зардал (RMC) гэж нэрлэнэ (Г.Бумчимэг, Б.Ундрал, 
Б.Дуламзаяа, Б.Цэнд-Аюуш, 2014). Үйлвэрлэлийн зөрүү нь өнгөрсөн үеийн 
утгаасаа, мөн мөнгөний бодлогын бодит төлөв, болон гадаад худалдааны 
нөхцөлөөс хамаарна гэж үзлээ. 

Дээрх тэгшитгэлүүдэд дээрээ малгайтай авсан утга болон зөрүү 
нь тухайн үзүүлэлтээс трендийг нь хассан утгыг илэрхийлнэ. Тухайн 
үзүүлэлтийн утга болох тоон мэдээлэл байх боловч трендийн утгынх нь 
тоон мэдээлэл байхгүй тул үүнийг үнэлэх шаардлагатай болдог. Калман 
филтерээр үнэлэхдээ өгсөн параметрүүд болон шокын варицийн калибаци 
утгыг хавсралтад дэлгэрэнгүй үзүүсэн.  

Зөрүүний утгууд өмнөх үеийн утгуудаасаа хамаарна. Тренд утгууд мөн 
өнгөрсөн үеийн утгуудаасаа хамаарна. Өмнөх үеийн утгын нөлөөллийн 
коэффицент, болон хэлбэлзлийн утгыг оруулж өгсөнөөр уг загварыг 
үнэлсэн. Гэхдээ бодит ханшийн тренд нь өмнөх үеийн өөрийн утгаасаа 
гадна худалдааны нөхцөлийн трендээс хамаарна гэж үзсэн.

Өмнөх үеийн уламжлагдсан нөлөөллийн параметр 1 рүү дөхөх тусам 
өмнөх үеийн утгаас хамаарах хамаарал өндөр байна. Тухайлбал, үнэлэх 
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тэгшитгэлдээ бодит ханшийн тренд, бодит хүүний трендийн өмнөх үеийн 
уламжлагдсан нөлөөллийн параметрийг 1 гэж авч үзсэн бол инфляци, 
бодит үйлдвэрлэлийн зөрүү, бодит ханшийн зөрүү, худалдааны нөхцөлийн 
зөрүүний хувьд уг параметрийн утга нь 0.4-0.7 хооронд байгаа нь өмнөх 
үеийн нөлөөлөл нь бусад хувьсагчдаас харьцангуй ага гэж үзсэнтэй 
хболоотой.  

Beneš J., N’Diaye P., (2004) Чех улсын хувьд ДНБ-ий потециал болон 
инфляцийг нөлөөлөхгүй ажилгүйдлийн түвшинг калман филтерээр тооцсон 
судалгааны ажилд өмнөх үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүү болон трендийн 
уламжлагдсан нөлөөллийг тохируулах параметр 0.9, 1 гэж авсан бол энэхүү 
үнэлгээнд 0.7, 0.935 гэж авсан нь Монгол улсын хувьд эдийн засгийн 
өсөлт илүү огцом өөрчлөгддөг болохыг тусгасан. Түүнчлэн, бодит ахиу 
зардлын үйлдвэрлэлийн зөрүүний коэффицентийг тус судалгаанд авснаас 
бууруулж, Г.Бумчимэг, Б.Ундрал, Б.Дуламзаяа, Б.Цэнд-Аюуш, (2014) 
судалгааны ажилд дурдсан утгаас өндөрөөр авсан. Харин бодит ханшийн 
өмнөх коэффицентийг бага зэрэг нэмэгдүүлж авсан нь Монголын инфляцид 
ханшийн нөлөө өндөр байдгийг харуулсан судалгааны ажлууд, болон ХҮИ 
тооцох сагсанд импортын бараа өндөр байгааг харгалзан үзсэн. Мөнгөний 
бодлогын нөлөөллийн утгууд Чехийн судалгаанд илүү өндөр байгаа бол 
Монголын хувьд хийсэн судалгаанд бага байна. Ийнхүү бага байгаа нь 
Мөнгөний бодлогын нөлөөлөл хөгжиж буй орны хувьд санхүүгийн зуучлал 
бага хөгжсөн зэрэгтэй холбоотой тул энэ судалгаанд параметрийн утгыг 
харьцангуй багаар сонгосон.  

Үнэлгээнд орсон үзүүлэлтүүдээс хамгийн өндөр хэлбэлзэлтэй нь 
Худалдааны нөхцөлийн индекс, Бодит ханшийн зөрүүний шок байна. Учир 
нь Түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс болж, гадаад худалдааны нөхцөл болон 
бодит ханш нь шоконд өртөмтгий байдаг. Хамгийн хэлбэлзэл багатай шок 
нь бодит хүүний трендийн шок ба энэхүү шоконд Монгол улсын эрсдэлийн 
нэмэгдэл, болон урт хугацаанд өөрчлөгддөг хүчин зүйлс нөлөөлөх тул 
хэлбэлзлийг багаар авлаа.  Beneš J., N’Diaye P., (2004) Чех улсын хувьд 
ДНБ-ий потециал болон инфляцийг нөлөөлөхгүй ажилгүйдлийн түвшинг 
калман филтерээр тооцсон судалгааны ажилд инфляцийн шокын вариацыг 
3, үйлдвэрлэлийн зөрүүний вариацыг 1, ДНБ-ий трендийн вариацыг 0.7 гэж 
тус тус авсан байна. Үүнтэй харьцуулж Монголын хувьд зарим үзүүлэлтийн 
шокын вариацыг илүү өндөр утгай гэж үзсэн.
4.3. Загварын үр дүн

Үнэлгээний үр дүнд бодит хүү, төгрөгийн бодит ханш, худалдааны 
нөхцөлийн бодит индекс болон уул уурхайн бус ДНБ-ий тренд болон зөрүүг 
гаргалаа. Үнэлэгдсэн утгыг Зураг 10-13-т үзүүллээ. Мөнгөний бодлогын 
бодит төлөвийг тооцохдоо энэхүү үнэлэгдсэн бодит хүүний зөрүү болон 
бодит ханшийг зөрүүг жингийн коэффицент болох 0.5, 0.5-аар үржүүлж 
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нийлбэрээр тооцсон болно. Илүү ойлгомжтой байлгах үүднээс Зураг 14, 
15-д уг үзүүлэлтүүдийн ажиглагдсан утгуудтай нь харьцуулж харлуусан 
болно.  

Зураг 10. Бодит  хүү, түүний 
үнэлэгдсэн тренд, зөрүү         

Зураг 11. Бодит ханш, түүний 
үнэлэгдсэн тренд, зөрүү

Зураг 12. Худалдааны нөхцөл,  
түүний тренд, зөрүү         

Зураг 13. Уул уурхайн бус  
ДНБ, түүний тренд, зөрүү
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Бодит хүү 2013 оны эхнээс 2014 оны дунд хүртэл трендээс бага байсан 
өөрөөр хэлбэл бодит хүүний нөлөө эдийн засгийг тэлэх чиглэлд байсан 
бол үүний дараагаас 2016 оныг дуустал бодит хүү трендээс өндөр эдийн 
засгийг хумих чиглэлд байсан байна. 2013-2014 онуудад ийнхүүү бодит 
хүү бага байсан нь бодлогын хүүг бууруулсан инфляцийн хүлээлт өссөнтэй 
холбоотой. Харин 2015-2016 онд бодит хүү өссөн нь бодлогын хүү өндөр 
байснаас илүүгээр инфляцийн хүлээлт буурсантай холбоотой байна. 2017 
онд бодит хүүг бууруулсантай зэрэгцээд инфляцийн өссөн нь бодит хүүг 
бууруулсан (Зураг 14).

Бодит ханшийн тренд сүүлийн 2013-2015 онд тасралтгүй өссөөр 
өөр хэлбэл төгрөгийн бодит ханшийн тренд суларсаар байсан нь гадаад 
худалдааны нөхцөл муудсантай буюу экспортын бүтээгдэхүүний үнэ 
буурсантай холбоотой. Гэвч нэрлэсэн ханш бодит ханшийн трендийг дагаж 
өөрчлөгдөхгүй, уян хатан бус байсан, мөн инфляци хэлбэлзэж байсан нь 
бодит ханшийн зөрүү уг онуудад эерэг сөрөг байснаас харж болох юм. 
Түүнчлэн, 2014 оны дундаас 2016 оны дунд хүртэл нэрлэсэн ханшийг 
сулрахаас хамгаалж байсан (Зураг 4-т үзүүлсэн гадаад валютын улсын 
нөөцийн бууралтаас харж болно) нь бодит ханшийн зөрөөг эдийн засгийг 
хумих чиглэлд оруулж байсан байна. Харин 2017 оны сүүлийн хагас жилд 
төгрөгийн ханш огцом суларсан, мөн инфляци буурсан, дээрээс нь гадаад 
худалдааны нөхцөл сайжирснаар бодит ханшийн тренд буурсан нь бодит 
ханшийн зөрүүг ихээр нэмэгдүүлж эдийн засгийг тэлэх чиглэлд нөлөө 
үзүүлсэн байна (Зураг 15).    

Зураг 14. Бодит хүү Зураг 15. Бодит ханш
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Дээр харуулсан бодит хүүний зөрүү болон бодит ханшийг зөрүүг 
агуулсан мөнгөний бодлогын төлөвийн индекс нь 2012 оны 1-р улирлаас 
2013 оны 1-р улирлыг дуустал мөнгөний бодлогын төлөвийг сул байсныг 
харин 2014 оны сүүлээс 2016 оны 3-р улирлыг дуустал мөнгөний бодлогын 
төлөв чанга байсныг харуулж байна. Харин 2016 оны 4-р улирлаас эхлэн 
мөнгөний бодлогын төлөв суларсанд валютын ханшийн нөлөө чухал үүрэг 
гүйцэтгэжээ (Зураг 16).

2017 онд эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирсан, үүнийг дагаад 
Монгол улсын эрсдэл буурсныг 2022 онд төлөгдөх Чингис бондын өгөөж 
буурснаас харж болох юм (Зураг 14-т Чингис бондын өгөөжийг харуулав). 
Бодит хүүний тренд нь тухайн улсын эрсдэлийн нэмэгдлийг агуулж байдаг. 
Харин загвараар үнэлсэн бодит хүүний трендэд өгөгдөл хангалттай бус 
байгаагаас уг эрсдэлийн нэмэгдлийг оруулаагүй тул бодит хүүний тренд 
2017 он хангалттай буурч чадаагүй байж болох ба мөнгөний бодлогын 
төлөвт энэ нь тусгагдсан бол илүү бага суларсаныг илтгэх байсан. 

Монголбанкны уламжлалт бус мөнгөний бодлогын тэлэх арга хэмжээ 
явуулж байх үед ялангуяа 2014 оны сүүлээс 2016 оны сүүл хүртэл мөнгөний 
бодлогын төлөв хатуу байсанд төгрөгийн ханшийг сулрахаас сэргийлж 
байсан мөн нэг талаас бага хүүтэй эх үүсвэр зах зээл нийлүүлж байсан ч 
үүнээс өндөр хүүгээр ТБҮЦ гарган татаж байсан нь мөнгөний бодлогын 
төлөвийг чанга байлгахад хүргэсэн. 

2014 оны сүүлээс эхлэн уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүү сөрөг 
болж өөрөөр хэлбэл, эрэлт хумигдаж инфляцийг бууруулахаар нөлөө 
үзүүлж, энэ нь 2017 оны 3-р улирлыг дуустал үргэлжилсэнийг загварыг 
үр дүн харуулж байна. Харин 2017 оны сүүлийн улиралд уул уурхайн бус 
үйлдвэрлэлийн зөрүү огцом өссөн байгаа нь цаашид инфляцид эрэлтийн 
дарамт бий болохоор байгаар харуулж байна (Зураг 16). 
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Зураг 16. Мөнгөний бодлогын төлөвийн индекс, Үйлдвэрлэлийн зөрүү

Инфляцийг зорилтоо болгодог төв банкны хувьд үйлдвэрлэлийн зөрүү 
ойрын ирээдүйд эерэг байх мөнгөний бодлогыг хатууруулах дохио болдог. 
Гэхдээ мөнгөний бодлогын төлөвийг өөрчлөх нь зөвхөн бодлогын хүүний 
нэрлэсэн өөрчлөлтийг хэлэхгүй болохыг өмнө дурдсан билээ. Цаашид 
инфляци эрчимтэй өсөж байгаа, мөн гадаад валютын орон урсгал эрс 
нэмэгдэж байгаа нь төгрөгийн бодит ханшийг чангаруулахаар байгаа тул энэ 
нь мөнгөний бодлогын төлөвийг хатууруулах хандлагатай ч бодлогын хүүг 
2018 оны 3 сард бууруулсан, инфляци өсөж байгаа нь бодит хүүний зүгээс 
мөнгөний бодлогын төлөвийг сулруулахаар байгаа нь 2018 оны мөнгөний 
бодлогын төлөвт бодит хүү болон бодит ханш нь харилцан адилгүй нөлөө 
үзүүлэхийг илтгэж байна.

 V. ДҮГНЭЛТ
Монголбанкны инфляцийн зорилт 2017 онд хангадсан ба хэрэгжүүлсэн 

мөнгөний бодлого нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чиглэж байсан. 
Ингэхдээ Мөнгөний бодлогын хүүг 3 нэгж хувиар бууруулах арга хэмжээ 
авсан. Түүнчлэн Төрөөс Мөнгөний Бодлогын талаар 2017 онд баримтлах 
үндсэн чиглэлд төгрөгийн ханшийг уян хатан байлгах бодлого баримтлахын 
зэрэгцээ гадаад валютын улсын албан нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилт 
тавьсан. Үүний хүрээнд гадаад валюын нөөцийг 1.3 тэрбум ам.доллараар 
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нэмэгдүүлсэн.
Дээрх бодлогын хүүний өөрчлөлт, гадаад валютын интервенци нь 

эдийн засгийг тэлэх, эсвэл хумих нөлөө үзүүлсэн эсэхийг судлдахдаа 
мөнгөний бодлогын төлөвийн индексийн үнэлгээг ашиглалаа. Ингэхэд 2017 
онд мөнгөний бодлогын бодит төлөв нь сул байсан гэсэн үр дүн гарлаа. 
Төгрөгийн ханш 2016 онд огцом суларч 2017 оны туршид трендээсээ сул 
байсан нь мөнгөний бодлогын төлөвийг сулруулсан ба оны эхний хагас 
жилд бодлогын хүү төдийлөн нөлөөгүй байсан бол сүүлийн хагас жилд 
бодлогын хүү буурсан, инфляцийн өссөнөөр бодит хүү буурч мөнгөний 
бодлогын төлөвийг мөн сулруулах чиглэлд нөлөөллөө. 

Гадаад валютын улсын албан нөөц огцом өссөн боловч Хятадын Ардын 
банктай хийсэн своп хэлцэлийн шугамаар ашигласан юанийн эх үүсвэрээ 
эргэн төлөөгүй, богино хугацаат гадаад өр буурахгүй байгаа нь эрсдэлийг 
хадгалахаас гадна төгрөгийн ханшийн хэт үнэлэгдэхэд нөлөөлж, мөнгөний 
бодлогын төлөвийг хатууруулах нөлөөтэй харагдаж байна. 2018 он гарсаар 
бодлогын хүүг бууруулсан, инфляци эрчимжсэн зэрэг нь бодит хүүг 
бууруулж байгаа боловч инфляци өссөн, төгрөгийн ханш чангарч байгаа нь 
бодит ханшийг чангаруулж улмаар 2018 онд эдгээр нөлөөллийн нийлбэр 
болох мөнгөний бодлогын төлөв ямар байх нь тодорхойгүй байна. 

Цаашид уг үнэлгээг хийхдээ параметрүүдийн утгыг калибраци хийхээсээ 
өмнө зарим тэгшитгэлүүдийг эхлээд үнэлж, уг утгуудыг илүү нарийвчилж, 
үнэлгээг сайжруулах боломжтой. Түүнчлэн, бодит хүүний трендийн 
тэгшитгэлд Монгол улсын эрсдлийн нэмэгдлийг оруулж үнэлбэл мөнгөний 
бодлогын бодит төлөвийн үнэлгээ илүү сайжирах боломж харагдаж байна.  
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ХУРААНГУЙ
Энэ судалгаагаар Жижиг дунд үйлдвэр (ЖДҮ)-үүдэд тулгардаг зах 

зээлийн бус хэлцлийн зардлыг бизнесийн үйл ажиллагааны үе шат бүрээр 
нарийвчлан үнэллээ. Зах зээлийн бус хэлцлийн зардалд бизнес эрхлэгчид 
төрийн байгууллагатай харилцах, зөвшөөрөл авах, элдэв хүнд суртлыг 
давахад зарцуулж буй хүн хүч, цаг хугацаа, албан тушаалтнуудад өгөх албан 
бус төлбөр (бэлэг, авлига гэх мэт) зэргийг багтаадаг. Бид 1541 ЖДҮ-ээс 
дэлгэрэнгүй асуулгаар мэдээлэл цуглуулсан. Жигнэсэн дунджаар тооцвол, 
жижиг дунд бизнес эрхлэгчид жилд 9 сая төгрөгийг буюу борлуулалтын 
орлогынхоо 4.4 хувийг төрийн байгууллагатай харилцах албан бус хэлцлийн 
зардалд зарцуулж байна. Үүнээс татвар тайлагнах, гаалийн бичиг баримт 
бүрдүүлэхэд хамгийн их хэлцлийн зардал гардаг бөгөөд хэлцлийн зардлын 
дийлэнх нь алдагдсан боломжийн өртөг буюу бизнес эрхлэгчийн үр ашиггүй 
зарцуулсан цаг хугацааны зардал байна. Мөн аж ахуйн нэгжийн хэмжээ 
жижиг байх тусам хэлцлийн зардлын дарамт илүү их тулгардаг ажээ. 

Түлхүүр үгс: ЖДҮ, хэлцлийн зардал, алдагдсан боломжийн өртөг, аж 
ахуйн нэгжийн түүвэр судалгаа

JEL ангилал: D23, E02, G28, G38, H54, L53, M48
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ОРШИЛ
Дэлхий даяар тэр дундаа Монгол Улсад жижиг, дунд үйлдвэр (ЖДҮ) 

болон бичил бизнес эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих, ажиллах 
хүчнийг ажлын байраар хангах, ядуурлыг бууруулахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэж байна. (UNDP, 1999; Дэлхийн Банк, 2012) Манай улсад ЖДҮ-
ийн салбарыг хөгжүүлэхэд санхүүгийн хүртээмж хамгийн бэрхшээлтэй 
асуудал байдаг. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүнд 
ЖДҮ-ийн санхүүгийн хүртээмж ихээхэн дээшилжээ. Тухайлбал, 2009 оны 
аж ахуйн нэгжийн судалгаагаар дунд аж ахуйн нэгжүүдийн 27,2 хувь нь, 
жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн 32,8 хувь нь санхүүгийн хүртээмжийг бизнест 
тулгарч буй хамгийн том бэрхшээл гэж үзэж байсан бол 2013 онд энэ тоо 
13,0 ба 24,8 болж тус тус буурсан байна. (World Bank, 2013)

Гэвч бусад бэрхшээл, тэр дундаа төрийн институцтай холбоотой 
асуудал бизнес эрхлэхэд хүндрэл учруулсаар байна. Дэлхийн Банкны дээрх 
судалгаагаар дунд аж ахуйн нэгжүүдийн 18,1 хувь нь улс төрийн тогтворгүй 
байдлыг, 14,8 хувь нь авлигыг, жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн 16,5 хувь нь 
татварын түвшнийг, 13,7 хувь нь бизнес эрхлэх зөвшөөрөл, лицензийг 
хамгийн бэрхшээлтэй асуудлын тоонд оруулж нэрлэжээ. Эдгээр асуудлыг 
дотоодын болон олон улсын байгууллагуудын бусад судалгаа ч онцолдог. 
Жишээлбэл, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын 2004 
оны судалгаагаар жижиг бизнес эрхлэгчдийн 30-аас дээш хувь нь бизнесээ 
эрхлэхэд хүнд суртал, хяналт шалгалтын байцаагчдын дарамт зэргийг 
хамгийн их хүндрэл учруулдаг гэж дурдаж байсан (МҮХАҮТ, 2004) бол 
Монголбанкны 2011 оны судалгаагаар ЖДҮ эрхлэгчдийн тал хувь нь 
тухайн үеийн эдийн засгийн өндөр өсөлт бизнест нь нөлөөлөөгүй, эсвэл 
сөргөөр нөлөөлсөн гэж үзээд бизнес эрхлэхэд нь хээл хахууль, улс төрийн 
тогтворгүй байдал зэрэг нийгмийн орчны асуудал, төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ, зам тээврийн хөгжил зэрэг бизнесийн орчны асуудал хамгийн 
их тулгамдаж байгааг дурджээ. (Монголбанк, 2011) Харин Дэлхийн Эдийн 
Засгийн Форумын 2014-2015 оны өрсөлдөх чадварын тайланд Монголд 
бизнес эрхлэх хамгийн бэрхшээлтэй асуудлуудаар төрийн хүнд суртал, 
гадаад валютын муу зохицуулалт, боловсролтой ажиллах хүчний тааруу 
олдоц, инфляц, улс төрийн тогтворгүй байдал, авлигыг нэрлэсэн байна. 
(WEF, 2014) Дэлхийн Банкны 2014 оны “Бизнес эрхлэхүй” судалгаагаар 
цахилгаанд холбогдох, барилгын зөвшөөрөл авах, экспорт импортын бичиг 
баримт бүрдүүлэх, бизнесээ хаах зэрэг үйл ажиллагаагаар Монгол Улс 189 
орноос 107-оос хойш байр эзэлж байна. (World Bank Group, 2014)

Үүнтэй холбоотойгоор ЖДҮ хөгжих, өсөж томрох таатай орчныг 
бүрдүүлэх стратегийг тодорхойлох, ялангуяа, уг салбарыг дэмжих 
хөшүүргийг оновчтой тодорхойлох хэрэгтэй байна. Энэ нь Монголын 
ЖДҮ-ийн салбарын онцлогийг илүү нарийвчлан судлах шаард-лагатай 



314

Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

гэсэн үг. Жишээлбэл, Дэлхийн Банкны судалгаанаас үзэхэд дэлхий дахинд 
жижиг бөгөөд шинэ компаниуд бусад аж ахуйн нэгжтэй харьцуулахад илүү 
их ажлын байр бий болгодог ажээ. (Ayyagari, Demirguc-Kunt, & Maksimov-
ic, 2011) Харин манай улсад ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг, ямар 
хэмжээтэй ЖДҮ олон ажлын байр бий болгож, илүү хурдан өсдөг, улирлын 
хэлбэлзэл хэрхэн нөлөөлдөг, амьдралын мөчлөг хэрхэн үргэлжилдэг, бизнес 
эрхлэгчийн хүйсээс хамаарч ямар ялгаа гардаг, бүтээмжийн өсөлт хэр 
ялгаатай байдаг гэх зэрэг онцлогийн талаарх нарийн судалгаа хийгдээгүй 
байна.

Үүнээс гадна манай улсын хувьд ЖДҮ-ийн салбарын зардлын томоохон 
хувийг эзэлдэг хувийн хэвшил ба төрийн хоорондын харилцаанаас 
үүсэх хэлцлийн зардлыг микро судал-гаанд үндэслэн тооцох нь чухал ач 
холбогдолтой гэж үзэж байна. Жишээ нь, Монголын хувийн компаниуд 
Засгийн газартай хийх гэрээгээ баталгаажуулахын тулд гэрээний үнийн 
дүнгийн 1,3 хувьтай тэнцэх бэлэг өгдөг, цахилгаан тасарснаас болж 
борлуулалтын 0,7 хувьтай тэнцэх алдагдал хүлээдэг, төрийн байгууллагаас 
тавьсан шаардлагуудыг биелүүлэхийн тулд компанийн удирдлагууд ажлын 
цагийнхаа 20 хувийг зарцуулдаг ажээ. (World Bank, 2013)

Энэхүү судалгаагаар бид ЖДҮ-ийн салбарт тулгардаг хэлцлийн зардлыг 
нарийвчлан судлах зорилго дэвшүүлж байгаа бөгөөд үүний тулд эхлээд ЖДҮ-
ийн институцийн орчны талаарх онолын үзэл баримтлалуудыг тоймлон 
судлав. Тайлангийн 2-р бүлэгт энэхүү судалгааны үндсэн хэсэг болох ЖДҮ-
ийн түүвэр судалгааны аргазүй, хэлцлийн зардлыг хэмжих аргачлалын 
талаар авч үзсэн бол тайлангийн дараагийн бүлгүүдэд судалгааны үндсэн 
үр дүнг дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Энэ хүрээнд бид ЖДҮ эрхлэгч 1541 
аж ахуйн нэгжээс түүвэр судалгаа авч, анхдагч мэдээлэл цуглуулж, тэдэнд 
учрах зах зээлийн бус хэлцлийн зардлыг бизнесийн үйл ажиллагааны үе 
шат бүрээр нарийвчлан үнэлэх тоон судалгаа хийлээ.
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I. ЖДҮ-ИЙН ИНСТИТУЦИЙН ОРЧИН,  
ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

1.1. Институцийн эдийн засаг
Бизнесийн таатай орчны ач холбогдлын талаарх суурь онол нь 

институцийн шинэ экономикс, тэр дундаа хэлцлийн зардлын экономикс юм. 
Нобелийн шагналт эдийн засагч Д.Норт институцийг “хүмүүс хоорондын 
харилцааг хашиж хязгаарлахын тулд зохиосон дүрэм журам” гэж 
тодорхойлсон байдаг. (North, 1990) Энэ “тоглоомын дүрэм” нь бизнесийг 
өсөж хөгжихөд урамшил, хөшүүрэг болдог. Институцийг сахиулж буй 
хэлбэрээр нь албан ба албан бус институц гэж ангилна. Албан институц 
нь хуульчилсан дүрэм журам хэлбэртэй, түүнийг зөрчвөл албан ёсны 
хариуцлага хүлээлгэх механизмтай байдаг бол албан бус институц нь 
нийгэмд мөрдөгдөх хэм хэмжээ, үнэлэмж хэлбэртэй бөгөөд шүүмжлэх, 
жигших зэргээр уг хэм хэмжээг дагаж мөрдөхийг шахдаг байна.

Улс орны эдийн засгийн хөгжил буурай байх үед мэдээлэл боловсруулах, 
өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх, гэрээг мөрдүүлэхэд гарах зардлыг нийтлэг 
шашин соёл, нутаг нуга, сургуулийн найз нөхөд, танил гэх мэт нийгмийн 
хэлхээ холбоо, итгэлцэлд тулгуурласан албан бус институц бууруулж 
байдаг. Гэхдээ энэ нь бизнесийн үйл ажиллагаа төрөлжиж нарийсах үед 
хангалттай дэмжлэг болж чаддаггүй байна. Улс орон хөгжихийн хэрээр 
зах зээлд оролцогчдын тоо, цар хүрээ нэмэгдэж, хэлцлүүд нарийн төвөгтэй 
болж албан институц шаардлагатай болно. Албан ба албан бус институцууд 
бие биеэ нөхөн гүйцээж байх ёстой. Эдгээр институц хамтдаа байвал 
хэлцлийн зардлыг илүү их хэмжээгээр бууруулна. (Нарантуяа & бусад, 2009) 
Харин итгэлцлийн түвшин багатай нийгэмд хүчтэй институц байхгүй бол 
бизнесийн хэлцлийн зардал маш өндөр болж, шинэ бизнес эхлүүлэх, эсвэл 
байгаа бизнесээ томруулах боломж эрс буурна. Ялангуяа ЖДҮ эрхлэгчид 
хөрөнгө хязгаарлагдмал учраас хэлцлийн зардлыг бууруулах хууль ёсны 
арга хэмжээ авч чаддаггүй, итгэлцэлд тулгуурлахыг чухалчилдаг. Гэтэл 
итгэж болох хүн цөөтэй үед хэлцлийн зардал маш өндөр гарч болзошгүй 
юм.

Албан институцийн хувьд өмчлөх эрх нь ЖДҮ-ийн хөрөнгө, ашиг 
орлогыг төр завшихаас хамгаалдаг бол гэрээний хэрэгжилтийг хангах үйл 
ажиллагаа нь ЖДҮ-ийн хөрөнгө, ашиг орлогыг бусад иргэд завшихаас 
хамгаалах ёстой. (Acemoglu & Johnson, 2005) Үүнээс гадна авлигыг 
хазаарлах, хэт өндөр татварыг бууруулах, гэрээний олон улсын стандартыг 
нэвтрүүлэх, тэдгээр стандартыг жигд хэрэгжүүлэх нь ЖДҮ-ийн хөрөнгө, 
ашиг орлогыг янз бүрийн хэлбэрээр завшихаас сэргийлдэг байна.
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1.2. Бизнесийн орчны үнэлгээ
Дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх түвшинд очих эсэх нь ЖДҮ эрхлэгчийн 

бизнес эрхлэх ур чадвараас хамаардаг бөгөөд бизнес эрхлэх орчин 
өрсөлдөөнд чухал нөлөөтэй. Ерөнхийдөө аливаа улсын ЖДҮ-ийн секторт 
бизнес эрхлэх орчны дараах хүчин зүйлс нөлөөлдөг байна. Үүнд:

• Макро болон микро түвшний бодлого,
• Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн хүрэлцээ,
• Бизнес эрхлэх соёл,
• Технологи,
• Зохицуулалтын цар хүрээ,
•  Дэд бүтэц зэрэг болно.
Олон улсын байгууллагууд улс орнуудын бизнес эрхлэх орчинд анхаарал 

хандуулж, бизнесийн орчны судалгааг тогтмол хийдэг. Тухайлбал, “Бизнес 
эрхлэхүй” (Дэлхийн Банк), “Эдийн засгийн эрх чөлөөний индекс” (Херитейж 
Сан, Фрейзер Институц), “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын индекс” (Дэлхийн 
Эдийн Засгийн Форум), “Авлигын индекс” (Транспэрэнси Интернэшнл) 
зэрэг гол судалгааг энд дурдаж болно.

Дэлхийн Банкны жил бүр хийдэг “Бизнес эрхлэхүй” судалгааг дэлхийн 
улсуудын (хамгийн сүүлд 183 улсыг хамарсан) эдийн засаг, бизнесийн орчны 
талаарх өргөн хүрээг хамарсан судалгаа гэж үздэг ажээ. Уг судалгаагаар 
дараах 10 бүлэг үзүүлэлтийг ашиглан тухайн улсад бизнес эрхлэхэд хэр 
хялбар байгааг үнэлдэг. Үүнд:

• Бизнесээ эхлэх,
•  Барилгын зөвшөөрөл авах,
• Цахилгаанд холбогдох,
• Өмчөө бүртгүүлэх,
• Зээл авах,
• Хөрөнгө оруулагчийг хамгаалах,
•  Татвар төлөх,
•  Гадаад худалдаа хийх,
•  Гэрээний хэрэгжилтийг хангах,
• Төлбөрийн чадваргүй байдлыг шийдвэрлэх эдгээр болно.
Энэ судалгаа тухайн эдийн засгийн тогтвортой байдал болон сул талыг 

онцлоход нэн чухал ач холбогдолтой. 2014 онд хийсэн “Бизнес эрхлэхүй” 
судалгааны дүнгээр Монгол Улс 189 улсаас 72-р байранд орж, өмнөх 
жилийнхээс 2 байраар ухарсан байна. Үүнд нөлөөлсөн хамгийн гол хүчин 
зүйл бол бизнесээ эхлэхэд илүү хүндрэлтэй болж өмнөх жилийнхээс 
4 байраар ухарсан, төлбөрийн чадваргүй байдлыг шийдвэрлэхэд илүү 
хүндрэлтэй болж өмнөх жилийнхээс 3 байраар ухарсан явдал юм. (World 
Bank, 2014)
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Фрейзер Институцийн 20 гаруй жил тооцож буй дэлхийн эдийн засгийн 
эрх чөлөөний индекс хамгийн сүүлийн байдлаар 143 улсыг хамарч, эдийн 
засгийн эрх чөлөөг 42 дэд үзүүлэлт бүхий 5 бүлэг үзүүлэлтээр хэмжжээ. 
Үүнд:

• Засгийн газрын хэмжээ,
• Хуулийн бүтэц ба өмчлөх эрхийн хамгаалалт,
• Эрүүл мөнгө хүртэх боломж,
• Олон улсын худалдаанд оролцох эрх чөлөө,
• Зээл, хөдөлмөр, бизнесийн зохицуулалт эдгээр болно.
2014 оны Фрейзер Институцийн тайланд Монгол Улс 6,98 оноо авч (2012 

оны мэдээлэлд үндэслэн тооцсон), нийт 152 улсаас 77-р байранд жагссанаар 
өмнөхөөсөө 11 байраар ухарсан байна. Эдийн засгийн эрх чөлөөг тооцдог 5 
талбар бүрд индексийн утга буурч, эрх чөлөө хумигдсан нь үүнд нөлөөлжээ. 
(Gwartney, Lawson, & Norton, 2014)

Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум жил бүр “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
индекс”-ийг тооцдог. Тус форум эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг 
тодорхойлох 12 тулгуур үзүүлэлтийг авч үздэг байна. Үүнд:

• Институц,
•  Дэд бүтэц,
• Макро эдийн засгийн орчин,
• Эрүүл мэнд ба анхан шатны боловсрол,
• Дээд боловсрол ба мэргэжлийн сургалт,
• Бараа, үйлчилгээний зах зээлийн үр ашиг,
•  Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр ашиг,
•  Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил,
•  Технологийн бэлэн байдал,
• Зах зээлийн багтаамж,
• Бизнесийн боловсронгуй байдал,
•  Инновац эдгээр болно.
Эдгээр үзүүлэлт хоорондоо тодорхой хамааралтай бөгөөд нэгнийх нь 

давуу ба сул тал бусдадаа нөлөөлдөг байна. “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
тайлан 2014-2015”-д Монгол Улс 3,83 оноо авч 144 улсаас 98-р байранд 
орсон байна. Энэ нь өмнөх тайлангийн үр дүнтэй (2013-2014 оны тайланд 
3,7 оноо авч 148 улсаас 107-р байранд орсон) харьцуулахад сайжирсан үр 
дүн юм. (Schwab & Sala-i-Martín, 2014)
1.3. Жижиг, дунд бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх бодлого

Хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн хөгжил дэх 
ЖДҮ-ийн хөгжлийн ач холбогдол өнгөрсөн хугацаанд хангалттай хүлээн 
зөвшөөрөгдсөнийг олон судалгаанаас харж болно. ЖДҮ-ийн өсөлтийг 
дэмжихийн тулд соёл, үйл хөдлөл, нийгмийн олон хүчин зүйлийг авч 
үзэх шаардлагатай болдог. ЖДҮ-ийн хөгжлийн ерөнхий зорилгыг дараах 
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байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд:
• Шинээр ажлын байр бий болгох,
•  ЖДҮ-ийн гүйцэтгэл, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,
• Нийт эдийн засагт оруулах хувь нэмэр, оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг 

болно.
Эдгээр зорилгод хүрэхэд даван туулах шаардлагатай олон саад бэрхшээл 

тохиолддог. Тухайлбал, бизнес эрхлэх орчин муу (хүнд суртал, татварын 
дарамт их, өмчлөх эрхийн хамгаалалт сул), суурь дэд бүтэц хүрэлцээгүй, 
санхүүжилт авах боломж хомс, технологийн хүчин чадал муу, дотоодын 
ба дэлхийн зах зээл дээрх өрсөлдөөний дарамт их байдаг нь ЖДҮ-ийн 
хөгжлийг ихээхэн хязгаарладаг байна.

Капитал, удирдлагын ур чадвар, техникийн хүчин чадал, зах зээлийн 
мэдлэг зэргээс үүсэх зарим асуудлыг ЖДҮ эрхлэгчид өөрсдөө зохицуулах 
боломжтой. Жишээлбэл, удирдлагын ба маркетингийн ур чадвар муу байх, 
түүхий эд материал, нөөцийг дутуу ашиглах, эргэлтийн хөрөнгө ба хүний 
нөөц хомсдох, техник болон үйл ажиллагааны зохицол алдагдах зэрэг дотоод 
асуудлыг бизнес эрхлэгчид өөрсдөө ямар нэг байдлаар шийдвэрлэх боломж 
бий. Гэхдээ бизнес эрхлэгчдийн өөрсдөө зохицуулж, хянах боломжгүй олон 
асуудал байдаг. Олон улсын байгууллагууд буурай хөгжилтэй орнууд дахь 
ЖДҮ-ийн салбарын эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд дараах талбаруудад анхаарлаа хандуулах болжээ. Үүнд:

•  Бизнес эрхлэх орчин,
•  Бизнес эрхлэх соёлын дэмжлэг,
• Бизнесийн санхүүжилт,
•  Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ,
•  Шинэчлэл, технологийн хөгжил ба нэвтрүүлэлт,
•  Зах зээлд нэвтрэх боломж эдгээр болно.
ЖДҮ хөгжих таатай орчин бүрдүүлэхэд төрийн бодлого, дэмжих дэд 

бүтэц амин чухал ач холбогдолтой. (World Bank, 2011) Тухайлбал, ил тод, 
зардал чирэгдэл багатай бодлого зохицуулалтын орчин нь аж ахуйн нэгж 
байгуулах, үйл ажиллагаагаа эрхлэх, хүн хүч, санхүүгийн нөөц болон зах 
зээлээ олох, бүтэлгүйтсэн тохиолдолд зах зээлээс гарах зэрэгт маш чухал 
үүрэгтэй. Бизнесийн таатай орчин гэдэгт үндэсний түвшинд бодлого, засаг 
захиргааны шийдвэр, дүрэм журам, нийтийн дэд бүтцийн хөгжил зэргийг 
багтаадаг бол олон улсын түвшинд гэрээ конвенц, зах зээлийн стандартуудыг 
багтааж ойлгодог. Мөн албан бус хүчин зүйлс болох нийгмийн хэм хэмжээ, 
бизнесийн ёс зүй зэрэг институц бизнесийн орчин бүрдэхэд чухал нөлөөтэй.

Бизнесийн эрүүл орчин бүрдсэнээр бизнес шинээр эхлэх, тэсэж үлдэх, 
өсөх суурь тавигдана. Энд бизнесийн эрүүл орчин гэдэгт дараах нөхцөлийг 
хамруулна. (Abe, Troilo, Juneja, & Narain, 2012) Үүнд:
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• Бизнесийн талбар ил тод, нээлттэй, шударга, өрсөлдөөнтэй байх,
• Дагаж мөрдөх хууль нь бүх бизнес эрхлэгчдэд ойлгомжтой, хараат 

бус байх,
• Бизнес эхлэх, дуусгахад хялбар байх,
• Хуулийн зохицуулалт тэгш үйлчлэх, тогтвортой байх.
Бизнесийн таатай орчин хувийн хэвшил ба төрийн секторын аль 

алины зардлыг бууруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлж, өсөлтийг дэмждэг. 
Бизнесийн таатай орчин ЖДҮ-үүдэд тулгардаг захиргааны элдэв зардал 
чирэгдлийг багасгаад зогсохгүй маркетинг, менежмент зэрэг бизнесийнхээ 
үндсэн үйл ажиллагаанд төвлөрч ажиллах боломж олгодог. Засгийн газрын 
зүгээс хувийн хэвшлийг зохицуулах, хянахад бага нөөц зарцуулж, үүнээс 
чөлөөлөгдөх нөөцөөр дэд бүтэц, бизнесийн хөгжлийн үйлчилгээнд хөрөнгө 
оруулах боломжтой болно.

ЖДҮ-ийг дэмжих бодлого гурван гол үндэслэлд тулгуурлана. Нэгдүгээрт, 
ЖДҮ-ийн хөгжил өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэн, бизнес эрхлэх ур чадварыг 
урамшуулж, улмаар нийт эдийн засгийн үр ашигт байдал, инновац, нийт 
бүтээмжийн өсөлтөд эерэг дам нөлөөг үзүүлнэ. Хоёрдугаарт, ЖДҮ-үүд том 
үйлдвэрүүдтэй харьцуулахад илүү бүтээмжтэй байдаг боловч санхүүгийн 
зах зээл болон бусад институцийн сул хөгжил ЖДҮ-ийн хөгжлийг хойш 
татдаг. Иймд ЖДҮ-ийн санхүүжилт болон институцийг сайжруулах, 
засгийн газрын санхүүгийн шууд дэмжлэг маш чухал. Гуравдугаарт, ЖДҮ 
хөдөлмөрийг илүү эрчимтэй ашигладаг учраас ЖДҮ-ийн өсөлт нь том 
үйлдвэрлэгчийн өсөлтөөс илүүтэй ажил эрхлэлтийг дэмждэг. Иймд ЖДҮ-
ийн салбарт татаас өгөх замаар ядуурлыг бууруулах боломжтой.

Гэхдээ ЖДҮ-т татаас өгөх замаар дэмжих бодлогын үр нөлөөнд зарим 
судлаач эргэлздэг байна. Нэгдүгээрт, тэд том үйлдвэрлэгчдийн давуу талыг 
онцолж, ЖДҮ-ийг дэмжих бодлогын урьдач нөхцөлүүдийг шүүмжилдэг. 
Тухайлбал, том үйлдвэрүүд өргөжилтийн хэмнэлт гаргах (олноор нь 
үйлдвэрлэж нэгжийн өртгийг бууруулах), бүтээмжид эергээр нөлөөлөхүйц 
судалгаа хөгжлийн тогтмол зардлыг гаргах чадавхтай байдаг. Түүнчлэн 
том үйлдвэрүүд жижиг үйлдвэртэй харьцуулахад илүү тогтвортой, өндөр 
чанартай ажлын байрыг бий болгож, ядуурлыг бууруулахад эергээр 
нөлөөлдөг. Хоёрдугаарт, ЖДҮ-ийг дэмжих бодлогын урьдач нөхцөлүүд 
үндэслэл муутай. Том үйлдвэртэй харьцуулахад ЖДҮ ажлын байрыг илүү 
бий болгодоггүй, мөн үйлдвэрлэлдээ хөдөлмөрийг эрчимтэй ашигладаг 
гэдэгт хангалттай үндэслэл байхгүй гэж зарим судлаач дүгнэсэн байдаг. 
(Little, Mazumdar, & Page, 1987) Үүнээс гадна санхүү болон хуулийн 
институцийн буурай хөгжил ЖДҮ-т чөдөр тушаа болдог нь бодлогын үр 
дүнг сааруулна. Гуравдугаарт, үйлдвэрлэгчийн хэмжээг эдийн засгийн 
өсөлтийг тодорхойлогч экзоген хүчин зүйлээр авч үзэх үндэслэл бага. 
Байгалийн нөөцийн элбэг байдал, технологи, бодлого, институцүүд тухайн 
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улсын салбарын бүтэц, үйлдвэрлэгчийн оновчтой хэмжээг тодорхойлох 
хүчин зүйл болно. Жишээлбэл, зарим улс том үйлдвэрлэгч илүү үр 
ашигтай үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд харьцангуй давуу талтай 
байхад бусад нь жижиг үйлдвэрлэгч хамгийн хэмнэлттэй үйлдвэрлэх 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд харьцангуй давуу талтай байж болно. Энэ 
бүх шалтгаанаар зарим судлаач ЖДҮ-ийн гүйцэтгэх үүргийг онцлон авч 
үзэхийн оронд том, жижиг бүх үйлдвэрлэгчийн өмнө тулгарах бизнесийн 
орчны ач холбогдолд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж үздэг. Тухайлбал, 
зах зээл рүү орох, гарахад учрах саад хориг бага байх, өмчлөх эрх сайн 
хамгаалагдсан байх, үр ашигтай гэрээний хэрэгжилт зэрэг нь өрсөлдөөн, 
зах зээлийн арилжаанд нөлөөлөх бизнесийн орчныг тодорхойлдог байна.

II. ЖДҮ-ИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ  
ЗОРИЛГО БА АРГАЧЛАЛ

2.1. Түүвэр судалгааны зорилго, ач холбогдол
Уг түүвэр судалгаагаар манай улсын ЖДҮ эрхлэгчдэд тулгардаг хэлцлийн 

зардлыг бизнесийн үйл ажиллагааны үе шат бүрээр нарийвчлан хэмжиж, 
улмаар бизнес эрхлэх орчныг сайжруулахад нэн тэргүүнд анхаарах хүчин 
зүйлсийг тодруулах зорилготой.

Энэ судалгаа Монголын ЖДҮ-ийн талаар урьд хийгдсэн судалгаануудтай 
харьцуулахад дараах ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

•  Манай улсад ЖДҮ эрхлэгчдэд тулгарч буй хэлцлийн зардлын томоохон 
хэсгийг микро түвшний тоон мэдээллээс тооцож, борлуулалтын 
орлоготой нь харьцуулах замаар хэр их дарамт учруулж байгааг 
тодорхойлно.

• ЖДҮ эрхлэгчид төрийн байгууллагатай харилцах суваг бүр дээр 
гарах хэлцлийн зардлыг шууд, шууд бус, албан бус зардлаар ангилан 
үнэлнэ.

• Хувийн хэвшил хоорондоо болон санхүүгийн байгууллагатай 
харилцахад үүсдэг хэлцлийн зардлыг мөн нарийвчлан үнэлнэ.

• Хэлцлийн зардал нь ЖДҮ-ийн хэмжээ, үйл ажиллагааны чиглэл, 
байршил зэрэг шинж чанаруудаар хэр ялгаатай байгааг харьцуулна.

2.2. Хэлцлийн зардал ба түүнийг хэмжих нь
Хэлцлийн зардал гэдэг нь бизнесийн харилцаа, хамтын ажиллагааны 

явцад үүсдэг зардал бөгөөд зарим талаар эдийн засагт үр ашиггүй “үрэлт”-
ийг бий болгоно. Элдэв хүнд суртал багатай, итгэлцэл сайтай нийгэмд аж 
ахуйн нэгжүүдэд учрах үр ашиггүй хэлцлийн зардал бага байдгийн хэрээр 
бизнесийн орчин таатай болж, эдийн засгийн хөгжлийн нэг чухал нөхцөл 
бүрддэг байна. Харин бизнес эрхлэгч бизнесээ хууль ёсоор бүртгүүлэх, 
тусгай зөвшөөрөл авах, татвар төлөх, санхүүжилт олох бүрдээ нүсэр хүнд 
суртал, ярвигтай дүрэм журамтай тулгардаг бол үйл ажиллагаанд нь саатал, 
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нэмэлт зардал учирна. Уг үйл ажиллагаанд гарах хураамж, төлбөр, татвар 
зэрэг шууд зардлаас гадна зарцуулсан цаг хугацааны алдагдсан боломжийн 
зардлыг бас тооцох хэрэгтэй. Энэ зардлаас зайлсхийхийн тулд бизнес 
эрхлэгчид албан ёсны зуучлагч, зөвлөхөд хандах, танил талаараа дамжуулан 
шийдүүлэх, эсвэл холбогдох албан тушаалтанд бэлэг сэлт, авлига өгөх зэрэг 
арга хэмжээ авч болно. Үүнд гарч буй зардлуудыг ч бас харгалзах ёстой. 
Хэлцлийн зардал хэт их бол бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа хумих, 
эсвэл албан бус салбарт шилжих сонголт хийдэг. Энэ нь тэднийг цаашид 
өсөж, ажлын байр нэмэгдүүлэх боломжийг нь хязгаарлана.

Хэлцлийн зардал нь зөвхөн бизнес эрхлэгчдэд тулгарах зардал биш юм. 
Нүсэр хүнд суртлыг ажиллуулах, ярвигтай дүрэм журмыг дагаж мөрдүүлэх 
нь төрийн байгууллагаас ч бас ихээхэн зардал шаардана.

Иймээс захиргааны саад тотгорыг багасгах, хялбарчлах стратеги 
боловсруулахын тулд бизнесийн харилцааны төрөл бүрийн шууд ба шууд 
бус хэлцлийн зардлыг харгалзаж үзэх шаардлагатай. Хэлцлийн зардлын 
гол бүрэлдэхүүн хэсгийг олж илрүүлэн бууруулснаар улс орны бизнесийн 
орчныг сайжруулж, улмаар бүтээмж ба өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Гэхдээ эмпирик судалгаагаар хэлцлийн зардлыг хэмжихэд маш 
төвөгтөй байдаг. Тухайлбал, хэлцлийн зардлын тодорхойлолтоос хамаараад 
хэлцлийн зардалд зар сурталчилгаа, захиргаа удирдлага, санхүү бүртгэл, 
судалгаа хөгжил, төрийн байгууллага болон олон нийттэй харилцах гэх мэт 
бизнесийн янз бүрийн хүрээнд гарах зардлыг хамруулна. Ялангуяа ЖДҮ 
эрхлэгчид санхүүгийн тайландаа эдгээр зардлыг нарийвчилж бүртгээгүй 
байх тохиолдол их тул үйлдвэрлэлийн, тээврийн гэх мэт зардлаас ялгаж 
салгахад түвэгтэй. Мөн уг зардлын хэмжээг ихэвчлэн хувь хүний субъектив 
үнэлэмжээр тодорхойлдог, хэлцлийн зардлыг нарийн хэмжих нь өөрөө 
зардал их шаарддаг зэргийг харгалзах хэрэгтэй.

Олон улсын түвшинд хэлцлийн зардлыг хэмжих эмпирик судалгаанууд 
маш олноор хийгддэг ажээ. Жишээлбэл, Нобелийн шагналт Оливер 
Уильямсон тэргүүтэй судлаачид хэлцлийн зардлыг байгууллагын болон 
гэрээний хэлбэрээс хамааруулан эрэмбэлэх, тухайн үйл ажиллагааны 
тодорхойгүй байдал, давтамж, хөрөнгийн зориулалтын нарийвчлал нь 
хэлцлийн зардалд хэрхэн нөлөөлж буйг тогтоосон олон судалгаа хийсэн 
байна. Харин Жон Уоллис, Даглас Норт тэргүүтэй судлаачид “хэлцлийн 
салбар”-ын хэмжээг тогтоох замаар тухайн эдийн засаг дахь хэлцлийн 
зардлын нийт хэмжээг тооцох судалгааг хийсэн байдаг. Жишээлбэл, Манай 
улсад Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн “Эдийн засгийн эрх 
чөлөөний тайлан-2006” судалгаанд эдийн засаг дахь “хэлцлийн салбарын” 
хэмжээг тухайн үед ДНБ-ий 27 хувь гэж тооцсон байдаг. Мөн эдийн засгийн 
аль нэг салбар дахь хэлцлийн зардлын хэмжээг тооцсон судалгаануудыг энэ 
ангилалд хамааруулж болно.
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Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Гурав дахь чиглэлийн судалгаанд Эрнандо де Сотогийн эхлүүлсэн “Зах 
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буй хүн хүч, цаг хугацаа, албан тушаалтнуудад өгөх авлига зэргийг багтаана. 
Хөгжиж буй орнуудад энэхүү зах зээлийн бус хэлцлийн зардлын хэмжээ 
маш их байдаг. Бидний энэ судалгааны зорилго ЖДҮ бизнес эрхлэгчид 
төрийн байгууллагатай харилцахад тулгардаг зах зээлийн бус хэлцлийн 
зардлыг хэмжихэд оршино.
2.3. Судалгааны түүвэрлэлт ба асуулга

Судалгааны түүврийг албан ёсны бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжээс сонголоо. 
Албан бус салбарт ажилладаг аж ахуйн нэгжүүд эдийн засгийн үйл 
ажиллагаанд томоохон хувь эзэлдэг боловч бүтээмж харьцангуй бага бөгөөд 
нийт эдийн засгийн өсөлт, хөгжил нь албан секторын өндөр бүтээмжтэй 
аж ахуйн нэгжүүдийн өсөлтөөс бүрэн хамаарна. (La Porta & Shleifer, 2008) 
Нөгөө талаас Дэлхийн Банкны судалгаагаар 2006 онд Монголын эдийн 
засаг дахь албан бус секторын эзлэх хувь 16,8 хувь, Үндэсний статистикийн 
хорооны тооцоогоор 2010 онд 13,7 хувь байсан нь харьцангуй бага үзүүлэлт 
юм. (Schneider, Buehn, & Montenegro, 2010; ҮСХ, 2013)

Монгол Улсад бизнес регистрийн санд бүртгэгдсэн идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж 2014, 2015 онуудад харгалзан 59’843, 
64’301 байжээ. (ҮСХ, 2015) Уг эх олонлогийн хувьд 95 хувийн итгэх түвшинд 
±2,5 хувь итгэх завсартай төлөөлөх түүврийн хэмжээ n=1500 бөгөөд бид 
1541 аж ахуйн мэдээллийг цуглууллаа.

Түүвэрт хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагаас асуулга анкетын 
аргаар мэдээлэл цуглуулж, мэдээллийн санг бүрдүүлсний дараа STATA 14.2 
программ хангамж ашиглан боловсруулж, шинжилгээ хийв. Судалгааны 
үндсэн хэрэглэгдэхүүн нь аж ахуйн нэгжүүдээс авах асуулга юм. Асуулга 
нь дараах хүрээг хамарсан болно. Үүнд:

Аж ахуйн нэгжийн үндсэн мэдээлэл Үйл ажиллагааны салбар, ажилчдын 
тоо, байршил, борлуулалтын орлого, байгуулагдсан он, салбар нэгжийн тоо 
гэх мэт суурь мэдээлэл,

Хэлцлийн зардал Бүртгэл, зөвшөөрөл, гааль, татвар, мэргэжлийн хяналт, 
дэд бүтэц, гэрээний хэрэгжилт гэх мэт хүрээнд үүсэх хэлцлийн зардалтай 
холбоотой мэдээлэл.
2.4. Судалгааны түүврийн үндсэн мэдээлэл

Санал асуулгад нийт 1541 ЖДҮ эрхлэгчид хамрагдсан бөгөөд үүний 
752 нь 2015 онд, 789 нь 2016 онд хамрагдсан болно. Энэхүү судалгаанд 
голчлон хэлцлийн зардал буюу төрийн үйлчилгээтэй холбоотой тоон бус 
зардлыг хэмжихийг зорьж байгаа тул хүн амын төвлөрөл ихтэй нийслэл 
болон аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдээс судалгааг авав. Түүвэрт 87,1 хувь нь 
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Улаанбаатар хотоос, 6,7 хувь нь Орхон аймгаас, 6,2 хувь нь Дархан-Уул 
аймгаас оролцов.

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчийн дийлэнх буюу 64,9 хувийг 
худалдаа үйлчил-гээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй өөрийн 
эзэмшлийн компаниуд эзэлж байна.

Зураг 2-1. Судалгааны түүвэр: 
салбар (%)

Зураг 2-2. Судалгааны түүвэр: 
байрны эзэмшлийн хэлбэр (%)
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

2.1

33.0

64.9

0 20 40 60 80

ХАА

Аж үйлдвэр

Бусад 57.9

39.2

2.9
0

20

40

60

80

Өөрийн 
эзэмшлийн

Бусдын 
эзэмшлийн 
түрээстэй

Бусдын 
эзэмшлийн 
түрээсгүй

1.2

17.7

54.0

27.2

0 20 40 60 80

1990 оноос өмнөх

1990-1999

2000-2009

2010 ба түүнээс хойш

Бичил, 
31.8

Жижиг, 
40.0

Дунд, 
28.2

12 
 

үйлчилгээтэй холбоотой тоон бус зардлыг хэмжихийг зорьж байгаа тул хүн амын төвлөрөл 
ихтэй нийслэл болон аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдээс судалгааг авав. Түүвэрт 87,1 хувь нь 
Улаанбаатар хотоос, 6,7 хувь нь Орхон аймгаас, 6,2 хувь нь Дархан-Уул аймгаас оролцов. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчийн дийлэнх буюу 64,9 хувийг худалдаа үйлчил-
гээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй өөрийн эзэмшлийн компаниуд эзэлж байна. 

 
ЗУРАГ 2-1.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

САЛБАР (%) 
ЗУРАГ 2-2.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 
БАЙРНЫ ЭЗЭМШЛИЙН ХЭЛБЭР (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

 
Борлуулалтын орлогоор нь аж ахуй нэгжийн хэмжээг тодорхойлсон бөгөөд үүнд 100 сая 
төгрөгөөс бага борлуулалттай бол бичил, 100-500 сая төгрөг бол жижиг, 500 саяас 3,2 
тэрбум төгрөг бол дунд аж ахуйн нэгж гэж ангиллаа. (Зураг 2-4) 

 
ЗУРАГ 2-3.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

БАЙГУУЛАГДСАН ОН (%) 
ЗУРАГ 2-4.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

БИЗНЕСИЙН АНГИЛАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

 
Судалгаанд оролцогсдын ихэнх нь 5-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 1-
9 ажилтантай, 31,8 хувь нь жилийн 100 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 40 
хувь нь жижиг компаниуд хамрагдсан байна. (Зураг 2-3, Хүснэгт 2-1) 

 
ХҮСНЭГТ 2-1.   ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДИЙН АЖИЛЧДЫН ТОО 

Ажилчдын тооны бүлэг Хувь 
1-9 51,9 

10-19 22,7 
20-49 18,2 
50+ 7,2 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

2.1

33.0

64.9

0 20 40 60 80

ХАА

Аж үйлдвэр

Бусад 57.9

39.2

2.9
0

20

40

60

80

Өөрийн 
эзэмшлийн

Бусдын 
эзэмшлийн 
түрээстэй

Бусдын 
эзэмшлийн 
түрээсгүй

1.2

17.7

54.0

27.2

0 20 40 60 80

1990 оноос өмнөх

1990-1999

2000-2009

2010 ба түүнээс хойш

Бичил, 
31.8

Жижиг, 
40.0

Дунд, 
28.2

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Борлуулалтын орлогоор нь аж ахуй нэгжийн хэмжээг тодорхойлсон 
бөгөөд үүнд 100 сая төгрөгөөс бага борлуулалттай бол бичил, 100-500 сая 
төгрөг бол жижиг, 500 саяас 3,2 тэрбум төгрөг бол дунд аж ахуйн нэгж гэж 
ангиллаа. (Зураг 2-4)

Зураг 2-3. Судалгааны түүвэр: 
байгуулагдсан он (%)

Зураг 2-4. Судалгааны түүвэр: 
бизнесийн ангилал (%)

12 
 

үйлчилгээтэй холбоотой тоон бус зардлыг хэмжихийг зорьж байгаа тул хүн амын төвлөрөл 
ихтэй нийслэл болон аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдээс судалгааг авав. Түүвэрт 87,1 хувь нь 
Улаанбаатар хотоос, 6,7 хувь нь Орхон аймгаас, 6,2 хувь нь Дархан-Уул аймгаас оролцов. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчийн дийлэнх буюу 64,9 хувийг худалдаа үйлчил-
гээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй өөрийн эзэмшлийн компаниуд эзэлж байна. 

 
ЗУРАГ 2-1.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

САЛБАР (%) 
ЗУРАГ 2-2.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 
БАЙРНЫ ЭЗЭМШЛИЙН ХЭЛБЭР (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

 
Борлуулалтын орлогоор нь аж ахуй нэгжийн хэмжээг тодорхойлсон бөгөөд үүнд 100 сая 
төгрөгөөс бага борлуулалттай бол бичил, 100-500 сая төгрөг бол жижиг, 500 саяас 3,2 
тэрбум төгрөг бол дунд аж ахуйн нэгж гэж ангиллаа. (Зураг 2-4) 

 
ЗУРАГ 2-3.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

БАЙГУУЛАГДСАН ОН (%) 
ЗУРАГ 2-4.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

БИЗНЕСИЙН АНГИЛАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

 
Судалгаанд оролцогсдын ихэнх нь 5-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 1-
9 ажилтантай, 31,8 хувь нь жилийн 100 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 40 
хувь нь жижиг компаниуд хамрагдсан байна. (Зураг 2-3, Хүснэгт 2-1) 

 
ХҮСНЭГТ 2-1.   ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДИЙН АЖИЛЧДЫН ТОО 

Ажилчдын тооны бүлэг Хувь 
1-9 51,9 

10-19 22,7 
20-49 18,2 
50+ 7,2 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

2.1

33.0

64.9

0 20 40 60 80

ХАА

Аж үйлдвэр

Бусад 57.9

39.2

2.9
0

20

40

60

80

Өөрийн 
эзэмшлийн

Бусдын 
эзэмшлийн 
түрээстэй

Бусдын 
эзэмшлийн 
түрээсгүй

1.2

17.7

54.0

27.2

0 20 40 60 80

1990 оноос өмнөх

1990-1999

2000-2009

2010 ба түүнээс хойш

Бичил, 
31.8

Жижиг, 
40.0

Дунд, 
28.2

12 
 

үйлчилгээтэй холбоотой тоон бус зардлыг хэмжихийг зорьж байгаа тул хүн амын төвлөрөл 
ихтэй нийслэл болон аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдээс судалгааг авав. Түүвэрт 87,1 хувь нь 
Улаанбаатар хотоос, 6,7 хувь нь Орхон аймгаас, 6,2 хувь нь Дархан-Уул аймгаас оролцов. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчийн дийлэнх буюу 64,9 хувийг худалдаа үйлчил-
гээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй өөрийн эзэмшлийн компаниуд эзэлж байна. 

 
ЗУРАГ 2-1.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

САЛБАР (%) 
ЗУРАГ 2-2.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 
БАЙРНЫ ЭЗЭМШЛИЙН ХЭЛБЭР (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

 
Борлуулалтын орлогоор нь аж ахуй нэгжийн хэмжээг тодорхойлсон бөгөөд үүнд 100 сая 
төгрөгөөс бага борлуулалттай бол бичил, 100-500 сая төгрөг бол жижиг, 500 саяас 3,2 
тэрбум төгрөг бол дунд аж ахуйн нэгж гэж ангиллаа. (Зураг 2-4) 

 
ЗУРАГ 2-3.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

БАЙГУУЛАГДСАН ОН (%) 
ЗУРАГ 2-4.   СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР: 

БИЗНЕСИЙН АНГИЛАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 

 
Судалгаанд оролцогсдын ихэнх нь 5-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 1-
9 ажилтантай, 31,8 хувь нь жилийн 100 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 40 
хувь нь жижиг компаниуд хамрагдсан байна. (Зураг 2-3, Хүснэгт 2-1) 

 
ХҮСНЭГТ 2-1.   ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДИЙН АЖИЛЧДЫН ТОО 

Ажилчдын тооны бүлэг Хувь 
1-9 51,9 

10-19 22,7 
20-49 18,2 
50+ 7,2 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Судалгаанд оролцогсдын ихэнх нь 5-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бөгөөд 1-9 тооны ажилчидтай, 31,8 хувь нь жилийн 100 хүртэлх 
сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 40 хувь нь жижиг компаниуд 
хамрагдсан байна. (Зураг 2-3, Хүснэгт 2-1)
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Хүснэгт 2-1. ЖДҮ эрхлэгчдийн ажилчдын тоо
Ажилчдын тооны бүлэг Хувь

1-9 51,9
10-19 22,7
20-49 18,2
50+ 7,2

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол

III. ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОРЧИН
3.1. Албан ёсны бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардал

ААН-ийг улсын бүртгэлд албан ёсоор бүртгүүлэх нь байгууллагадаа 
болон бизнесийн эзэд, ажилчдад аль алинд нь олон давуу тал авчирдаг. 
Бизнесийг үүсгэн байгуулсан хувь нийлүүлэгчид нөөцөө нэгтгэж, хууль 
ёсны аж ахуйн нэгж байгуулснаар төрийн байгууллага, банк санхүүгийн 
үйлчилгээ авах, шинэ зах зээлд нэвтрэх боломжтой болно. Ажилчид нь 
мөн хуулийн хамгаалалтад ордог. Ялангуяа хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
компани байгуулснаар компанийн эздийн санхүүгийн хариуцлага хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгөөр нь л хязгаарлагдах бөгөөд эздийн хувийн өмч 
эрсдэлд орохгүй юм. ААН-ийн бүртгэл энгийн хялбар байвал аж ахуйн 
нэгжүүд албан секторт үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, илүү сайн ажлын байр 
бий болгож, өөрсдөдөө болон төрд илүү их орлого бүрдүүлдэг. Энэ хэсэгт 
ЖДҮ-ийн салбарын бизнес эрхлэгчид бизнесээ эхлүүлэхэд хэр их зардал 
гаргаж байгааг нарийвчлан судлах юм.

Дэлхийн Банкны жил тутам гүйцэтгэдэг “Бизнес эрхлэхүй” судалгаанд 
тухайн улсад аж ахуйн нэгж байгуулахтай холбоотой зардал чирэгдэл хэр 
байгааг нарийвчлан хэмжиж, бусад улс оронтой харьцуулдаг. Уг судалгаанд 
10-50 ажилтантай, Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулдаг, 100 хувь 
дотоодын хөрөнгө оруулалттай, үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэггүй, жилийн 
борлуулалтын орлого нь нэг хүнд ноогдох жилийн ДНБ-ээс дор хаяж 100 
дахин их ХХК-г хамруулснаараа түүвэрлэлтийн хувьд бидний судалгаанаас 
ялгаатай болдог байна. Гол хэмждэг үзүүлэлтүүд нь хууль ёсоор бизнес 
эхлүүлэхэд шаардлагатай алхмын тоо (нэр авах, нотариатаар батлуулах, 
татвар ба нийгмийн даатгалд бүртгүүлэх, байгууллагын тамга авах гэх 
мэт), алхам бүрийг гүйцэтгэхэд шаардагдах хоног (зөвлөгөө мэдээлэлд 
зарцуулах хугацааг оруулаагүй, онлайнаар гүйцэтгэж болох алхмыг хагас 
өдөр зарцуулна гэж тооцдог), алхам бүрд шаардагдах албан ёсны төлбөр, 
хураамжийн зардал, бүртгүүлэхээс өмнө банканд байршуулах хөрөнгө зэрэг 
юм.
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Хүснэгт 3-1. Монголд бизнес эхлүүлэхэд шаардагдах алхам, хугацаа, зардал

№ Алхам Шаардах
хугацаа

Төлбөр
хураамж

1 Татварын ерөнхий газрын Улсын
бүртгэлийн хэлтэс дээр нэр шүүх

1 өдөр 500 төгрөг

2 Арилжааны банканд бүртгэлийн
хураамж төлөх

1 өдөр шимтгэлгүй

3 ОӨУБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн
хэлтэст бүртгүүлэх

7 өдөр 22’500 төгрөг

4 Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын
хэлтэст бүртгүүлэх

1 өдөр хураамжгүй

5 ААН-ийн тамга хийлгэх 1 өдөр 46’000 төгрөг
Эх сурвалж: (World Bank, 2014).

“Бизнес эрхлэхүй 2015” (World Bank, 2014) судалгаагаар бизнес 
эхлүүлэхэд албан ёсоор дараах 5 алхам хэрэгжүүлж, үүнд 11 өдөр, 79’000 
төгрөг зарцуулж байжээ. Энэ нь судалгаанд хамрагдсан 189 орноос 42-т 
орох сайн үзүүлэлт юм. (Хүснэгт 3-1)

Харин бид судалгаандаа аж ахуйн нэгжүүд бизнесээ эхлүүлэхэд 
шаардлагатай бусад зардал буюу уг ажлыг хариуцсан хүмүүсийн алдсан 
цаг хугацааны өртөг, мэдээлэл зөвлөгөө хайх зардал, төрийн байгууллагын 
шийдвэр хоцорсноос үүсэх алдагдал, албан бус төлбөр (авлига) гэх мэт “зах 
зээлийн бус хэлцлийн зардлыг” голлон авч үзэв. Үүнээс гадна байгууллагын 
бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар ямар эх сурвалжаас мэдээлэл зөвлөгөө 
авсан, бүртгэлийн ажлыг тухайн аж ахуйн нэгжээс хэн голлон хариуцсан, 
ижил төстэй байгууллагатай харьцуулахад тухайн байгууллагын албан ёсны 
бүртгэлийн үйл ажиллагаа хэр хэцүү байсан, Улсын бүртгэлийн газрын 
ЖДҮ-ийн бүртгэлд бүртгүүлсэн эсэх, бүртгүүлээгүй бол үүний шалтгаан, 
хэрвээ хэн нэгэнд компанийн бүртгэлийг хийж өгөхөөр бол хэдэн төгрөгөөр 
уг ажлыг хөөцөлдөж өгөх, бүртгэл хариуцсан төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа хэр хөнгөн шуурхай байсан, албан ёсоор бизнес эрхлэхийн 
хүндрэлтэй талууд юу болох, бизнесээ албан ёсоор хаах (дампуурах) хэр 
бэрхшээлтэй гэх мэт асуултаар нэмэлт мэдээлэл цуглууллаа.

Судалгаанд хамрагдсан 954 аж ахуйн нэгж бүртгэлийн үйл ажиллагаанд 
ямар нэг “зах зээлийн бус” хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд уг зардал 
дунджаар 822 мянган төгрөг байжээ. Энэ нь дунджаар борлуулалтын 
орлогынх нь 0,4 хувь юм.
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Хүснэгт 3-2. Бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардал
Зардал Зардал

гаргасан бай-
гууллагын тоо

Дундаж
зардал, мянган 

төгрөгөөр

Борлуулал-
тын орлогод 

эзлэх хувь
Бүртгэлийн мэдээлэл олж авах,
зөвлөгөө авахад гарсан зардал

432 311 0,25

Бүртгүүлэх, бүртгэл шинэчлэх,
төрийн байгууллагаас бүртгэл
удаасантай холбоотой алдагдсан 
боломжийн өртөг

913 700 0,31

Бүртгэлийн үеэр төлсөн
албан бус төлбөр

36 289 0,28

Бүртгэлтэй холбоотой нийт
хэлцлийн зардал

954 822 0,42

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол

Бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардлын дийлэнх нь уг ажлыг компанийн 
зүгээс хариуцсан ажилтнуудын зарцуулсан, хүлээсэн цаг хугацааны зардал 
байна. Бүртгэлийн ажлыг 1 хүн хариуцаж ажилласан тохиолдол 67 хувь, 2 хүн 
хариуцсан тохиолдол 24 хувь байна. Энэ зардал 912 байгууллагад дунджаар 
664 мянган төгрөг байжээ. Мөн хэлцлийн зардалд төрийн байгууллагын 
хариуцлагагүй байдлаас болж учирсан зардлуудыг оруулав. Тухайлбал, 
судалгаанд оролцогчдын 2,7 хувь нь бүртгүүлэх үед төрийн байгууллагын 
буруугаас ямар нэг бичиг баримт нь алга болж, үрэгдэж байжээ. Мөн бүртгэл 
хариуцсан төрийн байгууллага нь ЖДҮ-ийн 7,9 хувьд шийдвэрээ журамд 
зааснаас хоцроож гаргасан бөгөөд энэ чирэгдлийг ЖДҮ-үүд дунджаар 25 
хоног буюу 437 мянган төгрөг гэж үнэлжээ. Эдгээр алдагдсан боломжийн 
өртөг байгууллагын борлуулалтын орлогын 0,3 хувьтай тэнцэж байгаа юм.

ЖДҮ-ийн 28 хувь нь авлига, бэлэг сэлт зэрэг албан бус төлбөр төлбөл 
бүртгэлийн ажил хурдасна гэж итгэдэг бөгөөд 3,9 хувь нь бүртгэлтэй 
холбоотой ажил гүйцэтгэхдээ төрийн албан хаагчдад дунджаар 289 мянган 
төгрөгийн албан бус төлбөр төлжээ. (Хүснэгт 3-2)

Аж ахуйн нэгжүүдийн хэлцлийн зардлын дүнг ангилж харвал дийлэнх нь 
500 мянга хүртэлх төгрөг зарцуулсан бол 15 хувь нь 2,5 сая төгрөгөөс дээш 
зардал гаргажээ. Энэ зардлыг тухайн байгууллагын жилийн борлуулалтын 
орлогод нь харьцуулж харвал, аж ахуйн нэгжүүдийн тал илүү хувь нь жилийн 
борлуулалтын орлогынхоо 0,2 хувиас хэтрэхгүй бүртгэлийн хэлцлийн 
зардалтай тулгарсан байна. Гэхдээ 10 хувь нь жилийн борлуулалтын 
орлогынхоо 1 хувиас давах хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-1)

Уг үр дүнг харьцуулах зорилгоор нэмэлт асуулт асуун (Хэрвээ бусдад 
бүртгэлийг нь хариуцаж хийж өгвөл хэдэн төгрөгийн хөлс авах вэ?), 
хэлцлийн зардлыг ойролцоогоор үнэлүүлэхэд нийт судалгаанд оролцогчдын 
533 нь хариулт өгсөн байна. Тэд аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийг дунджаар 
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1,4 сая төгрөгөөр хийнэ гэж хариулжээ. Энэ нь тэдний бүртгэлд зарцуулсан 
дундаж хэлцлийн зардал (822 мянган төгрөг)-аас нэлээд өндөр байна.

Зураг 3-1. Бүртгэлтэй  
холбоотой хэлцлийн зардлын  

ачааллын тархалт (%)

Зураг 3-2. Бүртгэлтэй холбоотой 
Хэлцлийн зардлын ачааллын 

харьцуулалт (%)

15 
 

ЗУРАГ 3-1.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-2.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардлын ачаалал нь байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны 
салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээс хамаарч ЖДҮ-дэд ялгаатай байх нь ойлгомжтой. 
Тухайлбал, шинэ компаниудын борлуулалтын орлогод харьцуулсан хэлцлийн зардал бус-
даас өндөр байгаа бөгөөд эдгээр аж ахуйн нэгжийн борлуулалт бага байдагтай холбоотой. 
Мөн удаан ажилласан байгууллагууд бүртгэлийн талаар туршлагажиж, дараагийн удаад 
бүртгэлээ шинэчлэхдээ харьцангуй бага зардал гаргадаг байж болох юм. (Зураг 3-2) 

Харин үйл ажиллагааны салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдэд шинээр 
бүртгүүлэх, бүртгэлээ шинэчлэхтэй холбоотой хэлцлийн зардал харьцангуй их ачаалал 
учруулж байна. Хэдийгээр тус салбарынхан илүү бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА 
708 мянга, аж үйлдвэр 889 мянга, үйлчилгээ 790 мянган төгрөг) боловч тэдний 
борлуулалтын орлого бусад салбараас эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна. 
Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр хэлцлийн зардлын мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд 
хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 1,4 сая төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 0,7 сая, 
бичил бизнес эрхлэгчид 0,4 сая төгрөг байна. Мөн бизнесийн хэмжээ томрох тусам бүртгэл 
хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн үнэлэмж мэдэгдэхүйц өндөр байна. Гэхдээ 
борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ 
багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. (Зураг 3-2) 

Хэлцлийн зардлыг ажилчдын тоонд харьцуулбал, дунджаар нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 111 мянган төгрөг бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдийн дөрөвний нэг нь нэг 
ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянган төгрөгөөс их хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-3) 

 
ЗУРАГ 3-3.   НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ, 
БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН 

ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-4.   ЖДҮ-ИЙН АЛБАН ЁСНЫ 
БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ 

ШАЛТГААН (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн 
тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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ЗУРАГ 3-1.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-2.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардлын ачаалал нь байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны 
салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээс хамаарч ЖДҮ-дэд ялгаатай байх нь ойлгомжтой. 
Тухайлбал, шинэ компаниудын борлуулалтын орлогод харьцуулсан хэлцлийн зардал бус-
даас өндөр байгаа бөгөөд эдгээр аж ахуйн нэгжийн борлуулалт бага байдагтай холбоотой. 
Мөн удаан ажилласан байгууллагууд бүртгэлийн талаар туршлагажиж, дараагийн удаад 
бүртгэлээ шинэчлэхдээ харьцангуй бага зардал гаргадаг байж болох юм. (Зураг 3-2) 

Харин үйл ажиллагааны салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдэд шинээр 
бүртгүүлэх, бүртгэлээ шинэчлэхтэй холбоотой хэлцлийн зардал харьцангуй их ачаалал 
учруулж байна. Хэдийгээр тус салбарынхан илүү бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА 
708 мянга, аж үйлдвэр 889 мянга, үйлчилгээ 790 мянган төгрөг) боловч тэдний 
борлуулалтын орлого бусад салбараас эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна. 
Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр хэлцлийн зардлын мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд 
хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 1,4 сая төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 0,7 сая, 
бичил бизнес эрхлэгчид 0,4 сая төгрөг байна. Мөн бизнесийн хэмжээ томрох тусам бүртгэл 
хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн үнэлэмж мэдэгдэхүйц өндөр байна. Гэхдээ 
борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ 
багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. (Зураг 3-2) 

Хэлцлийн зардлыг ажилчдын тоонд харьцуулбал, дунджаар нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 111 мянган төгрөг бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдийн дөрөвний нэг нь нэг 
ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянган төгрөгөөс их хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-3) 

 
ЗУРАГ 3-3.   НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ, 
БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН 

ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-4.   ЖДҮ-ИЙН АЛБАН ЁСНЫ 
БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ 

ШАЛТГААН (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн 
тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

53.6

20.3
10.8

2.8 2.9
9.5

0

20

40

60

80

<0.2% 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0 %<

Хэлц.зардал ба борлуулалтын харьцаа 0.9
0.3

0.1
0.6

0.4
0.4

0.2
0.3

0.4
0.5

Бичил
Жижиг

Дунд
ХАА

Аж үйлдвэр
Үйлчилгээ

1990-ээс өмнө
1990-1999
2000-2009

2010-аас хойш

Х
эм

ж
ээ

С
ал

ба
р

Ба
йг

уу
-

ла
гд

са
н 

он

57.6

16.0 12.0 8.3 4.3 1.9
0

20

40

60

80

0-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000+

Мянган төгрөг 29.7

26.7

14.3

17.4

13.3

8.8

Бусад

Бүртгэлийн ач холбогдлын 
талаар мэдлэг, ойлголт муу

Хэрхэн бүртгүүлэхээ 
мэдэхгүй

Бүртгүүлсний ач холбогдол 
бага гэж үзсэн

Бүртгүүлэхэд зардал, 
чирэгдэл их байсан

Бүртгүүлэхээр хандсан 
боловч шаардлага хангаагүй

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардлын ачаалал нь байгуулагдсан он, 
үйл ажиллагааны салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээс хамаарч ЖДҮ-дэд 
ялгаатай байх нь ойлгомжтой. Тухайлбал, шинэ компаниудын борлуулалтын 
орлогод харьцуулсан хэлцлийн зардал бусдаас өндөр байгаа бөгөөд эдгээр аж 
ахуйн нэгжийн борлуулалт бага байдагтай холбоотой. Мөн удаан ажилласан 
байгууллагууд бүртгэлийн талаар туршлагажиж, дараагийн удаад бүртгэлээ 
шинэчлэхдээ харьцангуй бага зардал гаргадаг байж болох юм. (Зураг 3-2)

Харин үйл ажиллагааны салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес 
эрхлэгчдэд шинээр бүртгүүлэх, бүртгэлээ шинэчлэхтэй холбоотой хэлцлийн 
зардал харьцангуй их ачаалал учруулж байна. Хэдийгээр тус салбарынхан 
илүү бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА 708 мянга, аж үйлдвэр 889 
мянга, үйлчилгээ 790 мянган төгрөг) боловч тэдний борлуулалтын орлого 
бусад салбараас эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна.

Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр хэлцлийн зардлын мөнгөн дүнг 
харьцуулбал, дунд хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 1,4 сая төгрөг, 
жижиг бизнес эрхлэгчид 0,7 сая, бичил бизнес эрхлэгчид 0,4 сая төгрөг 
байна. Мөн бизнесийн хэмжээ томрох тусам бүртгэл хариуцсан ажилтны 
зарцуулсан цагийн үнэлэмж мэдэгдэхүйц өндөр байна. Гэхдээ борлуулалтын 
орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ 
багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. (Зураг 
3-2)

Хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллага дахь ажилчдын тоонд 
харьцуулбал, дунджаар нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 111 мянган 
төгрөг бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдийн дөрөвний нэг нь нэг ажилтанд ноогдох 
дүнгээр 100 мянган төгрөгөөс их хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-3)
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ЗУРАГ 3-1.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-2.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардлын ачаалал нь байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны 
салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээс хамаарч ЖДҮ-дэд ялгаатай байх нь ойлгомжтой. 
Тухайлбал, шинэ компаниудын борлуулалтын орлогод харьцуулсан хэлцлийн зардал бус-
даас өндөр байгаа бөгөөд эдгээр аж ахуйн нэгжийн борлуулалт бага байдагтай холбоотой. 
Мөн удаан ажилласан байгууллагууд бүртгэлийн талаар туршлагажиж, дараагийн удаад 
бүртгэлээ шинэчлэхдээ харьцангуй бага зардал гаргадаг байж болох юм. (Зураг 3-2) 

Харин үйл ажиллагааны салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдэд шинээр 
бүртгүүлэх, бүртгэлээ шинэчлэхтэй холбоотой хэлцлийн зардал харьцангуй их ачаалал 
учруулж байна. Хэдийгээр тус салбарынхан илүү бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА 
708 мянга, аж үйлдвэр 889 мянга, үйлчилгээ 790 мянган төгрөг) боловч тэдний 
борлуулалтын орлого бусад салбараас эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна. 
Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр хэлцлийн зардлын мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд 
хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 1,4 сая төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 0,7 сая, 
бичил бизнес эрхлэгчид 0,4 сая төгрөг байна. Мөн бизнесийн хэмжээ томрох тусам бүртгэл 
хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн үнэлэмж мэдэгдэхүйц өндөр байна. Гэхдээ 
борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ 
багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. (Зураг 3-2) 

Хэлцлийн зардлыг ажилчдын тоонд харьцуулбал, дунджаар нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 111 мянган төгрөг бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдийн дөрөвний нэг нь нэг 
ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянган төгрөгөөс их хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-3) 

 
ЗУРАГ 3-3.   НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ, 
БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН 

ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-4.   ЖДҮ-ИЙН АЛБАН ЁСНЫ 
БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ 

ШАЛТГААН (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн 
тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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ЗУРАГ 3-1.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-2.   БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардлын ачаалал нь байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны 
салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээс хамаарч ЖДҮ-дэд ялгаатай байх нь ойлгомжтой. 
Тухайлбал, шинэ компаниудын борлуулалтын орлогод харьцуулсан хэлцлийн зардал бус-
даас өндөр байгаа бөгөөд эдгээр аж ахуйн нэгжийн борлуулалт бага байдагтай холбоотой. 
Мөн удаан ажилласан байгууллагууд бүртгэлийн талаар туршлагажиж, дараагийн удаад 
бүртгэлээ шинэчлэхдээ харьцангуй бага зардал гаргадаг байж болох юм. (Зураг 3-2) 

Харин үйл ажиллагааны салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдэд шинээр 
бүртгүүлэх, бүртгэлээ шинэчлэхтэй холбоотой хэлцлийн зардал харьцангуй их ачаалал 
учруулж байна. Хэдийгээр тус салбарынхан илүү бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА 
708 мянга, аж үйлдвэр 889 мянга, үйлчилгээ 790 мянган төгрөг) боловч тэдний 
борлуулалтын орлого бусад салбараас эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна. 
Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр хэлцлийн зардлын мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд 
хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 1,4 сая төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 0,7 сая, 
бичил бизнес эрхлэгчид 0,4 сая төгрөг байна. Мөн бизнесийн хэмжээ томрох тусам бүртгэл 
хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн үнэлэмж мэдэгдэхүйц өндөр байна. Гэхдээ 
борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ 
багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. (Зураг 3-2) 

Хэлцлийн зардлыг ажилчдын тоонд харьцуулбал, дунджаар нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 111 мянган төгрөг бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдийн дөрөвний нэг нь нэг 
ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянган төгрөгөөс их хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-3) 

 
ЗУРАГ 3-3.   НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ, 
БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН 

ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-4.   ЖДҮ-ИЙН АЛБАН ЁСНЫ 
БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ 

ШАЛТГААН (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн 
тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

2007 онд батлагдсан ЖДҮ-ийн тухай хуульд заахдаа, ЖДҮ-ийн тусгай 
бүртгэлд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжийг ЖДҮ эрхлэгчид тооцож, холбогдох 
дэмжлэгт хамруулна гэсэн байна. Гэвч, Хөдөлмөрийн яамны ЖДҮ-ийн 
газрын мэдээлснээр, уг бүртгэлд маш цөөн (2500 орчим) аж ахуйн нэгж 
бүртгүүлжээ. Бид судалгааныхаа үеэр ЖДҮ эрхлэгчдээс уг бүртгэлд албан 
ёсоор бүртгүүлээгүй шалтгааныг асуухад, ерөнхийдөө уг бүртгэлийн ач 
холбогдлын талаар ойлголт, мэдээлэл муутай байгаа хариулт өгсөн юм. 
Гэхдээ уг бүртгэлтэй холбоотой зардал чирэгдлээс төвөгшөөсөн хувь ч 
чамгүй байжээ. (Зураг 3-4)

Бизнесээ хууль ёсоор эхлүүлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх олон 
сайн туршлагыг улс орнууд нэвтрүүлсэн байдаг. Тухайлбал, Дэлхийн 
банкны “Бизнес эрхлэхүй 2015” судалгаанд хамрагдсан 189 орны 97 нь 
онлайн бүртгэлийг нэвтрүүлсэн бол 100 нь бизнесийн бүртгэлийн нэг 
цэгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Харин манай улсын хувьд дээрх 
үйлчилгээнүүд хараахан нэвтрээгүй байсаар байна. Бизнес эхлүүлэхэд 
тодорхой хэмжээний хөрөнгийг банканд байршуулахыг зарим улс орон 
шаарддаг. Судалгаанд хамрагдсан орнуудаас 104 нь энэ шаардлагыг тавихаа 
больсон бөгөөд тэдгээрийн тоонд манай улс орсон нь бүртгэлтэй холбоотой 
зардал чирэгдлийг бууруулах сайн жишээнд тооцогдож байна.

Түүвэр судалгаанаас үзэхэд, бизнес эрхлэгчид бүртгэлтэй холбоотой 
мэдээлэл хайх, зөвлөгөө авахдаа төрийн байгууллагад хандахаас илүү 
мэргэжлийн хүмүүст хувийн журмаар хандах нь их байна. (Зураг 3-5) 
Нөгөө талаас, ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө бүртгэлийн байгууллагын 
үйлчилгээнд дунд зэргийн сэтгэл ханамжтай байна. (Зураг 3-6) Энэ нь 
бизнесийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийн хүртээмжийг нэмэх, үйлчилгээг 
сайжруулах шаардлагатайг харуулж байна.
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2007 онд батлагдсан ЖДҮ-ийн тухай хуульд заахдаа, ЖДҮ-ийн тусгай бүртгэлд 
бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжийг ЖДҮ эрхлэгчид тооцож, холбогдох дэмжлэгт хамруулна 
гэсэн байдаг. Гэвч, Хөдөлмөрийн яамны ЖДҮ-ийн газрын мэдээлснээр, уг бүртгэлд маш 
цөөн (2500 орчим) аж ахуйн нэгж бүртгүүлжээ. Бид судалгааныхаа үеэр ЖДҮ эрхлэгчдээс 
уг бүртгэлд албан ёсоор бүртгүүлээгүй шалтгааныг асуухад, ерөнхийдөө уг бүртгэлийн ач 
холбогдлын талаар ойлголт, мэдээлэл муутай байгаа хариулт өгсөн юм. Гэхдээ уг 
бүртгэлтэй холбоотой зардал чирэгдлээс төвөгшөөсөн хувь ч чамгүй байжээ. (Зураг 3-4) 

Бизнесээ хууль ёсоор эхлүүлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх олон сайн туршлагыг улс орнууд 
нэвтрүүлсэн байдаг. Тухайлбал, Дэлхийн банкны “Бизнес эрхлэхүй 2015” судалгаанд 
хамрагдсан 189 орны 97 нь онлайн бүртгэлийг нэвтрүүлсэн бол 100 нь бизнесийн 
бүртгэлийн нэг цэгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Харин манай улсын хувьд дээрх 
үйлчилгээнүүд хараахан нэвтрээгүй байсаар байна. Бизнес эхлүүлэхэд тодорхой хэмжээний 
хөрөнгийг банкинд байршуулахыг зарим улс орон шаарддаг. Судалгаанд хамрагдсан 
орнуудаас 104 нь энэ шаардлагыг тавихаа больсон бөгөөд тэдний тоонд манай улс орсон нь 
бүртгэлтэй холбоотой зардал чирэгдлийг бууруулах сайн жишээнд тооцогдож байна. 
Түүвэр судалгаанаас үзэхэд, бизнес эрхлэгчид бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл хайх, 
зөвлөгөө авахдаа төрийн байгууллагад хандахаас илүү мэргэжлийн хүмүүст хувийн 
журмаар хандах нь их байна. (Зураг 3-5) Нөгөө талаас, ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө 
бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээнд дунд зэргийн сэтгэл ханамжтай байна. (Зураг 3-6) 
Энэ нь бизнесийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийн хүртээмжийг нэмэх, үйлчилгээг 
сайжруулах шаардлагатайг харуулж байна. 

 
ЗУРАГ 3-5.   БҮРТГЭЛИЙН ТАЛААРХ 

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ (%) 
ЗУРАГ 3-6.   БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Дүгнэхэд, хэдийгээр ЖДҮ-үүд бизнесийн бүртгэлийн үйлчилгээ авах шаардлага бага гардаг 
боловч, бүртгэлтэй холбоотой гарах зардал чирэгдэл багагүй байна. 

3.2. Тусгай зөвшөөрөл ба мэргэжлийн хяналттай холбоотой хэлцлийн зардал 

Бизнесийн үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих нь төрийн зохицуулалтын 
түгээмэл хэлбэр юм. Аливаа орны төр ажилчдын болон хэрэглэгчдийн эрх, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, өрсөлдөөнийг шударга байлгах, 
онцгой нөөцийг хуваарилах гэх мэт зорилгоор бизнесийн үйл ажиллагааг зохицуулж, 
хязгаарлаж байдаг. Гэхдээ эдгээр зайлшгүй зохицуулалт үр ашигтай байж, бизнесийн үйл 
ажиллагаанд хэт их дарамт учруулахгүй байх шаардлагатай. Хэрвээ бизнесийн үйл 
ажиллагаанд зөвшөөрөл авах, хяналт шалгалтыг давахад их хэмжээний цаг хугацаа, мөнгө 
шаардагдаж байвал бизнесүүд уг зах зээлийг орхих, эсвэл авилга өгөх замаар зөвшөөрөл 
авч, хяналт шалгалтыг давах, эсвэл хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж олон нийтэд эрсдэл 
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2007 онд батлагдсан ЖДҮ-ийн тухай хуульд заахдаа, ЖДҮ-ийн тусгай бүртгэлд 
бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжийг ЖДҮ эрхлэгчид тооцож, холбогдох дэмжлэгт хамруулна 
гэсэн байдаг. Гэвч, Хөдөлмөрийн яамны ЖДҮ-ийн газрын мэдээлснээр, уг бүртгэлд маш 
цөөн (2500 орчим) аж ахуйн нэгж бүртгүүлжээ. Бид судалгааныхаа үеэр ЖДҮ эрхлэгчдээс 
уг бүртгэлд албан ёсоор бүртгүүлээгүй шалтгааныг асуухад, ерөнхийдөө уг бүртгэлийн ач 
холбогдлын талаар ойлголт, мэдээлэл муутай байгаа хариулт өгсөн юм. Гэхдээ уг 
бүртгэлтэй холбоотой зардал чирэгдлээс төвөгшөөсөн хувь ч чамгүй байжээ. (Зураг 3-4) 

Бизнесээ хууль ёсоор эхлүүлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх олон сайн туршлагыг улс орнууд 
нэвтрүүлсэн байдаг. Тухайлбал, Дэлхийн банкны “Бизнес эрхлэхүй 2015” судалгаанд 
хамрагдсан 189 орны 97 нь онлайн бүртгэлийг нэвтрүүлсэн бол 100 нь бизнесийн 
бүртгэлийн нэг цэгийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Харин манай улсын хувьд дээрх 
үйлчилгээнүүд хараахан нэвтрээгүй байсаар байна. Бизнес эхлүүлэхэд тодорхой хэмжээний 
хөрөнгийг банкинд байршуулахыг зарим улс орон шаарддаг. Судалгаанд хамрагдсан 
орнуудаас 104 нь энэ шаардлагыг тавихаа больсон бөгөөд тэдний тоонд манай улс орсон нь 
бүртгэлтэй холбоотой зардал чирэгдлийг бууруулах сайн жишээнд тооцогдож байна. 
Түүвэр судалгаанаас үзэхэд, бизнес эрхлэгчид бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл хайх, 
зөвлөгөө авахдаа төрийн байгууллагад хандахаас илүү мэргэжлийн хүмүүст хувийн 
журмаар хандах нь их байна. (Зураг 3-5) Нөгөө талаас, ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө 
бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээнд дунд зэргийн сэтгэл ханамжтай байна. (Зураг 3-6) 
Энэ нь бизнесийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийн хүртээмжийг нэмэх, үйлчилгээг 
сайжруулах шаардлагатайг харуулж байна. 

 
ЗУРАГ 3-5.   БҮРТГЭЛИЙН ТАЛААРХ 

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ (%) 
ЗУРАГ 3-6.   БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Дүгнэхэд, хэдийгээр ЖДҮ-үүд бизнесийн бүртгэлийн үйлчилгээ авах шаардлага бага гардаг 
боловч, бүртгэлтэй холбоотой гарах зардал чирэгдэл багагүй байна. 

3.2. Тусгай зөвшөөрөл ба мэргэжлийн хяналттай холбоотой хэлцлийн зардал 

Бизнесийн үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих нь төрийн зохицуулалтын 
түгээмэл хэлбэр юм. Аливаа орны төр ажилчдын болон хэрэглэгчдийн эрх, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, өрсөлдөөнийг шударга байлгах, 
онцгой нөөцийг хуваарилах гэх мэт зорилгоор бизнесийн үйл ажиллагааг зохицуулж, 
хязгаарлаж байдаг. Гэхдээ эдгээр зайлшгүй зохицуулалт үр ашигтай байж, бизнесийн үйл 
ажиллагаанд хэт их дарамт учруулахгүй байх шаардлагатай. Хэрвээ бизнесийн үйл 
ажиллагаанд зөвшөөрөл авах, хяналт шалгалтыг давахад их хэмжээний цаг хугацаа, мөнгө 
шаардагдаж байвал бизнесүүд уг зах зээлийг орхих, эсвэл авилга өгөх замаар зөвшөөрөл 
авч, хяналт шалгалтыг давах, эсвэл хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж олон нийтэд эрсдэл 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол

Энэ хэсгийг дүгнэхэд, хэдийгээр ЖДҮ-үүд бизнесийн бүртгэлийн 
үйлчилгээ авах шаардлага бага гардаг боловч бүртгэлтэй холбоотой гарах 
зардал чирэгдэл багагүй байна.
3.2. Тусгай зөвшөөрөл ба мэргэжлийн хяналттай холбоотой хэлцлийн 
зардал

Бизнесийн үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих нь төрийн 
зохицуулалтын түгээмэл хэлбэр юм. Аливаа орны төр ажилчдын болон 
хэрэглэгчдийн эрх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг 
хамгаалах, өрсөлдөөнийг шударга байлгах, онцгой нөөцийг хуваарилах зэрэг 
зорилгоор бизнесийн үйл ажиллагааг зохицуулж, хязгаарлаж байдаг. Гэхдээ 
эдгээр зайлшгүй зохицуулалт үр ашигтай байж, бизнесийн үйл ажиллагаанд 
хэт их дарамт учруулахгүй байх шаардлагатай. Хэрвээ бизнесийн үйл 
ажиллагаанд зөвшөөрөл авах, хяналт шалгалтыг давахад их хэмжээний цаг 
хугацаа, мөнгө шаардагдаж байвал бизнесүүд уг зах зээлийг орхих, эсвэл 
авлига өгөх замаар зөвшөөрөл авч, хяналт шалгалтыг давах, эсвэл хууль 
бусаар үйл ажиллагаа явуулж олон нийтэд эрсдэл учруулах зэргээр нийгэмд 
хохиролтой үр дүнд хүрнэ. Харин зөвшөөрөл авах, мэргэжлийн хяналтаар 
шалгуулах үйл ажиллагаа хялбар, энгийн, хямд байвал бүгд хожно.

Дэлхийн банкны “Бизнес эрхлэхүй 2015” (World Bank, 2014) судалгаанд 
барилгын салбарт бизнес эрхлэгч 200 мянган ам.доллароос дээш өртөгтэй, 
ерөнхий зориулалттай агуулахын барилгыг дэд бүтцийн хамт шинээр 
барих зөвшөөрөл авахад хэчнээн алхам, цаг хугацаа, зардал гаргаж байгааг 
судалжээ. Гол хэмждэг үзүүлэлтүүд нь хууль ёсоор агуулах барихад 
шаардлагатай алхмын тоо (холбогдох бүх баримт бичгийг бүрдүүлэх, 
тодорхойлолт, зөвшөөрөл авах, цахилгаан, цэвэр бохир усны системд 
холбуулах, агуулахыг бүртгүүлэх гэх мэт), алхам бүрийг гүйцэтгэхэд 
шаардагдах хоног (зөвлөгөө мэдээлэлд зарцуулах хугацааг оруулаагүй, 
онлайнаар гүйцэтгэж болох алхмыг хагас өдөр зарцуулна гэж тооцдог), 
зардал (зураг төсөл бэлтгэх, дэд бүтцэд холбогдох гэх мэт) зэрэг юм.
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зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Уг судалгаагаар агуулахын барилга барих зөвшөөрөл авахад Монголд 
албан ёсоор 16 алхам, 137 өдөр шаардагдах бөгөөд агуулахын өртгийн 0,02 
хувьтай тэнцэх зардал гардаг (288 сая орчим төгрөгийн агуулахын хувьд 70 
мянган төгрөг) гэжээ. Энэ нь судалгаанд хамрагдсан 189 орноос 74-д орох 
үзүүлэлт бөгөөд Зүүн ази, Номхон далайн бүсийн дундажтай ойролцоо 
байна.

Харин бид тайлангийн энэ хэсэгт ЖДҮ эрхлэгчид бизнесийн үйл ажиллагаа 
явуулахдаа шаардлагатай зөвшөөрөл лиценз авах, мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагатай харилцах явцад гаргаж буй “зах зээлийн бус хэлцлийн 
зардал” буюу уг ажлыг хариуцсан хүмүүсийн алдсан цаг хугацааны өртөг, 
мэдээлэл зөвлөгөө хайх зардал, төрийн байгууллагын шийдвэр хоцорсноос 
үүсэх алдагдал, албан бус элдэв төлбөр (авлига) гэх мэтийг авч үзлээ. Мөн 
эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөөг ямар эх сурвалжаас 
авдаг, тухайн үйл ажиллагааг байгууллагаас хэн голчлон хариуцдаг, ижил 
төстэй байгууллагатай харьцуулахад тухайн үйл ажиллагаа хэр төвөгтэй 
байсан, хэн нэгэнд бизнесийн тусгай зөвшөөрөл хөөцөлдөж өгөх бол хэдэн 
төгрөгөөр гүйцэтгэх, эдгээр үйл ажиллагааг эрхэлдэг төрийн байгууллагууд 
хэр хөнгөн шуурхай байсан гэх мэт асуултаар нэмэлт мэдээлэл цуглуулав.

3.2.1. Тусгай зөвшөөрөл авахтай холбоотой хэлцлийн зардал
Судалгаанд оролцогчдын тал буюу 55 хувь нь үйл ажиллагаа эрхлэхдээ 

ямар нэг зөвшөөрөл лиценз төрийн байгууллагаас авсан бөгөөд түүн дотроос 
62 хувь нь зөвшөөрлөө байнга шинэчлэх шаардлагатай байдаг ажээ. Бизнес 
эрхлэгчдийн 777 нь буюу 50,4 хувь нь тусгай зөвшөөрөл, лиценз авах үйл 
ажиллагаанд дунджаар 1,6 сая төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд 
энэ нь дунджаар борлуулалтын орлогын 0,84 хувь юм.

Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хэлцлийн зардлын дийлэнх нь уг 
ажлыг компанийн зүгээс хариуцсан ажилтнуудын зарцуулсан, хүлээсэн 
цаг хугацааны зардал байна. Мөн тусгай зөвшөөрөл хариуцсан төрийн 
байгууллага нь аж ахуйн нэгжүүдийн 17,5 хувьд шийдвэрээ хоцроож гарган 
чирэгдэл учруулжээ. Энэ хоёр төрлийн зардал нь нийлээд 756 байгууллагад 
дунджаар 1,4 сая орчим төгрөг буюу борлуулалтын орлогын 0,67 хувьтай 
тэнцэх зардал учруулжээ.
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Хүснэгт 3-3. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хэлцлийн зардал
Хэлцлийн зардлын төрөл Зардал

гаргасан 
ЖДҮ-ийн 

тоо

Дундаж
зардал, 
мянган 
төгрөг

Борлуулал-
тын орлогод 

эзлэх хувь

Тусгай зөвшөөрлийн талаар зөвлөгөө, 
мэдээлэл авахад гарсан зардал

354 498 0,4

Тусгай зөвшөөрөл авах, төрийн 
байгууллагаас зөвшөөрлийг удаасантай 
холбоотой алдагдсан боломжийн өртөг

756 1364 0,7

Тусгай зөвшөөрөл авах үед төлсөн 
албан бус төлбөр

38 1117 0,6

Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нийт 
хэлцлийн зардал

777 1609 0,8

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол.
Зөвшөөрөл авах ажлыг тухайн байгууллагаас ихэвчлэн 1-2 хүн (1 

хүн хариуцсан 56 хувь, 2 хүн хариуцсан 32 хувь) хариуцаж ажиллажээ. 
Энэ хэлцлийн зардалд төрийн байгууллагын хариуцлагагүй байдлаас 
болж учирсан зардлыг орууллаа. Тухайлбал, зөвшөөрөл авсан аж ахуйн 
нэгжүүдийн 17,5 хувь нь зөвшөөрлөө журамд заасан хугацаанаас хоцроож 
(13 хувь нь 3 сараас дээш хугацаагаар хоцорсон байна.) авчээ. Мөн ЖДҮ-
ийн 4,5 хувь нь тусгай зөвшөөрөл авахдаа төрийн албан хаагчдад дунджаар 
1,1 сая төгрөгийн ямар нэг албан бус төлбөр төлжээ. (Хүснэгт 3-3)

ЖДҮ-үүдэд тулгарсан хэлцлийн зардал ялгаатай бөгөөд тал хувь нь 500 
мянга хүртэлх төгрөгийг энэ төрлийн хэлцлийн зардалд гаргасан бол 7 хувь 
нь 5 сая төгрөгөөс дээш зардал гаргажээ. Энэ зардлыг тухайн байгууллагын 
жилийн борлуулалтын орлогод нь харьцуулж харвал, аж ахуйн нэгжүүдийн 
тал хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 0,2 хувиас хэтрэхгүй зөвшөөрлийн 
хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. Харин 16 хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 
1 хувиас давах энэ төрлийн хэлцлийн зардал гаргасан байна. (Зураг 3-7)

Зураг 3-7. Зөвшөөрөлтэй 
холбоотой Хэлцлийн зардлын  

ачааллын тархалт (%)

Зураг 3-8. Зөвшөөрөлтэй 
холбоотой хэлцлийн зардлын  

ачааллын харьцуулалт (%)

18 
 

ХҮСНЭГТ 3-3.   ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

Хэлцлийн зардлын төрөл 
Зардал 

гаргасан 
ЖДҮ-ийн тоо 

Дундаж 
зардал, мянган 

төгрөг 

Борлуулал- 
тын орлогод 

эзлэх хувь 
Тусгай зөвшөөрлийн талаар зөвлөгөө, 
мэдээлэл авахад гарсан зардал 354 498 0,4 

Тусгай зөвшөөрөл авах, төрийн 
байгууллагаас зөвшөөрлийг удаасантай 
холбоотой алдагдсан боломжийн өртөг 

756 1364 0,7 

Тусгай зөвшөөрөл авах үед төлсөн 
албан бус төлбөр 38 1117 0,6 

Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нийт 
хэлцлийн зардал 777 1609 0,8 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Зөвшөөрөл авах ажлыг тухайн байгууллагаас ихэвчлэн 1-2 хүн хариуцаж ажиллажээ. (1 хүн 
хариуцсан 56%, 2 хүн хариуцсан 32%) Энэ хэлцлийн зардалд төрийн байгууллагын 
хариуцлагагүй байдлаас болж учирсан зардлыг орууллаа. Тухайлбал, зөвшөөрөл авсан аж 
ахуйн нэгжүүдийн 17,5 хувь нь зөвшөөрлөө журамд заасан хугацаанаас хоцроож авчээ. 
(13% нь 3 сараас дээш хугацаагаар хоцорсон байна.) Мөн ЖДҮ-ийн 4,5 хувь нь тусгай 
зөвшөөрөл авахдаа төрийн албан хаагчдад дунджаар 1,1 сая төгрөгийн ямар нэг албан бус 
төлбөр төлжээ. (Хүснэгт 3-3) 

ЖДҮ-үүдэд тулгарсан хэлцлийн зардал ялгаатай бөгөөд тал хувь нь 500 мянга хүртэлх 
төгрөгийг энэ төрлийн хэлцлийн зардалд гаргасан бол 7 хувь нь 5 сая төгрөгөөс дээш зардал 
гаргажээ. Энэ зардлыг тухайн байгууллагын жилийн борлуулалтын орлогод нь харьцуулж 
харвал, аж ахуйн нэгжүүдийн тал хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 0,2 хувиас хэтрэхгүй 
зөвшөөрлийн хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. Харин 16 хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 
1 хувиас давах энэ төрлийн хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-7) 

 
ЗУРАГ 3-7.   ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН  
ТАРХАЛТ  (%) 

ЗУРАГ 3-8.   ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Уг үр дүнг харьцуулах зорилгоор нэмэлт асуулт асууж (хэрвээ бусдад тусгай зөвшөөрлийг 
нь хөөцөлдөж өгөх бол хэдэн төгрөгийн хөлс авах вэ?), хэлцлийн зардлыг ойролцоогоор 
үнэлүүлэхэд нийт судалгаанд оролцогчдын 421 нь тусгай зөвшөөрлийг дунджаар 1,6 сая 
төгрөгөөр авч өгнө гэж хариулжээ. Энэ нь тэдний тусгай зөвшөөрөл авахад зарцуулсан нийт 
хэлцлийн зардал (1,6 сая төгрөг)-тай aдил байна. 
Зөвшөөрөл авахтай холбоотой хэлцлийн зардлын ачааллыг тухайн аж ахуйн нэгжийн 
байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээр ялгаж авч үзье. 
Ингэхэд, уг хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод харьцуулсан харьцаа шинэ, хуучин 
компаниудын хооронд төдийлөн ялгаагүй байна. (Зураг 3-8) Харин үйл ажиллагааны 
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ХҮСНЭГТ 3-3.   ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

Хэлцлийн зардлын төрөл 
Зардал 

гаргасан 
ЖДҮ-ийн тоо 

Дундаж 
зардал, мянган 

төгрөг 

Борлуулал- 
тын орлогод 

эзлэх хувь 
Тусгай зөвшөөрлийн талаар зөвлөгөө, 
мэдээлэл авахад гарсан зардал 354 498 0,4 

Тусгай зөвшөөрөл авах, төрийн 
байгууллагаас зөвшөөрлийг удаасантай 
холбоотой алдагдсан боломжийн өртөг 

756 1364 0,7 

Тусгай зөвшөөрөл авах үед төлсөн 
албан бус төлбөр 38 1117 0,6 

Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нийт 
хэлцлийн зардал 777 1609 0,8 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Зөвшөөрөл авах ажлыг тухайн байгууллагаас ихэвчлэн 1-2 хүн хариуцаж ажиллажээ. (1 хүн 
хариуцсан 56%, 2 хүн хариуцсан 32%) Энэ хэлцлийн зардалд төрийн байгууллагын 
хариуцлагагүй байдлаас болж учирсан зардлыг орууллаа. Тухайлбал, зөвшөөрөл авсан аж 
ахуйн нэгжүүдийн 17,5 хувь нь зөвшөөрлөө журамд заасан хугацаанаас хоцроож авчээ. 
(13% нь 3 сараас дээш хугацаагаар хоцорсон байна.) Мөн ЖДҮ-ийн 4,5 хувь нь тусгай 
зөвшөөрөл авахдаа төрийн албан хаагчдад дунджаар 1,1 сая төгрөгийн ямар нэг албан бус 
төлбөр төлжээ. (Хүснэгт 3-3) 

ЖДҮ-үүдэд тулгарсан хэлцлийн зардал ялгаатай бөгөөд тал хувь нь 500 мянга хүртэлх 
төгрөгийг энэ төрлийн хэлцлийн зардалд гаргасан бол 7 хувь нь 5 сая төгрөгөөс дээш зардал 
гаргажээ. Энэ зардлыг тухайн байгууллагын жилийн борлуулалтын орлогод нь харьцуулж 
харвал, аж ахуйн нэгжүүдийн тал хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 0,2 хувиас хэтрэхгүй 
зөвшөөрлийн хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. Харин 16 хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 
1 хувиас давах энэ төрлийн хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 3-7) 

 
ЗУРАГ 3-7.   ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН  
ТАРХАЛТ  (%) 

ЗУРАГ 3-8.   ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Уг үр дүнг харьцуулах зорилгоор нэмэлт асуулт асууж (хэрвээ бусдад тусгай зөвшөөрлийг 
нь хөөцөлдөж өгөх бол хэдэн төгрөгийн хөлс авах вэ?), хэлцлийн зардлыг ойролцоогоор 
үнэлүүлэхэд нийт судалгаанд оролцогчдын 421 нь тусгай зөвшөөрлийг дунджаар 1,6 сая 
төгрөгөөр авч өгнө гэж хариулжээ. Энэ нь тэдний тусгай зөвшөөрөл авахад зарцуулсан нийт 
хэлцлийн зардал (1,6 сая төгрөг)-тай aдил байна. 
Зөвшөөрөл авахтай холбоотой хэлцлийн зардлын ачааллыг тухайн аж ахуйн нэгжийн 
байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээр ялгаж авч үзье. 
Ингэхэд, уг хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод харьцуулсан харьцаа шинэ, хуучин 
компаниудын хооронд төдийлөн ялгаагүй байна. (Зураг 3-8) Харин үйл ажиллагааны 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.
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Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Уг үр дүнг харьцуулах зорилгоор нэмэлт асуулт асууж (Хэрвээ бусдад 
тусгай зөвшөөрлийг нь хөөцөлдөж өгөх бол хэдэн төгрөгийн хөлс авах 
вэ?), хэлцлийн зардлыг ойролцоогоор үнэлүүлэхэд нийт судалгаанд 
оролцогчдын 421 нь тусгай зөвшөөрлийг дунджаар 1,6 сая төгрөгөөр авч 
өгнө гэж хариулжээ. Энэ нь тэдний тусгай зөвшөөрөл авахад зарцуулсан 
нийт хэлцлийн зардал (1,6 сая төгрөг)-тай aдил байна.

Зөвшөөрөл авахтай холбоотой хэлцлийн зардлын ачааллыг тухайн аж 
ахуйн нэгжийн байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны салбар, бизнесийн 
хэмжээ зэргээр ялгаж авч үзье. Ингэхэд, уг хэлцлийн зардлын борлуулалтын 
орлогод харьцуулсан харьцаа шинэ, хуучин компаниудын хооронд төдийлөн 
ялгаагүй байна. (Зураг 3-8) Харин үйл ажиллагааны салбараар авч үзвэл, 
хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл 
авахад харьцангуй их хэлцлийн зардалтай тулгарч байна. Хэдийгээр тус 
салбарынхан мөнгөн дүнгээрээ харьцангуй бага хэлцлийн зардалтай 
тулгардаг (ХАА-1,5 сая, аж үйлдвэр-2,3 сая, үйлчилгээ-1,2 сая төгрөг) 
боловч тэдний борлуулалтын орлого бусад салбараасаа эрс бага байгаа нь уг 
ачааллыг нэмж байна. Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр уг хэлцлийн зардлын 
мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 2,2 
сая төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 1,5 сая, бичил бизнес эрхлэгчид 0,9 
сая төгрөг байна. Мөн бизнесийн хэмжээ томрох тусам тусгай зөвшөөрөл 
хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн үнэлэмж эрс өндөр байна. Гэхдээ 
борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч үзэхэд аж ахуйн 
нэгжийн хэмжээ багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байна.

Зөвшөөрөлтэй холбоотой хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагад 
ажилчдын тоотой харьцуулж харвал, аж ахуйн нэгжийн гуравны нэг нь нэг 
ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянгаас дээш төгрөгийн хэлцлийн зардал 
гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 217 мянган 
төгрөг байна. (Зураг 3-9)

Зураг 3-9. Зөвшөөрөлтэй 
холбоотой, Нэг ажилтанд ноогдох 

хэлцлийн зардлын тархалт (%)

Зураг 3-10. Тусгай зөвшөөрлийн 
талаарх мэдээллийн эх сурвалж (%)
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салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл 
авахад харьцангуй их хэлцлийн зардалтай тулгарч байна. Хэдийгээр тус салбарынхан 
мөнгөн дүнгээрээ харьцангуй бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА-1,5 сая, аж үйлдвэр-
2,3 сая, үйлчилгээ-1,2 сая төгрөг) боловч тэдний борлуулалтын орлого бусад салбараасаа 
эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна. Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр тус хэлцлийн 
зардлын мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 2,2 сая 
төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 1,5 сая, бичил бизнес эрхлэгчид 0,9 сая төгрөг байна. Мөн 
бизнесийн хэмжээ томрох тусам тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн 
үнэлэмж эрс өндөр байна. Гэхдээ борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч 
үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байна. 
Зөвшөөрөлтэй холбоотой хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагад ажилчдын тоотой 
харьцуулж харвал, аж ахуйн нэгжийн гуравны нэг нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 
мянгаас дээш төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 217 мянган төгрөг байна. (Зураг 3-9) 

 
ЗУРАГ 3-9.   ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ, 

НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ ХЭЛЦЛИЙН 
ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-10.   ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН 
ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ 

СУРВАЛЖ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 

Ерөнхийдөө бизнес эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээлэл хайх, зөвлөгөө 
авахдаа төрийн албан эх сурвалжаас илүүтэй мэргэжлийн хүмүүст хандах нь их байна. 
(Зураг 3-10) 

Гэхдээ ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө тус-
гай зөвшөөрөл олгодог төрийн байгуул-
лагын үйлчилгээнд сэтгэл ханамж харь-
цангуй сайн байна. (Зураг 3-11) 

3.2.2. Мэргэжлийн хяналттай 
холбоотой хэлцлийн зардал 

Судалгаанд оролцогчдын 27 хувьд нь 
өнгөрсөн жил мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага ямар нэг асуудлаар ханджээ. 
Хандсан асуудлын дийлэнх нь эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн стандарт байв. 
(Зураг 3-12) Нарийвчилж харвал, сүү-
лийн нэг жилд мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага бичил бизнес эрхлэгчдийн (80 хувь нь үйлчилгээ эрхэлдэг) 75 хувьд эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн, 7 хувьд галын аюулгүй байдал, 6 хувьд хөдөлмөр хамгааллын шалгалт 
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ЗУРАГ 3-11.   ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛ- 

ГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл 
авахад харьцангуй их хэлцлийн зардалтай тулгарч байна. Хэдийгээр тус салбарынхан 
мөнгөн дүнгээрээ харьцангуй бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА-1,5 сая, аж үйлдвэр-
2,3 сая, үйлчилгээ-1,2 сая төгрөг) боловч тэдний борлуулалтын орлого бусад салбараасаа 
эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна. Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр тус хэлцлийн 
зардлын мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 2,2 сая 
төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 1,5 сая, бичил бизнес эрхлэгчид 0,9 сая төгрөг байна. Мөн 
бизнесийн хэмжээ томрох тусам тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн 
үнэлэмж эрс өндөр байна. Гэхдээ борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч 
үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байна. 
Зөвшөөрөлтэй холбоотой хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагад ажилчдын тоотой 
харьцуулж харвал, аж ахуйн нэгжийн гуравны нэг нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 
мянгаас дээш төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 217 мянган төгрөг байна. (Зураг 3-9) 

 
ЗУРАГ 3-9.   ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ, 

НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ ХЭЛЦЛИЙН 
ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-10.   ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН 
ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ 

СУРВАЛЖ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 

Ерөнхийдөө бизнес эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээлэл хайх, зөвлөгөө 
авахдаа төрийн албан эх сурвалжаас илүүтэй мэргэжлийн хүмүүст хандах нь их байна. 
(Зураг 3-10) 

Гэхдээ ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө тус-
гай зөвшөөрөл олгодог төрийн байгуул-
лагын үйлчилгээнд сэтгэл ханамж харь-
цангуй сайн байна. (Зураг 3-11) 

3.2.2. Мэргэжлийн хяналттай 
холбоотой хэлцлийн зардал 

Судалгаанд оролцогчдын 27 хувьд нь 
өнгөрсөн жил мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага ямар нэг асуудлаар ханджээ. 
Хандсан асуудлын дийлэнх нь эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн стандарт байв. 
(Зураг 3-12) Нарийвчилж харвал, сүү-
лийн нэг жилд мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага бичил бизнес эрхлэгчдийн (80 хувь нь үйлчилгээ эрхэлдэг) 75 хувьд эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн, 7 хувьд галын аюулгүй байдал, 6 хувьд хөдөлмөр хамгааллын шалгалт 
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ЗУРАГ 3-11.   ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛ- 

ГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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Зураг 3-11. Тусгай зөвшөөрөл олгоХ 
төрийн байгууллагын үйлчил-гээний үнэлгээ (%)
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салбараар авч үзвэл, хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл 
авахад харьцангуй их хэлцлийн зардалтай тулгарч байна. Хэдийгээр тус салбарынхан 
мөнгөн дүнгээрээ харьцангуй бага хэлцлийн зардалтай тулгардаг (ХАА-1,5 сая, аж үйлдвэр-
2,3 сая, үйлчилгээ-1,2 сая төгрөг) боловч тэдний борлуулалтын орлого бусад салбараасаа 
эрс бага байгаа нь уг ачааллыг нэмж байна. Аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр тус хэлцлийн 
зардлын мөнгөн дүнг харьцуулбал дунд хэмжээний бизнес эрхлэгчид дунджаар 2,2 сая 
төгрөг, жижиг бизнес эрхлэгчид 1,5 сая, бичил бизнес эрхлэгчид 0,9 сая төгрөг байна. Мөн 
бизнесийн хэмжээ томрох тусам тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ажилтны зарцуулсан цагийн 
үнэлэмж эрс өндөр байна. Гэхдээ борлуулалтын орлогод ноогдох хэлцлийн зардлыг авч 
үзэхэд аж ахуйн нэгжийн хэмжээ багасах тусам зардлын ачаалал нэмэгдэж байна. 
Зөвшөөрөлтэй холбоотой хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагад ажилчдын тоотой 
харьцуулж харвал, аж ахуйн нэгжийн гуравны нэг нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 
мянгаас дээш төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 217 мянган төгрөг байна. (Зураг 3-9) 
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ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 

Ерөнхийдөө бизнес эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээлэл хайх, зөвлөгөө 
авахдаа төрийн албан эх сурвалжаас илүүтэй мэргэжлийн хүмүүст хандах нь их байна. 
(Зураг 3-10) 

Гэхдээ ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө тус-
гай зөвшөөрөл олгодог төрийн байгуул-
лагын үйлчилгээнд сэтгэл ханамж харь-
цангуй сайн байна. (Зураг 3-11) 
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холбоотой хэлцлийн зардал 

Судалгаанд оролцогчдын 27 хувьд нь 
өнгөрсөн жил мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага ямар нэг асуудлаар ханджээ. 
Хандсан асуудлын дийлэнх нь эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн стандарт байв. 
(Зураг 3-12) Нарийвчилж харвал, сүү-
лийн нэг жилд мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага бичил бизнес эрхлэгчдийн (80 хувь нь үйлчилгээ эрхэлдэг) 75 хувьд эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн, 7 хувьд галын аюулгүй байдал, 6 хувьд хөдөлмөр хамгааллын шалгалт 
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ЗУРАГ 3-11.   ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛ- 

ГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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тооцоолол.

Ерөнхийдөө бизнес 
эрхлэгчид тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбоотой 
мэдээлэл хайх, зөвлөгөө 
авахдаа төрийн албан эх 
сурвалжаас илүүтэй 
мэргэжлийн хүмүүст 
хандах нь их байна. (Зураг 
3-10)

Гэхдээ ЖДҮ эрхлэгчид 
ерөнхийдөө тусгай 
зөвшөөрөл олгодог 
төрийн байгууллагын 
үйлчилгээнд сэтгэл 
ханамж харьцангуй сайн 
байна. (Зураг 3-11)

3.2.2. Мэргэжлийн хяналттай холбоотой хэлцлийн зардал
Судалгаанд оролцогчдын 27 хувьд нь өнгөрсөн жил мэргэжлийн 

хяналтын байгууллага ямар нэг асуудлаар ханджээ. Хандсан асуудлын 
дийлэнх нь эрүүл ахуй, ариун цэврийн стандарт байв. (Зураг 3-12) 
Нарийвчилж харвал, сүүлийн нэг жилд мэргэжлийн хяналтын байгууллага 
бичил бизнес эрхлэгчдийн (80 хувь нь үйлчилгээ эрхэлдэг) 75 хувьд эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн, 7 хувьд галын аюулгүй байдал, 6 хувьд хөдөлмөр 
хамгааллын шалгалт хийжээ. Харин дунд хэмжээний ЖДҮ-ийн 46 хувьд нь 
эрүүл ахуй, ариун цэврийн, 26 хувьд хөдөлмөр хамгаалал, 11 хувьд барилга 
ашиглалтын асуудлаар хандсан байна.

Зураг 3-12. Мэргэжлийн хяналтын 
газраас хандсан асуудлууд (%)

Зураг 3-13. Мэргэжлийн хяналтын 
газартай харилцах хэлцлийн зардлын 

ачааллын тархалт (%)
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хийжээ. Харин дунд хэмжээний ЖДҮ-ийн 46 хувьд нь эрүүл ахуй, ариун цэврийн, 26 хувьд 
хөдөлмөр хамгаалал, 11 хувьд барилга ашиглалтын асуудлаар ханджээ. 

 

ЗУРАГ 3-12.   МХГ-ААС ХАНДСАН 
АСУУДЛУУД (%) 

ЗУРАГ 3-13.   МХГ-ТАЙ ХАРИЛЦАХ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Бизнес эрхлэгчид МХГ-ын тавьсан шаардлагыг биелүүлэхийн тулд дунджаар 1,3 сая 
төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд энэ нь борлуулалтын орлогын 0,7 хувь юм. 
(Хүснэгт 3-4) МХГ-тай харилцахад гарсан хэлцлийн зардалд шууд зардал дийлэнх хувийг 
эзэлж байгаа бол уг ажлыг компанийн зүгээс хариуцсан ажилтнуудын зарцуулсан, хүлээсэн 
цаг хугацааны зардал харьцангуй бага хувийг эзэлж байгаа юм. 

 
ХҮСНЭГТ 3-4.   МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ШААРДЛАГАТАЙ 

ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

Зардал 
Зардал 

гаргасан бай-
гууллагын тоо 

Дундаж зардал, 
мянган төгрөг 

Борлуулал- 
тын орлогод 

эзлэх хувь 
МХГ-ын шаардлагыг биелүүлэхэд 
гарсан шууд зардал 324 1143 0,7 

МХГ-тай харилцах асуудлыг хариуцсан 
хүмүүсийн цалин хөлс 385 342 0,2 

МХГ-ын тавьсан асуудлыг шийдвэрлүү-
лэхийн тулд төлсөн албан бус төлбөр 29 239 0,2 

МХГ-тай харилцахад гарсан нийт 
хэлцлийн зардал 406 1254 0,7 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Энэхүү хэлцлийн зардлын дүнг ангилж харвал, ААН-ийн 49 хувь нь 500 мянга хүртэлх 
төгрөгийн хэлцлийн зардалтай тулгарсан бол 7 хувь нь 5 сая төгрөгөөс дээш зардал 
гаргажээ. Энэ зардлыг тухайн байгууллагын жилийн борлуулалтын орлогод нь харьцуул-
бал, ААН-ийн тал хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 0,2 хувиас хэтрэхгүй, 17 хувь нь 
борлуулалтын орлогынхоо 1 хувиас давах хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. (Зураг 3-13) 

МХГ-тай харилцах хэлцлийн зардлын ачааллыг тухайн аж ахуйн нэгжийн байгуулагдсан 
он, үйл ажиллагааны салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээр ялгаж авч үзье. Харьцуулж үзэхэд, 
уг хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод харьцуулсан харьцаа шинэ компанид 
харьцангуй өндөр байна. Энэ нь нэг талаас, шинэ байгууллагын борлуулалтын орлого бага 
тул хэлцлийн зардлын эзлэх хувь их байдагтай холбоотой боловч нөгөө талаас, үйл 
ажиллагаа нь жигдэрч амжаагүй шинэ байгууллагуудад янз бүрийн зөрчил гарч, МХГ-аас 
шаардлага тавих тохиолдол элбэг байдагтай холбоотой. (Зураг 3-14) 
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хийжээ. Харин дунд хэмжээний ЖДҮ-ийн 46 хувьд нь эрүүл ахуй, ариун цэврийн, 26 хувьд 
хөдөлмөр хамгаалал, 11 хувьд барилга ашиглалтын асуудлаар ханджээ. 
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ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Бизнес эрхлэгчид МХГ-ын тавьсан шаардлагыг биелүүлэхийн тулд дунджаар 1,3 сая 
төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд энэ нь борлуулалтын орлогын 0,7 хувь юм. 
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цаг хугацааны зардал харьцангуй бага хувийг эзэлж байгаа юм. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Энэхүү хэлцлийн зардлын дүнг ангилж харвал, ААН-ийн 49 хувь нь 500 мянга хүртэлх 
төгрөгийн хэлцлийн зардалтай тулгарсан бол 7 хувь нь 5 сая төгрөгөөс дээш зардал 
гаргажээ. Энэ зардлыг тухайн байгууллагын жилийн борлуулалтын орлогод нь харьцуул-
бал, ААН-ийн тал хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 0,2 хувиас хэтрэхгүй, 17 хувь нь 
борлуулалтын орлогынхоо 1 хувиас давах хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. (Зураг 3-13) 

МХГ-тай харилцах хэлцлийн зардлын ачааллыг тухайн аж ахуйн нэгжийн байгуулагдсан 
он, үйл ажиллагааны салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээр ялгаж авч үзье. Харьцуулж үзэхэд, 
уг хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод харьцуулсан харьцаа шинэ компанид 
харьцангуй өндөр байна. Энэ нь нэг талаас, шинэ байгууллагын борлуулалтын орлого бага 
тул хэлцлийн зардлын эзлэх хувь их байдагтай холбоотой боловч нөгөө талаас, үйл 
ажиллагаа нь жигдэрч амжаагүй шинэ байгууллагуудад янз бүрийн зөрчил гарч, МХГ-аас 
шаардлага тавих тохиолдол элбэг байдагтай холбоотой. (Зураг 3-14) 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.
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Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Бизнес эрхлэгчид МХГ-ын тавьсан шаардлагыг биелүүлэхийн тулд 
дунджаар 1,3 сая төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд энэ нь 
борлуулалтын орлогын 0,7 хувь юм. (Хүснэгт 3-4) МХГ-тай харилцахад 
гарсан хэлцлийн зардалд шууд зардал дийлэнх хувийг эзэлж байгаа бол уг 
ажлыг компанийн зүгээс хариуцсан ажилтнуудын зарцуулсан, хүлээсэн цаг 
хугацааны зардал харьцангуй бага хувийг эзэлж байгаа юм.

Хүснэгт 3-4. Мэргэжлийн хяналтын газрын шаардлагатай 
холбоотой хэлцлийн зардал

Зардал Зардал гаргасан 
бай-гууллагын 

тоо

Дундаж зардал, 
мянган төгрөг

Борлуулал-
тын орлогод

эзлэх хувь
МХГ-ын шаардлагыг биелүүлэхэд 
гарсан шууд зардал

324 1143 0,7

МХГ-тай харилцах асуудлыг 
хариуцсан хүмүүсийн цалин хөлс

385 342 0,2

МХГ-ын тавьсан асуудлыг 
шийдвэрлүү-лэхийн тулд төлсөн 
албан бус төлбөр

29 239 0,2

МХГ-тай харилцахад гарсан нийт 
хэлцлийн зардал

406 1254 0,7

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол.

Энэхүү хэлцлийн зардлын дүнг ангилж харвал, ААН-ийн 49 хувь нь 500 
мянга хүртэлх төгрөгийн хэлцлийн зардалтай тулгарсан бол 7 хувь нь 5 сая 
төгрөгөөс дээш зардал гаргасан байна.. Энэ зардлыг тухайн байгууллагын 
жилийн борлуулалтын орлогод нь харьцуулбал, ААН-ийн тал хувь нь 
борлуулалтын орлогынхоо 0,2 хувиас хэтрэхгүй, 17 хувь нь борлуулалтын 
орлогынхоо 1 хувиас давах хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. (Зураг 3-13)

МХГ-тай харилцах хэлцлийн зардлын ачааллыг тухайн аж ахуйн нэгжийн 
байгуулагдсан он, үйл ажиллагааны салбар, бизнесийн хэмжээ зэргээр ялгаж 
авч үзье. Харьцуулж үзэхэд, уг хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод 
харьцуулсан харьцаа шинэ компанид харьцангуй өндөр байна. Энэ нь нэг 
талаас, шинэ байгууллагын борлуулалтын орлого бага тул хэлцлийн зардлын 
эзлэх хувь их байдагтай холбоотой боловч нөгөө талаас, үйл ажиллагаа нь 
жигдэрч амжаагүй шинэ байгууллагуудад янз бүрийн зөрчил гарч, МХГ-аас 
шаардлага тавих тохиолдол элбэг байдагтай холбоотой. (Зураг 3-14)

Үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд энэ талын хэлцлийн зардлын 
ачаалал төдийлөн ялгаагүй байна. Харин бизнесийн хэмжээ жижиг байх 
тусам МХГ-тай харилцах зардлын ачаалал их байна.

МХГ-тай харилцах хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагад ажилчдын 
тоотой харьцуулж харвал, аж ахуйн нэгжийн 70 хувь нь нэг ажилтанд 
ноогдох дүнгээр 100 мянгаас доош, 6 хувь нь 500 мянгаас дээш төгрөгийн 
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хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн 
зардал 178 мянган төгрөг байна.

Зураг 3-14. МХГ-тай харилцах 
хэлцлийн зардлын ачааллын 

харьцуулалт (%)

Зураг 3-15. Мэргэжлийн хяналтын 
газрын үйлчилгээний  

үнэлгээ (%)

21 
 

Үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд энэ талын хэлцлийн зардлын ачаалал төдийлөн 
ялгаагүй байна. Харин бизнесийн хэмжээ жижиг байх тусам МХГ-тай харилцах зардлын 
ачаалал их байна. 
МХГ-тай харилцах хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагад ажилчдын тоотой харьцуулж 
харвал, аж ахуйн нэгжийн 70 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянгаас доош, 6 
хувь нь 500 мянгаас дээш төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд 
ноогдох хэлцлийн зардал 178 мянган төгрөг байна. 

 
ЗУРАГ 3-14.   МХГ-ТАЙ ХАРИЛЦАХ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-15.   МХГ-ЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ҮНЭЛГЭЭ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Хэдийгээр бизнесийн үйл ажиллагаанд тодорхой зардал чирэгдэл учруулдаг боловч, тэдний 
эрсдэлийг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө мэргэж-
лийн хяналтын байгууллагын үйлчилгээнд сэтгэл ханамж сайтай байна. (Зураг 3-15) 

3.3. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой хэлцлийн зардал 

Бизнесийн хөгжилд нөлөөлөгч нэг гол хүчин зүйл нь бизнесийн түншүүдийн хоорондын 
гэрээнүүд хэлцлийн зардал багатай хэрэгжүүлэх явдал. Манай улсад бизнесийн харилцаанд 
тулгарч буй, гэрээний хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэмжсэн 
судалгаа одоогоор хийгдээгүй байна. Бид энэ судалгаагаар уг зардлыг хэмжихийг оролдлоо. 
Ингэхдээ гэрээний хэрэгжилтийг хангах, маргаан шийдвэрлэх явцад гарах хэлцлийн 
зардлыг хэмжсэн ба эдгээр нь зах зээлийн бус хэлцлийн зардал юм. Харьцуулах үүднээс, 
бизнесийн түншүүдтэй гэрээ байгуулахaд гарах зах зээлийн хэлцлийн зардлыг ч хэмжихийг 
зорилоо. 

Бизнесийн үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжихийн тулд ажилтнуудтай, бэлтгэн нийлүү-
лэгчидтэй, худалдан авагчидтай байгуулсан гэрээ зардал, чирэгдэл багатай, үр дүнтэй 
хэрэгждэг байх ёстой. Гэвч бизнесийн харилцааны явцад гэрээ зөрчигдөх, маргаан гарах, 
бизнес гэмт халдлагад өртөх тохиолдол гардаг. Энэ үед гэрээний хэрэгжилтийг хангах, 
маргааныг шийдвэрлэх, өмчлөх эрхийг хамгаалахын тулд төрийн байгууллагын оролцоо 
шаардагдана. Гол асуудал нь аливаа улс оронд гэрээний хэрэгжилтийг хангах төрийн 
оролцоо аль болох үр дүнтэй, үр ашигтай байх явдал юм. 
Энэ судалгаанд тухайн аж ахуйн нэгж бизнесийн түншүүдтэйгээ сүүлийн гурван жилд 
гэрээний хэрэгжилтийн талаар маргаан үүсгэж байсан эсэхийг тодруулахад тэдний 8,1 хувь 
нь ийм маргаан үүсгэж байжээ. Харин маргаанаа гол төлөв хоорондоо гэрээг дахин 
хэлэлцэж шинэчлэх, эсвэл шүүхэд хандаж шийдүүлсэн байна. 
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Үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд энэ талын хэлцлийн зардлын ачаалал төдийлөн 
ялгаагүй байна. Харин бизнесийн хэмжээ жижиг байх тусам МХГ-тай харилцах зардлын 
ачаалал их байна. 
МХГ-тай харилцах хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагад ажилчдын тоотой харьцуулж 
харвал, аж ахуйн нэгжийн 70 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянгаас доош, 6 
хувь нь 500 мянгаас дээш төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд 
ноогдох хэлцлийн зардал 178 мянган төгрөг байна. 

 
ЗУРАГ 3-14.   МХГ-ТАЙ ХАРИЛЦАХ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-15.   МХГ-ЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ҮНЭЛГЭЭ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Хэдийгээр бизнесийн үйл ажиллагаанд тодорхой зардал чирэгдэл учруулдаг боловч, тэдний 
эрсдэлийг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө мэргэж-
лийн хяналтын байгууллагын үйлчилгээнд сэтгэл ханамж сайтай байна. (Зураг 3-15) 

3.3. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой хэлцлийн зардал 

Бизнесийн хөгжилд нөлөөлөгч нэг гол хүчин зүйл нь бизнесийн түншүүдийн хоорондын 
гэрээнүүд хэлцлийн зардал багатай хэрэгжүүлэх явдал. Манай улсад бизнесийн харилцаанд 
тулгарч буй, гэрээний хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэмжсэн 
судалгаа одоогоор хийгдээгүй байна. Бид энэ судалгаагаар уг зардлыг хэмжихийг оролдлоо. 
Ингэхдээ гэрээний хэрэгжилтийг хангах, маргаан шийдвэрлэх явцад гарах хэлцлийн 
зардлыг хэмжсэн ба эдгээр нь зах зээлийн бус хэлцлийн зардал юм. Харьцуулах үүднээс, 
бизнесийн түншүүдтэй гэрээ байгуулахaд гарах зах зээлийн хэлцлийн зардлыг ч хэмжихийг 
зорилоо. 

Бизнесийн үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжихийн тулд ажилтнуудтай, бэлтгэн нийлүү-
лэгчидтэй, худалдан авагчидтай байгуулсан гэрээ зардал, чирэгдэл багатай, үр дүнтэй 
хэрэгждэг байх ёстой. Гэвч бизнесийн харилцааны явцад гэрээ зөрчигдөх, маргаан гарах, 
бизнес гэмт халдлагад өртөх тохиолдол гардаг. Энэ үед гэрээний хэрэгжилтийг хангах, 
маргааныг шийдвэрлэх, өмчлөх эрхийг хамгаалахын тулд төрийн байгууллагын оролцоо 
шаардагдана. Гол асуудал нь аливаа улс оронд гэрээний хэрэгжилтийг хангах төрийн 
оролцоо аль болох үр дүнтэй, үр ашигтай байх явдал юм. 
Энэ судалгаанд тухайн аж ахуйн нэгж бизнесийн түншүүдтэйгээ сүүлийн гурван жилд 
гэрээний хэрэгжилтийн талаар маргаан үүсгэж байсан эсэхийг тодруулахад тэдний 8,1 хувь 
нь ийм маргаан үүсгэж байжээ. Харин маргаанаа гол төлөв хоорондоо гэрээг дахин 
хэлэлцэж шинэчлэх, эсвэл шүүхэд хандаж шийдүүлсэн байна. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Хэдийгээр бизнесийн үйл ажиллагаанд тодорхой зардал чирэгдэл 
учруулдаг боловч, тэдний эрсдэлийг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг 
тул ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
үйлчилгээнд сэтгэл ханамж сайтай байна. (Зураг 3-15)
3.3. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой хэлцлийн зардал

Бизнесийн хөгжилд нөлөөлөгч нэг гол хүчин зүйл нь бизнесийн 
түншүүдийн хоорондын гэрээнүүд хэлцлийн зардал багатай хэрэгжүүлэх 
явдал. Манай улсад бизнесийн харилцаанд тулгарч буй, гэрээний 
хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэмжсэн судалгаа 
одоогоор хийгдээгүй байна. Бид энэ судалгаагаар уг зардлыг хэмжихийг 
оролдлоо. Ингэхдээ гэрээний хэрэгжилтийг хангах, маргаан шийдвэрлэх 
явцад гарах хэлцлийн зардлыг хэмжсэн ба эдгээр нь зах зээлийн бус хэлцлийн 
зардал юм. Харьцуулах үүднээс, бизнесийн түншүүдтэй гэрээ байгуулахaд 
гарах зах зээлийн хэлцлийн зардлыг ч хэмжихийг зорилоо.

Бизнесийн үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжихийн тулд ажилтнуудтай, 
бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй, худалдан авагчидтай байгуулсан гэрээ зардал, 
чирэгдэл багатай, үр дүнтэй хэрэгждэг байх ёстой. Гэвч бизнесийн 
харилцааны явцад гэрээ зөрчигдөх, маргаан гарах, бизнес гэмт халдлагад 
өртөх тохиолдол гардаг. Энэ үед гэрээний хэрэгжилтийг хангах, маргааныг 
шийдвэрлэх, өмчлөх эрхийг хамгаалахын тулд төрийн байгууллагын оролцоо 
шаардагдана. Гол асуудал нь аливаа улс оронд гэрээний хэрэгжилтийг 
хангах төрийн оролцоо аль болох үр дүнтэй, үр ашигтай байх явдал юм.

Энэ судалгаанд тухайн аж ахуйн нэгж бизнесийн түншүүдтэйгээ сүүлийн 
гурван жилд гэрээний хэрэгжилтийн талаар маргаан үүсгэж байсан эсэхийг 
тодруулахад тэдний 8,1 хувь нь ийм маргаан үүсгэж байжээ. Харин маргаанаа 
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гол төлөв хоорондоо гэрээг дахин хэлэлцэж шинэчлэх, эсвэл шүүхэд хандах 
зэргээр шийдсэн байна.

Зураг 3-16. Маргаан 
шийдвэрлэсэн байдал (%)

Зураг 3-17. Гэрээг хэрэгжүүлэх 
хэлцлийн зардлын тархалт (%)
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ЗУРАГ 3-16.   МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭСЭН 
БАЙДАЛ (%) 

ЗУРАГ 3-17.   ГЭРЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Гэрээний маргаан гарсан үед бизнес эрхлэгчид уг маргааныг жилд дунджаар 1,6 сая 
төгрөгийн шууд зардал (өмгөөлөгчийн хөлс, шүүхийн төлбөр, нотариатын төлбөр гэх мэт), 
2,0 сая төгрөгийн шууд бус зардал (алдсан цаг хугацаа, мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй бусад 
зардал)-аар шийдвэрлэжээ. Мөн 10 бизнес эрхлэгч маргаанаа шийдүүлэхийн тулд дунджаар 
718 мянган төгрөгийн албан бус төлбөр төлжээ. 
Гэрээний маргаан үүсгэсэн бизнес эрхлэгчдийн 92 хувь нь уг маргаан шийдвэрлэх үйл 
ажиллагаанд дунджаар 2,9 сая төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд энэ нь дунджаар 
тэдний борлуулалтын орлогын 1,7 хувь болж байна. (Хүснэгт 3-5) 

 
ХҮСНЭГТ 3-5.   ГЭРЭЭНИЙ МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

Зардал 
Зардал 

гаргасан бай-
гууллагын тоо 

Дундаж зардал, 
мянган 

төгрөгөөр 

Борлуулал-
тын орлогод 

эзлэх хувь 
Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан шууд зардал 108 1558 1,0 

Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан шууд бус зардал 77 2048 1,1 

Гэрээний маргааныг шийдүүлэхээр 
төлсөн албан бус төлбөр 10 718 0,6 

Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан нийт зах зээлийн бус 
хэлцлийн зардал 

115 2897 1,7 

Гэрээ байгуулахтай холбоотой 
гарах зах зээлийн хэлцлийн зардал 1121 1234 0,6 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Хэдийгээр гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргаан харьцангуй бага гардаг боловч ийм 
маргаан шийдвэрлэх нь гэрээг байгуулахтай холбоотой гарах зах зээлийн хэлцлийн 
зардлаас өндөр зардал учруулдаг болохыг дээрх хүснэгт харуулж байна. Энд гэрээ бай-
гуулахтай холбоотой зах зээлийн хэлцлийн зардлыг хэмжихдээ тухайн аж ахуйн нэгж 
бэлтгэн нийлүүлэгч олж авах ба гэрээ байгуулах, худалдан авагч олж авах ба гэрээ 
байгуулахад гарах мөнгөөр илэрхийлэгдэх шууд зардал, мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй шууд 
бус зардлыг (зарцуулсан цаг гэх мэт) нийтэд нь авч үзэв. 
Харин гэрээний маргаан шийдвэрлэхэд гарах хэлцлийн зардал аж ахуйн нэгжүүдэд хэр 
дарамт учруулдгийг тодруулж харвал, маргаан үүсгэсэн байгууллагуудын 14 хувь нь 
борлуулалтын орлогынхоо 2,5 хувиас их хэлцлийн зардлыг жилд гаргажээ. (Зураг 3-17) 

Дээрх хэлцлийн зардлын дарамтыг тухайн бизнесийн байгуулагдсан он, салбар, хэмжээ 
зэргээр ангилж авч үзье. Доорх зургаас харахад байгуулагдаад олон жил болсон аж ахуйн 
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ЗУРАГ 3-16.   МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭСЭН 
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ЗУРАГ 3-17.   ГЭРЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Гэрээний маргаан гарсан үед бизнес эрхлэгчид уг маргааныг жилд дунджаар 1,6 сая 
төгрөгийн шууд зардал (өмгөөлөгчийн хөлс, шүүхийн төлбөр, нотариатын төлбөр гэх мэт), 
2,0 сая төгрөгийн шууд бус зардал (алдсан цаг хугацаа, мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй бусад 
зардал)-аар шийдвэрлэжээ. Мөн 10 бизнес эрхлэгч маргаанаа шийдүүлэхийн тулд дунджаар 
718 мянган төгрөгийн албан бус төлбөр төлжээ. 
Гэрээний маргаан үүсгэсэн бизнес эрхлэгчдийн 92 хувь нь уг маргаан шийдвэрлэх үйл 
ажиллагаанд дунджаар 2,9 сая төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд энэ нь дунджаар 
тэдний борлуулалтын орлогын 1,7 хувь болж байна. (Хүснэгт 3-5) 

 
ХҮСНЭГТ 3-5.   ГЭРЭЭНИЙ МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

Зардал 
Зардал 

гаргасан бай-
гууллагын тоо 

Дундаж зардал, 
мянган 

төгрөгөөр 

Борлуулал-
тын орлогод 

эзлэх хувь 
Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан шууд зардал 108 1558 1,0 

Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан шууд бус зардал 77 2048 1,1 

Гэрээний маргааныг шийдүүлэхээр 
төлсөн албан бус төлбөр 10 718 0,6 

Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан нийт зах зээлийн бус 
хэлцлийн зардал 

115 2897 1,7 

Гэрээ байгуулахтай холбоотой 
гарах зах зээлийн хэлцлийн зардал 1121 1234 0,6 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Хэдийгээр гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргаан харьцангуй бага гардаг боловч ийм 
маргаан шийдвэрлэх нь гэрээг байгуулахтай холбоотой гарах зах зээлийн хэлцлийн 
зардлаас өндөр зардал учруулдаг болохыг дээрх хүснэгт харуулж байна. Энд гэрээ бай-
гуулахтай холбоотой зах зээлийн хэлцлийн зардлыг хэмжихдээ тухайн аж ахуйн нэгж 
бэлтгэн нийлүүлэгч олж авах ба гэрээ байгуулах, худалдан авагч олж авах ба гэрээ 
байгуулахад гарах мөнгөөр илэрхийлэгдэх шууд зардал, мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй шууд 
бус зардлыг (зарцуулсан цаг гэх мэт) нийтэд нь авч үзэв. 
Харин гэрээний маргаан шийдвэрлэхэд гарах хэлцлийн зардал аж ахуйн нэгжүүдэд хэр 
дарамт учруулдгийг тодруулж харвал, маргаан үүсгэсэн байгууллагуудын 14 хувь нь 
борлуулалтын орлогынхоо 2,5 хувиас их хэлцлийн зардлыг жилд гаргажээ. (Зураг 3-17) 

Дээрх хэлцлийн зардлын дарамтыг тухайн бизнесийн байгуулагдсан он, салбар, хэмжээ 
зэргээр ангилж авч үзье. Доорх зургаас харахад байгуулагдаад олон жил болсон аж ахуйн 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн,  
судлаачдын тооцоолол.

Гэрээний маргаан гарсан үед бизнес эрхлэгчид уг маргааныг жилд 
дунджаар 1,6 сая төгрөгийн шууд зардал (өмгөөлөгчийн хөлс, шүүхийн 
төлбөр, нотариатын төлбөр гэх мэт), 2,0 сая төгрөгийн шууд бус зардал 
(алдсан цаг хугацаа, мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй бусад зардал)-аар 
шийдвэрлэжээ. Мөн 10 бизнес эрхлэгч маргаанаа шийдүүлэхийн тулд 
дунджаар 718 мянган төгрөгийн албан бус төлбөр төлсөн байна.

Гэрээний маргаан үүсгэсэн бизнес эрхлэгчдийн 92 хувь нь уг маргаан 
шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд дунджаар 2,9 сая төгрөгийн хэлцлийн зардал 
гаргасан бөгөөд энэ нь дунджаар тэдний борлуулалтын орлогын 1,7 хувь 
болж байна. (Хүснэгт 3-5)

Хүснэгт 3-5. Гэрээний маргаан шийдвэрлэхтэй холбоотой хэлцлийн зардал
Зардал Зардал 

гаргасан бай-
гууллагын тоо

Дундаж 
зардал, мянган 

төгрөгөөр

Борлуулал-
тын орлогод

эзлэх хувь
Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан шууд зардал

108 1558 1,0

Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан шууд бус зардал

77 2048 1,1

Гэрээний маргааныг шийдүүлэхээр 
төлсөн албан бус төлбөр

10 718 0,6

Гэрээний маргааныг шийдвэрлэхэд 
гарсан нийт зах зээлийн бус 
хэлцлийн зардал

115 2897 1,7

Гэрээ байгуулахтай холбоотой 
гарах зах зээлийн хэлцлийн зардал

1121 1234 0,6

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол
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Хэдийгээр гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргаан харьцангуй бага 
гардаг боловч ийм маргаан шийдвэрлэх нь гэрээг байгуулахтай холбоотой 
гарах зах зээлийн хэлцлийн зардлаас өндөр зардал учруулдаг болохыг дээрх 
хүснэгт харуулж байна. Энд гэрээ байгуулахтай холбоотой зах зээлийн 
хэлцлийн зардлыг хэмжихдээ тухайн аж ахуйн нэгж бэлтгэн нийлүүлэгч 
олж авах ба гэрээ байгуулах, худалдан авагч олж авах ба гэрээ байгуулахад 
гарах мөнгөөр илэрхийлэгдэх шууд зардал, мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй 
шууд бус зардлыг (зарцуулсан цаг гэх мэт) нийтэд нь авч үзэв.

Харин гэрээний маргаан шийдвэрлэхэд гарах хэлцлийн зардал аж ахуйн 
нэгжүүдэд хэр дарамт учруулдгийг тодруулж харвал, маргаан үүсгэсэн 
байгууллагуудын 14 хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 2,5 хувиас их 
хэлцлийн зардлыг жилд гаргажээ. (Зураг 3-17)

Дээрх хэлцлийн зардлын дарамтыг тухайн бизнесийн байгуулагдсан он, 
салбар, хэмжээ зэргээр ангилж авч үзье. Доорх зургаас харахад байгуулагдаад 
олон жил болсон аж ахуйн нэгжүүдэд уг зардлын дарамт маш бага байна. Энэ 
нь нэг талаас, олон жил ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын 
орлого их байх хандлагатай тул хэлцлийн зардлын эзлэх хувь бага байгаатай 
холбоотой боловч, нөгөө талаас, тэд олон жилийн туршлагадаа тулгуур-лан 
гэрээнд гарсан маргааныг зардал багатай шийддэг давуу талтай холбоотой. 
(Зураг 3-18)

Зураг 3-18. Гэрээний маргаан 
шийд-вэрлэх хэлцлийн зардлын 

ачааллын харьцуулалт (%)

Зураг 3-19. Нэг ажилтанд ноогдох, 
гэрээний маргаантай холбоотой 

хэлцлийн зардлын тархалт (%)
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нэгжүүдэд уг зардлын дарамт маш бага байна. Энэ нь нэг талаас, олон жил ажиллаж байгаа 
аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлого их байх хандлагатай тул хэлцлийн зардлын эзлэх 
хувь бага байгаатай холбоотой боловч, нөгөө талаас, тэд олон жилийн туршлагадаа тулгуур-
лан гэрээнд гарсан маргааныг зардал багатай шийддэг давуу талтай холбоотой. (Зураг 3-18) 

 
ЗУРАГ 3-18.   ГЭРЭЭНИЙ МАРГААН ШИЙД-

ВЭРЛЭХ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-19. НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ, 
ГЭРЭЭНИЙ МАРГААНТАЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Уг хэлцлийн зардлын дарамт нь ХАА-н бизнес эрхлэгчдэд маш бага дарамт учруулж байгаа 
нь энэ салбарын аж ахуйн нэгжүүд маргаан бараг үүсгээгүй, борлуулалтын орлого ихтэй, 
гарсан маргааныг харьцангуй зардал багатай шийдвэрлэдэгтэй холбоотой. Энэ дарамтыг 
бизнесийн хэмжээгээр харвал, бичил бизнес эрхлэгчдэд учрах дарамт харьцангуй их байна.  
Хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагын ажилчдын тоотой харьцуулбал, аж ахуйн нэгжийн 
49 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянгаас доош, 9 хувь нь 1 саяас дээш 
төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 287 
мянган төгрөг байна. (Зураг 3-19) 

Энэхүү түүвэр судалгаанд гэрээний хэрэгжилтээс гадна байгууллагын өмчлөх эрхийг 
хангах асуудлыг авч үзлээ. Гэхдээ зөвхөн тухайн байгууллага гэмт халдлагад өртсөн 
тохиолдлыг асууж, оруулав. Судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийн 9,9 хувь нь 
сүүлийн гурван жилд ямар нэг гэмт халдлагад өртөж, 8,6 хувь нь ямар нэг материаллаг 
хохирол амсжээ. Уг хохирлын дундаж хэмжээ 2,5 сая төгрөг байжээ. Тэдний 78 хувь нь 
халдлагад өртсөнийхөө дараа ямар нэг арга хэмжээ авсан бөгөөд дийлэнх нь эрх бүхий 
төрийн байгууллагад хандсан (58 хувь)-аас гадна цөөнгүй тохиолдолд халдлага хийсэн 
этгээдэд төлбөр төлөх (9 хувь), гуравдагч бүлэглэл, хувь хүнд хандах (6 хувь) зэрэг арга 
хэмжээ авчээ. Гэмт халдлагад өртсөн бизнес эрхлэгчдийн 58 хувь нь цаашид дахин 
халдлагад өртөхгүйн тулд жилд дунджаар 740 мянган төгрөгийн нэмэлт зардал гаргажээ. 

3.4. Төрийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой хэлцлийн зардал 

Хөгжиж буй орнуудын хувьд бичил, жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжилд төрөөс баримтлах 
бодлого нэн чухал байдаг. Ялангуяа, тухайн улсад бизнес шинээр эрхлэх, эсвэл бизнесээ 
өргөжүүлж, хөгжүүлэхэд орчин хэр таатай байдаг талаар олон улсын байгууллагууд нэлээд 
судалсан байдаг. Бизнес эрхлэх орчин таатай байгаа бол төрийн институц сайн ажиллаж, 
аливаа бизнесийн үйл ажиллагаанд төрийн бодлого дэмжлэг үзүүлж байна гэсэн үг. 

Энэ хэсэгт бид төрөөс бизнесийн орчны талаар явуулж буй бодлого, төрийн бараа, 
үйлчилгээний худалдан авалттай холбоотойгоор ЖДҮ эрхлэгчдэд учирч буй хэлцлийн 
зардлын эх сурвалжийг тодорхойлж, түүнийг ойролцоогоор хэмжсэн үр дүнг авч үзнэ. 
Түүвэр судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 43,7 хувь нь ЖДҮ-ийн талаарх төрийн 
бодлоготой холбоотой мэдээлэл муу, мэдээлэлгүй гэж хариулсан (Зураг 3-20) бол төрийн 
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нэгжүүдэд уг зардлын дарамт маш бага байна. Энэ нь нэг талаас, олон жил ажиллаж байгаа 
аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлого их байх хандлагатай тул хэлцлийн зардлын эзлэх 
хувь бага байгаатай холбоотой боловч, нөгөө талаас, тэд олон жилийн туршлагадаа тулгуур-
лан гэрээнд гарсан маргааныг зардал багатай шийддэг давуу талтай холбоотой. (Зураг 3-18) 

 
ЗУРАГ 3-18.   ГЭРЭЭНИЙ МАРГААН ШИЙД-

ВЭРЛЭХ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-19. НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ, 
ГЭРЭЭНИЙ МАРГААНТАЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Уг хэлцлийн зардлын дарамт нь ХАА-н бизнес эрхлэгчдэд маш бага дарамт учруулж байгаа 
нь энэ салбарын аж ахуйн нэгжүүд маргаан бараг үүсгээгүй, борлуулалтын орлого ихтэй, 
гарсан маргааныг харьцангуй зардал багатай шийдвэрлэдэгтэй холбоотой. Энэ дарамтыг 
бизнесийн хэмжээгээр харвал, бичил бизнес эрхлэгчдэд учрах дарамт харьцангуй их байна.  
Хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагын ажилчдын тоотой харьцуулбал, аж ахуйн нэгжийн 
49 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянгаас доош, 9 хувь нь 1 саяас дээш 
төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 287 
мянган төгрөг байна. (Зураг 3-19) 

Энэхүү түүвэр судалгаанд гэрээний хэрэгжилтээс гадна байгууллагын өмчлөх эрхийг 
хангах асуудлыг авч үзлээ. Гэхдээ зөвхөн тухайн байгууллага гэмт халдлагад өртсөн 
тохиолдлыг асууж, оруулав. Судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийн 9,9 хувь нь 
сүүлийн гурван жилд ямар нэг гэмт халдлагад өртөж, 8,6 хувь нь ямар нэг материаллаг 
хохирол амсжээ. Уг хохирлын дундаж хэмжээ 2,5 сая төгрөг байжээ. Тэдний 78 хувь нь 
халдлагад өртсөнийхөө дараа ямар нэг арга хэмжээ авсан бөгөөд дийлэнх нь эрх бүхий 
төрийн байгууллагад хандсан (58 хувь)-аас гадна цөөнгүй тохиолдолд халдлага хийсэн 
этгээдэд төлбөр төлөх (9 хувь), гуравдагч бүлэглэл, хувь хүнд хандах (6 хувь) зэрэг арга 
хэмжээ авчээ. Гэмт халдлагад өртсөн бизнес эрхлэгчдийн 58 хувь нь цаашид дахин 
халдлагад өртөхгүйн тулд жилд дунджаар 740 мянган төгрөгийн нэмэлт зардал гаргажээ. 

3.4. Төрийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой хэлцлийн зардал 

Хөгжиж буй орнуудын хувьд бичил, жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжилд төрөөс баримтлах 
бодлого нэн чухал байдаг. Ялангуяа, тухайн улсад бизнес шинээр эрхлэх, эсвэл бизнесээ 
өргөжүүлж, хөгжүүлэхэд орчин хэр таатай байдаг талаар олон улсын байгууллагууд нэлээд 
судалсан байдаг. Бизнес эрхлэх орчин таатай байгаа бол төрийн институц сайн ажиллаж, 
аливаа бизнесийн үйл ажиллагаанд төрийн бодлого дэмжлэг үзүүлж байна гэсэн үг. 

Энэ хэсэгт бид төрөөс бизнесийн орчны талаар явуулж буй бодлого, төрийн бараа, 
үйлчилгээний худалдан авалттай холбоотойгоор ЖДҮ эрхлэгчдэд учирч буй хэлцлийн 
зардлын эх сурвалжийг тодорхойлж, түүнийг ойролцоогоор хэмжсэн үр дүнг авч үзнэ. 
Түүвэр судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 43,7 хувь нь ЖДҮ-ийн талаарх төрийн 
бодлоготой холбоотой мэдээлэл муу, мэдээлэлгүй гэж хариулсан (Зураг 3-20) бол төрийн 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Уг хэлцлийн зардал нь ХАА-н бизнес эрхлэгчдэд маш бага дарамт 
учруулж байгаа нь энэ салбарын аж ахуйн нэгжүүд маргаан бараг үүсгээгүй, 
борлуулалтын орлого ихтэй, гарсан маргааныг харьцангуй зардал багатай 
шийдвэрлэдэгтэй холбоотой. Энэ дарамтыг бизнесийн хэмжээгээр харвал, 
бичил бизнес эрхлэгчдэд учрах дарамт харьцангуй их байна. 

Хэлцлийн зардлыг тухайн байгууллагын ажилчдын тоотой харьцуулбал, 
аж ахуйн нэгжийн 49 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 100 мянгаас 
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доош, 9 хувь нь 1 саяас дээш төгрөгийн хэлцлийн зардал гаргажээ. Дунджаар 
нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 287 мянган төгрөг байна. (Зураг 
3-19)

Энэхүү түүвэр судалгаанд гэрээний хэрэгжилтээс гадна байгууллагын 
өмчлөх эрхийг хангах асуудлыг авч үзлээ. Гэхдээ зөвхөн тухайн байгууллага 
гэмт халдлагад өртсөн тохиолдлыг асууж, оруулав. Судалгаанд оролцсон 
аж ахуйн нэгжүүдийн 9,9 хувь нь сүүлийн гурван жилд ямар нэг гэмт 
халдлагад өртөж, 8,6 хувь нь ямар нэг материаллаг хохирол амсжээ. Уг 
хохирлын дундаж хэмжээ 2,5 сая төгрөг байжээ. Тэдний 78 хувь нь халдлагад 
өртсөнийхөө дараа ямар нэг арга хэмжээ авсан бөгөөд дийлэнх нь эрх бүхий 
төрийн байгууллагад хандсан (58 хувь)-аас гадна цөөнгүй тохиолдолд 
халдлага хийсэн этгээдэд төлбөр төлөх (9 хувь), гуравдагч бүлэглэл, хувь 
хүнд хандах (6 хувь) зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Гэмт халдлагад өртсөн 
бизнес эрхлэгчдийн 58 хувь нь цаашид дахин халдлагад өртөхгүйн тулд 
жилд дунджаар 740 мянган төгрөгийн нэмэлт зардал гаргажээ.
3.4. Төрийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой хэлцлийн зардал

Хөгжиж буй орнуудын хувьд бичил, жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжилд 
төрөөс баримтлах бодлого нэн чухал байдаг. Ялангуяа, тухайн улсад бизнес 
шинээр эрхлэх, эсвэл бизнесээ өргөжүүлж, хөгжүүлэхэд орчин хэр таатай 
байдаг талаар олон улсын байгууллагууд нэлээд судалсан байдаг. Бизнес 
эрхлэх орчин таатай байгаа бол төрийн институц сайн ажиллаж, аливаа 
бизнесийн үйл ажиллагаанд төрийн бодлого дэмжлэг үзүүлж байна гэсэн 
үг.

Энэ хэсэгт бид төрөөс бизнесийн орчны талаар явуулж буй бодлого, 
төрийн бараа, үйлчилгээний худалдан авалттай холбоотойгоор ЖДҮ 
эрхлэгчдэд учирч буй хэлцлийн зардлын эх сурвалжийг тодорхойлж, түүнийг 
ойролцоогоор хэмжсэн үр дүнг авч үзнэ. Түүвэр судалгаанд оролцсон ЖДҮ 
эрхлэгчдийн 43,7 хувь нь ЖДҮ-ийн талаарх төрийн бодлоготой холбоотой 
мэдээлэл муу, мэдээлэлгүй гэж хариулсан (Зураг 3-20) бол төрийн бодлогын 
хэрэгжилтийг талаас илүү хувь нь бүх шатанд сул гэж үнэлжээ. (Зураг 
3-21) Тэгэхээр цаашид ЖДҮ-ийн талаар явуулж буй бодлогын талаарх 
мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах, бүх шатандаа хэрэгжилтийг хянаж, 
үнэлэх механизмыг бий болгох асуудалд анхаарах шаардлагатай.
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 13"

Зураг 3-20. Төрийн бодлогын 
талаарх мэдээллийн хүртээмж (%)

Зураг 3-21. Төрийн бодлогын 
хэрэгжилтийн үнэлгээ (%)
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бодлогын хэрэгжилтийг талаас илүү хувь нь бүх шатанд сул гэж үнэлжээ. (Зураг 3-21) 
Тэгэхээр цаашид ЖДҮ-ийн талаар явуулж буй бодлогын талаарх мэдээллийн хүртээмжийг 
сайжруулах, бүх шатандаа хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх механизмыг бий болгох асуудалд 
анхаарах шаардлагатай. 

 
ЗУРАГ 3-20.   ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААРХ 

МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРТЭЭМЖ (%) 
ЗУРАГ 3-21.   ТӨРИЙН БОДЛОГЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
ЖДҮ-ийн талаарх төрийн бодлогын агуулгыг судалгаанд оролцогчдын 40 хувь нь муу, 49 
хувь нь дундаж гэж үнэлсэн байна. Бизнес шинээр эхлүүлэх, эсвэл өргөжүүлэх, хөгжүүлэх 
зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ ЖДҮ эрхлэгчдийн 
24,6 хувь нь гаргасан бөгөөд хандсан хүсэлтийн 44,5 хувь нь үр дүнд хүрээгүй ажээ. Эндээс 
дүгнэхэд ЖДҮ-ийн талаар хэрэгжүүлж буй бодлогыг хэрхэн томьёолж, хэрэгжүүлж байгаа 
нь тун бүрхэг байна. Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 21 хувь нь төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн байгууллагад бараа, үйлчилгээ нийлүүлсэн бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаа 
нь хувийн сектортой харьцуулахад илүү зардалтай байсан гэж 25,2 хувь нь хариулжээ. 

Төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаатай харилцах болон төрийн байгууллагын 
худалдан авалттай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэд хэдэн төрлөөр нарийвчлан хэмжлээ. 
Үүнд мэдээлэл хайх, олж авах, компанийн тухай шаардлагатай материал бэлтгэх, олшруу-
лах, санхүүгийн шаардлагыг биелүүлэх, гуравдагч этгээдээс лавлагаа авах, баталгаа 
гаргуулах зэрэгт зарцуулсан зардал гэх мэт шууд зардал; төрийн байгууллагын эсрэг гомдол 
гаргах зэрэгтэй холбоотой шууд бус зардал; лавлагаа гаргуулах, баталгаа гаргах, худалдан 
авалтын талаар шийдвэр гаргах хүмүүст хариу барих, бэлэг сэлт, зоог, мөнгө өгөх зэрэг 
албан бус төлбөрийг багтаан орууллаа. 
Энд 138 ЖДҮ эрхлэгч төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаатай харилцах, 
төрийн байгууллагын худалдан авалттай холбоотой ямар нэг хэлцлийн зардал гаргасан 
бөгөөд тэдний гаргаж буй нийт хэлцлийн зардал дунджаар 3 сая төгрөг болжээ. Эдгээр аж 
ахуйн нэгжийн 71 хувь нь жилд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай 
тэнцэх хэлцлийн зардал гаргасан бол 9,4 хувь нь 1-2 хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал, 19,6 
хувь нь 3-аас дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг тус тус гаргажээ. Үүнийг нийт дүнгээр 
нь авч үзвэл төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаатай харилцах, төрийн 
байгуул-лагын худалдан авалттай холбоотой нийт хэлцлийн зардал борлуулалтын орлогод 
1,9 хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 1,5%, шууд бус зардал 1,4%, албан бус 
төлбөр 0,4 хувийг тус тус эзэлж байна. 
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бодлогын хэрэгжилтийг талаас илүү хувь нь бүх шатанд сул гэж үнэлжээ. (Зураг 3-21) 
Тэгэхээр цаашид ЖДҮ-ийн талаар явуулж буй бодлогын талаарх мэдээллийн хүртээмжийг 
сайжруулах, бүх шатандаа хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх механизмыг бий болгох асуудалд 
анхаарах шаардлагатай. 

 
ЗУРАГ 3-20.   ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААРХ 

МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРТЭЭМЖ (%) 
ЗУРАГ 3-21.   ТӨРИЙН БОДЛОГЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
ЖДҮ-ийн талаарх төрийн бодлогын агуулгыг судалгаанд оролцогчдын 40 хувь нь муу, 49 
хувь нь дундаж гэж үнэлсэн байна. Бизнес шинээр эхлүүлэх, эсвэл өргөжүүлэх, хөгжүүлэх 
зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ ЖДҮ эрхлэгчдийн 
24,6 хувь нь гаргасан бөгөөд хандсан хүсэлтийн 44,5 хувь нь үр дүнд хүрээгүй ажээ. Эндээс 
дүгнэхэд ЖДҮ-ийн талаар хэрэгжүүлж буй бодлогыг хэрхэн томьёолж, хэрэгжүүлж байгаа 
нь тун бүрхэг байна. Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 21 хувь нь төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн байгууллагад бараа, үйлчилгээ нийлүүлсэн бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаа 
нь хувийн сектортой харьцуулахад илүү зардалтай байсан гэж 25,2 хувь нь хариулжээ. 

Төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаатай харилцах болон төрийн байгууллагын 
худалдан авалттай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэд хэдэн төрлөөр нарийвчлан хэмжлээ. 
Үүнд мэдээлэл хайх, олж авах, компанийн тухай шаардлагатай материал бэлтгэх, олшруу-
лах, санхүүгийн шаардлагыг биелүүлэх, гуравдагч этгээдээс лавлагаа авах, баталгаа 
гаргуулах зэрэгт зарцуулсан зардал гэх мэт шууд зардал; төрийн байгууллагын эсрэг гомдол 
гаргах зэрэгтэй холбоотой шууд бус зардал; лавлагаа гаргуулах, баталгаа гаргах, худалдан 
авалтын талаар шийдвэр гаргах хүмүүст хариу барих, бэлэг сэлт, зоог, мөнгө өгөх зэрэг 
албан бус төлбөрийг багтаан орууллаа. 
Энд 138 ЖДҮ эрхлэгч төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаатай харилцах, 
төрийн байгууллагын худалдан авалттай холбоотой ямар нэг хэлцлийн зардал гаргасан 
бөгөөд тэдний гаргаж буй нийт хэлцлийн зардал дунджаар 3 сая төгрөг болжээ. Эдгээр аж 
ахуйн нэгжийн 71 хувь нь жилд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай 
тэнцэх хэлцлийн зардал гаргасан бол 9,4 хувь нь 1-2 хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал, 19,6 
хувь нь 3-аас дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг тус тус гаргажээ. Үүнийг нийт дүнгээр 
нь авч үзвэл төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаатай харилцах, төрийн 
байгуул-лагын худалдан авалттай холбоотой нийт хэлцлийн зардал борлуулалтын орлогод 
1,9 хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 1,5%, шууд бус зардал 1,4%, албан бус 
төлбөр 0,4 хувийг тус тус эзэлж байна. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

ЖДҮ-ийн талаарх төрийн бодлогын агуулгыг судалгаанд оролцогчдын 
40 хувь нь муу, 49 хувь нь дундаж гэж үнэлсэн байна. Бизнес шинээр 
эхлүүлэх, эсвэл өргөжүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж 
буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ ЖДҮ эрхлэгчдийн 24,6 хувь нь 
гаргасан бөгөөд хандсан хүсэлтийн 44,5 хувь нь үр дүнд хүрээгүй ажээ. 
Эндээс дүгнэхэд ЖДҮ-ийн талаар хэрэгжүүлж буй бодлогыг хэрхэн 
томьёолж, хэрэгжүүлж байгаа нь тун бүрхэг байна. Судалгаанд оролцсон 
ЖДҮ эрхлэгчдийн 21 хувь нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
байгууллагад бараа, үйлчилгээ нийлүүлсэн бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаа 
нь хувийн сектортой харьцуулахад илүү зардалтай байсан гэж 25,2 хувь нь 
хариулжээ.

Төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаатай харилцах болон 
төрийн байгууллагын худалдан авалттай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэд 
хэдэн төрлөөр нарийвчлан хэмжлээ. Үүнд мэдээлэл хайх, олж авах, компанийн 
тухай шаардлагатай материал бэлтгэх, олшруулах, санхүүгийн шаардлагыг 
биелүүлэх, гуравдагч этгээдээс лавлагаа авах, баталгаа гаргуулах зэрэгт 
зарцуулсан зардал гэх мэт шууд зардал; төрийн байгууллагын эсрэг гомдол 
гаргах зэрэгтэй холбоотой шууд бус зардал; лавлагаа гаргуулах, баталгаа 
гаргах, худалдан авалтын талаар шийдвэр гаргах хүмүүст хариу барих, 
бэлэг сэлт, зоог, мөнгө өгөх зэрэг албан бус төлбөрийг багтаан орууллаа.

Энд 138 ЖДҮ эрхлэгч төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг 
захиргаатай харилцах, төрийн байгууллагын худалдан авалттай холбоотой 
ямар нэг хэлцлийн зардал гаргасан бөгөөд тэдний гаргаж буй нийт хэлцлийн 
зардал дунджаар 3 сая төгрөг болжээ. Эдгээр аж ахуйн нэгжийн 71 хувь нь 
жилд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн 
зардал гаргасан бол 9,4 хувь нь 1-2 хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал, 19,6 
хувь нь 3-аас дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг тус тус гаргажээ. 
Үүнийг нийт дүнгээр нь авч үзвэл төрийн байгууллага, орон нутгийн засаг 
захиргаатай харилцах, төрийн байгууллагын худалдан авалттай холбоотой 
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нийт хэлцлийн зардал борлуулалтын орлогод 1,9 хувийг эзэлж байгаа бол 
үүнээс шууд зардал нь 1,5 хувь, шууд бус зардал 1,4 хувь, албан бус төлбөр 
0,4 хувийг тус тус эзэлж байна.

Зураг 3-22. Төрийн байгууллагатай 
харилцах хэлцлийн зардлын ачааллын 

тархалт (%)

Зураг 3-23. Төрийн байгууллагатай 
харилцах Нэг ажилтанд ноогдох 

хэлцлийн зардлын тархалт (%)
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ЗУРАГ 3-22.   ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ 
ХАРИЛЦАХ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН 

АЧААЛЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-23.   ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ 
ХАРИЛЦАХ НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал бичил, жижиг үйлдвэрүүдэд харгалзан 454 ба 476,5 
мянган төгрөг байгаа бол дунд хэмжээтэй үйлдвэрүүдэд 160,5 мянган төгрөг байна. ЖДҮ-
ийн 44,2 хувийн нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 50 мянган төгрөгөөс бага байна. 
Энэ үйл ажиллагааны нийт хэлцлийн дундаж зардал 3,1 сая төгрөг байгаа бол шууд зардал 
2,4 сая, шууд бус зардал 2,3 сая төгрөг, албан бус зардал 1,1 сая төгрөг байна. Нийт 
хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод эзлэх хувийг эдийн засгийн салбарын ангиллаар 
харвал, бичил бизнес эрхлэгчид тулгарах дундаж зардал борлуулалтын орлогынх нь 3,6 
хувьтай тэнцүү байгаа бол жижиг үйлдвэр эрхлэгчийнх үүнээс хоёр дахин бага байна. 
(Зураг 3-24) 

Төрийн байгууллага, орон нутгийн 
засаг захиргаатай харилцах болон 
төрийн байгууллагын худалдан 
авалттай холбоотойгоор судал-
гаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчийн 
4 хувь нь төрийн байгууллагын эс-
рэг гомдол гаргасан бөгөөд гомд-
лоо шийдвэрлүүлэхийн тулд дунд-
жаар 90 хоног хүлээсэн байна. 
Мөн салбар, мэргэжлийн холбоо, 
МҮХАҮТ зэрэг төрийн бус бай-
гууллагад өөрийн бизнестэй хол-
боотой асуудлаар хандсан ЖДҮ эрхлэгч 218 байгаагаас тэднийг дэмжих үйл ажиллагаанд 
зөвхөн 24 хувь нь үр дүнтэй, сайн дэмжлэг үзүүлдэг гэж хариулсан байна. Эдгээр 
байгууллагаас МҮХАҮТ-ыг илүү сайн ажилладаг гэж үнэлжээ.  
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ЗУРАГ 3-24.   ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАРИЛЦАХ 
 ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛАЛ (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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ЗУРАГ 3-22.   ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ 
ХАРИЛЦАХ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН 

АЧААЛЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 3-23.   ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ 
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Нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал бичил, жижиг үйлдвэрүүдэд харгалзан 454 ба 476,5 
мянган төгрөг байгаа бол дунд хэмжээтэй үйлдвэрүүдэд 160,5 мянган төгрөг байна. ЖДҮ-
ийн 44,2 хувийн нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 50 мянган төгрөгөөс бага байна. 
Энэ үйл ажиллагааны нийт хэлцлийн дундаж зардал 3,1 сая төгрөг байгаа бол шууд зардал 
2,4 сая, шууд бус зардал 2,3 сая төгрөг, албан бус зардал 1,1 сая төгрөг байна. Нийт 
хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод эзлэх хувийг эдийн засгийн салбарын ангиллаар 
харвал, бичил бизнес эрхлэгчид тулгарах дундаж зардал борлуулалтын орлогынх нь 3,6 
хувьтай тэнцүү байгаа бол жижиг үйлдвэр эрхлэгчийнх үүнээс хоёр дахин бага байна. 
(Зураг 3-24) 

Төрийн байгууллага, орон нутгийн 
засаг захиргаатай харилцах болон 
төрийн байгууллагын худалдан 
авалттай холбоотойгоор судал-
гаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчийн 
4 хувь нь төрийн байгууллагын эс-
рэг гомдол гаргасан бөгөөд гомд-
лоо шийдвэрлүүлэхийн тулд дунд-
жаар 90 хоног хүлээсэн байна. 
Мөн салбар, мэргэжлийн холбоо, 
МҮХАҮТ зэрэг төрийн бус бай-
гууллагад өөрийн бизнестэй хол-
боотой асуудлаар хандсан ЖДҮ эрхлэгч 218 байгаагаас тэднийг дэмжих үйл ажиллагаанд 
зөвхөн 24 хувь нь үр дүнтэй, сайн дэмжлэг үзүүлдэг гэж хариулсан байна. Эдгээр 
байгууллагаас МҮХАҮТ-ыг илүү сайн ажилладаг гэж үнэлжээ.  
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал бичил, жижиг үйлдвэрүүдэд 
харгалзан 454 ба 476,5 мянган төгрөг байгаа бол дунд хэмжээтэй 
үйлдвэрүүдэд 160,5 мянган төгрөг байна. ЖДҮ-ийн 44,2 хувийн нэг 
ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 50 мянган төгрөгөөс бага байна.

Энэ үйл ажиллагааны нийт хэлцлийн дундаж зардал 3,1 сая төгрөг байгаа 
бол шууд зардал 2,4 сая, шууд бус зардал 2,3 сая төгрөг, албан бус зардал 
1,1 сая төгрөг байна. Нийт хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод эзлэх 
хувийг эдийн засгийн салбарын ангиллаар харвал, бичил бизнес эрхлэгчид 
тулгарах дундаж зардал борлуулалтын орлогынх нь 3,6 хувьтай тэнцүү 
байгаа бол жижиг үйлдвэр эрхлэгчийнх үүнээс хоёр дахин бага байна. 
(Зураг 3-24)
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал бичил, жижиг үйлдвэрүүдэд харгалзан 454 ба 476,5 
мянган төгрөг байгаа бол дунд хэмжээтэй үйлдвэрүүдэд 160,5 мянган төгрөг байна. ЖДҮ-
ийн 44,2 хувийн нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал 50 мянган төгрөгөөс бага байна. 
Энэ үйл ажиллагааны нийт хэлцлийн дундаж зардал 3,1 сая төгрөг байгаа бол шууд зардал 
2,4 сая, шууд бус зардал 2,3 сая төгрөг, албан бус зардал 1,1 сая төгрөг байна. Нийт 
хэлцлийн зардлын борлуулалтын орлогод эзлэх хувийг эдийн засгийн салбарын ангиллаар 
харвал, бичил бизнес эрхлэгчид тулгарах дундаж зардал борлуулалтын орлогынх нь 3,6 
хувьтай тэнцүү байгаа бол жижиг үйлдвэр эрхлэгчийнх үүнээс хоёр дахин бага байна. 
(Зураг 3-24) 

Төрийн байгууллага, орон нутгийн 
засаг захиргаатай харилцах болон 
төрийн байгууллагын худалдан 
авалттай холбоотойгоор судал-
гаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчийн 
4 хувь нь төрийн байгууллагын эс-
рэг гомдол гаргасан бөгөөд гомд-
лоо шийдвэрлүүлэхийн тулд дунд-
жаар 90 хоног хүлээсэн байна. 
Мөн салбар, мэргэжлийн холбоо, 
МҮХАҮТ зэрэг төрийн бус бай-
гууллагад өөрийн бизнестэй хол-
боотой асуудлаар хандсан ЖДҮ эрхлэгч 218 байгаагаас тэднийг дэмжих үйл ажиллагаанд 
зөвхөн 24 хувь нь үр дүнтэй, сайн дэмжлэг үзүүлдэг гэж хариулсан байна. Эдгээр 
байгууллагаас МҮХАҮТ-ыг илүү сайн ажилладаг гэж үнэлжээ.  
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Төрийн байгууллага, орон нутгийн 
засаг захиргаатай харилцах болон 
төрийн байгууллагын худалдан 
авалттай холбоотойгоор судал-
гаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчийн 
4 хувь нь төрийн байгууллагын 
эсрэг гомдол гаргасан бөгөөд 
гомдлоо шийдвэрлүүлэхийн тулд 
дунджаар 90 хоног хүлээсэн байна. 
Мөн салбар, мэргэжлийн холбоо, 
МҮХАҮТ зэрэг төрийн бус 
байгууллагад өөрийн бизнестэй 
холбоотой асуудлаар хандсан 
ЖДҮ эрхлэгч 218 байгаагаас 
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тэднийг дэмжих үйл ажиллагаанд зөвхөн 24 хувь нь үр дүнтэй, сайн дэмжлэг 
үзүүлдэг гэж хариулсан байна. Эдгээр байгууллагаас МҮХАҮТ-ыг илүү 
сайн ажилладаг гэж үнэлжээ.

IV. ТАТВАР БА ГААЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ  
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ

4.1. Татвартай холбоотой хэлцлийн зардал
Жижиг, дунд бизнесүүд том аж ахуйн нэгжүүдийг бодвол ихэвчлэн ашиг, 

орлого багатай, албан бус салбарт үйл ажиллагаа явуулах хандлагатай байдаг 
учраас улсын татварын орлогод төдийлөн том хувь нэмэр оруулдаггүй. 
Тэдний хувьд татварын түвшин өндөр, татварын хуулийн талаарх мэдлэг 
хомс байдаг нь татвар бага төлөхөд нөлөөлөхөөс гадна татварын албанд 
тайлагнах, татвар төлөхтэй холбоотой зардал чирэгдэл нэмэлт хүндрэл 
учруулдаг. Татварын ачаалал их байх нь зөвхөн татвар өндөр буйн үр дүн 
биш, татвар төлөх үйл ажиллагааны зардалтай ч холбоотой.

Өндөр хөгжилтэй орнууд түүвэр судалгаагаар татвар төлөх хэлцлийн 
зардлыг тогтмол хэмжиж байдаг. Манай улсын хувьд Дэлхийн банкны 
“Бизнес эрхлэхүй 2015” (World Bank, 2014) судалгаанд дундаж хэмжээтэй, 
2012 онд байгуулагдсан, хоёр дахь жилээс татвар төлж эхлэх аж ахуйн 
нэгжийг жишээ болгон авч, татвар төлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг 
судалсан байна. Ингэхдээ нийт хэдэн төрлийн татвар хураамжийг ямар 
хэлбэрээр, хэдэн удаа тайлагнаж төлсөн, татвар төлөхөд зарцуулах цаг, нийт 
татварын ачаалал зэрэг үзүүлэлтийг хэмждэг. Уг судалгааны үр дүнгээс 
харвал, дунджаар компаниуд жилд 41 удаа татвар төлөлт хийдэг бөгөөд 
татварын материал бүрдүүлэх, тайлагнах, татвар төлөхөд 148 цаг зарцуулж, 
борлуулалтын орлогынхоо 24 хувийг татварт төлдөг ажээ. Энэ нь судалгаанд 
хамрагдсан 189 орноос 84-т орох үзүүлэлт бөгөөд Зүүн ази, Номхон далайн 
бүсийн дундажтай ойролцоо байна.

Бид тайлангийн энэ хэсэгт ЖДҮ эрхлэгчид татвар төлөхтэй холбоотой 
үйл ажиллагаанд гаргаж буй “зах зээлийн бус хэлцлийн зардал” буюу уг 
ажлыг хариуцсан хүмүүсийн зарцуулсан цаг хугацааны өртөг, мэдээлэл 
зөвлөгөө хайх зардал, татварын ба нийгмийн даатгалын байгууллагаас хийсэн 
шалгалттай холбоотой зардал, торгууль, албан бус төлбөрийг нарийвчлан 
авч үзсэн болно. Үүнээс гадна аж ахуйн нэгжүүд ямар төрлийн татвар 
төлдөг, татварын тайлан тушаалтад интернэт ашигладаг эсэх, санхүүгийн 
бүртгэл тооцоог ямар хэлбэрээр гүйцэтгэдэг, бүртгэл тооцооны ажлыг хэн 
хариуцдаг, татварын талаар мэдээлэл зөвлөгөөг ямар эх сурвалжаас авсан, 
татварын албаны үйл ажиллагаа хэр хөнгөн шуурхай байсан, аж ахуйн 
нэгжүүд татварын хуулийг хэр сайн дагаж мөрддөг, татварын өнөөгийн 
тогтолцоо хэр шударга санагддаг гэх мэт асуултаар зарим нэмэлт мэдээлэл 
цуглууллаа.
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Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Зураг 4-1. ЖДҮ-ийн татвар 
төлөлтийн төрлүүд (%)

Зураг 4-2. Татвартай холбоотой 
хэлцлийн зардлын тархалт
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4. ТАТВАР БА ГААЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

4.1. Татвартай холбоотой хэлцлийн зардал 

Жижиг, дунд бизнесүүд том аж ахуйн нэгжүүдийг бодвол ихэвчлэн ашиг, орлого багатай, 
албан бус салбарт үйл ажиллагаа явуулах хандлагатай байдаг учраас улсын татварын 
орлогод төдийлөн том хувь нэмэр оруулдаггүй. Тэдний хувьд татварын түвшин өндөр, 
татварын хуулийн талаарх мэдлэг хомс байдаг нь татвар бага төлөхөд нөлөөлөхөөс гадна 
татварын албанд тайлагнах, татвар төлөхтэй холбоотой зардал чирэгдэл нэмэлт хүндрэл 
учруулдаг. Татварын ачаалал их байх нь зөвхөн татвар өндөр буйн үр дүн биш, татвар төлөх 
үйл ажиллагааны зардалтай ч холбоотой. 
Өндөр хөгжилтэй орнууд түүвэр судалгаагаар татвар төлөх хэлцлийн зардлыг тогтмол 
хэмжиж байдаг. Манай улсын хувьд Дэлхийн банкны “Бизнес эрхлэхүй 2015” (World Bank, 
2014) судалгаанд дундаж хэмжээтэй, 2012 онд байгуулагдсан, хоёр дахь жилээс татвар төлж 
эхлэх аж ахуйн нэгжийг жишээ болгон авч, татвар төлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг 
судалсан байна. Ингэхдээ нийт хэдэн төрлийн татвар хураамжийг ямар хэлбэрээр, хэдэн 
удаа тайлагнаж төлсөн, татвар төлөхөд зарцуулах цаг, нийт татварын ачаалал зэрэг 
үзүүлэлтийг хэмждэг. Тус судалгааны үр дүнгээс харвал, дунджаар компаниуд жилд 41 удаа 
татвар төлөлт хийдэг бөгөөд татварын материал бүрдүүлэх, тайлагнах, татвар төлөхөд 148 
цаг зарцуулж, борлуулалтын орлогынхоо 24 хувийг татварт төлдөг ажээ. Энэ нь судалгаанд 
хамрагдсан 189 орноос 84-т орох үзүүлэлт бөгөөд Зүүн ази, Номхон далайн бүсийн 
дундажтай ойролцоо байна. 
Бид тайлангийн энэ хэсэгт ЖДҮ эрхлэгчид татвар төлөхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд 
гаргаж буй “зах зээлийн бус хэлцлийн зардал” буюу уг ажлыг хариуцсан хүмүүсийн 
зарцуулсан цаг хугацааны өртөг, мэдээлэл зөвлөгөө хайх зардал, татварын ба нийгмийн 
даатгалын байгууллагаас хийсэн шалгалттай холбоотой зардал, торгууль, албан бус 
төлбөрийг нарийвчлан авч үзсэн болно. Үүнээс гадна аж ахуйн нэгжүүд ямар төрлийн 
татвар төлдөг, татварын тайлан тушаалтад интернет ашигладаг эсэх, санхүүгийн бүртгэл 
тооцоог ямар хэлбэрээр гүйцэтгэдэг, бүртгэл тооцооны ажлыг хэн хариуцдаг, татварын 
талаар мэдээлэл зөвлөгөөг ямар эх сурвалжаас авсан, татварын албаны үйл ажиллагаа хэр 
хөнгөн шуурхай байсан, аж ахуйн нэгжүүд татварын хуулийг хэр сайн дагаж мөрддөг, 
татварын өнөөгийн тогтолцоо хэр шударга санагддаг гэх мэт асуултаар зарим нэмэлт 
мэдээлэл цуглууллаа. 

 
ЗУРАГ 4-1.   ЖДҮ-ИЙН ТАТВАР ТӨЛӨЛТИЙН 

ТӨРЛҮҮД (%) 
ЗУРАГ 4-2.   ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол.  

 
Судалгаанд оролцогчид бараг бүгд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг бөгөөд бусад төрлийн татварыг 
ч нэлээд нь төлж байна. (Зураг 4-1) 
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4. ТАТВАР БА ГААЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

4.1. Татвартай холбоотой хэлцлийн зардал 

Жижиг, дунд бизнесүүд том аж ахуйн нэгжүүдийг бодвол ихэвчлэн ашиг, орлого багатай, 
албан бус салбарт үйл ажиллагаа явуулах хандлагатай байдаг учраас улсын татварын 
орлогод төдийлөн том хувь нэмэр оруулдаггүй. Тэдний хувьд татварын түвшин өндөр, 
татварын хуулийн талаарх мэдлэг хомс байдаг нь татвар бага төлөхөд нөлөөлөхөөс гадна 
татварын албанд тайлагнах, татвар төлөхтэй холбоотой зардал чирэгдэл нэмэлт хүндрэл 
учруулдаг. Татварын ачаалал их байх нь зөвхөн татвар өндөр буйн үр дүн биш, татвар төлөх 
үйл ажиллагааны зардалтай ч холбоотой. 
Өндөр хөгжилтэй орнууд түүвэр судалгаагаар татвар төлөх хэлцлийн зардлыг тогтмол 
хэмжиж байдаг. Манай улсын хувьд Дэлхийн банкны “Бизнес эрхлэхүй 2015” (World Bank, 
2014) судалгаанд дундаж хэмжээтэй, 2012 онд байгуулагдсан, хоёр дахь жилээс татвар төлж 
эхлэх аж ахуйн нэгжийг жишээ болгон авч, татвар төлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг 
судалсан байна. Ингэхдээ нийт хэдэн төрлийн татвар хураамжийг ямар хэлбэрээр, хэдэн 
удаа тайлагнаж төлсөн, татвар төлөхөд зарцуулах цаг, нийт татварын ачаалал зэрэг 
үзүүлэлтийг хэмждэг. Тус судалгааны үр дүнгээс харвал, дунджаар компаниуд жилд 41 удаа 
татвар төлөлт хийдэг бөгөөд татварын материал бүрдүүлэх, тайлагнах, татвар төлөхөд 148 
цаг зарцуулж, борлуулалтын орлогынхоо 24 хувийг татварт төлдөг ажээ. Энэ нь судалгаанд 
хамрагдсан 189 орноос 84-т орох үзүүлэлт бөгөөд Зүүн ази, Номхон далайн бүсийн 
дундажтай ойролцоо байна. 
Бид тайлангийн энэ хэсэгт ЖДҮ эрхлэгчид татвар төлөхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд 
гаргаж буй “зах зээлийн бус хэлцлийн зардал” буюу уг ажлыг хариуцсан хүмүүсийн 
зарцуулсан цаг хугацааны өртөг, мэдээлэл зөвлөгөө хайх зардал, татварын ба нийгмийн 
даатгалын байгууллагаас хийсэн шалгалттай холбоотой зардал, торгууль, албан бус 
төлбөрийг нарийвчлан авч үзсэн болно. Үүнээс гадна аж ахуйн нэгжүүд ямар төрлийн 
татвар төлдөг, татварын тайлан тушаалтад интернет ашигладаг эсэх, санхүүгийн бүртгэл 
тооцоог ямар хэлбэрээр гүйцэтгэдэг, бүртгэл тооцооны ажлыг хэн хариуцдаг, татварын 
талаар мэдээлэл зөвлөгөөг ямар эх сурвалжаас авсан, татварын албаны үйл ажиллагаа хэр 
хөнгөн шуурхай байсан, аж ахуйн нэгжүүд татварын хуулийг хэр сайн дагаж мөрддөг, 
татварын өнөөгийн тогтолцоо хэр шударга санагддаг гэх мэт асуултаар зарим нэмэлт 
мэдээлэл цуглууллаа. 

 
ЗУРАГ 4-1.   ЖДҮ-ИЙН ТАТВАР ТӨЛӨЛТИЙН 

ТӨРЛҮҮД (%) 
ЗУРАГ 4-2.   ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАРХАЛТ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол.  

 
Судалгаанд оролцогчид бараг бүгд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг бөгөөд бусад төрлийн татварыг 
ч нэлээд нь төлж байна. (Зураг 4-1) 

14.8
1.8
5.3

22.8
28.0
31.6

80.9
86.2

95.4

0 50 100

Бусад
АМНАТ

Онцгой татвар
Газрын төлбөр

ҮХХ-ийн татвар
Гаалийн татвар

НӨАТ
НДШ

ААНОАТ 45.1

16.6
8.9 5.3 3.6

20.6

0

20

40

60

<0.5% 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5%<

Хэлц.зардал ба борлуулалтын харьцаа

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол

Судалгаанд оролцогчид бараг бүгд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, аж 
ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг 
бөгөөд бусад төрлийн татварыг ч нэлээд нь төлж байна. (Зураг 4-1)

Судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 98 хувь нь татвар төлөх 
асуудлаар ямар нэг хэлцлийн зардал гаргажээ Энэ нь дунджаар 3,4 сая 
төгрөг бөгөөд тэдний борлуулалтын орлогын 2 хувь болж байна. (Хүснэгт 
4-1)

Хүснэгт 4-1. Татвар төлөхтэй холбоотой хэлцлийн зардал
Зардал Зардал 

гаргасан бай-
гууллагын тоо

Дундаж 
зардал, мянган 

төгрөгөөр

Борлуулал-
тын орлогод 

эзлэх хувь
Татварын талаар зөвлөгөө, 
мэдээлэл авахад гарсан зардал

649 305 0,2

Татвар төлөхтэй холбоотой 
гаргасан шууд бус хэлцлийн 
зардал

1493 2774 1,7

Татварын торгуультай холбоотой-
гоор байцаагчид төлсөн албан бус 
төлбөр

29 2174 1,3

Татвар төлөхтэй холбоотой нийт 
хэлцлийн зардал

1508 3433 2,0

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол.
Татвартай холбоотой гарах хэлцлийн зардал аж ахуйн нэгжүүдэд 

хэр дарамт учруулдгийг тодруулж харвал, байгууллагуудын 21 хувь нь 
борлуулалтын орлогынхоо 2,5 хувиас их хэлцлийн зардлыг жилд гаргажээ. 
Уг зардлын дийлэнх нь татвартай холбоотой санхүүгийн ажлыг хариуцсан 
хүний цалин хөлс, татвар нийгмийн даатгалын газраас сүүлийн жилүүдэд 
хийсэн шалгалттай холбоотой нэмж гарсан зардал байна. (Зураг 4-2)

Дээрх хэлцлийн зардлын дарамтыг тухайн бизнесийн байгуулагдсан 
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он, салбар, хэмжээ зэргээр ангилж авч үзье. Доорх зургаас харахад 
байгуулагдсан он хэлцлийн зардлын ачаалалд төдийлөн нөлөөгүй байна. 
Харин уг үзүүлэлт салбараас болон хэмжээнээс нэлээд хамааралтай байна. 
Тухайлбал, ХАА-н бизнес эрхлэгчдийн болон дунд хэмжээний бизнес 
эрхлэгчдийн хэлцлийн зардлын ачаалал маш бага байна. Энэ нь эдгээр аж 
ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлого харьцангуй их байдагтай голчлон 
холбоотой юм.

Зураг 4-3. Татвартай холбоотой 
хэлцлийн зардлын ачааллын 

харьцуулалт (%)

Зураг 4-4. Татвартай холбоотой 
хэлцлийн нэг ажилтанд ноогдох 

зардлын тархалт (%)
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Судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 98 хувь нь татвар төлөх асуудлаар ямар нэг 
хэлцлийн зардал гаргажээ Энэ нь дунджаар 3,4 сая төгрөг бөгөөд тэдний борлуулалтын 
орлогын 2 хувь болж байна. (Хүснэгт 4-1) 

 
ХҮСНЭГТ 4-1.   ТАТВАР ТӨЛӨХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

Зардал 
Зардал 

гаргасан бай-
гууллагын тоо 

Дундаж зардал, 
мянган 

төгрөгөөр 

Борлуулал- 
тын орлогод 

эзлэх хувь 
Татварын талаар зөвлөгөө, 
мэдээлэл авахад гарсан зардал 649 305 0,2 

Татвар төлөхтэй холбоотой 
гаргасан шууд бус хэлцлийн 
зардал 

1493 2774 1,7 

Татварын торгуультай холбоотой-
гоор байцаагчид төлсөн албан бус 
төлбөр 

29 2174 1,3 

Татвар төлөхтэй холбоотой нийт 
хэлцлийн зардал 1508 3433 2,0 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Татвартай холбоотой гарах хэлцлийн зардал аж ахуйн нэгжүүдэд хэр дарамт учруулдгийг 
тодруулж харвал, байгууллагуудын 21 хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 2,5 хувиас их 
хэлцлийн зардлыг жилд гаргажээ. Уг зардлын дийлэнх нь татвартай холбоотой санхүүгийн 
ажлыг хариуцсан хүний цалин хөлс, татвар нийгмийн даатгалын газраас сүүлийн жилүүдэд 
хийсэн шалгалттай холбоотой нэмж гарсан зардал байна. (Зураг 4-2) 

Дээрх хэлцлийн зардлын дарамтыг тухайн бизнесийн байгуулагдсан он, салбар, хэмжээ 
зэргээр ангилж авч үзье. Доорх зургаас харахад байгуулагдсан он хэлцлийн зардлын 
ачаалалд төдийлөн нөлөөгүй байна. Харин уг үзүүлэлт салбараас болон хэмжээнээс нэлээд 
хамааралтай байна. Тухайлбал, ХАА-н бизнес эрхлэгчдийн болон дунд хэмжээний бизнес 
эрхлэгчдийн хэлцлийн зардлын ачаалал маш бага байна. Энэ нь эдгээр аж ахуйн нэгжийн 
борлуулалтын орлого харьцангуй их байдагтай голчлон холбоотой юм. 

 
ЗУРАГ 4-3.   ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

ЗУРАГ 4-4.   ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН НЭГ АЖИЛТАНД 

НООГДОХ ДҮН (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Татвар тайлагнах үйл ажиллагаа бизнесийн салбар, хэмжээнээс бараг хамаарахгүй ижил 
байдаг учраас үүнтэй холбоотой зардал нь орлого багатай, хүн цөөтэй аж ахуйн нэгжүүдэд 
харьцангуй илүү ачаалал учруулдаг байж болох юм. Дээрх хэлцлийн зардлыг нэг ажилтанд 
ноогдох хэмжээгээр авч үзвэл дараах дүр зураг харагдаж байна. Тухайлбал, аж ахуйн 
нэгжүүдийн 38 хувь нь нэг ажилчинд ноогдох 100 мянган төгрөг хүртэлх татварын 
хэлцлийн зардалтай тулгарч байхад 11 хувь нь 1 ажилтанд ноогдох дүнгээр 1 сая төгрөгөөс 
дээш зардалтай тулгарч байна. (Зураг 4-4) 
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Судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 98 хувь нь татвар төлөх асуудлаар ямар нэг 
хэлцлийн зардал гаргажээ Энэ нь дунджаар 3,4 сая төгрөг бөгөөд тэдний борлуулалтын 
орлогын 2 хувь болж байна. (Хүснэгт 4-1) 

 
ХҮСНЭГТ 4-1.   ТАТВАР ТӨЛӨХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ 

Зардал 
Зардал 

гаргасан бай-
гууллагын тоо 

Дундаж зардал, 
мянган 

төгрөгөөр 

Борлуулал- 
тын орлогод 

эзлэх хувь 
Татварын талаар зөвлөгөө, 
мэдээлэл авахад гарсан зардал 649 305 0,2 

Татвар төлөхтэй холбоотой 
гаргасан шууд бус хэлцлийн 
зардал 

1493 2774 1,7 

Татварын торгуультай холбоотой-
гоор байцаагчид төлсөн албан бус 
төлбөр 

29 2174 1,3 

Татвар төлөхтэй холбоотой нийт 
хэлцлийн зардал 1508 3433 2,0 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачдын тооцоолол. 
 

Татвартай холбоотой гарах хэлцлийн зардал аж ахуйн нэгжүүдэд хэр дарамт учруулдгийг 
тодруулж харвал, байгууллагуудын 21 хувь нь борлуулалтын орлогынхоо 2,5 хувиас их 
хэлцлийн зардлыг жилд гаргажээ. Уг зардлын дийлэнх нь татвартай холбоотой санхүүгийн 
ажлыг хариуцсан хүний цалин хөлс, татвар нийгмийн даатгалын газраас сүүлийн жилүүдэд 
хийсэн шалгалттай холбоотой нэмж гарсан зардал байна. (Зураг 4-2) 

Дээрх хэлцлийн зардлын дарамтыг тухайн бизнесийн байгуулагдсан он, салбар, хэмжээ 
зэргээр ангилж авч үзье. Доорх зургаас харахад байгуулагдсан он хэлцлийн зардлын 
ачаалалд төдийлөн нөлөөгүй байна. Харин уг үзүүлэлт салбараас болон хэмжээнээс нэлээд 
хамааралтай байна. Тухайлбал, ХАА-н бизнес эрхлэгчдийн болон дунд хэмжээний бизнес 
эрхлэгчдийн хэлцлийн зардлын ачаалал маш бага байна. Энэ нь эдгээр аж ахуйн нэгжийн 
борлуулалтын орлого харьцангуй их байдагтай голчлон холбоотой юм. 

 
ЗУРАГ 4-3.   ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ 

ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТ (%) 

ЗУРАГ 4-4.   ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН НЭГ АЖИЛТАНД 

НООГДОХ ДҮН (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Татвар тайлагнах үйл ажиллагаа бизнесийн салбар, хэмжээнээс бараг хамаарахгүй ижил 
байдаг учраас үүнтэй холбоотой зардал нь орлого багатай, хүн цөөтэй аж ахуйн нэгжүүдэд 
харьцангуй илүү ачаалал учруулдаг байж болох юм. Дээрх хэлцлийн зардлыг нэг ажилтанд 
ноогдох хэмжээгээр авч үзвэл дараах дүр зураг харагдаж байна. Тухайлбал, аж ахуйн 
нэгжүүдийн 38 хувь нь нэг ажилчинд ноогдох 100 мянган төгрөг хүртэлх татварын 
хэлцлийн зардалтай тулгарч байхад 11 хувь нь 1 ажилтанд ноогдох дүнгээр 1 сая төгрөгөөс 
дээш зардалтай тулгарч байна. (Зураг 4-4) 
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Татвар тайлагнах үйл ажиллагаа бизнесийн салбар, хэмжээнээс бараг 
хамаарахгүй ижил байдаг учраас үүнтэй холбоотой зардал нь орлого багатай, 
хүн цөөтэй аж ахуйн нэгжүүдэд харьцангуй илүү ачаалал учруулдаг байж 
болох юм. Дээрх хэлцлийн зардлыг нэг ажилтанд ноогдох хэмжээгээр авч 
үзвэл дараах дүр зураг харагдаж байна. Тухайлбал, аж ахуйн нэгжүүдийн 
38 хувь нь нэг ажилчинд ноогдох 100 мянган төгрөг хүртэлх татварын 
хэлцлийн зардалтай тулгарч байхад 11 хувь нь 1 ажилтанд ноогдох дүнгээр 
1 сая төгрөгөөс дээш зардалтай тулгарч байна. (Зураг 4-4)

Бидний хийсэн түүвэр судалгаанаас үзэхэд дийлэнх бизнес эрхлэгч 
татвартай холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг цахим хуудас, төрийн 
байгууллагад хандаж авч байгаа нь харьцангуй эерэг хандлага юм. (Зураг 
4-5)



344

Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Зураг 4-5. Татварын талаарх 
мэдээллийн эх сурвалж (%)

Зураг 4-6. Татварын байгууллагын 
үйлчилгээний шуурхай байдал (%)

28 
 

Бидний хийсэн түүвэр судалгаанаас үзэхэд дийлэнх бизнес эрхлэгч татвартай холбоотой 
зөвлөгөө мэдээллийг цахим хуудас, төрийн байгууллагад хандаж авч байгаа нь харьцангуй 
эерэг хандлага юм. (Зураг 4-5) 

 
ЗУРАГ 4-5.   ТАТВАРЫН ТАЛААРХ 
МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ (%) 

ЗУРАГ 4-6.   ТАТВАРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШУУРХАЙ БАЙДАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө татварын байгууллагын үйлчилгээнд дунд, дундаас дээгүүр 
сэтгэл ханамжтай байна. (Зураг 4-6) 

4.2. Гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагаатай холбоотой хэлцлийн зардал 

Даяаршлын нөлөөгөөр дэлхийн улс орнууд хоорондоо улам бүр хамааралтай болсоор 
байна. Тэд түүхий эд, аж үйлдвэрийн бараа, үйлчилгээний гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх, 
үндэстэн дамнасан том компаниудаар дамжуулан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийх, 
олон улсын зээл, хувьцаа худалдан авах замаар багцын хөрөнгө оруулалт хийх зэргээр олон 
улсын зах зээлд идэвхтэй оролцох болжээ. ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зөвхөн дотоодын зах 
зээл дээр бараа, үйлчилгээгээ борлуулахаас гадна гадаад зах зээл дээр өрсөлдөх нь чухал 
байдаг. Манай улсын хувьд ЖДҮ эрхлэгчдийн нэлээд хэсэг нь худалдаа эрхэлдэг. Гэхдээ 
хөгжиж буй орнууд чөлөөт худалдааны бодлого баримтлах нь хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн 
хөгжилд аль алинд нь эерэг нөлөөтэйн зэрэгцээ дотоодын зах зээлд сөргөөр нөлөөлөх тал ч 
бий гэдгийг дурдах нь зүйтэй. 
Фрейзер институцийн эдийн засгийн эрх чөлөөний индексийн таван гол талбарын нэг болох 
олон улсын худалдаанд оролцох эрх чөлөөг тариф, худалдааны зохицуулалтын саад хориг, 
валютын ханшийн хар зах, капиталын шилжилт болон хүмүүс зорчиход тавих хяналт гэсэн 
дөрвөн бүлэг үзүүлэлтийн хувьд тооцдог. (Gwartney, Lawson, & Hall, 2013) Монгол Улс 
2013 оны “Дэлхийн эдийн засгийн эрх чөлөө 2013” тайланд эдийн засгийн эрх чөлөөгөөрөө 
7,06 оноо авч (0-10), 152 улсаас 68-р байранд жагсжээ. Тухайлбал, манай улс олон улсын 
худалдаанд оролцох эрх чөлөөгөөрөө 6,9 оноо авч, 92-р байранд орсон бөгөөд энэ үр дүн 
олон улсын худалдаанд оролцоход тарифын болон тарифын бус саад хориг нэлээд ихтэй 
гэдгийг харуулж байна. Эндээс манай улсын гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагааг 
зохицуулдаг хууль, эрхзүйн хязгаарлалт худалдаанд оролцогчдод нэлээд түвэг учруулж 
байна гэсэн дүгнэлт хийж болно. Гэхдээ тухайн улсын гадаад худалдаанд баримтлах 
нээлттэй, эсвэл дотоодын зах зээлээ хамгаалах бодлого зөвхөн эдийн засгийн асуудал биш, 
олон улсын түвшин дэх улс төрийн төвөгтэй асуудал болдог. 
Түүвэр судалгааны энэ хэсэгт олон улсын худалдаанд оролцоход ЖДҮ эрхлэгчдэд учирч 
буй хэлцлийн зардлын эх сурвалжийг тодорхойлж, хэмжлээ. Түүвэр судалгаанд оролцсон 
ЖДҮ эрхлэгчдийн 5,3 хувь нь олон улсын зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг бол 33,4 
хувь нь гаднаас түүхий эд материал, эсвэл хэрэглээний бүтээгдэхүүн импортолдог байна. 
Тэдний 34 хувь ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай болдог бөгөөд эдгээр аж 
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Бидний хийсэн түүвэр судалгаанаас үзэхэд дийлэнх бизнес эрхлэгч татвартай холбоотой 
зөвлөгөө мэдээллийг цахим хуудас, төрийн байгууллагад хандаж авч байгаа нь харьцангуй 
эерэг хандлага юм. (Зураг 4-5) 

 
ЗУРАГ 4-5.   ТАТВАРЫН ТАЛААРХ 
МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ (%) 

ЗУРАГ 4-6.   ТАТВАРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШУУРХАЙ БАЙДАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө татварын байгууллагын үйлчилгээнд дунд, дундаас дээгүүр 
сэтгэл ханамжтай байна. (Зураг 4-6) 

4.2. Гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагаатай холбоотой хэлцлийн зардал 

Даяаршлын нөлөөгөөр дэлхийн улс орнууд хоорондоо улам бүр хамааралтай болсоор 
байна. Тэд түүхий эд, аж үйлдвэрийн бараа, үйлчилгээний гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх, 
үндэстэн дамнасан том компаниудаар дамжуулан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийх, 
олон улсын зээл, хувьцаа худалдан авах замаар багцын хөрөнгө оруулалт хийх зэргээр олон 
улсын зах зээлд идэвхтэй оролцох болжээ. ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зөвхөн дотоодын зах 
зээл дээр бараа, үйлчилгээгээ борлуулахаас гадна гадаад зах зээл дээр өрсөлдөх нь чухал 
байдаг. Манай улсын хувьд ЖДҮ эрхлэгчдийн нэлээд хэсэг нь худалдаа эрхэлдэг. Гэхдээ 
хөгжиж буй орнууд чөлөөт худалдааны бодлого баримтлах нь хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн 
хөгжилд аль алинд нь эерэг нөлөөтэйн зэрэгцээ дотоодын зах зээлд сөргөөр нөлөөлөх тал ч 
бий гэдгийг дурдах нь зүйтэй. 
Фрейзер институцийн эдийн засгийн эрх чөлөөний индексийн таван гол талбарын нэг болох 
олон улсын худалдаанд оролцох эрх чөлөөг тариф, худалдааны зохицуулалтын саад хориг, 
валютын ханшийн хар зах, капиталын шилжилт болон хүмүүс зорчиход тавих хяналт гэсэн 
дөрвөн бүлэг үзүүлэлтийн хувьд тооцдог. (Gwartney, Lawson, & Hall, 2013) Монгол Улс 
2013 оны “Дэлхийн эдийн засгийн эрх чөлөө 2013” тайланд эдийн засгийн эрх чөлөөгөөрөө 
7,06 оноо авч (0-10), 152 улсаас 68-р байранд жагсжээ. Тухайлбал, манай улс олон улсын 
худалдаанд оролцох эрх чөлөөгөөрөө 6,9 оноо авч, 92-р байранд орсон бөгөөд энэ үр дүн 
олон улсын худалдаанд оролцоход тарифын болон тарифын бус саад хориг нэлээд ихтэй 
гэдгийг харуулж байна. Эндээс манай улсын гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагааг 
зохицуулдаг хууль, эрхзүйн хязгаарлалт худалдаанд оролцогчдод нэлээд түвэг учруулж 
байна гэсэн дүгнэлт хийж болно. Гэхдээ тухайн улсын гадаад худалдаанд баримтлах 
нээлттэй, эсвэл дотоодын зах зээлээ хамгаалах бодлого зөвхөн эдийн засгийн асуудал биш, 
олон улсын түвшин дэх улс төрийн төвөгтэй асуудал болдог. 
Түүвэр судалгааны энэ хэсэгт олон улсын худалдаанд оролцоход ЖДҮ эрхлэгчдэд учирч 
буй хэлцлийн зардлын эх сурвалжийг тодорхойлж, хэмжлээ. Түүвэр судалгаанд оролцсон 
ЖДҮ эрхлэгчдийн 5,3 хувь нь олон улсын зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг бол 33,4 
хувь нь гаднаас түүхий эд материал, эсвэл хэрэглээний бүтээгдэхүүн импортолдог байна. 
Тэдний 34 хувь ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай болдог бөгөөд эдгээр аж 
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ЖДҮ эрхлэгчид ерөнхийдөө татварын байгууллагын үйлчилгээнд дунд, 
дундаас дээгүүр сэтгэл ханамжтай байна. (Зураг 4-6)
4.2. Гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагаатай холбоотой хэлцлийн 
зардал

Даяаршлын нөлөөгөөр дэлхийн улс орнууд хоорондоо улам бүр 
хамааралтай болсоор байна. Тэд түүхий эд, аж үйлдвэрийн бараа, 
үйлчилгээний гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх, үндэстэн дамнасан том 
компаниудаар дамжуулан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийх, олон 
улсын зээл, хувьцаа худалдан авах замаар багцын хөрөнгө оруулалт хийх 
зэргээр олон улсын зах зээлд идэвхтэй оролцох болжээ. ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд зөвхөн дотоодын зах зээл дээр бараа, үйлчилгээгээ борлуулахаас 
гадна гадаад зах зээл дээр өрсөлдөх нь чухал байдаг. Манай улсын хувьд 
ЖДҮ эрхлэгчдийн нэлээд хэсэг нь худалдаа эрхэлдэг. Гэхдээ хөгжиж буй 
орнууд чөлөөт худалдааны бодлого баримтлах нь хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн 
хөгжилд аль алинд нь эерэг нөлөөтэйн зэрэгцээ дотоодын зах зээлд сөргөөр 
нөлөөлөх тал ч бий гэдгийг дурдах нь зүйтэй.

Фрейзер институцийн эдийн засгийн эрх чөлөөний индексийн таван 
гол талбарын нэг болох олон улсын худалдаанд оролцох эрх чөлөөг 
тариф, худалдааны зохицуулалтын саад хориг, валютын ханшийн хар зах, 
капиталын шилжилт болон хүмүүс зорчиход тавих хяналт гэсэн дөрвөн 
бүлэг үзүүлэлтийн хувьд тооцдог. (Gwartney, Lawson, & Hall, 2013) Монгол 
Улс 2013 оны “Дэлхийн эдийн засгийн эрх чөлөө 2013” тайланд эдийн 
засгийн эрх чөлөөгөөрөө 7,06 оноо авч (0-10), 152 улсаас 68-р байранд 
жагсжээ. Тухайлбал, манай улс олон улсын худалдаанд оролцох эрх 
чөлөөгөөрөө 6,9 оноо авч, 92-р байранд орсон бөгөөд энэ үр дүн олон улсын 
худалдаанд оролцоход тарифын болон тарифын бус саад хориг нэлээд ихтэй 
гэдгийг харуулж байна. Эндээс манай улсын гааль, гадаад худалдааны 
үйл ажиллагааг зохицуулдаг хууль, эрхзүйн хязгаарлалт худалдаанд 
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оролцогчдод нэлээд түвэг учруулж байна гэсэн дүгнэлт хийж болно. Гэхдээ 
тухайн улсын гадаад худалдаанд баримтлах нээлттэй, эсвэл дотоодын зах 
зээлээ хамгаалах бодлого зөвхөн эдийн засгийн асуудал биш, олон улсын 
түвшин дэх улс төрийн төвөгтэй асуудал болдог.

Түүвэр судалгааны энэ хэсэгт олон улсын худалдаанд оролцоход ЖДҮ 
эрхлэгчдэд учирч буй хэлцлийн зардлын эх сурвалжийг тодорхойлж, 
хэмжлээ. Түүвэр судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 5,3 хувь нь олон 
улсын зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг бол 33,4 хувь нь гаднаас 
түүхий эд материал, эсвэл хэрэглээний бүтээгдэхүүн импортолдог байна. 
Тэдний 34 хувь ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай болдог 
бөгөөд эдгээр аж ахуйн нэгжийн 61,5 хувь нь гаалийн тусгай зөвшөөрлийг 
нэг удаа тодорхой хугацаагаар авдаг бол 38,5 хувь нь экспорт, эсвэл импорт 
хийх бүрдээ авдаг ажээ. Гаалийн мэдүүлэг бөглөж эхэлснээс хойш дунджаар 
6-7 хоногийн дараа түүхий эд материал, бүтээгдэхүүнээ хүлээн авч, эсвэл 
хилээр гадагшаа гаргадаг байна.

Зураг 4-7. Гаальтай холбоотой 
хэлцлийн зардлын ачаалал (%)

Зураг 4-8. Нэг ажилтанд ноогдох, 
Гаалийн хэлцлийн зардал (%)   
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Бид энд ЖДҮ эрхлэгч гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ төлж буй албан ёсны төлбөр хураамж 
(шууд зардал); гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд ажилтны зарцуулсан цаг, гаалийн байгууллагын 
шийдвэрийг хүлээснээс тухайн байгууллагад учирч буй зардал болон гаалийн татвар төлөх 
үйл ажиллагаанд ажилтны зарцуулсан цагийн мөнгөн үнэлгээ (шууд бус зардал); гаалийн 
тусгай зөвшөөрөл, экспорт, импортын татвар төлөхтэй холбоотой гаалийн албан хаагчдад 
төлсөн албан бус төлбөр (бэлэг, авлига); хүлээсэн торгууль гэсэн дөрвөн эх сурвалжаар 
гадаад худалдаатай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэмжихийг зорилоо. Гадаад худалдаа 
хийдэг ЖДҮ эрхлэгчдийн гаргаж буй хэлцлийн зардлын дундаж 9,5 сая төгрөг байна. 
Үүнээс шууд зардал 7,2 сая, шууд бус зардал 2,4 сая, албан бус төлбөр 2,2 сая төгрөг, 
торгууль 2,4 сая төгрөг байна. 
Гадаад худалдаа хийсэн аж ахуйн 
нэгжүүдийн 58,4 хувь нь жилд дунд-
жаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүр-
тэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал 
гаргасан бол 22,9 хувь нь 3-аас дээш 
хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гар-
гажээ (Зураг 4-7). Үүнийг нийт 
дүнгээр нь авч үзвэл гааль, гадаад 
худалдааны үйл ажиллагаатай 
холбоотой нийт хэлц-лийн зардал 
борлуулалтын орлогод 2,9 хувийг 
эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал 
нь 2%, шууд бус зардал 0,9%, албан 
бус төлбөр 1,1 хувийг тус тус эзэлж 
байна. Нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал бичил бизнест 943 мянга, жижиг бизнест 1,4 
сая, дунд бизнест 613 мянган төгрөг байна. (Зураг 4-8) 

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа хөнгөн шуурхай эсэхийг судалгаанд оролцсон ЖДҮ 
эрхлэгчид хэрхэн үнэлснийг Зураг 4-9-д харууллаа. Үр дүнгээс харвал 33,5 хувь нь маш 
сайн, сайн гэж үнэлсэн бол 17,1 хувь нь маш муу, муу гэж үнэлжээ.   
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Бид энд ЖДҮ эрхлэгч гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ төлж буй албан 
ёсны төлбөр хураамж (шууд зардал); гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд ажилтны 
зарцуулсан цаг, гаалийн байгууллагын шийдвэрийг хүлээснээс тухайн 
байгууллагад учирч буй зардал болон гаалийн татвар төлөх үйл ажиллагаанд 
ажилтны зарцуулсан цагийн мөнгөн үнэлгээ (шууд бус зардал); гаалийн 
тусгай зөвшөөрөл, экспорт, импортын татвар төлөхтэй холбоотой гаалийн 
албан хаагчдад төлсөн албан бус төлбөр (бэлэг, авлига); хүлээсэн торгууль 
гэсэн дөрвөн эх сурвалжаар гадаад худалдаатай холбоотой хэлцлийн зардлыг 
ойролцоолон хэмжихийг зорилоо. 

Гадаад худалдаа хийдэг ЖДҮ эрхлэгчдийн гаргаж буй хэлцлийн зардлын 
дундаж 9,5 сая төгрөг байна. Үүнээс шууд зардал 7,2 сая, шууд бус зардал 
2,4 сая, албан бус төлбөр 2,2 сая төгрөг, торгууль 2,4 сая төгрөг байна.



346

Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Зураг 4-9. Гаалийн байгууллагын
үйлчилгээний үнэлгээ (%)

29 
 

ахуйн нэгжийн 61,5 хувь нь гаалийн тусгай зөвшөөрлийг нэг удаа тодорхой хугацаагаар 
авдаг бол 38,5 хувь нь экспорт, эсвэл импорт хийх бүрдээ авдаг ажээ. Гаалийн мэдүүлэг 
бөглөж эхэлснээс хойш дунджаар 6-7 хоногийн дараа түүхий эд материал, бүтээгдэхүүнээ 
хүлээн авч, эсвэл хилээр гадагшаа гаргадаг байна. 

ЗУРАГ 4-7.   ГААЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛАЛ (%) 

ЗУРАГ 4-8.   НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ, 
ГААЛИЙН ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ (%)    

  
 Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Бид энд ЖДҮ эрхлэгч гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ төлж буй албан ёсны төлбөр хураамж 
(шууд зардал); гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд ажилтны зарцуулсан цаг, гаалийн байгууллагын 
шийдвэрийг хүлээснээс тухайн байгууллагад учирч буй зардал болон гаалийн татвар төлөх 
үйл ажиллагаанд ажилтны зарцуулсан цагийн мөнгөн үнэлгээ (шууд бус зардал); гаалийн 
тусгай зөвшөөрөл, экспорт, импортын татвар төлөхтэй холбоотой гаалийн албан хаагчдад 
төлсөн албан бус төлбөр (бэлэг, авлига); хүлээсэн торгууль гэсэн дөрвөн эх сурвалжаар 
гадаад худалдаатай холбоотой хэлцлийн зардлыг хэмжихийг зорилоо. Гадаад худалдаа 
хийдэг ЖДҮ эрхлэгчдийн гаргаж буй хэлцлийн зардлын дундаж 9,5 сая төгрөг байна. 
Үүнээс шууд зардал 7,2 сая, шууд бус зардал 2,4 сая, албан бус төлбөр 2,2 сая төгрөг, 
торгууль 2,4 сая төгрөг байна. 
Гадаад худалдаа хийсэн аж ахуйн 
нэгжүүдийн 58,4 хувь нь жилд дунд-
жаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүр-
тэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал 
гаргасан бол 22,9 хувь нь 3-аас дээш 
хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гар-
гажээ (Зураг 4-7). Үүнийг нийт 
дүнгээр нь авч үзвэл гааль, гадаад 
худалдааны үйл ажиллагаатай 
холбоотой нийт хэлц-лийн зардал 
борлуулалтын орлогод 2,9 хувийг 
эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал 
нь 2%, шууд бус зардал 0,9%, албан 
бус төлбөр 1,1 хувийг тус тус эзэлж 
байна. Нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал бичил бизнест 943 мянга, жижиг бизнест 1,4 
сая, дунд бизнест 613 мянган төгрөг байна. (Зураг 4-8) 

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа хөнгөн шуурхай эсэхийг судалгаанд оролцсон ЖДҮ 
эрхлэгчид хэрхэн үнэлснийг Зураг 4-9-д харууллаа. Үр дүнгээс харвал 33,5 хувь нь маш 
сайн, сайн гэж үнэлсэн бол 17,1 хувь нь маш муу, муу гэж үнэлжээ.   

58.4

11.0 7.8

22.9

0

20

40

60

80

0-1  хувь 1-2 хувь 2-3 хувь 3 хувь <

19.1

13.4
16.3

20.6

12.9

17.8

0

10

20

30

<50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000<

Мянган төгрөг

ЗУРАГ 4-9.   ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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судлаачдын тооцоолол.

Гадаад худалдаа хийсэн аж ахуйн 
нэгжүүдийн 58,4 хувь нь жилд 
дунджаар борлуулалтын 
орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай 
тэнцэх хэлцлийн зардал гаргасан 
бол 22,9 хувь нь 3-аас дээш хувьтай 
тэнцэх хэлцлийн зардлыг гаргажээ.
(Зураг 4-7). Үүнийг нийт дүнгээр 
нь авч үзвэл гааль, гадаад 
худалдааны үйл ажиллагаатай 
холбоотой нийт хэлцлийн зардал 
борлуулалтын орлогод 2,9 хувийг 
эзэлж байгаа бол үүнээс шууд 

зардал нь 2 хувь, шууд бус зардал 0,9 хувь, албан бус төлбөр 1,1 хувийг тус 
тус эзэлж байна. Нэг ажилтанд ноогдох хэлцлийн зардал бичил бизнест 943 
мянга, жижиг бизнест 1,4 сая, дунд бизнест 612,6 мянган төгрөг байна. 
(Зураг 4-7, Зураг 4-8)

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа хөнгөн шуурхай эсэхийг 
судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид хэрхэн үнэлснийг Зураг 4-9-д 
харууллаа. Үр дүнгээс харвал 33,5 хувь нь маш сайн, сайн гэж үнэлсэн бол 
17,1 хувь нь маш муу, муу гэж үнэлжээ. 

V. ДЭД БҮТЭЦ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЧИНТОЙ  
ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ

5.1. Дэд бүтэцтэй холбоотой хэлцлийн зардал
Хөгжиж буй орнуудын суурь дэд бүтцийн хөгжил дорой байдаг нь эдийн 

засгийн үр ашгийг бууруулж, бизнес эрхлэх зардлыг нэмэгдүүлдэг. Үүнийг 
Дэлхийн Банк, Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын жил бүр тогтмол хийдэг 
судалгааны үр дүнгээс тодорхой харж болно. (World Bank, 2014; Schwab & 
Sala-i-Martín, 2014)

Хангалттай хүртээмжтэй, үр ашигтай дэд бүтцийг бий болгох нь эдийн 
засаг үр ашигтай ажиллахад чухал ач холбогдолтой. Тодруулбал, дэд бүтцийн 
хөгжил тухайн улсад хөгжих боломжтой эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
байршил, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, секторыг тодорхойлоход чухал 
хүчин зүйл болдог. Жишээлбэл, манай улсад сүүлийн жилүүдэд хэрэгжиж 
буй, хэрэгжихээр төлөвлөгдөж буй том төслүүдийг эхлүүлэхэд суурь дэд 
бүтцийг бүтээн байгуулах асуудал нэлээд хүч хөдөлмөр шаардаж байгааг 
бид бэлхнээ харж байна. Дэлхийн Банкны “Бизнес эрхлэхүй 2015” судалгаанд 
дурдсанаар, Монгол Улс цахилгаанд холбогдох амар хялбар байдлаараа 189 
орноос 142-р байранд оржээ. (World Bank, 2014) Энэ нь мөн манай улсад 
дэд бүтэцтэй холбоотой хэлцлийн зардал өндөр байгааг харуулж байна.
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Дэд бүтэц сайн хөгжсөнөөр бүс нутгуудын хоорондох зайны нөлөөг 
бууруулах, үндэсний зах зээлүүдийг нэгтгэх, бусад улс болон бүс нутгийн 
хэмжээнд зах зээлүүдийг бага зардалтайгаар холбох боломжийг олгодог. 
Үүний зэрэгцээ, дэд бүтцийн чанар болон хүртээмжтэй байдал эдийн 
засгийн өсөлтөд эергээр нөлөөлөөд зогсохгүй ядуурал, тэгш бус байдлыг 
бууруулахад ч нөлөөлдөг. Тээвэр, харилцаа холбооны дэд бүтцийн хөгжил 
сайн байх нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны гол цөмийг бүрдүүлэгч 
нийгмийн буурай хөгжилтэй хэсэгт хүрэх урьдач нөхцөл болдог. Сайн 
чанартай авто зам, төмөр зам, усан боомт, агаарын тээврийг үр ашигтай 
барьж байгуулснаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид хүний нөөцөө 
оновчтой хуваарилах, шилжүүлэх, бараа, үйлчилгээгээ зах зээлд аюулгүй, цаг 
алдалгүй хүргэх боломж олгоно. Үүнээс гадна, цахилгааны тасалдал, эсвэл 
хомсдол үйлдвэрүүд саадгүй ажиллахад сөргөөр нөлөөлнө. Найдвартай, 
хүртээмжтэй холбооны сүлжээ улс орны хэмжээнд мэдээллийн урсгал 
тасралтгүй, чөлөөтэй явах боломж бүрдүүлнэ. Бизнес эрхлэгчид хоорондоо 
зардал багатай холбогдож, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг олж 
авснаар эдийн засгийн үр ашиг нэмэгдэнэ.

Дотоод өсөлтийн онолын загваруудад суурь дэд бүтцийг үйлдвэрлэлийн 
функцэд бие даасан хүчин зүйл хэлбэрээр суулгаж, үйлдвэрлэлийн бусад 
хүчин зүйлтэй хослох хэлбэрээр үйлдвэрлэлд хувь нэмрээ оруулна гэж үздэг. 
Жишээлбэл, нийтийн барааны загварт (Barro, 1990b) засгийн газрын зардлыг 
цэвэр нийтийн бараа хэлбэрээр тусдаа хүчин зүйл болгож үйлдвэрлэлийн 
технологид оруулдаг бөгөөд нийтийн бараа нь үйлдвэрлэлийн хүчин 
зүйлсийн бүтээмж болон урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтөд эергээр 
нөлөөлөхийг баталдаг. Харин дэд бүтцэд хөрөнгө оруулахгүй бол цэвэрлэх 
байгууламж, цагдаа болон гал түймэртэй тэмцэх, суурь боловсрол зэрэгт 
хэт их ачаалал үүсэж, нийт үйлдвэрлэлд сөргөөр нөлөөлдөг болохыг дотоод 
өсөлтийн загвар харуулдаг. (Barro & Sala-i-Martin, 1992)

Бидний судалгааны энэ хэсгийн зорилго бол манай улсын суурь дэд 
бүтцийн хөгжил ЖДҮ эрхлэгчдэд хэр зардал учруулж байгааг хэмжих бөгөөд 
дэд бүтэцтэй холбоотой хэлцлийн зардлын эх сурвалжийг тодорхойлж, 
үүнээс учрах хэлцлийн зардлыг ойролцоолон хэмжлээ. Судалгааны үр 
дүнгээс харвал нийт судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 33 хувь нь 
өнөөгийн дэд бүтцийн хөгжлийг сайн, маш сайн гэж үнэлсэн бол 19,1 
хувь нь муу, маш муу, 48 хувь нь дундаж гэж үнэлжээ. Харин дэд бүтцийн 
хөгжлөөс хамаарч хэр зардал учирч байгааг асуухад ЖДҮ эрхлэгчдийн 72 
хувь нь дундаж, их, маш их гэсэн хариултыг өгснөөс харахад дэд бүтцийн 
одоогийн хөгжлийн түвшин ЖДҮ эрхлэгчдэд нэлээд зардал учруулж байна. 
(Зураг 5-1, Зураг 5-2)
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Зураг 5-2. Дэд бүтэц муугаас болж 
гарах нэмэлт зардал (%)
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харахад дэд бүтцийн одоогийн хөгжлийн түвшин ЖДҮ эрхлэгчдэд нэлээд зардал учруулж 
байна. (Зураг 5-1, Зураг 5-2) 

 
ЗУРАГ 5-1.   ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ (%) 
ЗУРАГ 5-2.   ДЭД БҮТЦИЙН ХҮРТЭЭМЖЭЭС 

БОЛЖ ГАРАХ НЭМЭЛТ ЗАРДАЛ (%) 

 
 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
 

Дээрх үнэлгээг ЖДҮ-ийн эдийн засгийн салбар (ХҮСНЭГТ 5-1) болон хэмжээгээр 
(ХҮСНЭГТ 5-2) харьцуулан харахад, дэд бүтцийн хөгжлөөс хамаарч учрах нэмэлт зардал 
нь бүх салбарт ойролцоо байдаг бол дунд хэмжээтэй аж ахуйн нэгжүүдэд бичил, жижиг аж 
ахуйн нэгжүүдээс илүү зардал учруулж байна. 

 
ХҮСНЭГТ 5-1.   ДЭД БҮТЦЭЭС УЧИРЧ БУЙ 

НЭМЭЛТ ЗАРДАЛ, САЛБАРААР 
ХҮСНЭГТ 5-2.   ДЭД БҮТЦЭЭС УЧИРЧ БУЙ 

НЭМЭЛТ ЗАРДАЛ, ХЭМЖЭЭГЭЭР 
  ХАА Аж 

үйлдвэр Үйлчилгээ 

Маш бага 13% 7% 10% 
Бага 6% 19% 20% 
Дундаж 53% 45% 44% 
Их 19% 23% 20% 
Маш их 9% 5% 6% 
Нийт 100% 100% 100% 

 

  Бичил Жижиг Дунд 
Маш бага 10% 9% 7% 
Бага 19% 20% 20% 
Дундаж 47% 45% 40% 
Их 18% 18% 28% 
Маш их 5% 7% 5% 
Нийт 100% 100% 100% 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
 

Дэд бүтэцтэй холбоотой хэлцлийн зардлыг дараах гурван бүрдэл хэсэгт авч хэмжлээ. Шууд 
хэлцлийн зардалд зам, талбай өргөтгөх, цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх 
ажил болон орчны тохижилттой холбоотой шууд гарах зардлыг багтаав. Шууд бус зардалд 
цахилгаан тасарснаас тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирсан нэмэлт зардал, эсвэл 
алдагдал, зам засвар болон нийтийн тээврийн саатлаас болж учрах зардал, автомашины 
дугаарын хязгаарлалтаас болж гарах нэмэлт зардал, зам, талбай өргөтгөх, цахилгаан, 
дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх ажлаас болж учрах зардлыг оруулав. Харин албан 
бус төлбөрт төрийн байгууллагын ажилтнуудад өгсөн бэлэг сэлт, авилгыг оруулав. 

Нийт судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчийн 53 хувь нь дэд бүтцээс үүдэн ямар нэг 
хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. Эдгээр аж ахуйн нэгжийн 75,3 хувь нь жилд дунджаар 
борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал гаргасан бол 15,4 хувь 
нь 2-оос дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гаргажээ. (Зураг 5-3) Үүнийг нийт дүнгээр 
нь авч үзвэл дэд бүтэцтэй холбоотой нийт хэлцлийн зардал борлуулалтын орлогод 1,2 
хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 0,5%, шууд бус зардал 1%, албан бус төлбөр 
1,1 хувийг тус тус эзэлж байна. Харин эдгээр ЖДҮ-ийн 40 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох 
дүнгээр 50 мянган төгрөгөөс доош хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 5-4) 
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харахад дэд бүтцийн одоогийн хөгжлийн түвшин ЖДҮ эрхлэгчдэд нэлээд зардал учруулж 
байна. (Зураг 5-1, Зураг 5-2) 

 
ЗУРАГ 5-1.   ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ (%) 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
 

Дээрх үнэлгээг ЖДҮ-ийн эдийн засгийн салбар (ХҮСНЭГТ 5-1) болон хэмжээгээр 
(ХҮСНЭГТ 5-2) харьцуулан харахад, дэд бүтцийн хөгжлөөс хамаарч учрах нэмэлт зардал 
нь бүх салбарт ойролцоо байдаг бол дунд хэмжээтэй аж ахуйн нэгжүүдэд бичил, жижиг аж 
ахуйн нэгжүүдээс илүү зардал учруулж байна. 

 
ХҮСНЭГТ 5-1.   ДЭД БҮТЦЭЭС УЧИРЧ БУЙ 

НЭМЭЛТ ЗАРДАЛ, САЛБАРААР 
ХҮСНЭГТ 5-2.   ДЭД БҮТЦЭЭС УЧИРЧ БУЙ 

НЭМЭЛТ ЗАРДАЛ, ХЭМЖЭЭГЭЭР 
  ХАА Аж 

үйлдвэр Үйлчилгээ 

Маш бага 13% 7% 10% 
Бага 6% 19% 20% 
Дундаж 53% 45% 44% 
Их 19% 23% 20% 
Маш их 9% 5% 6% 
Нийт 100% 100% 100% 

 

  Бичил Жижиг Дунд 
Маш бага 10% 9% 7% 
Бага 19% 20% 20% 
Дундаж 47% 45% 40% 
Их 18% 18% 28% 
Маш их 5% 7% 5% 
Нийт 100% 100% 100% 

 

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
 

Дэд бүтэцтэй холбоотой хэлцлийн зардлыг дараах гурван бүрдэл хэсэгт авч хэмжлээ. Шууд 
хэлцлийн зардалд зам, талбай өргөтгөх, цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх 
ажил болон орчны тохижилттой холбоотой шууд гарах зардлыг багтаав. Шууд бус зардалд 
цахилгаан тасарснаас тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирсан нэмэлт зардал, эсвэл 
алдагдал, зам засвар болон нийтийн тээврийн саатлаас болж учрах зардал, автомашины 
дугаарын хязгаарлалтаас болж гарах нэмэлт зардал, зам, талбай өргөтгөх, цахилгаан, 
дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх ажлаас болж учрах зардлыг оруулав. Харин албан 
бус төлбөрт төрийн байгууллагын ажилтнуудад өгсөн бэлэг сэлт, авилгыг оруулав. 

Нийт судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчийн 53 хувь нь дэд бүтцээс үүдэн ямар нэг 
хэлцлийн зардалтай тулгарчээ. Эдгээр аж ахуйн нэгжийн 75,3 хувь нь жилд дунджаар 
борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал гаргасан бол 15,4 хувь 
нь 2-оос дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гаргажээ. (Зураг 5-3) Үүнийг нийт дүнгээр 
нь авч үзвэл дэд бүтэцтэй холбоотой нийт хэлцлийн зардал борлуулалтын орлогод 1,2 
хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 0,5%, шууд бус зардал 1%, албан бус төлбөр 
1,1 хувийг тус тус эзэлж байна. Харин эдгээр ЖДҮ-ийн 40 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох 
дүнгээр 50 мянган төгрөгөөс доош хэлцлийн зардал гаргажээ. (Зураг 5-4) 

 
 
 

3.7

15.4

47.9

27.8

5.3

0

20

40

60

Маш 
муу

Муу Дундаж Сайн Маш 
сайн

8.8

19.5

44.5

21.0

6.2

0

10

20

30

40

50

Маш 
бага

Бага Дундаж Их Маш их

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Дээрх үнэлгээг ЖДҮ-ийн эдийн засгийн салбар (ХҮСНЭГТ 5-1) болон 
хэмжээгээр (ХҮСНЭГТ 5-2) харьцуулан харахад, дэд бүтцийн хөгжлөөс 
хамаарч учрах нэмэлт зардал нь бүх салбарт ойролцоо байдаг бол дунд 
хэмжээтэй аж ахуйн нэгжүүдэд бичил, жижиг аж ахуйн нэгжүүдээс илүү 
зардал учруулж байна.

Хүснэгт 5-1. Дэд бүтцээс  
Учирч буй нэмэлт зардал, салбараар

Хүснэгт 5-2. Дэд бүтцээс Учирч буй 
нэмэлт зардал, Хэмжээгээр

 ХАА Аж 
үйлдвэр Үйлчилгээ

Маш 
бага 13% 7% 10%
Бага 6% 19% 20%
Дундаж 53% 45% 44%
Их 19% 23% 20%
Маш их 9% 5% 6%
Нийт 100% 100% 100%

 Бичил Жижиг Дунд
Маш 
бага 10% 9% 7%
Бага 19% 20% 20%
Дундаж 47% 45% 40%
Их 18% 18% 28%
Маш их 5% 7% 5%
Нийт 100% 100% 100%

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Дэд бүтэцтэй холбоотой хэлцлийн зардлыг дараах гурван бүрдэл хэсэгт 
авч хэмжлээ. Шууд хэлцлийн зардалд зам, талбай өргөтгөх, цахилгаан, 
дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх ажил болон орчны тохижилттой 
холбоотой шууд гарах зардлыг багтаав. Шууд бус зардалд цахилгаан 
тасарснаас тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирсан нэмэлт зардал, 
эсвэл алдагдал, зам засвар болон нийтийн тээврийн саатлаас болж учрах 
зардал, автомашины дугаарын хязгаарлалтаас болж гарах нэмэлт зардал, 
зам, талбай өргөтгөх, цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх 
ажлаас болж учрах зардлыг оруулав. Харин албан бус төлбөрт төрийн 
байгууллагын ажилтнуудад өгсөн бэлэг сэлт, авлигыг оруулав.
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Нийт судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчийн 53 хувь нь дэд бүтцээс үүдэн 
ямар нэг хэлцлийн зардалтай тулгарсан байна. Эдгээр аж ахуйн нэгжийн 
75,3 хувь нь жилд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай 
тэнцэх хэлцлийн зардал гаргасан бол 15,4 хувь нь 2-оос дээш хувьтай тэнцэх 
хэлцлийн зардлыг гаргажээ. (Зураг 5-3) Үүнийг нийт дүнгээр нь авч үзвэл 
дэд бүтэцтэй холбоотой нийт хэлцлийн зардал борлуулалтын орлогод 1,2 
хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 0,5 хувь, шууд бус зардал 1 
хувь, албан бус төлбөр 1,1 хувийг тус тус эзэлж байна. Харин эдгээр ЖДҮ-
ийн 40 хувь нь нэг ажилтанд ноогдох дүнгээр 50 мянган төгрөгөөс доош 
хэлцлийн зардал гаргасан ажээ. (Зураг 5-4)

Зураг 5-3. Дэд бүтэцтэй 
холбоотой хэлцлийн зардлын  

Ачааллын тархалт (%)

Зураг 5-4. Дэд бүтэцтэй холбоотой, 
нэг ажилтанд ноогдох  

хэлцлийн зардал (%)
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ЗУРАГ 5-3.   ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 5-4.   ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ, 
НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ ХЭЛЦЛИЙН 

ЗАРДАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн 
тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Хэлцлийн зардлын ачаалал буюу 
хэлцлийн зардлыг борлуулалтын 
орлого харьцуулсан харьцаа бичил 
бизнест хамгийн их байна. (Зураг 
5-5) Уг үр дүн бизнес жижиг байх 
тусам дэд бүтцээс үүдэн гарч буй 
хэлцлийн зардал илүү дарамттай 
болж байгааг харуулж байна. 
Хэлцлийн зардлыг аж ахуйн нэг-
жийн ажилтны тоонд харьцуулбал, 
бичил бизнесийн нэг ажилтанд 
ноогдох хэлцлийн зардал 375,5 
мянга, жижиг бизнест 213,3 мянга, 
дунд бизнес 141,2 мянган төгрөг байжээ. Иймд муу дэд бүтэц нь бичил ба шинэ бизнес 
эрхлэгчдэд илүү их дарамт учруулж байна. 

Дэд бүтцийн өөрчлөлт, хөгжил төрийн бодлого, шийдвэртэй шууд холбогддог учраас 
төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хүртээмжтэй, хөнгөн шуурхай байдал хэлцлийн 
зардлыг бууруулахад нэн чухал. Түүвэр судалгааны үр дүнгээс харвал, цахилгаан, дулаанд 
шинээр холбогдох, эсвэл хуучин холболтоо нэмж өргөтгөх хүсэлтийг аж ахуйн нэгжүүдийн 
16 хувь нь гаргасны дийлэнх (72%) нь төрийн байгууллага гаргасан хүсэлтийг хуулийн 
хугацаандаа шийдвэрлэж өгөөгүй гэж хариулжээ. Мөн сүүлийн хоёр жилд зам, талбай 
өргөтгөх цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх ажилтай холбоотойгоор үйл 
ажиллагаанд нь ямар нэг зардал учирсан гэж аж ахуйн нэгжүүдийн 11 хувь хариулсан бол 
тэдний 14 хувь нь төрийн байгууллагын ажилтнуудад жилд дунджаар 922 мянган төгрөгийн 
албан бус төлбөр төлжээ. Төрийн байгууллага шийдвэрээ хоцроосон дундаж хугацаа 
дунджаар 111 өдөр байжээ. 

Нийтийн тээвэр, тээврийн зардал бол ЖДҮ эрхлэгчдийн ашигт үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг 
нэг чухал хүчин зүйл юм. Судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүд дунджаар 3 авто-
машинтай байна. Улаанбаатар хотод мөрдөгддөг автомашины дугаарын хязгаарлалт 
судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжийн 21 хувьд нь шууд болон шууд бусаар зардал 
учруулж, орлогыг нь бууруулж байна. Эдгээр ЖДҮ уг нэмэлт зардлыг сард дунджаар 1,5 
сая төгрөг гэж үнэлжээ. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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ЗУРАГ 5-3.   ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 5-4.   ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ, 
НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ ХЭЛЦЛИЙН 

ЗАРДАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн 
тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Хэлцлийн зардлын ачаалал буюу 
хэлцлийн зардлыг борлуулалтын 
орлого харьцуулсан харьцаа бичил 
бизнест хамгийн их байна. (Зураг 
5-5) Уг үр дүн бизнес жижиг байх 
тусам дэд бүтцээс үүдэн гарч буй 
хэлцлийн зардал илүү дарамттай 
болж байгааг харуулж байна. 
Хэлцлийн зардлыг аж ахуйн нэг-
жийн ажилтны тоонд харьцуулбал, 
бичил бизнесийн нэг ажилтанд 
ноогдох хэлцлийн зардал 375,5 
мянга, жижиг бизнест 213,3 мянга, 
дунд бизнес 141,2 мянган төгрөг байжээ. Иймд муу дэд бүтэц нь бичил ба шинэ бизнес 
эрхлэгчдэд илүү их дарамт учруулж байна. 

Дэд бүтцийн өөрчлөлт, хөгжил төрийн бодлого, шийдвэртэй шууд холбогддог учраас 
төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хүртээмжтэй, хөнгөн шуурхай байдал хэлцлийн 
зардлыг бууруулахад нэн чухал. Түүвэр судалгааны үр дүнгээс харвал, цахилгаан, дулаанд 
шинээр холбогдох, эсвэл хуучин холболтоо нэмж өргөтгөх хүсэлтийг аж ахуйн нэгжүүдийн 
16 хувь нь гаргасны дийлэнх (72%) нь төрийн байгууллага гаргасан хүсэлтийг хуулийн 
хугацаандаа шийдвэрлэж өгөөгүй гэж хариулжээ. Мөн сүүлийн хоёр жилд зам, талбай 
өргөтгөх цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх ажилтай холбоотойгоор үйл 
ажиллагаанд нь ямар нэг зардал учирсан гэж аж ахуйн нэгжүүдийн 11 хувь хариулсан бол 
тэдний 14 хувь нь төрийн байгууллагын ажилтнуудад жилд дунджаар 922 мянган төгрөгийн 
албан бус төлбөр төлжээ. Төрийн байгууллага шийдвэрээ хоцроосон дундаж хугацаа 
дунджаар 111 өдөр байжээ. 

Нийтийн тээвэр, тээврийн зардал бол ЖДҮ эрхлэгчдийн ашигт үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг 
нэг чухал хүчин зүйл юм. Судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүд дунджаар 3 авто-
машинтай байна. Улаанбаатар хотод мөрдөгддөг автомашины дугаарын хязгаарлалт 
судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжийн 21 хувьд нь шууд болон шууд бусаар зардал 
учруулж, орлогыг нь бууруулж байна. Эдгээр ЖДҮ уг нэмэлт зардлыг сард дунджаар 1,5 
сая төгрөг гэж үнэлжээ. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Зураг 5-5. Дэд бүтэцтэй 
холбоотой хэлцлийн зардлын ачаалал, 

ЖДҮ-ийн хэмжээгээр (%)

Зураг 5-6. Дэд бүтэц хариуцсан 
төрийн байгууллагын үнэлгээ (%)
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ЗУРАГ 5-3.   ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДЛЫН АЧААЛЛЫН 

ТАРХАЛТ (%) 

ЗУРАГ 5-4.   ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ, 
НЭГ АЖИЛТАНД НООГДОХ ХЭЛЦЛИЙН 

ЗАРДАЛ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн 
тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Хэлцлийн зардлын ачаалал буюу 
хэлцлийн зардлыг борлуулалтын 
орлого харьцуулсан харьцаа бичил 
бизнест хамгийн их байна. (Зураг 
5-5) Уг үр дүн бизнес жижиг байх 
тусам дэд бүтцээс үүдэн гарч буй 
хэлцлийн зардал илүү дарамттай 
болж байгааг харуулж байна. 
Хэлцлийн зардлыг аж ахуйн нэг-
жийн ажилтны тоонд харьцуулбал, 
бичил бизнесийн нэг ажилтанд 
ноогдох хэлцлийн зардал 375,5 
мянга, жижиг бизнест 213,3 мянга, 
дунд бизнес 141,2 мянган төгрөг байжээ. Иймд муу дэд бүтэц нь бичил ба шинэ бизнес 
эрхлэгчдэд илүү их дарамт учруулж байна. 

Дэд бүтцийн өөрчлөлт, хөгжил төрийн бодлого, шийдвэртэй шууд холбогддог учраас 
төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хүртээмжтэй, хөнгөн шуурхай байдал хэлцлийн 
зардлыг бууруулахад нэн чухал. Түүвэр судалгааны үр дүнгээс харвал, цахилгаан, дулаанд 
шинээр холбогдох, эсвэл хуучин холболтоо нэмж өргөтгөх хүсэлтийг аж ахуйн нэгжүүдийн 
16 хувь нь гаргасны дийлэнх (72%) нь төрийн байгууллага гаргасан хүсэлтийг хуулийн 
хугацаандаа шийдвэрлэж өгөөгүй гэж хариулжээ. Мөн сүүлийн хоёр жилд зам, талбай 
өргөтгөх цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх ажилтай холбоотойгоор үйл 
ажиллагаанд нь ямар нэг зардал учирсан гэж аж ахуйн нэгжүүдийн 11 хувь хариулсан бол 
тэдний 14 хувь нь төрийн байгууллагын ажилтнуудад жилд дунджаар 922 мянган төгрөгийн 
албан бус төлбөр төлжээ. Төрийн байгууллага шийдвэрээ хоцроосон дундаж хугацаа 
дунджаар 111 өдөр байжээ. 

Нийтийн тээвэр, тээврийн зардал бол ЖДҮ эрхлэгчдийн ашигт үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг 
нэг чухал хүчин зүйл юм. Судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүд дунджаар 3 авто-
машинтай байна. Улаанбаатар хотод мөрдөгддөг автомашины дугаарын хязгаарлалт 
судалгаанд оролцсон аж ахуйн нэгжийн 21 хувьд нь шууд болон шууд бусаар зардал 
учруулж, орлогыг нь бууруулж байна. Эдгээр ЖДҮ уг нэмэлт зардлыг сард дунджаар 1,5 
сая төгрөг гэж үнэлжээ. 
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ЗУРАГ 5-5.   ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН  
ЗАРДЛЫН АЧААЛАЛ, ЖДҮ-ИЙН ХЭМЖЭЭГЭЭР (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан төрийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг ЖДҮ 
эрхлэгчид хэрхэн үнэлснийг Зураг 5-6-д 
харууллаа. Төрийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг нийт судалгаанд оролцсон аж 
ахуйн нэгжийн 16,8 хувь нь маш муу, муу 
гэж үнэлсэн бол 55,2 хувь нь дундаж гэж 
үнэлсэн байна. Харин 28,1 хувь нь маш 
сайн, сайн гэж үнэлжээ. 

5.2. Санхүүгийн байгууллагатай 
харилцахтай холбоотой хэлцлийн 
зардал 

Хөгжиж буй орнуудад ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн орчны талаарх асуудал хамгийн их 
анхаарал татдаг. Амжилттай, тогтвортой бизнес эрхлэх санаандаа тулгуурлан төслөө би-
чиж, санхүүжилт авах саналаа санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэхэд тавигдах шаардлагыг 
хангах, хууль эрхзүйн саад хориг, төрийн байгууллагын муу, үр ашиггүй институц, барьцаа 
хөрөнгө байхгүй зэрэг хүчин зүйлийн улмаас санхүүжилт авч чадахгүй тохиолдол цөөнгүй 
байдаг. ЖДҮ эрхлэгч бүр том компани болох албагүй ч тэд бизнесээ эхлүүлэх, цаашид 
өргөтгөх боломжит зардлыг санхүүжүүлэх зөв хэлбэрийг сонгох нийтлэг асуудалтай 
тулгардаг. Ерөнхийдөө зах зээл дээрх байр сууриа бэхжүүлэх, тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулах, бизнесээ өргөтгөх, хөгжүүлэх боломж нь санхүүжилт олох, түүнийгээ хэрхэн 
оновчтой зарцуулах чадвараар шууд тодорхойлогддог. Бизнесийн өсөлтийн ялгаа-тай үе 
шатуудад ЖДҮ эрхлэгчдийн санхүүжилтийн хэрэгцээ харилцан адилгүй байдаг бөгөөд 
ажлын капиталын удирдлага, зээл авах, санхүүгийн бусад хэрэгсэл зэрэг нь ЖДҮ 
эрхлэгчийн бэлэн мөнгөний урсгалд шууд, хамгийн их нөлөөтэй байдаг. ЖДҮ эрхлэгчдийн 
санхүүжилтийн хэрэгцээ дараах хүчин зүйлээс хамааран ялгаатай байгааг тогтоосон байдаг. 
(Johnsen & McMahon , 2005), (Zavatta, 2008) Үүнд: 
 Тухайн улс, 
 Үйлдвэрлэлийн сектор, 
 Хүлээж буй бизнесийн эрсдэл, 
 Хөрөнгийн бүтэц, (материаллаг ба материаллаг бус, капитал эрчимтэй ашиглагддаг 

ба капитал бага ашиглагддаг гэх мэт) 
 Өр ба өөрийн хөрөнгийн харьцаа, 
 Өсөлтийн түвшин, 
 Ашигт байдал. 

ЖДҮ эрхлэгчийн санхүүжилт авах боломжтой эх үүсвэрүүдийг дараах үндсэн 6 хэсэгт 
хувааж болно. (Abe, Troilo, Juneja, & Narain, 2012) Үүнд: 
 Албан бус эх үүсвэрээс санхүүжилт авах, (Хувийн хадгаламж, гэр бүл, найз 

нөхдөөсөө зээлэх, мөнгө зээлдүүлэгчээс зээлэх, худалдааны зээл гэх мэт.) 
 Дотоод эх үүсвэрээ ашиглах, (Үлдэгдэл ашиг, дотоод хадгаламж, ажлын капитал, 

хөрөнгө борлуулсны ашиг гэх мэт.) 
 Өрөөр санхүүжүүлэх, (Богино, урт хугацааны зээл, зээлийн шугам, энгийн вексель, 

зээлийн карт, корпорацийн бонд гэх мэт.) 
 Өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт, (Bенчур, анхны хөрөнгө, үнэт цаасыг олон нийтэд 

анх удаа санал болгох гэх мэт.) 
 Хөрөнгөд суурилсан санхүүжилт,(Факторинг, бараа материалын санхүүжилт гэх 

мэт.) 
 Урт хугацааны түрээс, (Капиталын түрээс, үйл ажиллагааны түрээс гэх мэт.) 

ЗУРАГ 5-6.   ДЭД БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН ТӨРИЙН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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Хэлцлийн зардлын ачаалал буюу хэлцлийн зардлыг борлуулалтын орлого 
харьцуулсан харьцаа бичил бизнест хамгийн их байна. (Зураг 5-5) Уг үр дүн 
бизнес жижиг байх тусам дэд бүтцээс үүдэн гарч буй хэлцлийн зардал илүү 
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дарамттай болж байгааг харуулж байна. Хэлцлийн зардлыг аж ахуйн нэг-
жийн ажилтны тоонд харьцуулбал, бичил бизнесийн нэг ажилтанд ноогдох 
хэлцлийн зардал 375,5 мянга, жижиг бизнест 213,3 мянга, дунд бизнес 
141,2 мянган төгрөг байжээ. Иймд муу дэд бүтэц нь бичил ба шинэ бизнес 
эрхлэгчдэд илүү их дарамт учруулж байна.

Дэд бүтцийн өөрчлөлт, хөгжил төрийн бодлого, шийдвэртэй шууд 
холбогддог учраас төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хүртээмжтэй, 
хөнгөн шуурхай байдал хэлцлийн зардлыг бууруулахад нэн чухал. Түүвэр 
судалгааны үр дүнгээс харвал, цахилгаан, дулаанд шинээр холбогдох, эсвэл 
хуучин холболтоо нэмж өргөтгөх хүсэлтийг аж ахуйн нэгжүүдийн 16 хувь нь 
гаргасны дийлэнх (72%) нь төрийн байгууллага гаргасан хүсэлтийг хуулийн 
хугацаандаа шийдвэрлэж өгөөгүй гэж хариулжээ. Мөн сүүлийн хоёр жилд 
зам, талбай өргөтгөх цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ тавих, шинэчлэх 
ажилтай холбоотойгоор үйл ажиллагаанд нь ямар нэг зардал учирсан гэж 
аж ахуйн нэгжүүдийн 11 хувь хариулсан бол тэдний 14 хувь нь төрийн 
байгууллагын ажилтнуудад жилд дунджаар 922 мянган төгрөгийн албан бус 
төлбөр төлжээ. Төрийн байгууллага шийдвэрээ хоцроосон дундаж хугацаа 
дунджаар 111 өдөр байжээ.

Нийтийн тээвэр, тээврийн зардал бол ЖДҮ эрхлэгчдийн ашигт үйл 
ажиллагаанд нөлөөлдөг нэг чухал хүчин зүйл юм. Судалгаанд оролцсон 
аж ахуйн нэгжүүд дунджаар 3 авто-машинтай байна. Улаанбаатар хотод 
мөрдөгддөг автомашины дугаарын хязгаарлалт судалгаанд оролцсон 
аж ахуйн нэгжийн 21 хувьд нь шууд болон шууд бусаар зардал учруулж, 
орлогыг нь бууруулж байна. Эдгээр ЖДҮ уг нэмэлт зардлыг сард дунджаар 
1,5 сая төгрөг гэж үнэлжээ.

Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг ЖДҮ эрхлэгчид хэрхэн үнэлснийг Зураг 5-6-д харууллаа. 
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг нийт судалгаанд оролцсон аж 
ахуйн нэгжийн 16,8 хувь нь маш муу, муу гэж үнэлсэн бол 55,2 хувь нь 
дундаж гэж үнэлсэн байна. Харин 28,1 хувь нь маш сайн, сайн гэж үнэлжээ.
5.2. Санхүүгийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой хэлцлийн 
зардал

Хөгжиж буй орнуудад ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн орчны талаарх 
асуудал хамгийн их анхаарал татдаг. Амжилттай, тогтвортой бизнес эрхлэх 
санаандаа тулгуурлан төслөө бичиж, санхүүжилт авах саналаа санхүүгийн 
байгууллагад хүргүүлэхэд тавигдах шаардлагыг хангах, хууль эрхзүйн саад 
хориг, төрийн байгууллагын муу, үр ашиггүй институц, барьцаа хөрөнгө 
байхгүй зэрэг хүчин зүйлийн улмаас санхүүжилт авч чадахгүй тохиолдол 
цөөнгүй байдаг. ЖДҮ эрхлэгч бүр том компани болох албагүй ч тэд бизнесээ 
эхлүүлэх, цаашид өргөтгөх боломжит зардлыг санхүүжүүлэх зөв хэлбэрийг 
сонгох нийтлэг асуудалтай тулгардаг аж. Ерөнхийдөө зах зээл дээрх байр 
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сууриа бэхжүүлэх, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах, бизнесээ өргөтгөх, 
хөгжүүлэх боломж нь санхүүжилт олох, түүнийгээ хэрхэн оновчтой 
зарцуулах чадвараар шууд тодорхойлогддог байна. Бизнесийн өсөлтийн 
ялгаатай үе шатуудад ЖДҮ эрхлэгчдийн санхүүжилтийн хэрэгцээ харилцан 
адилгүй байдаг бөгөөд ажлын капиталын удирдлага, зээл авах, санхүүгийн 
бусад хэрэгсэл зэрэг нь ЖДҮ эрхлэгчийн бэлэн мөнгөний урсгалд шууд, 
хамгийн их нөлөөтэй байдаг. ЖДҮ эрхлэгчдийн санхүүжилтийн хэрэгцээ 
дараах хүчин зүйлээс хамааран ялгаатай байгааг тогтоожээ. (Johnsen & Mc-
Mahon , 2005), (Zavatta, 2008) Үүнд:

• Тухайн улс,
• Үйлдвэрлэлийн сектор,
• Хүлээж буй бизнесийн эрсдэл,
• Хөрөнгийн бүтэц, (материаллаг ба материаллаг бус, капитал эрчимтэй 

ашиглагддаг ба капитал бага ашиглагддаг гэх мэт)
• Өр ба өөрийн хөрөнгийн харьцаа,
• Өсөлтийн түвшин,
•  Ашигт байдал эдгээр болно.
ЖДҮ эрхлэгчийн санхүүжилт авах боломжтой эх үүсвэрүүдийг дараах 

үндсэн 6 хэсэгт хувааж болно. (Abe, Troilo, Juneja, & Narain, 2012) Үүнд:
• Албан бус эх үүсвэрээс санхүүжилт авах, (Хувийн хадгаламж, гэр 

бүл, найз нөхдөөсөө зээлэх, мөнгө зээлдүүлэгчээс зээлэх, худалдааны 
зээл гэх мэт.)

• Дотоод эх үүсвэрээ ашиглах, (Үлдэгдэл ашиг, дотоод хадгаламж, 
ажлын капитал, хөрөнгө борлуулсны ашиг гэх мэт.)

• Өрөөр санхүүжүүлэх, (Богино, урт хугацааны зээл, зээлийн шугам, 
энгийн вексель, зээлийн карт, корпорацын бонд гэх мэт.)

• Өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт, (Bенчур, анхны хөрөнгө, үнэт цаасыг 
олон нийтэд анх удаа санал болгох гэх мэт.)

• Хөрөнгийн санхүүжилт,(Факторинг, бараа материалын санхүүжилт 
гэх мэт.)

• Урт хугацааны түрээс, (Капиталын түрээс, үйл ажиллагааны түрээс 
гэх мэт.)

• Засгийн газрын буцалтгүй тусламж ба татаас. (Буцалтгүй тусламж, 
зээлийн хүүгийн татаас, зээлийн баталгаа гаргах хөтөлбөр, зээлийн 
даатгалын хөтөлбөр гэх мэт.)

Манай улсын хувьд аж ахуйн нэгжийн санхүүжилтийн орчны талаар 
Монголбанк болон Дэлхийн Банк, Азийн Хөгжлийн Банк зэрэг олон улсын 
байгууллагын хийсэн харьцангуй олон судалгаа байдаг. (Монголбанк, 2011, 
2012, 2014) Дэлхийн Банкны 2014 оны судал-гаанд Монгол Улс зээл авах 
хялбар байдлаараа 189 орноос 61-р байранд жагссан бөгөөд 100 онооноос 
55 оноо авч, Зүүн болон Номхон далайн орнуудын дундаж (48,6 оноо)-
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тай ойролцоо дүн авчээ. (World Bank, 2014) Энэхүү түүвэр судалгааны 
нэг гол зорилго бол төрийн батлан даалт, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах, 
санхүүгийн байгууллагуудаас санхүү-жилт авахад гарч байгаа хэлцлийн 
зардлыг хэмжихэд оршино. Судалгаанд оролцсон 1541 ЖДҮ-ийн 25 хувь нь 
сүүлийн гурван жилд санхүүжилт авч, эсвэл хөрөнгө оруулалт татжээ.

Зураг 5-7. Санхүүжилт, хөрөнгө 
оруулалт авсан эсэх (%)

Зураг 5-8. Санхүүгийн зах зээлийн 
мэдээлэл олж авах бэрхшээл (%)
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 Засгийн газрын буцалтгүй тусламж ба татаас. (Буцалтгүй тусламж, зээлийн хүүний 
татаас, зээлийн баталгаа гаргах хөтөлбөр, зээлийн даатгалын хөтөлбөр гэх мэт.) 
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Дэлхийн Банк, Азийн Хөгжлийн Банк зэрэг олон улсын байгууллагын хийсэн харьцангуй 
олон судалгаа байдаг. (Монголбанк, 2011, 2012, 2014) Дэлхийн Банкны 2014 оны судал-
гаанд Монгол Улс зээл авах хялбар байдлаараа 189 орноос 61-р байранд жагссан бөгөөд 100 
онооноос 55 оноо авч, Зүүн болон Номхон далайн орнуудын дундаж (48,6 оноо)-тай 
ойролцоо дүн авчээ. (World Bank, 2014) Энэхүү түүвэр судалгааны нэг гол зорилго бол 
төрийн батлан даалт, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах, санхүүгийн байгууллагуудаас санхүү-
жилт авахад гарч байгаа хэлцлийн зардлыг хэмжихэд оршино. Судалгаанд оролцсон 1541 
ЖДҮ-ийн 25 хувь нь сүүлийн гурван жилд санхүүжилт авч, эсвэл хөрөнгө оруулалт татжээ. 
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ОРУУЛАЛТ АВСАН ЭСЭХ (%) 
ЗУРАГ 5-8.   САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 

МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРТЭЭМЖ (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
Хэлцлийн зардал өсөх нэг эх сурвалж бол мэдээлэл олж авахтай холбоотой зардал бөгөөд 
түүвэр судалгааны үр дүнд ЖДҮ эрхлэгчдийн 19,7 хувь нь санхүүгийн зах зээлийн талаарх 
мэдээлэл олж авахад их хүндрэлтэй гэсэн бол 48 хувь нь хүндрэл бага гэжээ. (Зураг 5-8) 

 
Цаашилбал, банк санхүүгийн байгуулла-
гаас зээл авах хүсэлт гаргаснаас хойш 
дунджаар 13 өдрийн дараа шийдэгддэг 
гэжээ. (Зураг 5-9) Тухайлбал, судалгаанд 
оролцсон ЖДҮ-ийн 68,2 хувь нь зээлийн 
хүсэлт 7 хүртэл хоногийн дотор шийдэгд-
дэг гэж хариулсан бол 17,9 хувь нь 15 
болон түүнээс дээш хоног хүлээдэг гэжээ. 
Энэ түүвэр судалгааны хувьд санхүүгийн 
байгууллагаас санхүүжилт авах, төрийн 
батлан даалт, хөнгөлөлттэй зээлд хамраг-
дахтай холбоотой хэлцлийн зардал шууд 
болон албан бус зардлын нийлбэрээр 
тодорхойлогдоно. Шууд зардлыг зээлийн барьцаа бүрдүүлэх, банкны лизингийн бичиг 
баримт бүрдүүлэх, лизингийн ажил хөөцөлдөх хүмүүсийн цалин хөлс, төрийн хөнгөлөлттэй 
зээл, эсвэл батлан даалтын бичиг баримт бүрдүүлэх, энэ ажилд оролцсон хүмүүсийн цалин 
хөлсний нийлбэрээр тодорхойллоо. Харин албан бус төлбөрт төрийн хөнгөлөлттэй зээл, 
эсвэл батлан даалтад хамрагдахын тулд төрийн байгууллагын ажилтанд өгсөн бэлэг, 
авилгыг оруулав. 

Санхүүжилт татахтай холбоотой нийт хэлцлийн зардал дунджаар 1,4 сая төгрөг бөгөөд 
үүнийг байгууллагын борлуулалтын орлогод харьцуулбал дунджаар 1 хувь байна. (Зураг 5-
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Манай улсын хувьд аж ахуйн нэгжийн санхүүжилтийн орчны талаар Монголбанк болон 
Дэлхийн Банк, Азийн Хөгжлийн Банк зэрэг олон улсын байгууллагын хийсэн харьцангуй 
олон судалгаа байдаг. (Монголбанк, 2011, 2012, 2014) Дэлхийн Банкны 2014 оны судал-
гаанд Монгол Улс зээл авах хялбар байдлаараа 189 орноос 61-р байранд жагссан бөгөөд 100 
онооноос 55 оноо авч, Зүүн болон Номхон далайн орнуудын дундаж (48,6 оноо)-тай 
ойролцоо дүн авчээ. (World Bank, 2014) Энэхүү түүвэр судалгааны нэг гол зорилго бол 
төрийн батлан даалт, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах, санхүүгийн байгууллагуудаас санхүү-
жилт авахад гарч байгаа хэлцлийн зардлыг хэмжихэд оршино. Судалгаанд оролцсон 1541 
ЖДҮ-ийн 25 хувь нь сүүлийн гурван жилд санхүүжилт авч, эсвэл хөрөнгө оруулалт татжээ. 
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Хэлцлийн зардал өсөх нэг эх сурвалж бол мэдээлэл олж авахтай холбоотой зардал бөгөөд 
түүвэр судалгааны үр дүнд ЖДҮ эрхлэгчдийн 19,7 хувь нь санхүүгийн зах зээлийн талаарх 
мэдээлэл олж авахад их хүндрэлтэй гэсэн бол 48 хувь нь хүндрэл бага гэжээ. (Зураг 5-8) 

 
Цаашилбал, банк санхүүгийн байгуулла-
гаас зээл авах хүсэлт гаргаснаас хойш 
дунджаар 13 өдрийн дараа шийдэгддэг 
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хүсэлт 7 хүртэл хоногийн дотор шийдэгд-
дэг гэж хариулсан бол 17,9 хувь нь 15 
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тодорхойлогдоно. Шууд зардлыг зээлийн барьцаа бүрдүүлэх, банкны лизингийн бичиг 
баримт бүрдүүлэх, лизингийн ажил хөөцөлдөх хүмүүсийн цалин хөлс, төрийн хөнгөлөлттэй 
зээл, эсвэл батлан даалтын бичиг баримт бүрдүүлэх, энэ ажилд оролцсон хүмүүсийн цалин 
хөлсний нийлбэрээр тодорхойллоо. Харин албан бус төлбөрт төрийн хөнгөлөлттэй зээл, 
эсвэл батлан даалтад хамрагдахын тулд төрийн байгууллагын ажилтанд өгсөн бэлэг, 
авилгыг оруулав. 

Санхүүжилт татахтай холбоотой нийт хэлцлийн зардал дунджаар 1,4 сая төгрөг бөгөөд 
үүнийг байгууллагын борлуулалтын орлогод харьцуулбал дунджаар 1 хувь байна. (Зураг 5-
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Хэлцлийн зардал өсөх нэг эх сурвалж бол мэдээлэл олж авахтай 
холбоотой зардал бөгөөд түүвэр судалгааны үр дүнд ЖДҮ эрхлэгчдийн 19,7 
хувь нь санхүүгийн зах зээлийн талаарх мэдээлэл олж авахад их хүндрэлтэй 
гэсэн бол 48 хувь нь хүндрэл бага гэжээ. (Зураг 5-8)

Зураг 5-9. Зээлийн хүсэлт 
шийдэгдэх хугацаа (%)
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Цаашилбал, банк санхүүгийн 
байгууллагаас зээл авах хүсэлт 
гаргаснаас хойш дунджаар 13 өдрийн 
дараа шийдэгддэг гэжээ. (Зураг 5-9) 
Тухайлбал, судалгаанд оролцсон 
ЖДҮ-ийн 68,2 хувь нь зээлийн хүсэлт 
7 хүртэл хоногийн дотор шийдэгд-дэг 
гэж хариулсан бол 17,9 хувь нь 15 
болон түүнээс дээш хоног хүлээдэг 
гэжээ. Энэ түүвэр судалгааны хувьд 
санхүүгийн байгууллагаас 
санхүүжилт авах, төрийн батлан 

даалт, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахтай холбоотой хэлцлийн зардал шууд 
болон албан бус зардлын нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Шууд зардлыг 
зээлийн барьцаа бүрдүүлэх, банкны лизингийн бичиг баримт бүрдүүлэх, 
лизингийн ажил хөөцөлдөх хүмүүсийн цалин хөлс, төрийн хөнгөлөлттэй 
зээл, эсвэл батлан даалтын бичиг баримт бүрдүүлэх, энэ ажилд оролцсон 
хүмүүсийн цалин хөлсний нийлбэрээр тодорхойллоо. Харин албан бус 
төлбөрт төрийн хөнгөлөлттэй зээл, эсвэл батлан даалтад хамрагдахын тулд 
төрийн байгууллагын ажилтанд өгсөн бэлэг, авлигыг оруулав.
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Санхүүжилт татахтай холбоотой нийт хэлцлийн зардал дунджаар 1,4 сая 
төгрөг бөгөөд үүнийг байгууллагын борлуулалтын орлогод харьцуулбал 
дунджаар 1 хувь байна. (Зураг 5-10) Санхүүжилт авахтай холбоотой хэлцлийн 
зардал гаргасан 496 ЖДҮ-ийн 86,9 хувь нь жилд дунджаар борлуулалтын 
орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал гаргасан бол 8,7 хувь 
нь 2-оос дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гаргажээ. Уг хэлцлийн 
зардлыг аж ахуйн нэгжийн ажилтны тоонд харьцуулбал, бичил бизнесүүдэд 
225,3 мянга, жижиг бизнесүүдэд 100,6 мянга, дунд бизнесүүдэд 75,1 мянган 
төгрөгийн хэлцлийн зардал ажилтан тутамд ноогдож байна. Энэ нь бичил 
бизнесүүдэд харьцангуй илүү дарамт тулгарч буйг харуулж байна.

Зураг 5-10. Санхүүжилт  
авахтай холбоотой хэлцлийн  

зардлын дарамт (%)

Зураг 5-11. Санхүүжилт авахтай 
холбоотой хэлцлийн зардал, Нэг 
ажилтанд ноогдох дүнгээр, (%)
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10) Санхүүжилт авахтай холбоотой хэлцлийн зардал гаргасан 496 ЖДҮ-ийн 86,9 хувь нь 
жилд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал 
гаргасан бол 8,7 хувь нь 2-оос дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гаргажээ. Үүнийг 
нийт дүнгээр нь авч үзвэл санхүүгийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой нийт хэлц-
лийн зардал борлуулалтын орлогод 1 хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 1%, 
албан бус төлбөр 1,4 хувийг тус тус эзэлж байна. Уг хэлцлийн зардлыг аж ахуйн нэгжийн 
ажилтны тоонд харьцуулбал, бичил бизнесүүдэд 225,3 мянга, жижиг бизнесүүдэд 100,6 
мянга, дунд бизнесүүдэд 75,1 мянган төгрөгийн хэлцлийн зардал ажилтан тутамд ноогдож 
байна. Энэ нь бичил бизнесүүдэд харьцангуй илүү дарамт тулгарч буйг харуулж байна. 

 
ЗУРАГ 5-10.   САНХҮҮЖИЛТ АВАХТАЙ 

ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН 
ЗАРДЛЫН ДАРАМТ (%) 

ЗУРАГ 5-11.   САНХҮҮЖИЛТ АВАХТАЙ ХОЛ-
БООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ, НЭГ 

АЖИЛТАНД НООГДОХ ДҮНГЭЭР, (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
ЖДҮ санхүүжилт авахад үүсдэг нэгэн асуудал бол санхүүгийн байгууллагууд барьцаа 
хөрөнгө шаарддаг явдал юм. Барьцаа хөрөнгөгүйгээсээ болоод зээл авч бизнесээ эхлүүлэх, 
өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй нөхцөл байдал байнга үүсдэг бөгөөд ЖДҮ 
эрхлэгчид бодлого боловсруулагчдыг энэ асуудалд анхаарлаа хандуулахыг шаарддаг. 
Түүвэр судалгаанд оролцсон нийт ЖДҮ эрхлэгчдийн 44 хувь нь банк, санхүүгийн 
байгууллага зээлийн барьцаа хөрөнгө шаарддаг гэж хариулжээ. Зээлийн барьцаа 
бүрдүүлэхтэй холбоотой гарах шууд зардал дунджаар 2,4 сая төгрөг байгаа нь ЖДҮ-дэд 
харьцангуй өндөр зардал юм. 
Төрөөс ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор 
2012 онд “Зээлийн батлан даалтын 
тухай” хуулийг батлан хэрэгжүүлж 
эхэлсэн бөгөөд уг хуулийн хэрэгжилт 
хэр үр дүнтэй байгаа талаар ЖДҮ 
эрхлэгчдийн санаа бодлыг нарийвчлан 
судлах шаардлагатай юм. Судалгаанд 
оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дөнгөж 
3,7 хувь нь төрийн хөнгөлөлттэй зээл, 
төрийн зээлийн батлан даалтад хам-
рагдаж байсан гэж хариулснаас үзэхэд 
уг сангийн хүртээмж бага байна. Эд-
гээр аж ахуйн нэгж төрийн хөнгөлөлт-
тэй зээл, батлан даалтад хамрагдахын 
тулд дунджаар 521 мянган төгрөгийн шууд зардал гаргажээ. Төрөөс хэрэгжүүлж буй ЖДҮ-
ийг дэмжих хөтөлбөрийг 16,2 хувь нь маш сайн, сайн гэж үнэлсэн бол 34,6 хувь нь маш 
муу, муу гэж үнэлжээ. (Зураг 5-12)  
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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10) Санхүүжилт авахтай холбоотой хэлцлийн зардал гаргасан 496 ЖДҮ-ийн 86,9 хувь нь 
жилд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал 
гаргасан бол 8,7 хувь нь 2-оос дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гаргажээ. Үүнийг 
нийт дүнгээр нь авч үзвэл санхүүгийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой нийт хэлц-
лийн зардал борлуулалтын орлогод 1 хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 1%, 
албан бус төлбөр 1,4 хувийг тус тус эзэлж байна. Уг хэлцлийн зардлыг аж ахуйн нэгжийн 
ажилтны тоонд харьцуулбал, бичил бизнесүүдэд 225,3 мянга, жижиг бизнесүүдэд 100,6 
мянга, дунд бизнесүүдэд 75,1 мянган төгрөгийн хэлцлийн зардал ажилтан тутамд ноогдож 
байна. Энэ нь бичил бизнесүүдэд харьцангуй илүү дарамт тулгарч буйг харуулж байна. 

 
ЗУРАГ 5-10.   САНХҮҮЖИЛТ АВАХТАЙ 

ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН 
ЗАРДЛЫН ДАРАМТ (%) 

ЗУРАГ 5-11.   САНХҮҮЖИЛТ АВАХТАЙ ХОЛ-
БООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ, НЭГ 

АЖИЛТАНД НООГДОХ ДҮНГЭЭР, (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
ЖДҮ санхүүжилт авахад үүсдэг нэгэн асуудал бол санхүүгийн байгууллагууд барьцаа 
хөрөнгө шаарддаг явдал юм. Барьцаа хөрөнгөгүйгээсээ болоод зээл авч бизнесээ эхлүүлэх, 
өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй нөхцөл байдал байнга үүсдэг бөгөөд ЖДҮ 
эрхлэгчид бодлого боловсруулагчдыг энэ асуудалд анхаарлаа хандуулахыг шаарддаг. 
Түүвэр судалгаанд оролцсон нийт ЖДҮ эрхлэгчдийн 44 хувь нь банк, санхүүгийн 
байгууллага зээлийн барьцаа хөрөнгө шаарддаг гэж хариулжээ. Зээлийн барьцаа 
бүрдүүлэхтэй холбоотой гарах шууд зардал дунджаар 2,4 сая төгрөг байгаа нь ЖДҮ-дэд 
харьцангуй өндөр зардал юм. 
Төрөөс ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор 
2012 онд “Зээлийн батлан даалтын 
тухай” хуулийг батлан хэрэгжүүлж 
эхэлсэн бөгөөд уг хуулийн хэрэгжилт 
хэр үр дүнтэй байгаа талаар ЖДҮ 
эрхлэгчдийн санаа бодлыг нарийвчлан 
судлах шаардлагатай юм. Судалгаанд 
оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дөнгөж 
3,7 хувь нь төрийн хөнгөлөлттэй зээл, 
төрийн зээлийн батлан даалтад хам-
рагдаж байсан гэж хариулснаас үзэхэд 
уг сангийн хүртээмж бага байна. Эд-
гээр аж ахуйн нэгж төрийн хөнгөлөлт-
тэй зээл, батлан даалтад хамрагдахын 
тулд дунджаар 521 мянган төгрөгийн шууд зардал гаргажээ. Төрөөс хэрэгжүүлж буй ЖДҮ-
ийг дэмжих хөтөлбөрийг 16,2 хувь нь маш сайн, сайн гэж үнэлсэн бол 34,6 хувь нь маш 
муу, муу гэж үнэлжээ. (Зураг 5-12)  
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ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ (%) 

 
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

ЖДҮ санхүүжилт авахад үүсдэг нэгэн асуудал бол санхүүгийн 
байгууллагууд барьцаа хөрөнгө шаарддаг явдал юм. Барьцаа 
хөрөнгөгүйгээсээ болоод зээл авч бизнесээ эхлүүлэх, өргөтгөх, хөрөнгө 
оруулалт хийх боломжгүй нөхцөл байдал байнга үүсдэг бөгөөд ЖДҮ 
эрхлэгчид бодлого боловсруулагчдыг энэ асуудалд анхаарлаа хандуулахыг 
шаарддаг. Түүвэр судалгаанд оролцсон нийт ЖДҮ эрхлэгчдийн 44 хувь 
нь банк, санхүүгийн байгууллага зээлийн барьцаа хөрөнгө шаарддаг гэж 
хариулжээ. Зээлийн барьцаа бүрдүүлэхтэй холбоотой гарах шууд зардал 
дунджаар 2,4 сая төгрөг байгаа нь ЖДҮ-дэд харьцангуй өндөр зардал юм.
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Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн  
зардлын судалгаа

Ч.Нарантуяа, Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Зураг 5-12. ЖДҮ-ийг дэмжих төрийн 
төсөл, хөтөлбөрийн үнэлгээ (%)
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10) Санхүүжилт авахтай холбоотой хэлцлийн зардал гаргасан 496 ЖДҮ-ийн 86,9 хувь нь 
жилд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 1 хүртэл хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардал 
гаргасан бол 8,7 хувь нь 2-оос дээш хувьтай тэнцэх хэлцлийн зардлыг гаргажээ. Үүнийг 
нийт дүнгээр нь авч үзвэл санхүүгийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой нийт хэлц-
лийн зардал борлуулалтын орлогод 1 хувийг эзэлж байгаа бол үүнээс шууд зардал нь 1%, 
албан бус төлбөр 1,4 хувийг тус тус эзэлж байна. Уг хэлцлийн зардлыг аж ахуйн нэгжийн 
ажилтны тоонд харьцуулбал, бичил бизнесүүдэд 225,3 мянга, жижиг бизнесүүдэд 100,6 
мянга, дунд бизнесүүдэд 75,1 мянган төгрөгийн хэлцлийн зардал ажилтан тутамд ноогдож 
байна. Энэ нь бичил бизнесүүдэд харьцангуй илүү дарамт тулгарч буйг харуулж байна. 

 
ЗУРАГ 5-10.   САНХҮҮЖИЛТ АВАХТАЙ 

ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН 
ЗАРДЛЫН ДАРАМТ (%) 

ЗУРАГ 5-11.   САНХҮҮЖИЛТ АВАХТАЙ ХОЛ-
БООТОЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ, НЭГ 

АЖИЛТАНД НООГДОХ ДҮНГЭЭР, (%) 

  
Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, судлаачийн тооцоолол. 

 
ЖДҮ санхүүжилт авахад үүсдэг нэгэн асуудал бол санхүүгийн байгууллагууд барьцаа 
хөрөнгө шаарддаг явдал юм. Барьцаа хөрөнгөгүйгээсээ болоод зээл авч бизнесээ эхлүүлэх, 
өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй нөхцөл байдал байнга үүсдэг бөгөөд ЖДҮ 
эрхлэгчид бодлого боловсруулагчдыг энэ асуудалд анхаарлаа хандуулахыг шаарддаг. 
Түүвэр судалгаанд оролцсон нийт ЖДҮ эрхлэгчдийн 44 хувь нь банк, санхүүгийн 
байгууллага зээлийн барьцаа хөрөнгө шаарддаг гэж хариулжээ. Зээлийн барьцаа 
бүрдүүлэхтэй холбоотой гарах шууд зардал дунджаар 2,4 сая төгрөг байгаа нь ЖДҮ-дэд 
харьцангуй өндөр зардал юм. 
Төрөөс ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор 
2012 онд “Зээлийн батлан даалтын 
тухай” хуулийг батлан хэрэгжүүлж 
эхэлсэн бөгөөд уг хуулийн хэрэгжилт 
хэр үр дүнтэй байгаа талаар ЖДҮ 
эрхлэгчдийн санаа бодлыг нарийвчлан 
судлах шаардлагатай юм. Судалгаанд 
оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дөнгөж 
3,7 хувь нь төрийн хөнгөлөлттэй зээл, 
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тулд дунджаар 521 мянган төгрөгийн шууд зардал гаргажээ. Төрөөс хэрэгжүүлж буй ЖДҮ-
ийг дэмжих хөтөлбөрийг 16,2 хувь нь маш сайн, сайн гэж үнэлсэн бол 34,6 хувь нь маш 
муу, муу гэж үнэлжээ. (Зураг 5-12)  
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Төрөөс ЖДҮ-ийг дэмжих 
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Эдгээр аж ахуйн нэгж төрийн хөнгөлөлттэй зээл, батлан даалтад хамрагдахын 
тулд дунджаар 521 мянган төгрөгийн шууд зардал гаргажээ. Төрөөс 
хэрэгжүүлж буй ЖДҮ-ийг дэмжих хөтөлбөрийг 16,2 хувь нь маш сайн, 
сайн гэж үнэлсэн бол 34,6 хувь нь маш муу, муу гэж үнэлжээ. (Зураг 5-12)

VI. НИЙТ ХЭЛЦЛИЙН ЗАРДАЛ
Өмнөх бүлгүүдэд тооцсон хэлцлийн зардлуудыг нэгтгэн, ЖДҮ-үүдэд 

тулгарах зах зээлийн бус хэлцлийн зардлын дарамтыг энэ бүлэгт товч авч 
үзье.

ЖДҮ эрхлэгчид төрийн болон санхүүгийн байгууллагатай харилцах 
бүхий л үед шатанд гардаг хэлцлийн зардлууд болох шууд зардал (мэдээлэл, 
зөвлөгөө авах, хураамж төлөх гэх мэт), шууд бус (төрийн байгууллагатай 
харилцахад зарцуулсан цаг хугацааны зардал буюу алдагдсан боломжийн 
үнэ), албан бус (тухайн ажлыг хөөцөлдөх явцдаа төрийн албан хаагчдад 
өгсөн бэлэг сэлт, авлига гэх мэт) зардлыг нийтэд нь хэлцлийн зардалд 
тооцов. Жилд гарах хэлцлийн зардлыг хэмжихдээ аж ахуйн нэгж шинээр 
бүртгүүлэх болон хуучин бүртгэлээ шинэчлэх, бизнесийн тусгай зөвшөөрөл 
авахтай холбоотой хэлцлийн зардлыг энэ удаад оруулаагүй. Учир нь эдгээр 
хэлцлийн зардал нь тухайн байгууллагын хувьд жил бүр тогтмол гардаггүй, 
нэг удаагийн шинжтэй хэлцлийн зардал юм. Иймд энэ бүлэгт авч үзэх 
нийт хэлцлийн зардал нь тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тогтмол 
тулгардаг зах зээлийн бус хэлцлийн зардлуудыг багтаана. Зарим хэлцлийн 
зардал жил бүр тогтмол хуваарьтай гардаггүй боловч тухайн жилд уг зардал 
гарах магадлалыг харгалзан хүлээгдэж буй утгыг нь тооцоонд орууллаа.

Тухайн бизнесийн татвар тайлагналт, мэргэжлийн хяналтын шаардлага 
биелүүлэх, дэд бүтэцтэй холбогдох, гаалийн үйлчилгээ авах, гэрээний 
маргаан шийдвэрлүүлэх, төрийн болон орон нутгийн засаг захиргааны 
байгууллагатай харилцах, санхүүгийн байгууллагатай харилцах зэрэг үйл 
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ажиллагаанд учирч буй зах зээлийн бус хэлцлийн зардлуудыг нэмж нийт 
хэлцлийн зардлыг тооцов. 2015-2016 онд судалгаанд хамрагдсан 1541 аж 
ахуйн нэгж сүүлийн нэг жилийн хугацаанд дунджаар 9 сая төгрөгийн зах 
зээлийн бус хэлцлийн зардлыг дээрх үйл ажиллагаануудад зарцуулжээ. Энэ 
нь дунджаар аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлогын 4,4 хувьтай тэнцэж 
байгаа юм. Үйл ажиллагаа тус бүрдээ ямар хэмжээний хэлцлийн зардал 
шаардсаныг бид өмнөх бүлгүүдэд нарийвчлан хэлэлцсэн билээ.

Энэхүү хэлцлийн зардал тухайн аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын 
орлоготой харьцуулахад хэр дарамт учруулж байгааг дараах зурагт харуулав. 
Тухайлбал, борлуулалтын орлогынхоо 20 хувиас дээш хэмжээний хэлцлийн 
зардалтай тулгарсан аж ахуйн нэгж 4 хувийг эзэлж байгаа бол уг дарамт 
борлуулалтын орлогын 2 хувиас доош байх аж ахуйн нэгж 58 хувийг эзэлж 
байна.

Зураг 6-1. Нийт хэлцлийн зардлын 
ачааллын тархалт (%)

Зураг 6-2. Нийт хэлцлийн зардлын 
ачааллын харьцуулалт (%)
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Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Хэлцлийн зардлын энэхүү ачааллыг тухайн аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагааны салбар, хэмжээ зэргээр харьцуулж авч үзье.

Зургаас харахад нийт хэлцлийн зардлын ачаалал бичил, жижиг 
бизнесүүдэд хүндхэн тусч байна. Энэ нь нэг талаас тэдний борлуулалтын 
орлого харьцангуй бага байдагтай холбоотой боловч гол нь бичил бизнес 
эрхлэгчид төрийн байгууллагатай харилцахдаа шаардлагагүй олон шат 
дамжлага, хүнд сурталтай тулгардгийн илрэл юм. Харин үйл ажиллагааны 
салбараар авч үзэхэд ХАА-н бизнес эрхлэгчид хэлцлийн зардлын дарамт 
харьцангуй багатай байдаг бол аж үйлдвэр болон үйлчилгээний салбарын 
бизнес эрхлэгчид ихээхэн хэлцлийн зардалтай тулгарч байна.

Татвар ба гаалийн байгууллагатай харилцахад гарах хэлцлийн зардал 
нийт хэлцлийн зардлын 73 хувийг эзэлж байна. Энэ нь нэг талаас эдгээр 
байгууллагатай харилцах аж ахуйн нэгжийн хүрээ өргөн байдагтай холбоотой 
боловч, нөгөө талаас татварын тайлагнал болон гаалийн бүрдүүлэлт хийх 
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үйл ажиллагааг хялбаршуулах, шат дамжлагыг цөөлж үйлчилгээг хөнгөн 
шуурхай болгох зайлшгүй шаардлага байгааг харуулж байна.

Зураг 6-3. Хэлцлийн зардлын бүтэц

Эх сурвалж: Түүвэр судалгааны үр дүн, 
судлаачдын тооцоолол.

Зардлын төрлөөр ангилж харвал, 
шууд бус зардал нь хэлцлийн 
зардлын 51 хувийг бүрдүүлж байна 
(Зураг 6-3). Мөн судалгаанд 
хамрагдсан бичил, жижиг, дунд аж 
ахуйн нэгжүүдийн 12 хувь нь 
бизнесээ явуулахын тулд төрийн 
албан хаагчдад ямар нэг бэлэг, 
албан бус төлбөр төлсөн бөгөөд 
энэ нь тэдний тулгарсан нийт 
хэлцлийн зардлын 3 хувьтай 

тэнцүү байжээ.
VII. ДҮГНЭЛТ

Олон улсын болон дотоодын байгууллагуудын олон судалгааны үр дүн 
хөгжиж буй улс орнуудад жижиг, дунд бизнес хөгжихөд тулгардаг нэг гол 
бэрхшээл нь төрийн байгууллагуудын хүнд суртал, дарамт шахалт гэдгийг 
онцолдог. Гэвч манай улсад уг бэрхшээл хэр их хүндрэл учруулдаг талаар 
хийсэн үнэлгээ ховор байна. Бид энэ судалгаагаар бичил, жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчдэд төрийн байгууллагатай харилцахад гардаг хэлцлийн 
зардлыг бизнесийн үе шат бүрээр нарийвчлан хэмжсэн анхны оролдлогыг 
Үндэсний статистикийн хорооны бизнес регистрийн сангийн өгөгдлөөс 
бүлэглэх түүвэр ашиглан хийлээ. Хэлцлийн зардлыг төр болон хувийн 
хэвшлийн хоорондох харилцааны дараах талбаруудад тооцлоо. Үүнд:

• Албан ёсны бүртгэлтэй холбоотой хэлцлийн зардал,
• Тусгай зөвшөөрөл ба мэргэжлийн хяналттай холбоотой хэлцлийн 

зардал,
• Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой хэлцлийн зардал,
• Төрийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой хэлцлийн зардал,
• Татвартай холбоотой хэлцлийн зардал,
• Гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагаатай холбоотой хэлцлийн 

зардал,
• Дэд бүтэцтэй холбоотой хэлцлийн зардал,
• Санхүүгийн байгууллагатай харилцахтай холбоотой хэлцлийн зардал 

эдгээр болно.
Уг судалгаанд төрийн зүгээс бизнес эрхлэгчдэд учруулж байгаа зах 

зээлийн бус хэлцлийн зардлын гол бүрэлдэхүүн хэсгийг олж илрүүлж, 
тооцох зорилго тавилаа. Ингэснээр төрийн зүгээс учруулж буй саад тотгорыг 
багасгаж, хялбарчлах, улмаар бизнесийн орчныг сайжруулахад хувь нэмэр 
оруулна гэж үзэж байна.
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“Зах зээлийн бус хэлцлийн зардал”-д бизнес хийх явцад учирч буй элдэв 
хүнд суртлыг давахад зарцуулах хүн хүч, цаг хугацаа, албан тушаалтнуудад 
өгөх авлига зэрэг үр ашиггүй зардлуудыг багтааж үздэг. Хөгжиж буй 
орнуудад энэхүү зах зээлийн бус хэлцлийн зардлын хэмжээ маш их байдаг 
нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хойш нь татах гол хүчин зүйл болдгийг 
судлаачид онцлон тэмдэглэдэг. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд манай улсын 
ЖДҮ-үүд дунджаар борлуулалтын орлогынхоо 4,4 хувьтай тэнцэх зах 
зээлийн бус хэлцлийн зардал гаргаж байна. Энэ зардал бичил, жижиг 
бизнесүүдэд бүр ч илүү дарамт учруулж байна.

Бизнесээ бүртгүүлэх, элдэв зөвшөөрөл хүсэх, тайлагнах зэрэг үйл 
ажиллагаанд онлайн үйлчилгээг улам гүнзгийрүүлэх шаардлагатай байна. 
Мөн төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хүртээмжтэй, ойлгомжтой 
болгох нь бизнес эрхлэгчдэд учрах хэлцлийн зардлыг бууруулах чухал 
алхам болохыг судалгаа харуулж байна.

ЖДҮ-үүд төрийн байгууллагатай харилцах үе шат бүрд шууд 
бус хэлцлийн зардал хамгийн их гарч байна. Өөрөөр хэлбэл, төрийн 
байгууллагатай харилцахад шаардагдсан цаг хугацааны үнэ цэн буюу 
уг ажлыг хариуцсан ажилтнуудын цалин хөлс, төрийн байгуул-лагын 
шийдвэр хүлээх хугацааны алдагдал гэх мэт чирэгдэл нь мөнгөн дүнгээр 
тооцоход маш их зардалтай гарч байна. Иймээс аж ахуйн нэгжүүдэд 
учруулж буй хэлцлийн зардлыг бууруулахын тулд төрийн байгууллагуудаас 
шаарддаг элдэв бичиг баримтыг аль болох цөөрүүлэх, төрийн үйлчилгээг 
шуурхай, хялбар болгох, шат дамжлагыг цөөрүүлэх арга хэмжээг тууштай 
үргэлжлүүлэх шаардлагатай.

ЖДҮ-үүдийн гаргасан албан бус төлбөр буюу авлигын тохиолдол цөөн, 
дундаж мөнгөн дүн нь бусад зардалтай харьцуулахад бага байна. Гэхдээ 
судалгаанд оролцогчид уг асуудлыг бодитой мэдээлээгүй байж болох тул 
бодит байдал дээр авлигын тархалт, хэмжээ судалгааны дүнгээс их байхыг 
үгүйсгэх аргагүй. Иймээс нийгэм дэх авлигыг бууруулах чиглэлд авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг тасралтгүй үргэлжлүүлэх шаардлагатай.
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