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ӨмнӨх үг

Эрхэм уншигч Таны амар амгаланг айлтгая!

2014 он Монголбанкны хувьд эдийн засгийн тогтвортой байдлыг макро түвшинд 
хангах хүндхэн сорилтыг даван туулсан он жил болон өнгөрч байна. Монгол 
Улсын гадаад худалдааны нөхцөл муудах, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
агших үзэгдэл үргэлжилж манай эдийн засагт сөргөөр нөлөөлсөн хэвээр 
байна. Төгрөгийн нэрлэсэн ханш суларсан нь гадаад секторын таагүй орчин 
үргэлжилсээр байгаагийн илрэл юм. Ханш эдийн засгийн суурь хүчин зүйлстэй 
нийцтэй хэлбэлзэх нь богино болон дунд хугацаанд манай эдийн засгийн 
өрсөлдөх чадвар болон экспортын боломжийг алдагдуулахгүй байх, гадаад 
валютын улсын нөөцийг хамгаалах, гадаад худалдаа, урсгал тэнцлийн алдагдлыг 
бууруулах урьдач нөхцөл гэж бид үзэж байна. 

Дээр дурьдсан эдийн засгийн гадаад, дотоод орчин, үйл явдлууд Монголбанкны 
энэ удаагийн “Судалгааны ажил” товхимолд тусгалаа олсон байна. Төгрөгийн 
ханш, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс Монголбанкны судлаачдын онцгой 
анхааралд байсан нь тэнцвэрт ханш болон ханшийн гажилт, ханшийн импорт 
болон инфляцид үзүүлж буй нөлөө зэрэг судалгааны ажлаас харагдана. Үүний 
сацуу бид үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, 
ипотекийн зах зээлийн төлөв байдлыг тодорхойлох гэж оролдлоо. Монголбанкны 
уламжлалт судалгаа шинжилгээний сэдэв болох банкны төлбөрийн чадвар, 
зээлийн эрсдэлийг авч үзэхийн сацуу сүүлийн үед ихээхэн маргаан дагуулсан 
сэдэв буюу гадаадын банк Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулбал үүсч 
болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлохыг ч мөн хичээлээ. 

Уншигч Та эл товхимолын талаархи санал бодлоо Монголбанкинд ирүүлбэл бид 
ихэд талархах болно. 

Хүндэтгэсэн,
Д.Болдбаатар

Мөнгөний бодлого, судалгааны газрын захирал
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ТовЧ ТАнИлцуулгА

Банкны сектор голлох байр эзэлдэг манай орны санхүүгийн зах зээлийн хэвийн, 
найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор Монголбанкнаас банкуудын зээлийн 
эрсдэлд тогтмол хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг 
шуурхай авч хэрэгжүүлэх нь онцгой ач холбогдолтой. Олон Улсын Валютын 
Сангаас 2011 оны 5 дугаар сард гаргасан “Монгол Улсын Санхүүгийн Зах 
Зээлийн Тогтортой Байдлын Үнэлгээ”1 нь манай орны банкны салбарын голлох 
эрсдэл нь зээлийн эрсдэл байна гэж дүгнээд, уг эрсдэлийг үнэлэх, урьдчилан 
тооцоолох үйл ажиллагааг тогтмол хийж, чадавхийг энэ чиглэлд нэмэгдүүлэхийг 
Монголбанкинд зөвлөсөн байдаг.

Тиймээс Монголбанкны түүхт 90 жилийн ойн баярын эрдэм шинжилгээ, онол, 
практикийн бүтээл шалгаруулах уралдаанд Ж.П.Морган-оос боловсруулсан 
Creditmetrics2 (цаашид КредитМертикс гэх) системийн хялбаршуулсан 
хувилбарыг танилцуулж, түүгээр банкны болон банкны секторын зээлийн 
эрсдэл тооцох, эдийн засаг, банк санхүүгийн салбарт учирч болох гэнэтийн 
шок нь зээлийн чанар, түүнд холбогдох эрсдэлд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах 
бололцоотой гэдгийг харуулж оролцсон билээ. Тус ажлын үргэлжлэл болгож 
1997 онд Кредит Сүйссе-ээс даатгалын салбарт өргөн ашиглагддаг загварын 
(actuarial models) ерөнхий бүтцэд тулгуурлан боловсруулсан Creditrisk + (цаашид 
КредитРиск + гэх) системийг танилцуулж байна.

КредитМертикс систем нь хөрөнгийн зах зээл суурьтай санхүүгийн салбарт 
зориулагдаж, зээлдэгчийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээнд гарах өөрчлөлтөөс үүдэн 
зээлдүүлэгч тал ямар хэмжээний эрсдэл хүлээхийг тооцохоор боловсруулагдсан 
байдаг бол КредитРиск +3 систем нь манай орны банкны салбарын зээлийн эрсдэл 
тооцох үйл ажиллагаанд тохирсон зөвхөн зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болж, 
улмаар зээл, зээлийн хүүгийн эргэн төлөлт хийх бололцоогүй болсноос үүдэх 
эрсдэлийг тооцохоор загварчлагдсан давуу талтай. Үүнээс гадна тус системийг 
даатгалын эрсдэл тооцох, даатгалын сангийн хөрөнгийн оновчтой удирдлагыг 
сайжруулах үйл ажиллагаанд ашиглах бололцоотой.

Энэхүү танилцуулга нийт 4 бүлэгт хуваагдах ба 1 дүгээр бүлэг зээл төлөгдөхөөс 
учирч болзошгүй эрсдэл, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үнэлгээг, 2 дугаар 
бүлэг КредитРиск + систем, түүний үнэлгээний механизмыг, 3 дугаар бүлэг 
загварыг синарио анализ, стресс тестэд ашиглах бололцоог, 4 дүгээр бүлэг 
КредитРиск + системийн ажиллагааны тоон жишээн тайлбарыг, мөн товч санал, 
дүгнэлтийг тус тус багтаасан болно.

1 Mongolia: Financial System Stability Assessment
2 CreditMetrics Technical Document, J.P.Morgan & Co., New York.
3 A Creditrisk Management Framework, Credit Suisse First Boston, London, 1997.
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1. Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ буюу эрсдэл даах чадварын үзүүлэлт

КредитМертикс системийг танилцуулах танилцуулгад зээлийн эрсдэл тооцох 
загваруудын судлагдсан байдал, ангилал, онцлог, давуу болон сул тал, тэдгээрт 
шаардагдах мэдээлэл, хохирлын тархалтын функц, хүлээгдэж буй хохирол 
зэргийн талаар тодорхой тусгасан тул энэхүү танилцуулгад дээрх ойлголтуудын 
талаар товч дурьдаж харин зээл төлөгдөхөөс учирч болзошгүй хохирол болон 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, түүнийг тооцоолох аргачлалын талаар түлхүү 
тайлбарлан орууллаа.

Зээл төлөгдөхөөс учирч болзошгүй хохирлын түвшинг ерөнхийд нь дараах 
байдлаар ангилах бололцоотой. Үүнд:

•	 Хүлээгдэж буй хохирол (expected loss)
•	 Хүлээлтээс хэтэрсэн хохирол (Unexpected loss)
•	 Банкыг хүндрүүлэх хохирол (Stress loss)

хүлээгдэж буй хохирол (цаашид ХБХ гэх) нь зээлийн үйл ажиллагааны 
онцлогоос хамааран тогтмол гардаг, учрах магадлалаараа өндөр, бага хэмжээний 
хохирлын түвшин юм. Зээлдэгч бүр өөрийн гэсэн төлбөрийн чадваргүй болох 
эрсдэлтэй байдгаас энэхүү хохирол үүсдэг. Нэгэнт энэхүү хохирол нь зээлийн 
үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг учир банкууд үйл ажиллагаагаа хамгаалах, 
хэвийн үргэлжлүүлэхийн тулд хүү, шимтгэл, үнийн оновчтой бодлого явуулах, 
зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан байгуулах зэрэг арга 
хэрэгслүүдийг өргөн ашигладаг.

Харин хүлээлтээс хэтэрсэн хохирол (цаашид ХХХ гэх) нь хэмжээгээрээ ХБ-
оос давах, учрах магадлалын хувьд харьцангуй бага, хохирлын түвшин бөгөөд 
урьдчилан тооцоогүй хүчин зүйлээс шалтгаалан зарим тохиолдолд энэхүү 
хохирол банкны үйл ажиллагаанд учирч байдаг. Тус хохирол нь хүлээгдэж буй 
хохирол (ХБХ), түүнд тохируулан байгуулсан алдагдлаас хамгаалах сангаас 
давах тул банк өөрийн хөрөнгөөрөө энэхүү хохирлыг барагдуулж ажилладаг. 

Банкыг хүндрүүлэх хохирол (цаашид БХХ гэх) нь хэмжээгээрээ ХХХ-оос 
давах хэдий ч учрах магадлалаараа туйлын бага хохирлын түвшин ба энэхүү 
хохирол нь банкны хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулах, төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварыг сулруулах, цаашилбал банкыг дампууруулах ч бололцоотой. Энэ 
тохиолдолд банк нь өөрийн хөрөнгөө шуурхай нэмэгдүүлж хүндрэлээс гарах 
шаардлагатай бөгөөд эс чадвал төрийн өмчлөлд очих, хуваагдах, өөр банктай 
нэгдэх, татан буугдах зэрэг эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарна. Иймд тухайн 
нөхцөл байдалд анхнаасаа орохгүй байхаар зээлийн үйл ажиллагаагаа оновчтой 
явуулах шаардлагатай бөгөөд өмнө танилцуулсан болон энд танилцуулж буй 
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зээлийн эрсдэл тооцох загварууд тус зорилгыг хэрэгжүүлэхэд туслах юм.

Өөрөөр хэлбэл өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ өндөртэй банк бизнесийн орчин, 
зээлдэгчийн үйл ажиллагаанд гарсан аливаа эрсдэлийг даах чадвар сайтай 
байдаг. Иймээс санхүүгийн салбарын зохицуулагч байгууллагуудаас системийн 
хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний 
доод хэмжээг тогтоож, хэрэгжилтэнд нь тогтмол хяналт тавьж байдаг.

Зураг 1. нийт зээлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь, түүний тархалт
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Банкны салбарт учирч болох хохирлын талаар товч танилцуулсан учир манай 
орны банкны салбарын чанаргүй зээлийн тархалт, түүний ХБХ-ын хэмжээг 
улирлын зээлийн тайлан, мэдээнд тулгуурлан тодорхойлж үзье (Зураг 1). Зураг 
1-ээс харахад манай орны чанаргүй зээлийн тархалт нь баруун тийш сунасан 
хэлбэртэй, ХБХ-ын хэмжээ нь ойролцоогоор зээлийн багцын 5-8%, ХХХ болон 
БХХ-ын хэмжээ бизнесийн орчноос шалтгаалан 30%-д хүрэх бололцоотой байна. 

Азийн эдийн засгийн хямрал, манай орны улс төр, нийгэм, эдийн засгийн 
тогтворгүй байдлаас улбаалан 2000 оны эхэнд нийт зээлийн багцын 31%-д 
хүрээд байсан чанаргүй зээлийн хэмжээ 2000-аад оны эхний хагаст тогтмол 
буурч 2008 оны дундуур 2.7% хүрсэн байна. Харин дэлхийн банк, санхүү, эдийн 
засгийн салбарт гарсан хямралын нөлөөгөөр манай орны бизнесийн орчин 
доройтож, чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдэн 2009 оны 4 дүгээр улиралд 17.4% 
болж өссөн бол хямралын нөлөө арилгах явцтай зэрэгцэн тус үзүүлэлт буурч 
2012 оны эцэст 4.2% хүрчээ. 

Энэхүү динамикаас харахад манай орны банкны салбарын зээлийн эрсдэл нь 
эдийн засгийн мөчлөг, бизнесийн орчноос хүчтэй хамаардаг байна. 

a. Зээл төлөгдөхөөс учирч болзошгүй хохирол, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ

Өмнөх хэсэгт банк нь урьдчилан тооцоогүй хүчин зүйлээс шалтгаалан учирч 
болзошгүй хохирлыг барагдуулах өөрийн хөрөнгөтэй байх шаардлагатай 
талаар дурьдсан билээ. Харин энэхүү өөрийн хөрөнгө нь ямар хэмжээтэй, 
ямар бүтэцтэй, ямар механизмын дагуу хүрэлцээний үзүүлэлтийг тооцох 
асуудал эрдэмтэн судлаачид, Төв банкууд, санхүүгийн системийн зохицуулагч 
байгууллагуудын анхаарлын төвд байдаг. Ялангуяа 2008-2009 онуудын дэлхийн 
санхүү, эдийн засгийн хямралын дараа энэхүү асуудал хурцаар тавигдсан бөгөөд 
Базелийн хорооноос банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааг чангаруулсан 
Базел III-ийг өмнөх Базел II дээр тулгуурлан гаргаж, өнөөдрийн байдлаар 
тодорхой тооны улсууд4 тус системийг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 

Харин манай орны банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ тооцох үйл 
ажиллагааг Базел II стандарт аргачлалын дагуу явуулдаг. Дараах хүснэгтэд 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ тооцох зарим аргачлалуудын ялгаа, зааг, тэдгээрийн 
боломжуудын талаар тусгалаа. 

4 BIS Assessment, “Basel Committee concludes assessment of Basel III capital regulations in Singapore,” BIS Publi-
cation, (2013)
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хүснэгт 1.

№
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 

тооцох үйл ажиллагаанд 
харгалзах хүчин зүйл

Стандарт 
(Standardized 

approach under 
Basel II)

ДҮА*
(Internal rating-
based approach 
under Basel II)

Зээлийн эрс-
дэл тооцох 

тус гай загвар 
(CreditMetrics, 

Creditrisk+, Credit 
Portfolioview, etc)

1
Зээлдэгч хоорондын төлбөрийн 
чадварын харилцан адилгүй 
байдлыг тусгах боломж

Туйлын хяз-
гаарлагдмал Боломжтой Боломжтой

2
Зээлийн эргэн төлөгдөх 
хугацааны ялгааг тусгах 
боломж

Туйлын хяз-
гаар лагдмал Боломжтой Боломжтой

3
Бизнесийн орчин зээлдэгчийн 
төлбөрийн чадварын уялдаа 
тусгах боломж

Боломжгүй Хязгаар-
лагдмал Боломжтой

4 Зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийг 
тусгах боломж Боломжгүй Боломжгүй Боломжтой

* Дотоод үнэлгээний аргачлал 

Хүснэгтээс харахад өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ тооцох аргачлалууд нь 
техникийн боломжийн хувьд харилцан адилгүй байна. Тухайлбал стандарт 
аргачлал нь энгийн, хялбар, бага хэмжээний мэдээлэл шаарддаг давуу талтай 
ч зээлдэгчийн зах зээл дэх байр суурь, санхүүгийн чадавхи, зээл эргэн төлөгдөх 
хугацаа, бизнесийн орчин, түүний хандлага зэрэг зээлдэгчийн төлбөрийн чадварт 
чухал нөлөөтэй үзүүлэлтүүдийг өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ тооцох механизмд 
ашигладаггүй.

Үүнээс шалтгаалан банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, эрсдэл даах чадвар нь 
бизнесийн орчин, эдийн засгийн мөчлөгөөс үл хамаарч, улмаар хямралын үед 
тухайн банк хялбархан хүндрэлд орох бололцоотой байна. Манай орны банкны 
салбарын зээлийн эрсдэл бизнесийн орчноос хүчтэй хамаардаг өнөөгийн нөхцөлд 
тус аргачлалыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь оновчгүй тул нэг талаас Монголбанкны 
өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд 
хяналт тавих үйл ажиллагаагаа сайжруулах, нөгөө төлөөс банкууд зээлийн 
эрсдэлийн удирдлагаа боловсронгуй болгох шаардлагатай байна.

Банкуудын эрсдэлийн уридлага, түүнийг даах чадварыг сайжруулах нэг 
боломж нь тэдгээрийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийг Базел 
II-ын дотоод үнэлгээний аргачлалд шилжүүлэх юм. Тус аргачлалын 
давуу тал нь зээлдэгчийн онцлог, эрсдэлд нь тохирсон өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний үзүүлэлтийг тодорхойлж, хүлээж болзошгүй алдагдлыг 99.9%-ийн 
магадлалтайгаар барагдуулах чадвартай өөрийн хөрөнгийн хэмжээг тогтоох 
буюу банк хүндрэлд орох магадлал зөвхөн 0.1% байхад оршдог.
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Тус аргачлал нь дараах энгийн математик функц дээр тулгуурдаг.

=
1

1
+

1

1+ 2.5

1 1.5
(99.9%)

K-өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт (capital charge), LGD-зээлдэгч 
төлбөрийн чадваргүй болж зээлээ төлөх боломжгүй болох тохиолдолд учруулах 
хохирол хувь (Loss given default), p-зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох 
магадлал (Probability of default), N-хуримтлагдсан стандарт хэвийн тархалтын 
функц (Cumulative normal distribution), N-1-хуримтлагдсан стандарт хэвийн 
тархалтын урвуу функц (Inverse cumulative normal distribution), ρ-зээлдэгчийн 
төлбөрийн чадвар бизнесийн орчны хамаарал5 (Asymptotic single risk factor), 
M-зээл төлөгдөх хугацаа (Maturity), b-математик функц.

Энэхүү аргачлал нь зээлдэгчийн учруулах хохирол их хэмжээ, төлбөрийн чадвар, 
санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны цар хүрээ харилцан адилгүй байдаг ялгаа 
заагийг LGD, p хувьсагчдаар, зээлдэгчийн төлбөрийн чадварт үзүүлэх бизнесийн 
орчны нөлөөллийг ρ хувьсагчаар, зээл эргэн төлөх хугацаа уртсах тутам эдийн 
засаг, зээлдэгчийн үйл ажиллагаанд гарч болзошгүй сөрөг нөлөөг таамаглах 
бололцоо буурах хамаарлыг M хувьсагчаар тус тус дамжуулан өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээ тооцох үйл ажиллагаанд оруулж ирдэг. Ингэснээр банкны өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээ буюу эрсдэл даах чадварын үзүүлэлт нь бизнесийн орчин, 
түүний хандлагад нийцэх, зээлдэгчийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирох давуу 
талтай болно. 

Дотоод үнэлгээний аргачлалыг дотор нь энгийн (Foundation IrB) болон 
дэвшилтэт (Advanced IrB) гэж ангилдаг ба эдгээр нь тус тэгшитгэлд ашиглагдах 
хувьсагчдын утгыг хэн тодорхойлж байна гэдгээрээ ялгардаг. Тухайлбал энгийн 
дотоод үнэлгээний аргачлалын хүрээнд зээлдүүлэгч тал зөвхөн р-ын өөрөө 
тодорхойлох боломжтой байдаг бол дэвшилтэд дотоод үнэлгээний аргачлалын 
хүрээнд зээлдүүлэгч тал бүх хувьсагчийн утгыг баг өөрөө тодорхойлон, ашиглах 
бололцоо олгодог.

Банкуудын хувьд эхний ээлжинд стандарт аргачлалаас энгийн доод үнэлгээний 
аргачлалд шилжих нь зохимжтой. Өөрөөр хэлбэл зээлдүүлэгч банкинд зөвхөн 
зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг бие даан тогтоох эрх 
олгож бусад хувьсагчдын утгыг зохицуулагч байгууллагаас тогтоох зарчмаар 
ажиллавал эрсдэл сөрөх, эдийн засгийн өсөлт дэмжих зэрэг чухал зохицуулалтын 
бодлого явуулах бололцоо бүрдэнэ.

5 For details, please refer to Basel Committee on Banking Supervision (2005)
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Дотоод үнэлгээний аргачлалын ажиллагааг тодорхой болгох үүднээс дараах 
жишээг6 авч үзье. Үүнд:

Компани A 100,000,000 төгрөгийн зээлийг 5 жилийн хугацаатай, хөрөнгө 
оруулалтын зориулалтаар авсан байг. Энэхүү зээлдэгчийн төлбөрийн 
чадваргүй болох магадлал 2%, төлбөрийн чадварын 18% нь бизнесийн 
орчноос хамаардаг, зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болсон тохиолдолд 
зээлийн 45% нь төлөгдөхгүй гэвэл тухайн зээлд шаардагдах өөрийн 
хөрөнгийн хүрээлцээг тооцъё. Үүнд: b(p) = (0.11852 – 0.05478 * In(p))2 
(Basel II-revised Framework (2005), page 60)

Үр дүнгээс үзэхэд дээрх зээлээс үүсч болох хохирлоос хамгаалахын тулд банк 
зээлийн дүнгийн 13%-иар өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг 
харуулж байна. Үүнээс гадна тус зээлийн эрсдэлээр жигнэсэн үнэлгээ нь  
RWA = EAD * K * 12.5 = 100,000,000 * 0.13 * 12.5 = 160,276,369 төгрөг болно. 
Харин стандарт аргачлалын хүрээнд энэхүү үзүүлэлт RWA = EAD * 100% = 
100,000,000  байна.

Хэрэв дээрх зээл 5 жил бус 2 жилийн хугацаатай, зээлдэгчийн төлбөрийн 
чадваргүй болох магадлал 2% бус 1% байсан гэвэл K = 0.06 болон буурч байгаа 
нь энэхүү аргачлал нь зээлдэгчдийн ялгаа зааг, тухайн зээлийн онцлогийг гаргах 
бололцоотой гэдгийг нотолж байна.

Хэдийгээр дотоод үнэлгээний аргагчлал нь стандарт аргачлалын тодорхой 
дутагдлуудыг арилгасан хэдий ч зээлийн төвлөрлөөс үүдэх эрсдэлийг өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээ тооцох механизмд оруулах бололцоогүй байдаг. Жишээлбэл 
шинээр гаргаж буй зээл зээлдүүлэгчийн зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж байвал, түүнд харгалзах өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт 
өндөр байх шаардлагатай, гэвч тухайн аргачлал нь зөвхөн зээлдэгчийн талын 
мэдээллийг ашигладаг тул тус хамаарлыг тооцоололд тусгах боломжгүй юм.

2. КредитРиск+ систем, түүний үнэлгээний механизм

Энэхүү бүлэгт өмнө дурьдсан бүх хүчин зүйлийг өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 
тооцох үйл ажиллагаанд тусгах бололцоотой, банкны зээлийн эрсдэлийн 

6 Bionic turtle, Foundation IrB example.
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удирдлагыг сайжруулахад туслах боломжтой КредитРиск + системд шаардагдах 
мэдээлэл, тэмдэглэгээ, аргачлал, эрсдэл тооцох, үнэлэх механизмыг танилцуулна. 
Тус систем нь математик, статистик, магадлалын онол дээр тулгуурлан 
боловсруулагдаж, тооцон бодох алгоритм, симуляцийн арга ашиглан эрсдэлийн 
үнэлгээ хийдэг. 

КредитРиск + системээр ХБХ, ХХХ, БХХ, тэдгээрт харгалзах харьцангуй 
магадлалын үнэлгээг хийж болохоос гадна, хамгийн их эрсдэлийн үнэлгээ 
(VAr), нөхцөлт VAr (Conditional VAr-CVAr), ахиуц VAr (Marginal VAr-
MVAr), онцгой VAr зэрэг (Stressed VAr-SVAr) зэрэг зээлийн эрсдэл, өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээний талаар цогц дүгнэлт хийхэд шаардагдах мэдээллийг 
гарган авч болно.

Тус системд ашиглагдаж буй техникийн үг хэллэг, математик теорем, тооцон 
бодох математикийн нарийн ойлголтын дэлгэрэнгүй тайлбарыг 1997 онд Credit 
Suisse First Boston-оос гаргасан техникийн баримт, бичгээс7 танилцана уу.

КредитРиск + систем нь дараах суурь зарчмууд дээр тулгуурлан 
боловсруулагдсан байдаг. Үүнд:

•	 Зээлдэгчдийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлалууд хоорондоо ямар 
нэг хамааралгүй, харин тэдгээрт нийтлэг хүчин зүйлс нөлөөлдөг, 

•	 Зээлдэгчид нь зээлийн эрсдэл тооцох хугацаанд нэгээс илүү удаа зээлээ 
төлөх чадваргүй болох боломжтой,

•	 Зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал харьцангуй бага.

КредитРиск + систем нь КредитМертикс системийн хялбаршуулсан хувилбар, 
Базел II-ын дотоод үнэлгээний аргачлалтай ижил дараах үндсэн өгөгдлүүдийг 
ашигладаг. Үүнд:

N - Зээлдэгчийн тоо;
pA - А дахь зээлдэгчийн зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болох магадлал 
       (default probability);
σA -

 A дахь зээлдэгчийн зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болох магадлалын 
      савалгаа (volatility of default probability)
cA - хэрэв A дахь зээлдэгч зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болвол банкны 
      системд эсвэл тухайн нэг банкинд учруулах хохирлын хэмжээ 
      (exposure at default);
rA - хэрэв A дахь зээлдэгч зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болвол учруулсан 
       хохирлыг барагдуулах чадавхийн түвшин (recovery rate).

7 For detailed discussion, Wilde, T (1997)
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Дээрх өгөгдлөөс зээлдэгч A-д харгалзах магадлал үүсгэж функц (probability 
generation function) дараах байдлаар бичигдэнэ.
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КредитРиск+ систем нь дараах суурь зарчмууд дээр тулгуурлан боловсруулагдсан 

байдаг. Үүнд: 
 

 Зээлдэгчдийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлалууд хоорондоо ямар нэг хамааралгүй, 

харин тэдгээрт нийтлэг хүчин зүйлс нөлөөлдөг,  

 Зээлдэгчид нь зээлийн эрсдэл тооцох хугацаанд нэгээс олон удаа зээлээ төлөх чадваргүй 

болох боломжтой, 

 Зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал харьцангуй бага. 
 

КредитРиск+ систем нь КредитМертикс системийн хялбаршуулсан хувилбар, Базел II-

ын дотоод үнэлгээний аргачлалтай ижил дараах үндсэн өгөгдлүүдийг ашигладаг. Үүнд: 
 

 -Зээлдэгчийн тоо; 

-  дахь зээлдэгчийн зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болох магадлал (default 

probability); 

-  дахь зээлдэгчийн зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болох магадлалын савалгаа 

(volatility of default probability) 

-хэрэв  дахь зээлдэгч зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болвол банкны системд эсвэл 

тухайн нэг банкинд учруулах хохирлын хэмжээ (exposure at default); 

-хэрэв  дахь зээлдэгч зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй болвол учруулсан хохирлыг 

барагдуулах чадавхийн түвшин (recovery rate). 
 

Дээрх өгөгдлөөс зээлдэгч -д харгалзах магадлал үүсгэж функц (probability generation 

function)  дараах байдлаар бичигдэнэ. 
 

 
 

Тэгшитгэл 1-ийн  нь туслах хувьсагч. Нэгэнт зээлдэгчдийн төлбөрийн чадваргүй 

болох магадлалууд хоорондоо хамааралгүй тул  зээлдэгчид харгалзах магадлал үүсгэж 

функц нь магадлалын хуулийн дагуу дараах байдлаар бичигдэнэ. 
 

   (1)

Тэгшитгэл 1-ийн z нь туслах хувьсагч. Нэгэнт зээлдэгчдийн төлбөрийн чадваргүй 
болох магадлалууд хоорондоо хамааралгүй тул N зээлдэгчид харгалзах магадлал 
үүсгэж функц нь магадлалын хуулийн дагуу дараах байдлаар бичигдэнэ.
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Тэгшитгэл 2-ыг дараах байдлаар бичих бололцоотой. 
 

 
 

Нэгэнт зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал бага тул тэгшитгэл 3-ыг 

Тейлорийн цувааг (Taylor expansion) ашиглан дараах байдалтай бичиж болно. 

 

 
 

Тэгшитгэл 4-д дахин Тейлорийн цувааг ашиглавал. 
 

 
  

Тэгшитгэл 5 болон магадлал үүсгэж функцын тодорхойлолтоос зээлийн эрсдэл тооцох 

хугацаанд  зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тодорхойлогч функцыг дараах 

байдлаар бичиж болно. 
 

 
 

Тэгшитгэл 6 нь шинж чанар нь бүрэн мэдэгдэх Пуссион тархалтын (Poisson probability 

mass function) нягтын функц байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд хэдэн зээлдэгч 

төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тус тархалтаар ойролцоолон тооцож болохоор байна. 

Энэхүү хамаарлыг тодорхой болгох үүднээс дараах жишээг авч үзье. Үүнд: 

 

      
(2)

Тэгшитгэл 2-ыг дараах байдлаар бичих бололцоотой.
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Тэгшитгэл 2-ыг дараах байдлаар бичих бололцоотой. 
 

 
 

Нэгэнт зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал бага тул тэгшитгэл 3-ыг 

Тейлорийн цувааг (Taylor expansion) ашиглан дараах байдалтай бичиж болно. 

 

 
 

Тэгшитгэл 4-д дахин Тейлорийн цувааг ашиглавал. 
 

 
  

Тэгшитгэл 5 болон магадлал үүсгэж функцын тодорхойлолтоос зээлийн эрсдэл тооцох 

хугацаанд  зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тодорхойлогч функцыг дараах 

байдлаар бичиж болно. 
 

 
 

Тэгшитгэл 6 нь шинж чанар нь бүрэн мэдэгдэх Пуссион тархалтын (Poisson probability 

mass function) нягтын функц байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд хэдэн зээлдэгч 

төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тус тархалтаар ойролцоолон тооцож болохоор байна. 

Энэхүү хамаарлыг тодорхой болгох үүднээс дараах жишээг авч үзье. Үүнд: 

 

     
(3)

Нэгэнт зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал бага тул тэгшитгэл 
3-ыг Тейлорийн цувааг (Taylor expansion) ашиглан дараах байдалтай бичиж 
болно.
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Тэгшитгэл 2-ыг дараах байдлаар бичих бололцоотой. 
 

 
 

Нэгэнт зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал бага тул тэгшитгэл 3-ыг 

Тейлорийн цувааг (Taylor expansion) ашиглан дараах байдалтай бичиж болно. 

 

 
 

Тэгшитгэл 4-д дахин Тейлорийн цувааг ашиглавал. 
 

 
  

Тэгшитгэл 5 болон магадлал үүсгэж функцын тодорхойлолтоос зээлийн эрсдэл тооцох 

хугацаанд  зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тодорхойлогч функцыг дараах 

байдлаар бичиж болно. 
 

 
 

Тэгшитгэл 6 нь шинж чанар нь бүрэн мэдэгдэх Пуссион тархалтын (Poisson probability 

mass function) нягтын функц байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд хэдэн зээлдэгч 

төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тус тархалтаар ойролцоолон тооцож болохоор байна. 

Энэхүү хамаарлыг тодорхой болгох үүднээс дараах жишээг авч үзье. Үүнд: 

 

     
(4)

Тэгшитгэл 4-д дахин Тейлорийн цувааг ашиглавал.
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Тэгшитгэл 2-ыг дараах байдлаар бичих бололцоотой. 
 

 
 

Нэгэнт зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал бага тул тэгшитгэл 3-ыг 

Тейлорийн цувааг (Taylor expansion) ашиглан дараах байдалтай бичиж болно. 

 

 
 

Тэгшитгэл 4-д дахин Тейлорийн цувааг ашиглавал. 
 

 
  

Тэгшитгэл 5 болон магадлал үүсгэж функцын тодорхойлолтоос зээлийн эрсдэл тооцох 

хугацаанд  зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тодорхойлогч функцыг дараах 

байдлаар бичиж болно. 
 

 
 

Тэгшитгэл 6 нь шинж чанар нь бүрэн мэдэгдэх Пуссион тархалтын (Poisson probability 

mass function) нягтын функц байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд хэдэн зээлдэгч 

төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тус тархалтаар ойролцоолон тооцож болохоор байна. 

Энэхүү хамаарлыг тодорхой болгох үүднээс дараах жишээг авч үзье. Үүнд: 

 

       
(5)

Тэгшитгэл 5 болон магадлал үүсгэж функцын тодорхойлолтоос зээлийн эрсдэл 
тооцох хугацаанд зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тодорхойлогч 
функцыг дараах байдлаар бичиж болно.
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Тэгшитгэл 2-ыг дараах байдлаар бичих бололцоотой. 
 

 
 

Нэгэнт зээлдэгчийн төлбөрийн чадваргүй болох магадлал бага тул тэгшитгэл 3-ыг 

Тейлорийн цувааг (Taylor expansion) ашиглан дараах байдалтай бичиж болно. 

 

 
 

Тэгшитгэл 4-д дахин Тейлорийн цувааг ашиглавал. 
 

 
  

Тэгшитгэл 5 болон магадлал үүсгэж функцын тодорхойлолтоос зээлийн эрсдэл тооцох 

хугацаанд  зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тодорхойлогч функцыг дараах 

байдлаар бичиж болно. 
 

 
 

Тэгшитгэл 6 нь шинж чанар нь бүрэн мэдэгдэх Пуссион тархалтын (Poisson probability 

mass function) нягтын функц байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд хэдэн зээлдэгч 

төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тус тархалтаар ойролцоолон тооцож болохоор байна. 

Энэхүү хамаарлыг тодорхой болгох үүднээс дараах жишээг авч үзье. Үүнд: 

 

       
(6)

Тэгшитгэл 6 нь шинж чанар нь бүрэн мэдэгдэх Пуссион тархалтын (Poisson 
probability mass function) нягтын функц байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой 
хугацаанд хэдэн зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тус тархалтаар 
ойролцоолон тооцож болохоор байна. Энэхүү хамаарлыг тодорхой болгох 
үүднээс дараах жишээг авч үзье. Үүнд:

Банк нь тус бүр pA = 5% болон pB = 2% гэсэн төлбөрийн чадваргүй 
болох магадлалтай, үйл ажиллагааны хувьд харилцан хамааралгүй хоёр 
зээлдэгчтэй бол зээлийн эрсдэл тооцох хугацаанд 0 зээлдэгч, 1 зээлдэгч, 2 
зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тус тус тодорхойлж, үр 
дүнг дараах хүснэгтэд тусгалаа.
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ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛ, ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭНИЙ
ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ КРЕДИТРИСК+ ЗАГВАРААР ТООЦОХ НÜ   ×.Даваажав

хүснэгт 2.

Магадлалын 
хуулиар

Тэгшитгэл 6-ын дагуу буюу 
Пуссион тархалтаар

P(n = 0) 0.931 0.932
P(n = 1) 0.068 0.065
P(n = 2) 0.001 0.002

Хүснэгт 2-оос харахад төлбөрийн чадваргүй болох магадлал нь мэдэгдэх 
бүлэг зээлдэгчээс тодорхой тооны зээлдэгч зээлээ эргэн төлөх чадваргүй 
болох магадлалыг Пуссион тархалтаар ойролцоолон тооцох боломжтойг 
харуулж байна. Иймээс КредитРиск+ систем хохирлын хэмжээгээрээ ойролцоо 
зээлдэгчдийг нь нэг бүлэгт хамруулж, тухайн бүлгээс хэдэн зээлдэгч төлбөрийн 
чадваргүй болохыг Пуссион тархалтаар тодорхойлж, тэрхүү үзүүлэлтийг 
бүлгийн нийтлэг хохирлын хэмжээгээр үржүүлэх замаар зээлийн эрсдэлээс үүдэх 
хохирлын нийт хэмжээг тодорхойлдог.

Энэхүү зээлдэгчдийг бүлэглэх үйл ажиллагааг оновчтой бүлгийн нэгж (Unit 
amount of exposure) L-ийг сонгохоос эхлэх бөгөөд зөв сонгогдсон L нь тооцон 
бодох процессыг хялбаршуулах, эрсдэлийн үнэлгээний алдааг бууруулах давуу 
талтай. 

Бүлэглэх үйл ажиллагааг дараах мeханизмын дагуу хийнэ.
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Банк нь тус бүр  болон  гэсэн төлбөрийн чадваргүй болох 

магадлалтай, үйл ажиллагааны хувьд харилцан хамааралгүй хоѐр зээлдэгчтэй бол 

зээлийн эрсдэл тооцох хугацаанд 0 зээлдэгч, 1 зээлдэгч, 2 зээлдэгч төлбөрийн 

чадваргүй болох магадлалыг тус тус тодорхойлж, үр дүнг дараах хүснэгтэд тусгалаа. 

        Хүснэгт 2 
 Магадлалын 

хуулиар 
Тэгшитгэл 6-ын дагуу 
буюу Пуссион тархалтаар 

 
0.931 0.932 

 
0.068 0.065 

 
0.001 0.002 

 

Хүснэгт 2-оос харахад төлбөрийн чадваргүй болох магадлал нь мэдэгдэх бүлэг 

зээлдэгчээс тодорхой тооны зээлдэгч зээлээ эргэн төлөх чадваргүй болох магадлалыг Пуссион 

тархалтаар ойролцоолон тооцох боломжтойг харуулж байна. Иймээс КредитРиск+ систем 

хохирлын хэмжээгээрээ ойролцоо зээлдэгчдийг нь нэг бүлэгт хамруулж, тухайн бүлгээс хэдэн 

зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болохыг Пуссион тархалтаар тодорхойлж, тэрхүү үзүүлэлтийг 

бүлгийн нийтлэг хохирлын хэмжээгээр үржүүлэх замаар зээлийн эрсдэлээс үүдэх хохирлын 

нийт хэмжээг тодорхойлдог. 

 
Энэхүү зээлдэгчдийг бүлэглэх үйл ажиллагааг оновчтой бүлгийн нэгж (Unit amount of 

exposure)  -ийг сонгохоос эхлэх бөгөөд зөв сонгогдсон  нь тооцон бодох процессыг 

хялбаршуулах, эрсдэлийн үнэлгээний алдааг бууруулах давуу талтай.  

 
Бүлэглэх үйл ажиллагааг дараах мяханизмын дагуу хийнэ. 
 

 
 

Үүнд: -бутархай тоог бүхэлдэх үйлдэл, -зээлдэгч -гын учруулах хохирлын 

хэмжээ буюу , -зээлдэгч -гын төлбөрийн чадваргүй болох магадлал. Энэхүү 

үйлдлийн үр дүнгээр гарсан ижил -тай зээлдэгчидийг нэг бүлэгт хамруулах бөгөөд 

     
 (7)

Үүнд: celling - бутархай тоог бүхэлдэх үйлдэл, LA-зээлдэгч A-гийн учруулах 
хохирлын хэмжээ буюу LA = cA(1 - rA), pA-зээлдэгч A-гийн төлбөрийн чадваргүй 
болох магадлал. Энэхүү үйлдлийн үр дүнгээр гарсан ижил υA-тай зээлдэгчдийг 
нэг бүлэгт хамруулах бөгөөд ингэснээр N-зээлдэгчтэй багц M-бүлэгт хуваагдах 
юм. Бүлгийн нийтлэг хохирол хэмжээ υj, хүлээгдэж буй хохирол εj, хүлээгдэж 
буй төлбөрийн чадваргүй болох зээлдэгчийн тоог μj дараах зарчмын дагуу 
тооцож гаргана.
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ингэснээр -зээлдэгчтэй багц -бүлэгт хуваагдах юм. Бүлгийн нийтлэг хохирол хэмжээ , 

хүлээгдэж буй хохирол , хүлээгдэж буй төлбөрийн чадваргүй болох зээлдэгчийн тоог  

дараах зарчмын дагуу тооцож гаргана. 
 

 
  

 Тэгшитгэл 6 болон 8 дээр үндэслэн зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ шууд хийх бололцоотой 

хэдий ч эдийн засгийн нөхцөл байдал, бизнесийн орчноос шалтгаалан зээлдэгчийн төлбөрийн 

чадварт тогтмол өөрчлөлт орж байдаг. Энэхүү хүчин зүйлийн нөлөөг загварт тусгахгүйгээр 

зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх нь тус эрсдэлийг дутуу үнэлэх, улмаар өөрийн хөрөнгийн 

хүрэлцээ, банкны эрсдэл даах чадварыг сулруулах сөрөг нөлөөлтэй. Тиймээс КредитРиск+ 

систем бизнесийн орчны нөлөөллийг зээлдэгчийн төлбөрийн чадварт дараах мяханизмын 

дагуу нэвтрүүлсэн байдаг. 
 

 

 
 

Тэгшитгэл 98-ийн  нь тухайн эдийн засагт оршиж буй эрсдэлийн тоо,  нь  дахь 

эрсдэлд харгалзах тоон утга,  нь  дахь бүлэг зээлдэгчийн өөрийн үйл ажиллагааны 

онцлогт хамаарах эрсдэлийн тоон утга,  нь эрсдэл-үйл ажиллагааны матриц буюу  дахь 
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8  so that the expected value of  is equal to  

    (8)

Тэгшитгэл 6 болон 8 дээр үндэслэн зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ шууд хийх 
бололцоотой хэдий ч эдийн засгийн нөхцөл байдал, бизнесийн орчноос 
шалтгаалан зээлдэгчийн төлбөрийн чадварт тогтмол өөрчлөлт орж байдаг. 
Энэхүү хүчин зүйлийн нөлөөг загварт тусгахгүйгээр зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх нь тус эрсдэлийг дутуу үнэлэх, улмаар өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, 
банкны эрсдэл даах чадварыг сулруулах сөрөг нөлөөлтэй. Тиймээс КредитРиск+ 
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 нь  дахь бүлэг зээлдэгчийн төлбөрийн чадварын савалгааны үзүүлэлт тус тус болно. 
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(9)
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Тэгшитгэл 98-ийн  нь тухайн эдийн засагт оршиж буй эрсдэлийн тоо,  нь  дахь 

эрсдэлд харгалзах тоон утга,  нь  дахь бүлэг зээлдэгчийн өөрийн үйл ажиллагааны 

онцлогт хамаарах эрсдэлийн тоон утга,  нь эрсдэл-үйл ажиллагааны матриц буюу  дахь 
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 Тэгшитгэл 9-ийн -матрицыг дараах зарчмын дагуу тодорхойлж өгөх шаардлагатай. 

Үүнд нэг ижил салбарт эсвэл нэг зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг зээлдэгчид, аж ахуй 
                                                 
8  so that the expected value of  is equal to  

Тэгшитгэл 98-ийн нь S тухайн эдийн засагт оршиж буй эрсдэлийн тоо, γs нь 
s дахь эрсдэлд харгалзах тоон утга, wm,0 нь m дахь бүлэг зээлдэгчийн өөрийн 
үйл ажиллагааны онцлогт хамаарах эрсдэлийн тоон утга, wm,s нь эрсдэл-үйл 
ажиллагааны матриц буюу m дахь бүлэг зээлдэгчийн төлбөрийн чадавх s дахь 
эрсдэлээс (салбараас) хамаарах хамаарлын утга, σm нь m дахь бүлэг зээлдэгчийн 
төлбөрийн чадварын савалгааны үзүүлэлт тус тус болно.

Тэгшитгэл 9-ийн w-матрицыг дараах зарчмын дагуу тодорхойлж өгөх 
шаардлагатай. Үүнд нэг ижил салбарт эсвэл нэг зах зээлд үйл ажиллагаа 
явуулдаг зээлдэгчид, аж ахуй нэгжүүдийн тухайлбал хоёр барилгын компаний 
wm,s-матрицын тоон утгууд ойролцоо, жишээлбэл валютын ханшийн, зээлийн 
хүүгийн гэх мэт барилга угсралтын салбарт чухал нөлөөтөй эрсдэлүүдэд харгалзах 
утга өндөр, ган, зуд зэрэг хөдөө аж ахуйн салбарын эрсдэлүүдэд харгалзах утга 
0 буюу түүнтэй ойролцоо байх ёстой. Ингэснээр ижил, төстөй зээлдэгчдийн 
төлбөрийн чадвар бизнесийн орчны үзүүлэлтээр дамжин уялдаж ирнэ.

Тэгшилтгэл 9-ийн γ нь Гамма тархалтаас тоон утгаа авах бөгөөд энэхүү тархалт 
нь 1 дундажтай, баруун гар тийш сунасан хэлбэртэй байна. Тус тархалт нийт 
эрсдэлүүдийн зарим хувьд нь банкны системийн зээлийн чанарт таатай нөлөө 
үзүүлэхээр, зарим хувьд нь зээлийн чанарт томоохон нөлөөгүй байхаар, 
үлдэх хувьд нь зээлийн чанарт сөргөөр нөлөөлөх утга олгоно. Харин тус 
хуваарилалтын харьцааг σm хувьсагч тодорхойлох ба төлбөрийн чадваргүй болох 
магадлал нь савалгаа өндөртэй зээлдэгчид харгалзах Гамма тархалт нь улам 
баруун тийш сунах буюу зээлийн чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлийн хувь 
өндөр байна.

Тэгшитгэл 1-9-өөс КредитРиск+ системийн математик шийдэл бүрэн 
илэрхийлэгдэх бололцоотой бөгөөд эрсдэлийн үнэлгээг Panjer recursive 
algorithm9, Saddlepoint approximation10, Fast Fourier Transform11 зэрэг тооцон 

8
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9 Wilde, T (1997)
10 Gordy (2003)
11 Mario (2004)
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ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛ, ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭНИЙ
ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ КРЕДИТРИСК+ ЗАГВАРААР ТООЦОХ НÜ   ×.Даваажав

бодох математикын аргачлалуудаар хийх бололцоотой байдаг. Харин энэхүү 
танилцуулгын хүрээнд зөвхөн симуляцийн аргаар эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
боломжийг авч үзнэ.

Тус аргыг дараах алгоритмын дагуу гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 1. Нийтлэг хохирол L, vj-ыг тодорхойлж, зээлдэгчийг бүлэглэх, 
  j = {1, 2, ..., M},
 2. γs-ыг Gamma тархалтаас санамсаргүйгээр сонгох s = {1, 2, ..., S},

 3. 
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нэгжүүдийн тухайлбал хоѐр барилгын компаны -матрицын тоон утгууд ойролцоо, 

жишээлбэл валютын ханшны, зээлийн хүүний гэх мэт барилга угсралтын салбарт чухал 

нөлөөтөй эрсдэлүүдэд харгалзах утга өндөр, ган, зуд зэрэг хөдөө аж ахуйн салбарын 

эрсдэлүүдэд харгалзах утга 0 буюу түүнтэй ойролцоо байх ѐстой. Ингэснээр ижил, төстөй 

зээлдэгчдийн төлбөрийн чадвар бизнесийн орчны үзүүлэлтээр дамжин уялдаж ирнэ. 

 

Тэгшилтгэл 9-ийн  нь Гамма тархалтаас тоон утгаа авах бөгөөд энэхүү тархалт нь 1 

дундажтай, баруун гар тийш сунасан хэлбэртэй байна. Тус энэхүү тархалт нийт эрсдэлүүдийн 

зарим хувьд нь банкны системийн зээлийн чанарт таатай нөлөө үзүүлэхээр, зарим хувьд нь 

зээлийн чанарт томоохон нөлөөгүй байхаар, үлдэх хувьд нь зээлийн чанарт сөргөөр нөлөөлөх 

утга олгоно. Харин тус хуваарилалтын харьцааг  хувьсагч тодорхойлох ба төлбөрийн 

чадваргүй болох магадлал нь савалгаа өндөртэй зээлдэгчид харгалзах Гамма тархалт нь улам 

баруун тийш сунах буюу зээлийн чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлийн хувь өндөр байна. 

 

Тэгшитгэл 1-9 өөс КредитРиск+ системийн математик шийдэл бүрэн илэрхийлэгдэх 

бололцоотой бөгөөд эрсдэлийн үнэлгээг Panjer recursive algorithm9, Saddlepoint approximation10, 

Fast Fourier Transform11 зэрэг тооцон бодох математикын аргачлалуудаар хийх бололцоотой 

байдаг. Харин энэхүү танилцуулгын хүрээнд зөвхөн симуляцийн аргаар эрсдэлийн үнэлгээ 

хийх боломжийг авч үзнэ. 

  

Тус аргыг дараах алгоритмын дагуу гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
 

1. Нийтлэг хохирол , -ыг тодорхойлж, зээлдэгчийг бүлэглэх, , 

2. -ыг Gamma тархалтаас санамсаргүйгээр сонгох , 

3. -ыг тооцоолох , 

4. -ыг тооцох  -ыг тооцох , 

5.  тооцох , 

                                                 
9 Wilde, T (1997) 
10 Gordy (2003) 
11 Mario (2004) 

 4. εn-ыг тооцох n = {1,2, ..., M}-ыг тооцох ,
 5. Xj = Poisson(μj) тооцох j = {1,2, ... M},
 6. SubLossj = Xj * vj-ийг тооцох j = {1,2, ... M},

 7. 
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6. -ийг тооцох , 

7. -ийг тооцож, хадгалах, 

8. 2-7-ийг  удаа давтан гүйцэтгэх.  

 

Дээрх алгоритмын үр дүнд -ширхэг хохиролын хэмжээтэй болох бөгөөд эдгээрт 

тулгуурлан ХТФ-ыг шууд зурж, тодорхой бүлэг хохирол харгалзах харьцангуй магадлал 

(Relative Probability or Relative Frequency), VAR, CVAR, MVAR, SVAR-уудыг тооцож болно. 

Харин тухайн тооцооллын алдааг бага байлгахын тулд -ийн утгыг өндөр авах (

 гэх мэт) шаардлага гарах ба энэ нь тус алгоритмыг компьютерын 

программ ашиглан гүйцэтгэхээс өөр аргагүй болгож байгаа юм. 

  

3. Загварыг синарио анализид ашиглах боломж 

 

Өмнөх бүлэгт загварын математик тавилыг танилцуулж, түүнийг үнэлгээний 

мяханизмыг тодорхойлсон бол энэхүү бүлэгт уг загварыг синарио анализид хэрхэн ашиглах 

бололцоог авч үзнэ. Дараах 3 үндсэн аргаар эдийн засаг, банк санхүүгийн салбарт учирч 

болзошгүй гэнэтийн шокууд нь зээлийн чанар, түүнд холбогдох эрсдэлд хэрхэн нөлөөлөхийг 

судлах бололцоотой. Үүнд: 

 

1.  болон -ийн утгыг өөрчлөх; 

2. -ийн тархалтын фунцын савалгааг өөрчлөх; 

3. -ийн бүтцийг өөрчлөх. 

 

 Дээрх 3 аргыг синарио анализийн зорилго, чиглэлдээ уялдуулан сонгон ашиглах ба 

тухайлбал 1 дүгээр аргаар зарим салбарын бизнесийн орчин муудах эсвэл сайжрах 

тохиолдолыг, 2 дугаар аргаар эдийн засаг нөхцөл байдал бүхэлдээ доройдох эсвэл сайжрах 

тохиолдолыг, сүүлийн 3 дугаар аргаар эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт явагдаж, бизнесийн 

салбарууд хоорондын уялдаа холбоо өөрчлөгдөх тохиолдолыг тус тус төлөөлүүлэн синарио 

анализид хэрэглэх нь бололцоотой. 

 

-ийг тооцож, хадгалах,
 8. 2-7-ийг U удаа давтан гүйцэтгэх. 

Дээрх алгоритмын үр дүнд U-ширхэг хохирлын хэмжээтэй болох бөгөөд эдгээрт 
тулгуурлан ХТФ-ыг шууд зурж, тодорхой бүлэг хохирол харгалзах харьцангуй 
магадлал (relative Probability or relative Frequency), VAr, CVAr, MVAr, SVAr-
уудыг тооцож болно. Харин тухайн тооцооллын алдааг бага байлгахын тулд 
U-ийн утгыг өндөр авах (U = 10000, 100000 гэх мэт) шаардлага гарах ба энэ нь 
тус алгоритмыг компьютерийн программ ашиглан гүйцэтгэхээс өөр аргагүй 
болгож байгаа юм.

3. Загварыг синарио анализид ашиглах боломж

Өмнөх бүлэгт загварын математик тавилыг танилцуулж, түүнийг үнэлгээний 
мяханизмыг тодорхойлсон бол энэхүү бүлэгт уг загварыг синарио анализид 
хэрхэн ашиглах бололцоог авч үзнэ. Дараах 3 үндсэн аргаар эдийн засаг, банк 
санхүүгийн салбарт учирч болзошгүй гэнэтийн шокууд нь зээлийн чанар, түүнд 
холбогдох эрсдэлд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах бололцоотой. Үүнд:

 1. pA болон rA-ийн утгыг өөрчлөх;
 2. γ-ийн тархалтын фунцын савалгааг өөрчлөх;
 3. w-ийн бүтцийг өөрчлөх.

Дээрх 3 аргыг синарио анализийн зорилго, чиглэлдээ уялдуулан сонгон ашиглах 
ба тухайлбал 1 дүгээр аргаар зарим салбарын бизнесийн орчин муудах эсвэл 
сайжрах тохиолдлыг, 2 дугаар аргаар эдийн засаг нөхцөл байдал бүхэлдээ 
доройтох эсвэл сайжрах тохиолдлыг, сүүлийн 3 дугаар аргаар эдийн засагт 
бүтцийн өөрчлөлт явагдаж, бизнесийн салбарууд хоорондын уялдаа холбоо 
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өөрчлөгдөх тохиолдлыг тус тус төлөөлүүлэн синарио анализид хэрэглэх нь 
бололцоотой.

4. Тоон жишээ

Загварын ажиллагааг тоон жишээгээр тайлбарлан харуулах үүднээс дараах 
энгийн жишээг авч үзье. Банк нь төлбөрийн чадвар, олгосон зээлийн 
хэмжээгээрээ харилцан адилгүй, бизнесийн 6 салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 25 
зээлдэгчид нийт 130,513.00 төгрөгийн зээл олгосон байг. Хавсралт № 1-т эдгээр 
зээлдэгчид холбогдох pA, σA, cA, rA, wA,S тусгасан бөгөөд үүгээр зээлийн эрсдэл 
тооцоход шаардагдах бүх мэдээлэл бүрдэнэ. Эрсдэлийн үнэлгээний симуляцийн 
Matlab r2011a программ дээр хийж, үр дүнг хүснэгт №3-ийн Үндсэн багана 
болон Зураг 3-т тусгалаа.

                   хүснэгт 3.

№ Нэр Үндсэн, U=10000
1 Хүлээгдэж буй хохирол 14,387
2 Нийт зээлд эзлэх хувь 11%
4 VAR(99.9%) 61,269
5 CVAR(99.9%) 71,674

Хүснэгт №3-ын Үндсэн баганаас харахад тус банкны зээлийн эрсдэлээс үүдэх 
ХБХ-ын (хүлээгдэж буй хохирол) хэмжээ нь ойролцоогоор 14,387 төгрөг буюу 
зээлийн багцын 11% байна. Мөн тухайн банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 
61,270 төгрөгөөс их байх тохиолдолд учирч болзошгүй бүх хохирлыг 99.9%-
ийн магадлалтайгаар барагдуулах чадвартай байна. Үлдэх 0.1%-ийн магадлалтай 

хохирол гарсан тохиолдолд 
тухайн банкинд дунджаар 10,405 
төгрөгөөр өөрийн хөрөнгийн 
нэмэлт эх үүсвэр шаардлагатай 
байна. Энэхүү дүгнэлтээс 
үндэслэн Монголбанкнаас тухайн 
банкны өөрийн хөрөнгийн доод 
хэмжээ тогтоож, шаардлагатай 
тохиолдолд өөрийн хөрөнгө 
нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө гарган 
ажиллах үүрэг өгөх бололцоотой.

Зураг 2-оос харахад хохирлын 
тархалтын муруй 6000-16000 
төгрөгийн орчимд хотгор буюу 

Зураг 2. хүлээгдэж буй хохирлын тархалтын муруй
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энэ хэсэгтээ магадлал өндөр, баруун зах руугаа гүдгэр буюу тухайн хэсгийн 
магадлал харьцангуй бага байна. Мөн энэхүү муруй нь баруун гар тийш сунасан 
хэлбэртэй байгаа ба 30000 төгрөгөөс дээш хохирол учрах магадлал бага байна. 
Харин зээл төлөгдөхөөс учирч болзошгүй алдагдлыг өөрийн хөрөнгийн 
оролцоотой барагдуулах магадлал 41.3% байгаа нь тухайн банк зээлийн эрсдэл 
өндөртэй байгааг харуулж байна.

Энэхүү загвараар КредитМетрикс загварын адилаар эдийн засаг, банк 
санхүүгийн салбарт учирч болзошгүй шокууд нь зээлийн чанар, түүнд холбогдох 
эрсдэлд хэрхэн нөлөөлхийг судлах бололцоотой. Ийм төрлийн загвараар зээлийн 
төвлөрлийн эрсдэлийн талаар дүгнэлт хийхэд шаардагдах мэдээллийг гарган 
авах боломжтой гэдгийг нотлох зорилгоор хавсралт №1-ийн 19, 21, 22 дугаар 
зээлдэгчид 4 дүгээр салбарт бус 5 дугаар салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 
байхаар өгөгдлийг засварлаж, төвлөрлийг бууруулсан симуляцийн үр дүнг 
хүснэлт 4-т тусгалаа.

           хүснэгт 4.

№ Нэр Үндсэн
1 Хүлээгдэж буй хохирол 14,260
2 Нийт зээлд эзлэх хувь 11%
4 VAR (99.9%) 60,716
5 CVAR (99.9%) 64,868

Хүснэгтээс харахад ХБХ хэмжээнд томоохон өөрчлөлт гараагүй боловч банк 
хүндрэлд орсон тохиолдолд шаардагдах нэмэлт өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 
харьцангуй буурсан байна. Өөрөөр хэлбэл зээлийн төвлөрөл буурахад банк 
хүндрэлд орох магадлал даган буурдаг ерөнхий зарчим нотлогдож байна. 
Үүнтэй адилаар банкнаас шинээр гаргаж буй зээл зээлийн нийт эрсдэлд хэрхэн 
нөлөөлөхийг MVAr-аар дамжуулан судалж болно.
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ДүгнэлТ

Энэхүү танилцуулгаар зээл төлөгдөхөөс учирч болзошгүй алдагдал, тэдгээрийн 
ялгаа, зааг, банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ тооцох аргачлал, зээлийн 
эрсдэлийн КредитРиск+ систем зэргийг танилцуулж, тэдгээрийн давуу болон сул 
талыг зурган болон тоон жишгээр тайлбарлан харууллаа. 

Манай орны банкны салбарын зээлийн эрсдэл, түүний динамик нь эдийн засаг, 
бизнесийн орчноос хүчтэй хамаарч байна. Харин тус эрсдэлээс хамгаалах 
санхүүгийн эх үүсвэр болох банкны өөрийн хүрэлцээний үзүүлэлтийг тооцохдоо 
эдийн засгийн мөчлөг, бизнесийн орчны нөлөөллийг тусгахгүй байгаагаас 
хямралын үед банкны систем хялбархан хүндрэлд орох эрсдэлтэй байна.

Тиймээс банкууд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ тооцох үйл ажиллагаагааг Базел 
II-ын энгийн дотоод үнэлгээний аргачлалд шилжүүлэх судалгаа, тооцоог хийж 
эхлэх, загварт ашиглагдах тоон мэдээллийг бэлтгэх ажлыг зээлийн мэдээллийн 
сангийн өгөгдөлд тулгуурлан гүйцэтгэх шаардлага гарч байна.

Үүнээс гадна банкны үйл ажиллагаанд зээлийн эрсдэл тооцох загвар ашиглах 
нь уг эрсдэлийн талаарх тоон үнэлгээг урьдчилан хийх, холбогдох шийдвэр 
гаргах, тэдгээрийн үндэслэл, шалтгааныг холбогдох эрх мэдэлтэн, олон нийтэд 
танилцуулах зэрэг үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх боломжтой.
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Зээлдэгч

Зээлдэгчийн 
төлбөрийн 
чадваргүй 

болох 
магадлал, 
хохирол 

барагдуулах 
чадварын 
түвшин

Зээлийн 
хэмжээ

Зээлдэг
чийн 

онцлог 
хамаарал

Зээлдэгчийн нийтлэг эрсдэл 
(cалбарын) хамаарал

p r l w r1 r2 r3 r4

Зээлдэгч 1 30.0% 0.0% 358,475 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00

Зээлдэгч 2 30.0% 0.0% 1,089,819 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00

Зээлдэгч 3 10.0% 0.0% 1,799,710 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00

Зээлдэгч 4 15.0% 0.0% 1,933,116 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00

Зээлдэгч 5 15.0% 0.0% 2,317,327 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00

Зээлдэгч 6 15.0% 0.0% 2,410,929 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00

Зээлдэгч 7 30.0% 0.0% 2,652,184 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00

Зээлдэгч 8 15.0% 0.0% 2,957,685 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00

Зээлдэгч 9 5.0% 0.0% 3,137,989 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00

Зээлдэгч 10 5.0% 0.0% 3,204,044 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00

Зээлдэгч 11 1.5% 0.0% 4,727,724 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25

Зээлдэгч 12 5.0% 0.0% 4,830,517 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25

Зээлдэгч 13 5.0% 0.0% 4,912,097 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25

Зээлдэгч 14 30.0% 0.0% 4,928,989 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25

Зээлдэгч 15 10.0% 0.0% 5,042,312 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 16 7.5% 0.0% 5,320,364 0.50 0.25 0.00 0.13 0.13

Зээлдэгч 17 5.0% 0.0% 5,435,457 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 18 3.0% 0.0% 5,517,586 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 19 7.5% 0.0% 5,764,596 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 20 3.0% 0.0% 5,847,845 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 21 30.0% 0.0% 6,466,533 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 22 30.0% 0.0% 6,480,322 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 23 1.6% 0.0% 7,727,651 0.50 0.25 0.13 0.13 0.00

Зээлдэгч 24 10.0% 0.0% 15,410,906 0.50 0.25 0.10 0.10 0.05

Зээлдэгч 25 7.5% 0.0% 20,238,895 0.50 0.25 0.10 0.10 0.05

Нийт 130,513,072 

Хавсралт 1
Загварт ашиглагдах мэдээлэл



БАнКны хувЬ нИйлүүлСэн хӨРӨнгИйн 
хэмЖээг нэмэгДүүлэхэД хАРгАлЗАх 

хүЧИн Зүйл

Боловсруулсан: ХØГ, БӨБХ-ийн ахлах хянан шалгагч Б.Оюунцацрал

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал 
нь зөвхөн зохиогчийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 
Монголбанкны байр суурийг заавал илэрхийлэх албагүй болно.
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оРШИл

Аливаа банкны үйл ажиллагааны анхдагч эх үүсвэр болох хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн доод хэмжээний зохистой түвшин, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэхэд харгалзах хүчин зүйл, эерэг болон сөрөг үр дагавар, өөрийн орны 
болон бусад орны банкуудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг харьцуулан 
энэхүү судалгааг хийсэн болно. 

Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг банкны үйл ажиллагааны төрөл, чиглэл, 
онцлогтой уялдуулан тогтоодог бөгөөд банк алдагдал хүлээх тохиолдолд 
алдагдлын тодорхой хэсгийг нөхөх гол үүрэгтэй байдаг. Түүнээс гадна дараах 
хэд хэдэн үүргийг гүйцэтгэдэг. Үүнд: 

1.  Банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлж, тэдгээрийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг хамгаалах.

2.  Банкны урт хугацаат эх үүсвэр болдог бөгөөд банкны өсөлтийг хангах,
3.  Банк харилцагчаас мөнгөн хөрөнгө татаагүй үед банкны үйл ажиллагаа 

явуулах үндсэн эх үүсвэр болдог,
4.  Эрх бүхий хяналт шалгалтын болон зохицуулагч байгууллагын зүгээс 

банкны үйл ажиллагааг хянах гол хэрэгсэл болдог. 

Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн зохистой хэмжээ нь улс орны санхүү, 
банкны тогтолцооны найдвартай, хэвийн байдлыг хангахад гол нөлөө үзүүлдэг 
бөгөөд банкны үйл ажиллагааны алдагдлыг шингээж чадахуйц хэмжээний хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байснаар банкны актив хөрөнгө буурч, чанаргүй болох 
үед банкийг төлбөрийн чадваргүй болохоос тодорхой хэмжээгээр урьдчилан 
сэргийлж чаддаг. Сүүлийн жилүүдэд гарсан эдийн засгийн хямралаас улбаалан 
банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ их байх тусам банкны өөрийн 
хөрөнгийн хөшүүргийн харьцаа нэмэгдэж системийн тогтвортой байдалд эергээр 
нөлөөлдөг хэмээн зарим судлаачид үзсэн байна. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө их 
байх тусам банкны салбарын тогтвортой байдал нэмэгдэнэ гэж үздэг зарим 
хэсэг байхад банкны эзэд, хувьцаа эзэмшигч нар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх, өөрийн хөрөнгийн хөшүүргийн харьцааг өндрөөр тогтоох нь 
хэт өндөр зардалтай, банкны ашиг олох боломжийг бууруулдаг гэж үздэг. 
Банк, санхүүгийн байгууллагууд бие биенийхээ үйл ажиллагаанаас ихээхэн 
хамааралтай болсон өнөө үед томоохон банк төлбөрийн чадваргүй болоход бусад 
банк, санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж, улмаар санхүү, эдийн 
засгийн хямралыг үүсгэхэд нөлөөлж байна. Эдийн засгийн хямралын үед банк, 
санхүүгийн системийг тогтворжуулахад төрөөс тодорхой хэмжээний зардал 
гаргаж, хохирлыг бууруулах арга хэмжээ авдаг тул банкны хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн хэмжээг өндөр байлгах нь банкуудын эрсдэл даах чадварыг 
нэмэгдүүлэн эдийн засагт гарах сөрөг үр дагавараас сэргийлнэ. 
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Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн зохистой хэмжээг тогтоох нэгдсэн аргачлал 
байдаггүй ч тогтоосон хэмжээ нь банкны тогтвортой, найдвартай ажиллагааг 
хангах, харилцагч, хадгаламж эзэмшигч нарын эрх ашгийг хамгаалахад 
чиглэгдэж улмаар улс орны эдийн засгийг хөгжил, тогтвортой байлгаж, 
хөгжихөд нөлөөлөх боломжтой болно. Иймд банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 
банкны үйл ажиллагааны төрөлжилт, үндсэн үйл ажиллагааны өсөлт зэрэгтэй 
уялдуулан тухай бүр, оновчтой өөрчилж байх нь банкны салбар дахь санхүүгийн 
сахилга батыг сайжруулах сайн талтай юм. 

Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд харгалзах хүчин 
зүйлс

Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд дараах хүчин 
зүйлсийг ихэвчлэн харгалзан үздэг. Үүнд: 

1.  Макро эдийн засгийн нөхцөл байдал Макро эдийн засгийн байдал 
тогтвортой байх тусам банкны хүлээж болзошгүй ерөнхий эрсдэлийн 
түвшин бага байдаг бөгөөд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх 
шаардлага бага байдаг.

2. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх шаардлага болон банкны үйл ажиллагааны 
цар хүрээг тэлэх шаардлагатай эсэхэд үндэслэн банкны хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийг нэмэгдүүлж болдог.

3.  Олон улсын хяналт, зохицуулалтын стандартыг хангах (Базелийн 
хорооноос тогтоосон өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангах гэх мэт) 
зорилгоор хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх. 

Олон улсын туршлагаас харахад банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 
тухайн банкны активын 3-4 хувийг эзэлж байхад хангалттай гэж үздэг бөгөөд 
харин энэ харьцаа 2 хувиас доош байвал банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үздэг. 

Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг хяналт шалгалтын 
байгууллагаас нэмэгдүүлэхэд дараах эерэг болон сөрөг талууд гардаг. Тухайлбал: 

1.  Ойрхон хугацааны давтамжтайгаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
шаардлагыг нэмэгдүүлэх нь банкны бизнес төлөвлөгөөг өөрчлөх, 
тогтвортой өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлөх, эх үүсвэр нь тодорхойгүй мөнгөн 
хөрөнгө төвлөрүүлэх магадлалыг нэмэгдүүлж болзошгүй байдаг.

2. Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхэд жижиг хэмжээтэй 
банкууд шахагдах магадлалтай байдаг бөгөөд цөөн тооны том банк зах 
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зээлд үйл ажиллагаа явуулснаар банкны өрсдөлдөөн хязгаарлагдмал 
болж, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж буурах талтай. Түүнчлэн 
тухайн нэг банкны зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ нэмэгдсэнээр төлбөрийн 
чадваргүй болж, татан буугдахад системд хэт өндөр эрсдэл учруулах (too 
big to fail) банкны тоо нэмэгдэж болзошгүй. Төлбөрийн чадваргүй болж, 
дампуурахад хэтэрхий эрсдэлтэй банкийг төрөөс хамгаалах, санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлдэг жишиг түгээмэл байдаг учир ёс зүйн гажуудлыг бий 
болгох (moral hazard), улмаар банк, санхүүгийн системийн эрсдэлтэй, 
тогтворгүй байдлыг бий болгоход нөлөөлдөг. 

3. Банкуудын үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөжих, хөрөнгийн хэмжээ 
нэмэгдэх боломжтой болох бөгөөд томоохон төслүүдийг дангаараа 
санхүүжүүлэх, нэг зээлдэгчид олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдэх боломжтой 
болдог.

4. Зах зээл дэх банкны тоо буурч, томоохон банкууд бий болж, тэдгээр 
нь зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах нөхцөл бүрдэж, санхүүгийн 
үйлчилгээг хүртээмжтэйгээр хүргэж чадаж байвал банкны ашиг нэмэгдэх, 
улмаар эрсдэл багатай үйл ажиллагаа явуулах, эрсдэл даах чадвар 
нэмэгдэх, алдагдал хүлээсэн ч түүнийг нөхөх хэмжээний хөрөнгөтэй 
байж чаддаг учир зохистой засаглал, эрсдэлийн удирдлагын боловсронгуй 
тогтолцоотой цөөн тооны томоохон банкууд байх нь зохистой байх 
боломжтой юм. 

Монголын банкуудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн байдал 

Хоёр шатлалт банкны систем үүссэн үе буюу 1991 онд Банкны тухай хууль 
батлагдах үед банкны дүрмийн сангийн хэмжээ анх 50.0 сая төгрөг байсан бөгөөд 
түүнээс хойш 1995 онд 400.0 сая төгрөг, 1999 онд 2.0 тэрбум төгрөг, 2001 онд 4 
тэрбум төгрөг, 2006 онд 8.0 тэрбум төгрөг, 2011 онд 16.0 тэрбум төгрөг байхаар 
тогтоож байсан. 

Одоогийн байдлаар банкуудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ дараах 
байдалтай байна. Үүнд: 
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1 Худалдаа хөгжлийн
Банк 5,142.0 26.0 476.5 35.8 0.7 38.4 299.3

2 ХААН банк 4,762.6 24.1 572.1 47.1 1.0 32.8 296.1

3 Голомт банк 3,659.9 18.6 345.4 85.8 2.3 12.4 173.4

4 Төрийн банк 1,896.3 9.6 144.8 113.0 6.0 12.6 5.4

5 Хас банк 1,881.8 9.6 221.9 55.3 3.0 9.2 56.3

6 Улаанбаатар хотын 
банк 1,193.5 6.0 66.7 16.0 1.3 10.3 26.7

7 Капитал банк 621.0 3.1 43.3 36.8 6.0 1.8 3.6

8 Чингис хаан банк 202.9 1.0 13.0 39.4 19.4 -7.5 -18.9

9 Капитрон банк 196.4 1.0 15.4 16.0 8.1 -5.7 -0.1

10 Үндэсний хөрөнгө 
оруулалтын банк 120.5 0.6 10.5 16.4 13.6 -3.9 -1.9

11 Эрэл банк 56.0 0.3 15.6 16.3 29.1 -1.7 1.0

12 Кредит банк 12.3 0.06 12.0 16.1 130.9 0.1 -4.2

13 Тээвэр хөгжлийн банк 11.5 0.05 11.3 16.0 139.1 1.0 -5.7
нийт дүн 19,756.7 100.0 1,948.5 510.0 2.6 99.8 831.1

Арилжааны 13 банкны нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 2014 оны 5 дугаар сарын 
байдлаар 1,948.5 тэрбум төгрөг байгаа бөгөөд нийт системийн актив хөрөнгийн 
9.9 хувийг эзэлж байна. Харин 4 банкны хувьд 3 хувиас доогуур үзүүлэлттэй 
байна. Нийт 6 банк (Эрэл, Улаанбаатар хотын, Капитрон, Үндэсний хөрөнгө 
оруулалтын, Кредит, Тээвэр хөгжлийн банк)-ны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
хэмжээ 16.0 тэрбум төгрөг байгаа бол бусад банк нь 35.7-113.0 тэрбум төгрөг 
байна. Банкууд хуримтлагдсан ашгийн хэмжээгээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзвэл хамгийн багадаа 30.0-40.0 тэрбум төгрөгөөр 
нэмэгдүүлэх боломжтой нь харагдаж байна. 

Бусад орны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бусад орны туршлага

Улс орны санхүүгийн хяналтын эрх бүхий байгууллагууд бүр өөрийн онцлог 
байдал, эдийн засаг, хууль эрх зүйн нөхцөл байдлаас шалтгаалан хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг ялгаатайгаар тогтоодог. Хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн хэмжээг тогтоох нэгдсэн аргачлал гэж байдаггүй боловч ерөнхий 
баримталдаг зарчим нь гадаадын банк, охин компани, салбар, гадаадын 
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хөрөнгө оруулалтай банк, дотоодын банкны төрөл, онцлог, цар хүрээнээс 
хамааран харилцан адилгүйгээр тогтоодог жишиг тогтсон байна. Нийтлэг үйл 
ажиллагаатай банкинд хамгийн их хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг 
төрөлжсөн банк, орон нутгийн банкуудаас илүү өндрөөр тогтоож болдог. 
Тухайлбал: ОХУ-д банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ 300.0 
сая рубль бөгөөд эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран 180 сая, 90 сая, 
18 сая рубль байдаг. БНХАУ-ын хувьд төрийн өмчийн оролцоотой банк, 2-р 
зэрэглэлийн банк, хотын болон орон нутгийн банк зэрэг банкууд байдаг бөгөөд 
банкны хэмжээнээс хамааран хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь 1 тэрбум юань, 
100 сая юань, 50 сая юань байдаг байна. Бусад орнуудтай харьцуулахад азийн 
орнууд хамгийн өндөр шаардлага тавьдаг бөгөөд үүнд Сингапур, Малайз, 
Индонез, Тайван зэрэг орнууд орсон. Сингапурт дотоодын банк болон гадаадын 
банкны охин компанид хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг 1,200.0 сая 
ам.доллар, гадаадын банкны салбарт 153.0 сая ам.доллараар тогтоодог. Малайзид 
арилжааны банкинд 400.0 сая ам.доллар, хөрөнгө оруулалтын банкинд 135.0 
сая ам.доллар, Индонезид арилжааны банкинд 300.0 сая ам.доллар, хөдөө орон 
нутгийн банкинд 50.0-500.0 мянган ам.доллараар тус тус тогтоодог байна. 

ОХУ санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулах зорилгоор 2015 оноос эхлэн банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
хэмжээг 300.0 сая рубль буюу 9.0 сая ам.доллар болгохоор 2011 онд 
шийдвэрлэсэн. Түүнчлэн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуудад 
цаг хугацааны хувьд боломж олгож, аажмаар жижиг банкуудын тоог цөөлөх 
бодлого барьж байна. АНУ-ын хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг 
мужийн эрх бүхий байгууллага тогтоодог бөгөөд хөдөө орон нутагт үйлчлэх 
банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ 25.0 мянган доллараас эхэлдэг. 
Дунджаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ 1985 онд 1.5 сая ам.доллар, 
1990 онд 4.0 сая ам.доллар, 2005 онд 5 сая ам.доллар байсан байна. Түүнчлэн 
суурин газрын онцлогоос шалтгаалан тогтоох боломжтой бөгөөд тухайлбал: 
Чикаго хотод нийтлэг хэлбэрийн арилжааны банкинд 5.0 сая ам.доллар, хотын 
ойр орчимд байрлах банкинд 3-2.5 сая ам.доллар байдаг бол Нью Иоркт 2.0 
сая ам.доллар байдаг байна. Хуучин Зөвлөлт холбоот улсын харьяанд байсан 
болон Балтын Тэнгисийн улсуудын хувьд дунджаар 10.0 сая ам.доллар байгаа 
бөгөөд хамгийн өндөр шаардлагатай улсад Казахстан 30.0 сая ам.доллараар 
тогтоосон байна. Казахстан улс 2011 онд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 
нэмэгдүүлсэн бөгөөд банкны актив хөрөнгийн өсөлттэй холбоотойгоор нэмсэн 
байна. 
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2013 оны байдлаар
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Монгол 9.64 12%1

14%² 13 0.45 2.8 10.3 4,056

Хятад
165.1
16.5
8.2

8.5%1

9.5%² 409 0.03 1,350.7 8,229.5 6,807

Орос
9.1
5.5
2.7

7.5% 923 0.64 143.2 2,017.5 14,611

Солонгос 94.5 8% 56 0.11 50.2 1,222.8 25,977
Албани 5.0 12% 16 0.57 2.8 12.3 4,652
Чех 25.1 12% 23 0.22 10.5 196.5 18,861
Унгар 9.27 4% 42 0.42 9.9 124.6 12,560
Казакстан 30.0 12% 38 0.22 17.0 203.5 13,172
Киргизстан 4.1 24 0.42 5.7 6.6 1,263
Узбекистан 6.8 27 0.09 30.2 51.2 1,878

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны дата өгөгдлийн систем www.data.worldbank.org 
       1  системийн ач холбогдол бүхий банкнаас бусад банк
       ²  системийн ач холбогдол бүхий банк

Хэдийгээр улс орнуудын хувьд банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод 
хэмжээг тогтооход харгалзах хүчин зүйл харилцан адилгүй байдаг ч зарим 
судлаачдын хийсэн судалгааны дүнгээс харахад: 

1.  Дотоод болон гадаадын банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 
ялгавартайгаар тогтоох, 

2.  Банкны төрөл, үйл ажиллагааны онцлог, хэмжээнээс хамааран ялгавартай 
тогтоодог нийтлэг туршлага ажиглагдаж байна.

Ерөнхийдөө улс орнуудын банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэг 
түвшинд ойртох явдал ажиглагдаж байна. Тухайлбал: Европын холбооны 
улсуудын хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг 5.0 сая евро гэж 
тогтоосныг харгалзан дэлхийн ихэнх орнууд банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
доод хэмжээг 1-5 сая еврогоор тогтоож байна.
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САнАл, ДүгнэлТ

Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх нь макро эдийн 
засгийн тогтвортой байдал, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний үзүүлэлтийг хангах зэрэг зорилготой байдаг. Манай улсын банкны 
салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
доод хэмжээг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад дээрх хүчин зүйлүүдээс гадна 
дараах саналуудыг харгалзан үзэх нь зүйтэй байна. Үүнд:

1. макро эдийн засгийн хүчин зүйл 

Макро эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөлд (ДНБ-ний өсөлт 2014 оны эхний 
улирлын байдлаар 7.4%, инфляци 2014 оны 5-р сарын байдлаар 13.7%, 
ажилгүйдлийн түвшин 2014 оны эхний улирлын байдлаар 9.4%) банкуудын 
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай эсэх, зах зээлд 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкны тоо зохистой эсэх, банкны тоог бууруулах 
шаардлагатай эсэхийг уг судалгаагаар дүгнэхийг зорилоо. 

Банкны өрсөлдөөн болон системийн тогтвортой байдлын харилцан хамаарлыг 
судалсан судлаачдын дүгнэлтээс харахад санхүүгийн үйлчилгээг хүртээмжтэй 
хүргэж чадаж байгаа, тархмал багцтай цөөн тооны томоохон банкууд зах зээлд 
байх нь олон жижиг банк байснаас санхүүгийн тогтвортой байдалд эергээр 
нөлөөлдөг гэж үздэг. Олон жижиг банк нь өрсөлдөөнийг бий болгож, хүүгийн 
түвшинг бууруулах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, шинэ 
технологи бий болгох, санхүүгийн зуучлалын зардлыг багасгах давуу талтай 
ч зах зээлд гадаадын банкны эзэмшил байхгүй, харилцагчдын мөнгөн хөрөнгө 
хадгаламжийн даатгалаар бүрэн хамгаалагдсан, банкны үйл ажиллагааг 
хязгаарладаггүй манай орны хувьд зах зээлд бага хувь эзлэх жижиг банк олон 
байх нь шудрага бус өрсөлдөөнийг бий болгох, хадгаламжийн хүүг өсгөх, улмаар 
санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг зардал багатайгаар нэмэгдүүлэх 
үүднээс банкуудын хуримтлуулсан ашгийн тодорхой хэсгийг хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгөд шилжүүлэх боломжтой. Энэ тохиолдолд Худалдаа хөгжлийн банк, 
ХААН, Голомт, Хас, Улаанбаатар хотын банк 26.7-299.3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 
болох бөгөөд харин жижиг буюу дунд банкууд хуримтлуулсан ашгаар хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх боломжгүй байна. Монголбанкнаас хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэн тогтоосон тохиолдолд дунд 
болон жижиг банкууд хуримтлуулсан ашгаас өөр эх үүсвэрээр хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгөө нэмэгдүүлэх шаардлагатай болж байна. Энэ нь тодорхойгүй эсвэл 
зардал ихтэй эх үүсвэрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
хязгаарлагдмал сонголтыг банкуудад бий болгох сөрөг талтай. 
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2. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ

Дэлхийн банкнаас 2012 онд хийсэн судалгаагаар манай орны нийт хүн амын 78 
хувь нь харилцах данстай, 42 хувь нь зээлийн үйлчилгээ хүртсэн тооцоо гарчээ. 
2013 оны 5-р сарын байдлаар системийн нөлөө бүхий 6 банкны (ХААН, Хас, 
Голомт, Худалдаа хөгжил, Улаанбаатар хотын, Төрийн банк) харилцагчдын тоо 
нийт харилцагчдын 95%, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 98%, зээлдэгчдийн тоо 
96%-ийг тус тус эзэлж байна. Үүнээс үзэхэд системийн нөлөө бүхий банкууд 
санхүүгийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг ханган ажиллаж, санхүүгийн үйлчилгээг 
хүртээмжтэйгээр хүргэж байна гэж дүгнэж болохоор байна. Иймд хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа жижиг банкуудыг нэгтгэх, өөрчлөн байгуулалт, бүтцийн өөрчлөлт хийх 
зэргээр тоог цөөрүүлэх боломжтой. 

3. олон улсын стандартыг хангах

Базел 3 стандартын шаардлагын дагуу банкны энгийн хувьцаа, эрсдэлээр 
жигнэсэн активын хэмжээ 2014 онд 4.0 хувь, 2015 оноос эхлэн 4.5 хувь, 
нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 5.5 
хувь, 2015 оноос 6.0 хувь, нийт өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын 
харьцаа 8 хувь байхаар тогтоосон. Харин Монголын арилжааны банкуудын 
хувьд 2014 оны 5-р сарын байдлаар банкны системийн өөрийн хөрөнгийн 
зохистой харьцаа 16.5%, нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн зохистой 
харьцаа 11.9% байгаа нь Базелийн хорооноос тогтоосон болон Монголбанкнаас 
тогтоосон зохистой харьцааг бүрэн хангаж байгаа учраас энэ зорилгоор хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх шаардлагагүй байна.

Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах, банкуудын өрсөлдөөнийг 
чанаржуулах, банкуудын үйл ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхдээ макро эдийн 
засгийн нөхцөл байдал, зах зээлийн хэрэгцээ, санхүүгийн салбарын онцлог 
зэрэг хүчин зүйлээс гадна тухайн банкны үйл ажиллагааны цар хүрээ, хэмжээ, 
системд үзүүлж байгаа нөлөө, эрсдэлийн түвшин зэргээс шалтгаалан 
гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк, гадаадын банк, системийн нөлөө бүхий 
банк, жижиг дунд банкуудын хувьд ялгавартай тогтоох нь зохистой гэж 
үзлээ. 



32

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

АШИглАСАн мАТЕРИАл:

Schaeck, K., Cihak, M., Wolfe, S. “Are more competitive banking systems more 
stable?” Journal of Money, Credit and Banking, 2009.

Maria-eleni Agoraki and Manthos D Delis and Fotios Pasiouras “regulations, 
competition and bank risk-taking in transition countries” MPrA Paper No. 16495, 
posted 30 July 2009.

Deniz Anginer, Asli Demirguc-Kunt, Min Zhu “How Does Bank Competition Affect 
Systemic Stability?” Policy research Working Paper 5981, 2012.

Lev ratnovski “How much capital should banks have” www.voxeu.org, 2013.

Douglas J.elliott “Higher bank capital requirements would come at a price” www.
brookings.edu, 2013. 

Anat R. Admati, Peter M. DeMarzo, Martin F. Hellwig, Paul Pfleiderer “Fallacies, 
Irrelevant Facts, and Myths in the Discussion of Capital regulation: Why Bank equity 
is Not Socially expensive”, October 22, 2013

Simon Jonhson “Higher Bank equity Is in the Public Interest” www.bloombergview.
com, March 3, 2013

Douglas W. Diamond raghuram G. rajan “A theory of bank capital” NBer Working 
paper series, 1999

С.Моисеев “Международная практика регулирования капитала банка” 
Экономическое развитие России №4, 2010 

Монгол улсын статистикийн үндэсний хороо, www.nso.mn

World bank, www.data.worldbank.org



гАДААДын хӨРӨнгӨ оРуулАлТТАй БАнК монгол 
улСАД үйл АЖИллАгАА ßвуулАхТАй холБооТой 

үүСЧ БолЗоШгүй эРСДэлүүДИйн ТАлААР

Боловсруулсан: ХØГ, БӨБХ-ийн ахлах хянан шалгагч Г.Борхүү

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал 
нь зөвхөн зохиогчийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 
Монголбанкны байр суурийг заавал илэрхийлэх албагүй болно.



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

34

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, 
өмчлөлийн бүтэц, удирдлагын зохицуулалтаас үүсэх эрсдэл, давуу ба сул 
талуудын талаар олон улсын түвшинд хийгдсэн судалгаа, дүгнэлтүүдэд12 
үндэслэн гадаадын банкинд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл 
олгоход доор дурдсан чиглэлүүдэд анхаарал хандуулах нь зүйтэй байна. Үүнд:

гадаадын банкны үйл ажиллагаатай холбоотой нийтлэг дүгнэлт 

Сүүлийн жилүүдэд хөгжиж буй улс орнуудын санхүүгийн систем дэх гадаадын 
банкуудын үйл ажиллагаа өргөжих болсон нь дараах түгээмэл шалтгаантай 
байна. Үүнд:

1.  Дотоодын санхүүгийн зах зээл дээрх гадаадын банкуудад тавигдах 
шаардлагууд багассан

2. Техник, технологийн дэвшил хурдацтай явагдах болсон
3. Банкны системийн хямралын дараах санхүүжилтийн хэрэгцээ ихэссэн
4. Төрийн өмчит банкуудын хувьчлал явагдах болсон
5. Санхүүгийн интеграцчлал буюу дэлхийн санхүүгийн төвүүдийн харилцан 

хамааралтай байдал ихэссэн.

Хэдийгээр гадаадын банк нь өөрийн харьяа улс болон зорилтот дотоодын зах 
зээлд явуулах үйл ажиллагааны зүй тогтлын хувьд харилцан адилгүй боловч 
хөгжиж буй орнууд, ялангуяа Латин Америк, Зүүн Европ болон Африкийн 
орнууд дахь дотоодын санхүүгийн байгууллагуудын дүрмийн сангийн 
хувьцаанд хөрөнгө оруулан үйл ажиллаагаа явуулсан тохиолдлууд түгээмэл 
байна. Харин хөгжиж буй орнуудад шинээр банк байгуулж үйл ажиллагаа 
явуулж байсан тохиолдлууд харьцангуй цөөн байна. 

12 ОУВС, Дэлхийн банк, Америкийн хөгжлийн банкны судалгаа, 
 Claeys, S., & Hainz, C. (2006). 17. Foreign banks in eastern europe: mode of entry and effects on bank interest 

rates. Financial Development, Integration and Stability: Evidence from Central, Eastern and South-Eastern Eu-
rope, 305.

 Claeys, S., & Hainz, C. (2007). Acquisition versus greenfield: The impact of the mode of foreign bank entry on 
information and bank lending rates.

 De Haas, R., & Naaborg, I. (2005). Does foreign bank entry reduce small firms’ access to credit? Evidence from 
european transition economies. Working Papers.

 Demirguc-Kunt, A., Levine, R., & Min, H. G. (1998). Opening to Foreign Banks: Issues of Stabili, Efficiency, and 
Growth.

 McFadden, C. (1994). Foreign banks in Australia, The World Bank. mimeo.
 Giannetti, M., & Ongena, S. (2009). Financial integration and firm performance: Evidence from foreign bank entry 

in emerging markets*. Review of Finance,13(2), 181-223.
 Peria, M. S. M., & Mody, A. (2004). How foreign participation and market concentration impact bank spreads: evi-
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Гадаадын банк байгуулах зохион байгуулалт болон өмчлөлийн хэлбэрүүд

Дээр дурдсаны дагуу гадаадын санхүүгийн байгууллага нь салбарт нэвтрэх 
аргачлалын хувьд дотоодын банкинд хөрөнгө оруулах, эсвэл шинээр банк 
байгуулж болдог бол зохион байгуулалтын хэлбэрийн хувьд салбар, охин 
компани эсвэл төлөөлөгчийн газар хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах 
боломжтой бөгөөд холбогдон гарч болзошгүй давуу болон сул талуудыг доорх 
хүснэгтэд харуулав.

хүснэгт 1. гадаадын банкуудын зохион байгуулалтын бүтцийн ялгаа

хуулийн 
этгээдийн 

статус
ДАвуу ТАл Сул ТАл

ОХИН 
КОМПАНИ

	Монгол улсын хууль 
тогтоомжийг мөрдөж 
ажиллана;

	Төв банкны хувьд бүрэн 
хяналт тавих боломжтой;

	Хуулийн этгээд байх учраас 
Монгол улсад орлогын албан 
татвар төлнө;

	Дотоодын банкуудтай ижил 
төрлийн үйл ажиллагаа 
явуулах, улмаар дотоодын зах 
зээлийн цар хүрээг өргөтгөж, 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, 
эх үүсвэрийн хүүг бууруулах 
боломжтой;

	Шинэ бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, технологийг 
нэвтрүүлэх замаар үр ашгийг 
дээшлүүлж, санхүүгийн дэд 
бүтцийг сайжруулах.

	Дүрмийн сангийн хэмжээнээс 
хамааран том зээл олгох боломж 
хязгаарлагдмал учир жижиг 
зээлийн зах зээл дээр дотоодын 
банкуудтай өрсөлдөнө; 
	Санхүүжилтийн өртөг нь салбар 

байгуулах сонголтоос өндөр буюу 
өөрийн хөрөнгийн шаардлагад 
нийцүүлэн бага хүүтэй, урт 
хугацаатай зээл олгох нь 
хязгаарлагдмал; 
	Эх үүсвэр татах үйл 

ажиллагааны зөвшөөрөлтэй 
тохиолдолд дотоодын зах зээл 
дэх өрсөлдөөний нөлөөгөөр 
хадгаламжийн хүүг улам 
нэмэгдүүлж болох талтай;
	Эдийн засгийн хямралын үед 

толгой банкнаас дэмжлэг авахад 
хугацаа шаардлагатай, дэмжлэг 
үзүүлэхгүй байж болзошгүй; 
	Зэрэглэл тогтоодог байгууллагаар 

толгой компаниас тусдаа зэрэглэл 
тогтоолгох шаардлагатай болно. 
	хямралын үед охин компаниар 

дамжуулан олгож байсан 
санхүүжилт саатах, улмаар 
бодит салбарт хэлбэлзэл үүсгэх



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

36

САЛБАР,
НЭГЖ

	эдийн засгийн хямралын 
үед толгой компаниасаа 
санхүүгийн дэмжлэг хурдан 
хугацаанд авч, эрсдэлээс 
хамгаалагдах боломжтой;
	Охин компанид тавигдах 

өөрийн хөрөнгийн хязгаар-
лалт үйлчлэхгүй тул олгох 
зээлийн хэмжээг, илүү таатай 
нөхцөлтэйгээр олгож болох 
талтай;
	Толгой компанийн зээлжих 

зэрэглэлтэй адил байх;
	Толгой компани нь санхүү, 

төлбөрийн чадвар, бүх 
үүрэг хариуцлага, алдагдлыг 
хүлээнэ.

	Төв банк зохистой хяналт тавих 
боломж хязгаарлагдмал; 
	Төв банк шууд харьцах, 

шаардлагатай мэдээлэл авах 
боломж хязгаарлагдмал;
	Зөвхөн толгой компанийхаа заавар 

журмыг мөрдөнө. 
	Хадгаламж татах зөвшөөрөл авсан 

тохиолдолд хадгаламжийн хүүгээр 
өрсөлдөж, дотоодын банкуудыг 
зах зээлээс шахаж болзошгүй:
	хямралын үед салбар 

компаниар олгож байсан 
санхүүжилт гэнэт зогсох, улмаар 
бодит салбарт хэлбэлзэл үүсгэх

ТӨЛӨӨЛӨГ-
ЧИЙН ГАЗАР

	Гадаадын банкны үйл 
ажиллагааны талаар дотоодын 
зах зээлд сурталчлах таниулах;
	Бизнес эрхлэгчид, санхүү-

гийн байгуулла гуу дыг 
өөрийн толгой болон бусад 
улс орнууд дахь сүлжээ 
компаниудад зуучлах. 

	хямралын үед төлөөлөгчийн 
газраар дамжуулан олгож 
толгой эсвэл зэргэлдээ 
байгууллагаас олгож байсан 
санхүүжилтийн урсгал гэнэт 
зогсох, улмаар бодит салбарт 
хэлбэлзэл үүсгэх;

Үр ашиг, өрсөлдөөний нөлөө

Гадаадын санхүүгийн байгууллагуудын дотоодын санхүүгийн салбарт үзүүлэх 
нөлөөллийн талаар хийгдсэн зарим судалгаанаас харахад гадаадын томоохон 
санхүүгийн байгууллагуудын өндөр чанартай технологи13, хүний нөөцийн 
мэргэжлийн ур чадвар, үнэ багатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлснээр 
банкны салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлж, салангид, ялгаатай үйлчилгээ үзүүлдэг 
байсан байдлаас санхүүгийн нэгдсэн буюу нэг цэгийн цогц бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг харилцагчдад санал болгох сонголтыг бий болгох эерэг нөлөөтэй 
гэж дүгнэсэн байна14. Нөгөө талаас, гадаадын банкууд хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг өрсөлдөөн нэрийдлээр хэт түрэмгий байдлаар санал 
болгох нь дотоодын банкуудын үйл ажиллагаанд дарамт учруулж тэднээс 
олгох зээлийг багасган зах зээлээс шахах, улмаар нийт системийн хэмжээний 
зээлийн өсөлтийг бууруулах нөлөө үзүүлэх боломжтой байдаг15. Өөрөөр хэлбэл, 
дотоодын банкны салбар зээл болон эх үүсвэрийн хувьд цөөн тооны томоохон 
гадаадын банкуудад их хэмжээгээр төвлөрөх эрсдэлтэй. 

13 Claessens 2001 - How does foreign entry affect domestic banking market?
14 Geldos roldos 2004 - Consolidation and market structure in emerging market banking systems
15 Gormley 2010 - The Impact of Foreign Bank Entry in Emerging Markets: Evidence from India
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Иймээс эрсдэлээ тархаан байршуулж, өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх 
санхүүгийн эх үүсвэр хангалттай, гадаадын нэр хүнд бүхий банкуудтай 
дотоодын банкууд хамгийн багадаа төлбөрийн чадварын үзүүлэлтээ хангах 
хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай болох хүртэл тодорхой хугацаа шаардлагатай 
юм. 

Хувийн салбарт олгох санхүүжилт

Энэ сэдвээр хийгдсэн эмпирик судалгаагаар дотоодын банкууд нь удаан 
хугацаанд түншлэлийн харьцаа тогтоосон найдвартай, танил, цөөн тооны 
зээлдэгч нарт зээлээ төлөх чадвар дутмаг байгааг үл харгалзан санхүүжилтийг 
түлхүү олгодог хандлага байдаг16. Харин гадаадын банк уг зах зээлд нэвтэрснээр 
санхүүжилт өмнө нь авч чадаагүй байсан харилцагчдад шинэ санхүүгийн эх 
үүсвэрийг олгох боломжоор ханган, дотоодын банкуудын дунд өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлэх эерэг нөлөө үзүүлдэг талаар судалгаанд дурдсан байна17. 
Хэдийгээр санхүүгийн салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүртээмж сайжрах 
боломжтой боловч зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулах гадаадын банкны 
бизнесийн загвар, үйл ажиллагааны чиглэл, өрсөлдөөний стратеги болон бусад 
хүчин зүйлсээс шалтгаалан дотоодын банкуудаар үйлчлүүлж буй одоогийн 
харилцагчдыг татах, цөөн тооны харилцагчдад үйлчлэх буюу санхүүжилт 
хэрэгцээтэй байгаа шинэ харилцагчдад үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх боломж ч 
байна.

Гэсэн хэдий ч, ихэнх тохиолдолд гадаадын банкууд нь хэмжээ, цар хүрээний 
хувьд харьцангуй том зээлдэгч нарт санхүүжилт олгох хандлагатай болдог. 
Гадаадын банкуудын нөлөөллөөр дотоодын банкуудын үйл ажиллагаа 
хязгаарлагдмал болсон тохиолдолд жижиг, шинэ бизнес эрхлэгчдийн 
санхүүжилтэд хамрагдах боломж багасах эрсдэл байдаг. 

Жижиг аж ахуй эрхлэгчид олгох санхүүжилт

Онолын хувьд гадаадын санхүүгийн байгууллагууд дотоодын зах зээлд орохдоо 
зээлдэгчдийн албан ёсны тайлан, мэдээлэлд үндэслэн зээл олгодог бөгөөд ихэнх 
тохиолдолд томоохон зээлдэгчдэд үйлчлэх ба нээлттэй бус мэдээлэл ашиглах 
буюу хаалттай компаниудад үйчлэх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Үүний 
үр дүнд, банкны зээлдэгчдэд нь том, жижиг гэсэн сегментэд хуваагдаж, жижиг 
зээлдэгчдийн хувьд гадаадын банкуудын шаардлагад нийцсэн тайлан мэдээллийг 
нээлттэй болгох хүртлээ өмнө нь үйлчлүүлж байсан дотоодын байгууллагын 
үйлчилгээнд найдахад хүрдэг18. 

16 Luc Laeven 2001 - Banking Sector Performance in East Asian Countries: The Effects of Competition, Diversifica-
tion, and Ownership 

17 rajan, Zingale 2003 “Banks and Markets: The Changing Character of european Finance,”
18 Dell’Ariccia and Marquez 2005 - Lending Booms and Lending Standards
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Энэтхэг улсын хувьд 1990-ээд онд шинээр орж ирсэн гадаадын банкууд нь 
зөвхөн ашигт ажиллагаа сайтай, хэмжээний хувьд томоохон, цөөн тооны 
зээлдэгч нарт үйлчилгээ үзүүлснээс нийт санхүүгийн систем дэхь хувийн 
салбарын зээл олголтын хэмжээ 8 хувиар буурсан. Энэ нь дотоодын банкуудаас 
олгох зээл багассантай холбоотой бөгөөд ихэнхдээ гадаад санхүүжилтээс 
хамааралтай, жижиг компаниуд энэ хүндрэлд түгээмэл өртөж байсан. Пакистан 
улсын хувьд мөн адил зүй тогтол ажиглагдсан ба гадаадын банкууд зөвхөн 
ашигт ажиллагаа сайтай зээлдэгчдэд л үйлчлэх хандлагатай байна. Гэхдээ зарим 
судалгаагаар дотоодын санхүүгийн зах зээл дэх гадаадын банкуудын оролцоо 
их байх тусам зээлдэгчдийн зүгээс санхүүжилт авахтай холбоотой хүндрэлүүд 
буурдаг гэсэн дүгнэлтүүд байдаг.

Тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөө

Эрсдэлээ дотоодын банкуудтай харьцуулахад газар зүй, бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний хувьд тархаан байршуулах чадвар сайтай, шаардлагатай 
тохиолдолд толгой компаниас өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт цаг алдалгүй 
авах боломжтой байдаг тул гадаадын банкууд нь дотоодын санхүүгийн зах 
зээлд учирсан хямрал, шокийг тогтворжуулах нөлөө үзүүлэх боломжтой19. 
Тухайлбал, Төв болон Зүүн Европын орнуудад үүссэн санхүүгийн хямралын үед 
дотоодын банкуудын зээл олголт хумигдсан байгаа бол гадаадын банкууд зээл, 
хадгаламжийн хэмжээг хэвийн түвшинд байлгаж үйл ажиллагаа явуулж байсан 
нь судалгаагаар нотлогдсон20;21. 

Нөгөө талаас дотоод зах зээл дэх гадаадын банк нь дэлхийн бусад улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй толгой болон зэргэлдээ компаниудтай хувь эзэмшил 
болон төлбөрийн чадварын хувьд харилцан хамааралтай байдаг бөгөөд тухайн 
санхүүгийн нэгдлийн аль нэг хэсэгт санхүүгийн томоохон хүндрэл үүсэхэд 
тус шок нэгдлийн бусад зэргэлдээ компаниудад тархаж, улмаар дотоодын 
санхүүгийн зах зээлд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагаа тасалдах, 
толгой компаниас эх үүсвэр яаралтай шилжүүлэх дарамт үзүүлэх зэргээс 
шалтгаалан дотоодын санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг алдагдуулах 
эрсдэлтэй.

Хямралын тархах нөлөөлөл

Сүүлд үүссэн санхүүгийн хямрал нь эдийн засгийн мөчлөг дагасан үйл 
хөдлөлтэй холбоотой байсан ба гадаадын банкууд нь дотоодын зах зээлд эдийн 
засгийн таатай үед мөчлөг дагасан байдлыг улам эрчимжүүлэх нөлөө үзүүлдэг. 

19 Peek, rosengren 2000 - Troubled Banks, Impaired Foreign Direct Investment: The role of relative Access to 
Credit

20 Da Haas, Lelyveld 2006 -Foreign banks and credit stability in Central and eastern europe. A panel data analysis
21 Bruno, Hauswald 2009 - The real effect of Foreign Banks
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Өөрөөр хэлбэл, дотоод дахь эдийн засгийн өсөлттэй үед гадаадын банкууд 
дотоодын банкуудтай адил зээл олголтын хэмжээг ихэсгэж, мөчлөг дагасан үйл 
хөдлөлийг нэмэгдүүлдэг. 

Үүнээс гадна гадаадын банкууд нь өөрийн толгой компани байрших улсад 
эсвэл дэлхий нийтийг хамарсан санхүүгийн хямрал гараагүй нөхцөлд дотоодын 
санхүүгийн зах зээлд үүссэн хямралыг тогтворжуулахад нөлөө үзүүлэх 
боломжтой байна. 

Зээлжилтийн өсөлт, бууралт (хөрөнгө оруулсан байршил болон эх үүсвэрийн 
хувьд)

Доорх хүснэгтээр гадаадын болон дотоодын банкуудаас хөгжиж буй орнуудад 
байршуулсан санхүүжилт нь 2008-2009 оны санхүүгийн хямралаар хэрхэн 
өөрчлөгдөж байсныг харуулав.

хүснэгт 2. Зээл олголтын өөрчлөлт – гадаадын банкны харьяалал ба байршуулсан улсаар

Банкны 
харьяалал

Санхүүжил-
тийн төрөл

хөгжиж буй 
Европ тив

хөгжиж буй 
Ази тив латин Америк

2006-
2007

2008-
2009

2006-
2007

2008-
2009

2006-
2007

2008-
2009

Хойд америк Олон улсын* 49.3% 10.6% 30.3% 40.6% 13.5% 21.8%
Дотоодын** 36.1% -4.5% 21.8% 6.5% 18.4% -0.5%

Европ Олон улсын 52.0% -9.8% 27.0% -21.5% 18.4% -15.6%
Дотоодын 55.1% -10.6% 55.1% -9.6% 31.6% -4.1%

Ази Олон улсын 29.1% -16.1% 21.1% -8.2% 28.1% -3.3%
Дотоодын 113.9% -39.7% 12.7% -6.2% 7.3% -15.6%

Дотоодын банк Олгосон зээл 32.1% -21.3% 16.2% 14.6% 25.0% -13.5%
* - Хил дамнасан зээл ба дотоодын зах зээлд валютаар олгосон зээлийн нийлбэр буюу хил 

дамнасан зээлийн үзүүлэлт
** - Үндэсний валютаар дотоод зах зээлд олгосон зээл

Эх сурвалж22: Andrea F. Presbitero (2010)

Дээрх хүснэгтээс харахад 2008-2009 оны санхүүгийн хямралаас өмнө гадаадын 
санхүүгийн байгууллагуудаас дотоодын санхүүгийн системд олгох зээлийн өсөлт 
нь дотоодын банкуудаас их буюу мөчлөгийн далайцыг нэмэгдүүлж байсан бол 
санхүүгийн хямралын үеэр Ази болон Европын гадаадын банкуудын зээл олголт 
нь харьяа улс болон дотоодын захын аль алинд нь эрс буурсан байгааг харж 
болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл гадаадын банкууд нь эдийн засгийн мөчлөгийг 
дагаж, хямрал үүсэх үед дотоодын санхүүгийн салбарын нөхцөл байдлыг 
хүндрүүлж байсныг ялангуяа Европ, Азийн харьяатай гадаадын банкуудын 
жишээнээс харж болохоор байна. 

22 Andrea F. Presbitero (2010) - Foreign banks in developing countries: main issues
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Харин Америк улсын харьяалалтай гадаадын банкууд нь хямралын үеэр их 
хэмжээний санхүүжилтийг олон улс болон дотоодын зах зээлд эрчимтэй 
нэмэгдүүлж байсан байна. 

Монгол улсад гадаадын банкны үйл ажиллагааг явуулахад үүсч болзошгүй 
нөлөөллүүд

Хэдийгээр гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагууд дотоодын зах зээлд 
нэвтэрч үйл ажиллагаагаа явуулснаар дээр дурдсан эерэг нөлөөллүүдийг үүсгэх 
боломжтой боловч энэ нь дотоодын банкуудын зах зээлийг эзлэх, тэдний 
өрсөлдөх чадвар, дархлааг сулруулах, багцын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх, олигопол 
болон монопол өрсөлдөөнийг дэмжих, гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагын 
харьяа улсын эдийн засгийн мөчлөгөөс хамаарах хамаарлыг нэмэгдүүлэх гэх мэт 
сөрөг үр дагаврууд гардаг болохыг дүгнэсэн байна.

Ойрын хугацаанд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадаадын банкны 
төлөөлөгчийн газруудаас банк байгуулах зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа эрхлэх 
тохиолдолд дараах асуудлуудад анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Үүнд:

- Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 
А-81 тоот тушаалаар Гадаадын банкны хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
доод хэмжээг 65.0 тэрбум төгрөгөөр буюу дотоодын банкуудад тавигдах 
16.0 тэрбум төгрөгийн шаардлагаас 4 дахин ихээр тогтоосон байна. Энэ 
нь цаашид гадаадын банкуудаас нэг зээлдэгчдэд олгох зээлийн дээд 
хэмжээний хязгаар дотоод банкуудтай харьцуулахад харьцангуй өндрөөр 
тогтоогдох боломжтой ба илүү томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх 
боломжийг бүрдүүлэхээр байна.

- Гадаадын банкны үйл ажиллагааны зөвшөөрлийг Монголбанкны 2012 
онд баталсан “Банкны зөвшөөрлийн журам”-д заасан шаардлагын дагуу 
олгох бөгөөд олон улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй, өндөр 
зэрэглэлтэй, хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй нэр хүнд бүхий 
байгууллагууд байх зэрэг шаардлагуудыг тусгасан. Дээрх банкууд нь 
economies of scope буюу орлогын эх үүсвэрээ олон чиглэлээс бүрдүүлэх, 
economies of scale буюу хүлээж буй зардлаа дэвшилтэт тоног төхөөрөмж, 
хүний нөөц, дэд бүтцийн тусламжтайгаар бууруулан нэгж бүтээгдэхүүний 
зардлыг багасгах боломжтой бөгөөд улмаар дотоодын зах зээлд 
өрсөлдөөний харьцангуй давуу талыг үүсгэж болохоор болно. 

- Дээрх давуу тал нь дотоодын санхүүгийн зах зээлд хоёр талын нөлөө 
үзүүлэх талтай. Нэг талаас дотоодын зах зээл дэх өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлж зээл, хадгаламжийн дундаж хүүг бууруулж, улмаар 
бүтээгдэхүүний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн бодит эдийн засгийг дэмжих 
боломжтой. Гэсэн хэдий ч Монголын санхүүгийн салбарт зээлийн хүү 
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өндөр байгаа нь улсын эрсдэл, өндөр инфляцийн түвшин болон бүтцийн 
шинжтэй олон асуудлаас шалтгаалж байгаа тул гадаадын банкуудад үйл 
ажиллагааны зөвшөөрөл олгон өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлснээр зээлийн 
хүүг бууруулна гэсэн дүгнэлт хийх нь өрөөсгөл юм. Ялангуяа, бага 
өртөгтэй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр нийлүүлснээс 
дундаж зардал өндөртэй дотоодын банкууд өрсөлдөөний дарамт шахалтад 
өртөн зах зээлээс шахагдаж, улмаар системийн нийт зээлийн хүртээмжийг 
бууруулах эрсдэл байна.

- Зээл олгох болон барьцаа хөрөнгөнд тавигдах стандарт шаардлагууд сул 
байх тохиолдолд гадаадын банкуудаас өрсөлдөгчдийг шахах зорилгоор 
эрсдэл даах чадваргүй их хэмжээний зээлийг санхүүжүүлэх үйл явцыг 
ихэсгэх, ингэснээр зээлийн эргэн төлөлт, чанарт тавигдах эрсдэлийн 
удирдлага муудан санхүүгийн тогтворгүй байдал үүсэх аюултай. 

- Гадаадын банкуудаас их хэмжээний тогтворгүй хөрөнгийн урсгал өндөр 
давтамжтайгаар огцом орж, гарах нөхцөл бүрдэж болно. Ялангуяа 
гадаадын банкууд нь салбар хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд 
бусад дотоодын банкуудын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал алдагдах, 
ихээхэн хэлбэлзэл үүсэх эрсдэл өндөр байна.

- Монгол улсын санхүүгийн зах зээл дээр 2008 оноос эхлэн гадаадын банк 
Төлөөлөгчийн газраа байгуулан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2014 
оны 2 дугаар сарын байдлаар дээрх шалгууруудыг хангасан олон улсад 
нэр хүнд бүхий нийт 5 гадаадын банк Монголбанкны зөвшөөрөлтэйгээр 
“Төлөөлөгчийн газар”23-ын үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Үүнд: 

хүснэгт 3. монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 
гадаадын банкуудын төлөөлөгчийн газрын талаарх мэдээлэл

№ Гадаадын банкны Төлөөлөгчийн газар Байгуулагдсан 
огноо

1 ING Bank N.V - Төлөөлөгчийн газар 2008 он 8 сар

2 Standard Chartered Bank- Төлөөлөгчийн газар 2012 он 7 сар
3 Bank of China - Төлөөлөгчийн газар 2012 он 12 сар

4 Sumitomo Mitsui Banking Corporation - УБ дахь Төлөөлөгчийн 
газар 2013 он 7 сар

5 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ - УБ дахь Төлөөлөгчийн газар 2013 он 12 сар

“Банкны зөвшөөрлийн журам”-д заасны дагуу дээрх Төлөөлөгчийн газрууд 
нэгээс доошгүй жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан бол банкны үйл 
ажиллагааг эрхлэх хүсэлтээ Монголбанк болон бусад эрх бүхий байгууллагуудад 

23 МБЕ-ийн 2012 оны А99 дүгээр тушаалаар баталсан “Банкны нэгжийн журам”-ын 1.2.6.-д ”Банкны 
төлөөлөгчийн газар” гэж банкны аливаа үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй, банкны оршин байгаа газраас өөр газар 
байрладаг бөгөөд банкны хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх зэрэг 
эрх зүйн төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах нэгжийг хэлнэ. 
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тавих эрхтэй болох бөгөөд банкны үйл ажиллагааг хуулийн этгээдийн статустай 
эрхэлж болохоор зохицуулсан болно. Өөрөөр хэлбэл гадаад улсын хуулийн 
этгээд Монгол улсад банкны үйл ажиллагаа эрхлэх бол өөрийн охин компаниараа 
дамжуулан эрхлэх боломжтой болсон.

- Дээрх хүснэгтээс харахад Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ-ээс бусад 
гадаадын банкны төлөөлөгчийн газрууд нь нэгээс дээш жил үйл 
ажиллагаа явуулсан тул банкны үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авах 
хүсэлтээ Монголбанкинд хүргүүлэх боломж нь нээгдсэн байна. 

- Дээрх гурван төлөөлөгчийн газраас Bank of China банк нь төрийн 
оролцоотой буюу хувь эзэмшлийн ихэнх буюу 67.7 хувийг24 Хятадын 
засгийн газрын эзэмшлийн Central Huijin Investment Ltd компани 
эзэмшдэг байна.

- Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 21.1-д заасны дагуу Банк, санхүүгийн 
салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт 
гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит 
хуулийн этгээд эзэмших тохиолдолд засгийн газраас зөвшөөрөл авахаар 
заасан. Хэрвээ банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэлт тавих нөхцлийг 
хангасан дээрх гурван төлөөлөгчийн газруудын аль нэг, ялангуяа төрийн 
өмчтэй Bank of China-аас банк байгуулах зөвшөөрөл хүсэх тохиолдолд 
холбогдох хүсэлтээ эхлээд Засгийн газарт, Засгийн газар зөвшөөрсөн 
тохиолдолд Монголбанкинд ирүүлэх шаардлагатай юм. Монголбанкны 
зүгээс уг хүсэлт нь Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлалд нийцсэн эсэх, дотоодын хууль тогтоомж, бизнесийн тогтсон 
хэм хэмжээг сахин биелүүлэх нөхцлийг хангасан эсэх, санхүүгийн 
салбарт өрсөлдөөнийг хязгаарлах, давамгай байдал тогтоох болон Монгол 
Улсын төсвийн орлого, бусад бодлого, үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэх эрсдэлтэй эсэх, товчхондоо эдийн засаг, санхүүгийн салбарт 
үзүүлэх эерэг, сөрөг нөлөөллүүдийг сайтар судалж харгалзан үзэх нь 
зайлшгүй юм. 

- Хүснэгт 3-т харуулсны дагуу Bank of China-ийн төлөөлөгчийн газраас 
банк байгуулах хүсэлтээ Монголбанкинд ирүүлэх тохиолдолд Хөрөнгө 
оруулалтын тухай хуулийн 3.1.11-т заасан “Гадаадын төрийн өмчит 
хуулийн этгээд”-ийн тодорхойлолтыг хангасан25 байх тул Эдийн засгийн 
хөгжлийн яаманд эхний ээлжинд хүсэлтээ гарган холбогдох зөвшөөрөл 
авсан байх шаардлагатай. 

24 2014 oны 3 сарын 31-ний байдлаар http://www.bankofchina.com/en/investor/ir4/201311/t20131114_2637872.
html 

25 Хуулийн холбогдох заалтад нийт гаргасан хувьцааных нь 50, түүнээс дээш хувийг гадаад улсын төр шууд 
болон шууд бусаар эзэмшиж байгаа хуулийн этгээд гэж тодорхойлсон.
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- Үүнээс гадна дээрх банкуудад хянан шалгахтай холбоотой хүндрэлүүд 
үүсч болохоор байна. Тухайлбал, бусад улсуудын жишгээр олон улсын 
санхүүгийн нэгдлийн гадаад дахь (жишээ нь Монгол улс) салбар, 
охин компанид хийх хяналт шалгалт, зохистой харьцааны шаардлагыг 
толгой компаний харьяа улсын эрх бүхий байгууллага хариуцаж, 
хяналт шалгалтыг гардан хийдэг. Зарим тохиолдолд охин компаний үйл 
ажиллагаа явуулах хяналтын байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Энэ 
тохиолдолд гадаадын банкуудын зүгээс хяналтын арбитраж буюу хоёр 
улсын хоорондох хууль зүйн давуу байдлыг зүй бусаар ашиглах, зөрчлөө 
нуун дарагдуулах эрсдэлүүд үүсч байдаг.

ДүгнэлТ

Гадаад улсын нэр хүнд бүхий санхүүгийн нэгдлээс Монгол Улсад салбар, нэгжээ 
нээн үйл ажиллагаа явуулах асуудлыг Монгол улсын санхүүгийн салбар, эдийн 
засгийн тогтвортой байдалд учруулах эрсдэл, эерэг, сөрөг нөлөөллүүд болон 
ирээдүйн бусад үр дагавруудыг харгалзан үзэж шийдвэрлэх нь зүйтэй.

Ялангуяа, дотоодын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй банкуудын төлбөрийн 
чадварыг алдагдуулах, өрсөлдөөний давуу байдлыг үүсгэхгүй байх, хууль эрх 
зүй, хяналтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, нөхцөлүүдийг урьдчилан 
хангасан байх шаардлагатай юм. 

Дээр дурдсанчлан, эрх бүхий байгууллагуудын зүгээс гадаадын банкны охин 
компани, салбар нэгжид үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох шийдвэрийг тухайн 
улсын санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал ба үйл ажиллагааны үр ашгийг 
сайжруулах (efficiency) хувилбарын тэнцвэрийг хэрхэн тогтоохоос ихээхэн 
хамаарна26. Өөрөөр хэлбэл, уг асуудлыг Монгол улсын санхүүгийн салбарт 
тулгарч буй хүндрэлүүд, макро эдийн засгийн орчин, системийн болон банк тус 
бүрийн эрсдэлийн түвшин, улс төрийн нөлөөлөл, хууль зүй, хяналтын орчин 
зэргийг дэнслэн үзэхгүйгээр олон улсаас амжилттай хэрэгжүүлсэн жишгээр шууд 
тусган хэрэгжүүлэх нь оновчтой сонголт биш юм27. 

Иймд цаашид Монголбанк болон бусад эрх бүхий байгууллагуудын зүгээс 
гадаадын банкны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд Монгол 
улсын санхүүгийн салбарын онцлог, үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотойгоор 
нөлөөлж болох бүхий л хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж, бодитой нөлөөллүүдийг 
судалсны үндсэн дээр шийдвэр гаргах нь зүйтэй байна. 

26 IMF 2011 – Staff discussion note: Subsidiary or branches? Does one size fit all?
27 Montreevat, S.rajan 2003 – Financial Crisis, Bank restructuring and Foreign bank entry: An analytic case study of 
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ТАнИлцуулгА

Орон нутгийн хөгжлийг дэмжихийн тулд эдийн засгийн салбаруудын үр 
ашигт бүтэц, төрөлжилт, өргөжилт болон хөгжлийг эрчимжүүлэх, санхүүгийн 
зуучлалыг нэмэгдүүлэх, бизнесийн орчинг сайжруулах нь эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих бөгөөд ажлын байр нэмэгдэх, иргэдийн амжиргааны түвшин 
дээшлэх, ажилгүйдэл болон ядуурлын түвшин буурахад чухал нөлөөтэй. Энэхүү 
судалгааны ажлаар орон нутгийн эдийн засаг, санхүүгийн салбарын өнөөгийн 
байдлын тойм судалгааг хийж эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
шинжилгээг хийхийг зорьсон болно. 

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2012 онд 13.9 их наяд төгрөгт хүрч эдийн засгийн 
бодит өсөлт 12.3%-тай гарсан. Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 37% 
буюу 5.1 их наяд төгрөгтэй тэнцэх үйлдвэрлэлийг орон нутагт бий болгосон 
бол үлдсэн 63%-ийг нийслэл Улаанбаатар хот бүрдүүлжээ. Улаанбаатар хот, 
Орхон, Сэлэнгэ, Өмнөговь зэрэг аймгууд нь улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 
эзлэх хувь өндөр байна. Харин эдийн засгийн өсөлтөд оруулсан жигнэсэн хувь 
нэмрийн (contribution) хувьд Улаанбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Орхон, Хөвсгөл аймгууд 
хамгийн өндөр байна. Улсын эдийн засгийн өсөлтөд аймгуудын оруулах хувь 
нэмэр жигд, хүртээмжтэй бус бөгөөд эдийн засгийн өндөр өсөлт нь уул, уурхай 
олборлох болон бусад аж үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн цөөхөн хэдэн аймгууд ба 
нийслэл Улаанбаатар хотоос ихээхэн хамааралтай байна.

Аймгуудыг эдийн засгийн бүтэц болон орлогоос хамаарч аж үйлдвэржсэн өндөр 
орлоготой аймгууд (Улаанбаатар, Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул, Сүхбаатар), 
ХАА эрчимтэй хөгжсөн дунд орлоготой аймгууд (Сэлэнгэ, Булган, Төв, Архангай, 
Хөвсгөл), болон бага орлоготой аймгууд (үлдсэн аймгууд) гэсэн гурван бүлэгт 
хуваан ач үзэх боломжтой байна. Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
ихэнхийг аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд бүхий аймгууд, Улаанбаатар хот 
болон хөдөө аж ахуй эрчимтэй хөгжсөн аймгууд зэрэг цөөхөн хэдэн аймгууд 
бүрдүүлж байна. Бусад аймгуудын хувьд улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлд оруулах хувь нэмэр болон орлогын түвшин (дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн) бага байна. 

Хямралын дараах жилүүдэд аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой аймгуудын 
орлого хямралын өмнөх үетэй харьцуулахад дунджаар 24% өссөн байна. Харин 
бага орлоготой аймгуудын орлого хямралын үед бага зэрэг өсөлттэй байсан ч 
2010 онд байгаль цаг уурын тааламжгүй байдлаас үүдэн буурчээ. Хямралын 
дараах жилүүдэд бага орлоготой аймгуудын орлого хямралын өмнөх үетэй 
харьцуулахад дунджаар 14%-иар өссөн байна. Өндөр орлоготой аймгуудын 
орлогын өсөлт өндөр эсрэгээрээ бага орлоготой аймгуудын өсөлт бага байгаа 
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нь орон нутагт орлогын ялгаа сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж байгааг харуулж 
байна. Аймгуудын орлогын ялгаа эрс нэмэгдсэнээр бага орлоготой иргэдийн 
орлого, амжиргааны түвшин төдийлөн сайжраагүй байгаа нь ядуурлын түвшин 
2012 онд хотынх 23.2%, хөдөөгийнх 35.5% болж өмнөх оноос бага зэрэг буурсан 
хэдий ч тэдгээрийн зөрүү өндөр хэвээр байгаас харагдаж байна (Хавсралт 1).

Орон нутагт үйлчилгээний салбарын хөгжил харьцангуй сул байгаа нь 
шинжилгээгээр харагдлаа. Энэ нь орон нутгийн үйлчилгээний салбарын 
ихэнхийг бүрдүүлж буй улс орныг хамарсан сүлжээ бүхий томоохон аж 
ахуй нэгжүүд нь (тухайлбал банкууд, үүрэн телефоны операторын үйл 
ажиллагаа эрхлэгч компани зэрэг) салбар нэгжүүдээс олсон орлогоо төврүүгээ 
шилжүүлдгээс хамаарч байж болзошгүй юм. Иймд үйлчилгээний салбарын хувьд 
тухайн орон нутагт эдийн засгийн илүү үр өгөөжтэй тогтолцоог бий болгох 
шаардлагатай байна. Мөн аймгуудын хувьд хэмжээ болон өсөлтийн давуу талтай 
эдийн засгийн салбарт тулгуурлан бусад салбарын хөгжлийг дэмжиж, эдийн 
засгийн үр ашигтай бүтцийг бий болгох шаардлагатай. 

Инфляцийн түвшин улсын хэмжээнд 2012 оны эцэст өмнөх оны жилийн эцсээс 
14.0 хувиар өссөн бөгөөд инфляцийн жилийн дундаж түвшин 14.3%-тай гарсан28. 
Орон нутагт Улаанбаатар хоттой адил үнийн өсөлтөд хүнсний бараа, ус, ундаа, 
тамхи, согтууруулах ундааны бүлгийн үнийн өсөлт голлон нөлөөлж хамгийн 
өндөр хувийг эзэлжээ. 

Орон нутаг дахь зарим хүнс болон бусад өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн хувьд Улаанбаатар хот болон Алтанбулаг, Замын-
Үүд зэрэг томоохон хилийн боомтоос алслагдсан, дэд бүтцийн хөгжил 
сул зэргээс хамаарч зарим аймгуудад импортын өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ өндөр байгаа бол ХАА-н салбар түлхүү хөгжсөн нэг 
хүнд ногдох малын тоо харьцангуй ихтэй аймгуудад мах, сүү зэрэг дотоодын 
хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ хямд байна.

Орон нутгийн төсвийн орлого 2012 онд 856 тэрбумд хүрч нэгдсэн төсвийн 
орлогын 17.2%-ийг эзэлж байгаа бол төсвийн зарлага 745 тэрбумд буюу нэгдсэн 
төсвийн зарлагын 12.3%-ийг бүрдүүлж байна. Орон нутгийн төсвийн эрх 
мэдлийг нэмэгдүүлэх, төв болон орон нутгийн төсвийн харилцааг сайжруулах, 
ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх зэрэг харилцааг шинэчлэн зохицуулахаар “Төрийн 
болон орон нутгийн өмчөөр хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хууль”29, 2009 онд “Татварын тухай хууль”-д өөрчлөлт оруулж, 2011 онд 
төсвийн тухай шинэ хууль30 батлагдсан. Энэхүү хууль, эрх зүйн арга хэмжээнүүд 

28 ҮСХ “Сарын бюллетень”
29 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуул”-ийг 

2005 онд баталсан ба 2007 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.
30 “Төсвийн тухай хууль” 
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нь төсвийн төвлөрлийг сааруулж орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нутгийн 
удирдлагад шилжүүлж төсвийн бие даасан байдал сайжирч төсвийг уян хатан үр 
ашигтай удирдах боломжийг бий болгоно.

Орон нутаг дахь санхүүгийн салбарын активын хэмжээ 2013 оны I улиралд 
1,855 тэрбум, зээл 1,675 тэрбум, хадгаламж 799 тэрбум төгрөгт тус тус хүрчээ. 
Орон нутаг дахь банкны салбарын актив 2013 оны I улиралд 1,839 тэрбумд 
хүрсэн бөгөөд орон нутгийн санхүүгийн салбарын 99.1%-ийг эзэлж байна. 
Банкны салбарын зээлийн өрийн үлдэгдэл 1,662 тэрбумд хүрч орон нутаг дахь 
санхүүгийн салбарын зээлийн 99.3%-ийг бүрдүүлж байгаа бол хадгаламж 794 
тэрбумд хүрч санхүүгийн салбарын 99.4%-ийг эзэлж байна.

Орон нутаг дахь банкууд тухайн салбарт тогтоосон зээлийн хязгаараас 
давсан хэмжээний зээлийн эх үүсвэрийг төвөөс татдаг нь богино хугацаанд 
шаардлагатай зээлийн нийлүүлэлт, хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж эдийн засагт 
сөргөөр нөлөөлдөг байх талтай. 

Зээлжүүлэлт нэмэгдэж санхүүгийн салбарын хөгжил сайжрах нь эдийн засгийн 
өсөлтөд эерэгээр нөлөөлж байна. Тус судалгааны хамрах хугацаанд орон 
нутгийн инфляцийн түвшин нь орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихүйц 
хэмжээнд байна.

Мөн судалгааны хугацаанд орон нутагт төвлөрсөн төсвийн тогтолцоотой 
байсан тул орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийн хооронд тогтвортой хамаарал 
ажиглагдсангүй. “Төсвийн тухай хууль” хэрэгжиж эхэлснээр төсвийн төвлөрөл 
саарч, орон нутгийн төсөв болон эдийн засгийн өсөлтийн хооронд тогтвортой 
эерэг хамаарал ажиглагдах магадлалтай.

1. ДоТооДын нИйТ БүТээгДэхүүн

1.1. эдийн засгийн өсөлт

Манай орны хувьд дэлхийн эдийн засгийн хямралын дараа 2010 онд уул, 
уурхай эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний экспорт31 нэмэгдсэнээр уул, уурхай, 
аж үйлдвэр хөгжсөн аймгуудын эдийн засгийн өсөлт өндөр байсан. Хөдөө аж 
ахуйн салбарын хувьд 2010 онд байгаль цаг уурын тааламжгүй байдал үүсэн хур, 
тунадас нэмэгдэж зуд болсон нь байгалийн нөхцөлөөс шууд хамааралтай мал 
аж ахуй, салбар давамгайлдаг зарим аймгуудын эдийн засаг бага зэрэг буурахад 
нөлөөлсөн ч нийт улсын эдийн засгийн өсөлт 2009 онтой харьцуулахад 6.4%-д 
хүрсэн.

31 Эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний экспорт 2009 онд 1251.7 сая ам доллар байсан бол 2010 онд 2354.4 сая ам 
доллар, 2011 онд 4299.4 сая ам долларт хүрч өсчээ. (ҮСХороо) 
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Харин 2011 онд уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт 2.8 дахин 
өсч уул, уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт огцом нэмэгдсэнээр дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн 2011 онд 11 их наяд32 төгрөгт хүрч эдийн засгийн өсөлт 17.5%-тай 
гарсан. Уул, уурхайн салбарын энэхүү үсрэнгүй хөгжил нь улсын эдийн засгийн 
өсөлтийг сүүлийн 20 жилд байгаагүй өндөр өсөлтөд хүргэжээ.

Зураг 1. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь (Аймаг, нийслэлээр 2012 он)

Эх үүсвэр: ҮСХ

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2012 онд 13.9 их наяд төгрөгт хүрч эдийн засгийн 
бодит өсөлт 12.3%-тай гарсан. Улаанбаатар хот, Орхон, Сэлэнгэ, Өмнөговь 
зэрэг аймгууд нь улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь өндөр байна. 
Харин Улаанбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Орхон, Хөвсгөл аймгуудын эдийн засгийн 
өсөлтөд оруулсан жигнэсэн хувь нэмэр хамгийн өндөр байна. Улсын дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний 37% буюу 5.1 их наяд төгрөгтэй тэнцэх үйлдвэрлэлийг орон 
нутагт бий болгосон бол үлдсэн 63%-ийг нийслэл Улаанбаатар хот бүрдүүлж 
байна (Зураг 1).

Иймд улсын эдийн засагт аймгуудын оруулах хувь нэмэр жигд, хүртээмжтэй 
бус бөгөөд эдийн засгийн өндөр өсөлт уул, уурхай олборлох болон бусад аж 
үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн цөөхөн хэдэн аймгууд болон нийслэл Улаанбаатар 
хотоос ихээхэн хамааралтай байна.

Нэг хүнд ногдох орлогыг тодорхойлохдоо нэг хүнд ногдох дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний хэмжээгээр авч үзэв. Улсын ДНБ-д өндөр хувийг эзэлж буй 
Улаанбаатар хот, Өмнөговь, Орхон болон Сүхбаатар аймгууд нэг хүнд ногдох 
орлогын (нэг хүнд ногдох ДНБ) хэмжээгээр тэргүүлж байна.

32 Оны үнээр
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Зээлжүүлэлт нэмэгдэж санхүүгийн салбарын хөгжил сайжрах нь эдийн засгийн өсөлтөд 
эерэгээр нөлөөлж байна. Тус судалгааны хамрах хугацаанд орон нутгийн инфляцийн түвшин 
нь орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихүйц хэмжээнд байна. 

Мөн судалгааны хугацаанд орон нутагт төвлөрсөн төсвийн тогтолцоотой байсан тул орон 
нутгийн эдийн засгийн өсөлтийн хооронд тогтвортой хамаарал ажиглагдсангүй. “Төсвийн 
тухай хууль” хэрэгжиж эхэлснээр төсвийн төвлөр саарч, орон нутгийн төсөв болон эдийн 
засгийн өсөлтийн хооронд тогтвортой эерэг хамаарал ажиглагдах магадлалтай.одорхойлох нь 
чухал юм. 

2. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
2.1. Эдийн засгийн өсөлт 

Манай орны хувьд дэлхийн эдийн засгийн хямралын дараа 2010 онд уул, уурхай эрдэс 
баялагын бүтээгдэхүүний экспорт36 нэмэгдсэнээр уул, уурхай, аж үйлдвэр хөгжсөн аймгуудын 
эдийн засгийн өсөлт өндөр байсан. Хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд 2010 онд байгаль цаг 
уурын тааламжгүй байдал үүсэн хур, тунадас нэмэгдэж зуд болсон нь байгалийн нөхцөлөөс 
шууд хамааралтай мал аж ахуй, салбар давамгайлдаг зарим аймгуудын эдийн засаг бага зэрэг 
буурахад нөлөөлсөн ч нийт улсын эдийн засгийн өсөлт 2009 онтой харьцуулахад 6.4%-д 
хүрсэн. 

Харин 2011 онд уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт 2.8 дахин өсч уул, 
уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт огцом нэмэгдсэнээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2011 онд 
11 их наяд37 төгрөгт хүрч эдийн засгийн өсөлт 17.5%-тай гарсан. Уул, уурхайн салбарын 
энэхүү үсрэнгүй хөгжил нь улсын эдийн засгийн өсөлтийг сүүлийн 20 жилд байгаагүй өндөр 
өсөлтөд хүргэжээ. 
Зураг 2.1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь /Аймаг, нийслэлээр 2012 он/ 

 
  Эх үүсвэр: ҮСХороо 

                                                 
36 Эрдэс баялагын бүтээгдэхүүний экспорт 2009 онд 1251.7 сая ам доллар байсан бол 2010 онд 2354.4 сая ам доллар,  2011 онд 4299.4 сая ам долларт хүрч өсчээ. (ҮСХороо)  
37 Оны үнээр 
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Зураг 2. нэг хүнд ногдох орлого (нэг хүнд ногдох ДнБ, 2012 он)
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Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2012 онд 13.9 их наяд төгрөгт хүрч эдийн засгийн бодит өсөлт 
12.3%-тай гарсан. Улаанбаатар хот,  Орхон, Сэлэнгэ, Өмнөговь зэрэг аймгууд нь улсын 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь өндөр байна. Харин Улаанбаатар, Сэлэнгэ, Төв, 
Орхон, Хөвсгөл аймгуудын эдийн засгийн өсөлтөд оруулсан жигнэсэн хувь нэмэр хамгийн 
өндөр байна. Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 37% буюу 5.1 их наяд төгрөгтэй тэнцэх 
үйлдвэрлэлийг орон нутагт бий болгосон бол үлдсэн 63%-ийг нийслэл Улаанбаатар хот 
бүрдүүлж байна (Зураг 2.1). 

Иймд улсын эдийн засагт аймгуудын оруулах хувь нэмэр жигд, хүртээмжтэй бус бөгөөд эдийн 
засгийн өндөр өсөлт уул, уурхай олборлох болон бусад аж үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн цөөхөн 
хэдэн аймгууд болон нийслэл Улаанбаатар хотоос ихээхэн хамааралтай байна. 

Нэг хүнд ногдох орлогыг тодорхойлохдоо нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
хэмжээгээр авч үзэв. Улсын ДНБ-д өндөр хувийг эзэлж буй Улаанбаатар хот, Өмнөговь, 
Орхон болон Сүхбаатар аймгууд нэг хүнд ногдох орлогын (нэг хүнд ногдох ДНБ) хэмжээгээр 
тэргүүлж байна 
 Зураг 2.2 Нэг хүнд ногдох орлого /Нэг хүнд ногдох ДНБ, 2012 он/ 

 
Эх үүсвэр:ҮСХороо,  Судлаачийн тооцоолол. Орхон аймгийн ДНБ-ийг тооцохдоо “Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн хувь эзэмшигч ОХУ-н 49% болон 
улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогыг хасч тооцов.  

 

Улсын эдийн засагт эзлэх хувь болон нэг хүнд ногдох орлого багатай аймгуудад Баянхонгор, 
Завхан, Говь-Алтай, Баян-Өлгийн, Өвөрхангай зэрэг аймгууд орж байна. Нэг хүнд ногдох 
улсын дундаж орлого 2011оны байдлаар 3.8 сая төгрөг байсан бол 2012 онд 4.9 сая төгрөгт 
хүрч өсчээ. Харин Улаанбаатар хотын хувьд хамгийн өндөр буюу 7.1 сая төгрөг бол Баян-
Өлгий, Өвөрхангай аймгуудад хамгийн бага буюу 1.6 сая төгрөг байна (Зураг 2.2). Дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний харилцан адилгүй байдал, хүн амын тоо, төвлөрөл зэргээс хамаарч нэг 
хүнд ногдох орлого аймгуудад эрс ялгаатай байна. 

2.2. Эдийн засгийн салбарын бүтэц 

Аймгуудын эдийн засгийн бүтцийг тодорхойлохдоо хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, үйлчилгээ 
гэсэн ерөнхий гурван салбарын ангилалыг авч үзсэн. Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 
өндөр хувь нэмэр оруулж буй Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгуудын үйлдвэрлэлийн 
дийлэнх хувийг аж үйлдвэрлэлийн салбар бүрдүүлж байна. Харин Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, 
Архангай, Булган аймгуудын хувьд хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл зонхилж байна. 
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Нэг хүнд ногдох ДНБ /оны үнээр, 2012 он/ 

Эх үүсвэр: ҮСХ, Судлаачийн тооцоолол. Орхон аймгийн ДНБ-ийг тооцохдоо “Эрдэнэт үйлдвэр”-
ийн хувь эзэмшигч ОХУ-н 49% болон улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогыг хасч тооцов.

Улсын эдийн засагт эзлэх хувь болон нэг хүнд ногдох орлого багатай аймгуудад 
Баянхонгор, Завхан, Говь-Алтай, Баян-Өлгийн, Өвөрхангай зэрэг аймгууд 
орж байна. Нэг хүнд ногдох улсын дундаж орлого 2011 оны байдлаар 3.8 сая 
төгрөг байсан бол 2012 онд 4.9 сая төгрөгт хүрч өсчээ. Харин Улаанбаатар 
хотын хувьд хамгийн өндөр буюу 7.1 сая төгрөг бол Баян-Өлгий, Өвөрхангай 
аймгуудад хамгийн бага буюу 1.6 сая төгрөг байна (Зураг 2). Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний харилцан адилгүй байдал, хүн амын тоо, төвлөрөл зэргээс 
хамаарч нэг хүнд ногдох орлого аймгуудад эрс ялгаатай байна.

1.2. эдийн засгийн салбарын бүтэц

Аймгуудын эдийн засгийн бүтцийг тодорхойлохдоо хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, 
үйлчилгээ гэсэн ерөнхий гурван салбарын ангилалыг авч үзсэн. Улсын дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүнд өндөр хувь нэмэр оруулж буй Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул 
аймгуудын үйлдвэрлэлийн дийлэнх хувийг аж үйлдвэрлэлийн салбар бүрдүүлж 
байна. Харин Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Архангай, Булган аймгуудын хувьд 
хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл зонхилсон бол Улаанбаатар хотын хувьд 
үйлчилгээний салбар зонхилж буй хэдий ч аж үйлдвэрийн салбарын улсын эдийн 
засагт оруулах хувь өндөр байна. 
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Зураг 3. эдийн засгийн бүтэц (Аймаг, салбараар, 2012 он)
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Улаанбаатар хотын хувьд үйлчилгээний салбар зонхилж буй хэдий ч аж үйлдвэрийн салбарын 
улсын эдийн засагт оруулах хувь өндөр байна.  
Зураг 2.3 Эдийн засгийн бүтэц /Аймаг, салбараар, 2012 он/ 

 
  Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Аймгуудын эдийн засгийн салбарын бүтцийг тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээтэй уялдуулан 
улсын эдийн засгийн салбаруудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулж буй хувь нэмрийг 
тооцсоноор Дархан-Уул, Өмнөговь, Орхон аймгууд нь аж үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн бөгөөд 
улсын аж үйлдвэрлэлийн салбарын ихэнхийг бүрдүүлж байгаа бол Төв, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, 
Архангай, Булган аймгууд нь улсын мал аж ахуйн болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 
ихэнхийг бүрдүүлж байна.   
Зураг 2.4 ХАА салбарын үйлдвэрлэл Зураг 2.5 Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 

  
 Эх үүсвэр: ҮСХороо  Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Улсын хөдөө аж ахуйн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 48%-ийг Төв, Сэлэнгэ, 
Булган, Архангай, Хөвсгөл аймгууд бүрдүүлж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 
үйлдвэрлэлийн 63%-ийг Улаанбаатар хот, 25%-ийг Орхон аймаг, 4%-ийг Өмнөговь, 2%-ийг 
Дархан-Уул аймаг тус тус эзэлж байна (Зураг 2.4). Харин үйлчилгээний салбарын ДНБ-ий 80%-
ийг Улаанбаатар хот дангаараа бүрдүүлж байна.  
Зураг 2.6 ХАА-н салбар ба орлого Зураг 2.7 Аж үйлдвэрийн салбар ба орлого 
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Хөдөө аж ахуйн салбар Аж үйлдвэрийн салбар Үйлчилгээний салбар 
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Эх үүсвэр: ҮСХ

Аймгуудын эдийн засгийн салбарын бүтцийг тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн 
хэмжээтэй уялдуулан улсын эдийн засгийн салбаруудын дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнд оруулж буй хувь нэмрийг тооцсоноор Дархан-Уул, Өмнөговь, 
Орхон аймгууд нь аж үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн бөгөөд улсын аж 
үйлдвэрлэлийн салбарын ихэнхийг бүрдүүлж байгаа бол Төв, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, 
Архангай, Булган аймгууд нь улсын мал аж ахуйн болон газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн ихэнхийг бүрдүүлж байна. 

Зураг 4. хАА салбарын үйлдвэрлэл Зураг 5. Аж үйлдвэрийн салбарын 
үйлдвэрлэл
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Улаанбаатар хотын хувьд үйлчилгээний салбар зонхилж буй хэдий ч аж үйлдвэрийн салбарын 
улсын эдийн засагт оруулах хувь өндөр байна.  
Зураг 2.3 Эдийн засгийн бүтэц /Аймаг, салбараар, 2012 он/ 

 
  Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Аймгуудын эдийн засгийн салбарын бүтцийг тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээтэй уялдуулан 
улсын эдийн засгийн салбаруудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулж буй хувь нэмрийг 
тооцсоноор Дархан-Уул, Өмнөговь, Орхон аймгууд нь аж үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн бөгөөд 
улсын аж үйлдвэрлэлийн салбарын ихэнхийг бүрдүүлж байгаа бол Төв, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, 
Архангай, Булган аймгууд нь улсын мал аж ахуйн болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 
ихэнхийг бүрдүүлж байна.   
Зураг 2.4 ХАА салбарын үйлдвэрлэл Зураг 2.5 Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 

  
 Эх үүсвэр: ҮСХороо  Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Улсын хөдөө аж ахуйн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 48%-ийг Төв, Сэлэнгэ, 
Булган, Архангай, Хөвсгөл аймгууд бүрдүүлж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 
үйлдвэрлэлийн 63%-ийг Улаанбаатар хот, 25%-ийг Орхон аймаг, 4%-ийг Өмнөговь, 2%-ийг 
Дархан-Уул аймаг тус тус эзэлж байна (Зураг 2.4). Харин үйлчилгээний салбарын ДНБ-ий 80%-
ийг Улаанбаатар хот дангаараа бүрдүүлж байна.  
Зураг 2.6 ХАА-н салбар ба орлого Зураг 2.7 Аж үйлдвэрийн салбар ба орлого 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

У
ла

ан
ба

ат
ар

 

Ө
мн

өг
ов

ь 

С
үх

ба
ат

ар
 

О
рх

он
 

Д
ар

ха
н-

У
ул

 

С
эл

эн
гэ

 

Тө
в 

Х
өв

сг
өл

 

А
рх

ан
га

й 

Бу
лг

ан
 

Ө
вө

рх
ан

га
й 

Х
ов

д 

У
вс

 

Х
эн

ти
й 

Ба
ян

хо
нг

ор
 

Ба
ян

-Ө
лг

ий
 

Д
ор

но
д 

За
вх

ан
 

Д
ор

но
го

вь
 

Д
ун

дг
ов

ь 

Го
вь

-А
лт

ай
 

Го
вь

сү
мб

эр
 

Хөдөө аж ахуйн салбар Аж үйлдвэрийн салбар Үйлчилгээний салбар 

0

50

100

150

200

250

Тө
в 

С
эл

эн
гэ

 
Х

өв
сг

өл
 

А
рх

ан
га

й 
Бу

лг
ан

 
Х

эн
ти

й 
С

үх
ба

ат
ар

 
Ө

вө
рх

ан
га

й 
Х

ов
д 

Ба
ян

хо
нг

ор
 

У
вс

 
За

вх
ан

 
Ба

ян
-Ө

лг
ий

 
Д

ор
но

д 
Д

ор
но

го
вь

 
У

ла
ан

ба
ат

ар
 

Ө
мн

өг
ов

ь 
Д

ун
дг

ов
ь 

Д
ар

ха
н-

У
ул

 
Го

вь
-А

лт
ай

 
О

рх
он

 
Го

вь
сү

мб
эр

 

тэрбум ₮ 

Хөдөө аж ахуйн салбар /2012 он/ 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

У
ла

ан
ба

ат
ар

 
О

рх
он

 
Ө

мн
өг

ов
ь 

Д
ар

ха
н-

У
ул

 
С

үх
ба

ат
ар

 
С

эл
эн

гэ
 

Д
ор

но
д 

Х
ов

д 
У

вс
 

Ба
ян

-Ө
лг

ий
 

Го
вь

сү
мб

эр
 

Го
вь

-А
лт

ай
 

Тө
в 

Х
өв

сг
өл

 
Ба

ян
хо

нг
ор

 
Д

ор
но

го
вь

 
Ө

вө
рх

ан
га

й 
Д

ун
дг

ов
ь 

А
рх

ан
га

й 
Х

эн
ти

й 
Бу

лг
ан

 
За

вх
ан

 

тэрбум ₮ 

Аж үйлдвэрийн салбар /2012 он/ 

 
2
1

 
3000 

1100 

Эх үүсвэр: ҮСХ     Эх үүсвэр: ҮСХ

Улсын хөдөө аж ахуйн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 48%-ийг Төв, 
Сэлэнгэ, Булган, Архангай, Хөвсгөл аймгууд бүрдүүлж байна. Аж үйлдвэрийн 
салбарын үйлдвэрлэлийн 63%-ийг Улаанбаатар хот, 25%-ийг Орхон аймаг, 4%-
ийг Өмнөговь, 2%-ийг Дархан-Уул аймаг тус тус эзэлж байна (Зураг 4). Харин 
үйлчилгээний салбарын ДНБ-ий 80%-ийг Улаанбаатар хот дангаараа бүрдүүлж 
байна. 
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Зураг 6. хАА-н салбар ба орлого Зураг 7. Аж үйлдвэрийн салбар ба орлого
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 Эх үүсвэр: Сангийн яам  Эх үүсвэр: Сангийн яам 

Улаанбаатар, Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгууд нь аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд 
бүхий аймгууд бол Төв, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Архангай, Булган аймгууд нь хөдөө ахуй эрчимтэй 
хөгжсөн аймгууд байна.  

Иймд аймгуудыг эдийн засгийн бүтэц болон орлогоос хамаарч дараах гурван ангилалд хуваан 
авч үзлээ: 

o Аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой аймгууд: Улаанбаатар, Орхон, Өмнөговь, Дархан-
Уул, Сүхбаатар 

o ХАА эрчимтэй хөгжсөн дунд орлоготой аймгууд: Сэлэнгэ, Булган, Төв, Архангай, 
Хөвсгөл 

o Бага орлоготой бусад аймгууд: Дундговь, Хэнтий, Дорноговь, Ховд, Увс, Дорнод, 
Завхан, Баянхонгор, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Баян-Өлгий.  

2.3. Орлогын ялгаа 

Хямралын жилүүдэд аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой аймгуудын орлогын өсөлт бага зэрэг 
буурсан хэдий ч хямралын дараа гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт болон уул, уурхайн 
бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдсэнээр орлого огцом өссөн. Тухайлбал 2007-2008 онд дэлхийн 
зах зээл дээрх зэсийн үнэ38 өссөн, 2010-2011 онд нүүрсний экспортын хэмжээ огцом нэмэгдсэн 
нь Орхон, Өмнөговь аймгуудын орлого өсөхөд голлон нөлөөлсөн. Хямралын дараах жилүүдэд 
аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой аймгуудын орлого хямралын өмнөх үетэй харьцуулахад 
дунджаар 24% өссөн байна. 
Зураг 2.8 Орон нутаг дахь орлогын ялгаа 

                                                 
38 http://wwwr.worldbank.org/prospects/commodities 
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Улаанбаатар, Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгууд нь аж үйлдвэрийн 
томоохон төвүүд бүхий аймгууд бол Төв, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Архангай, Булган 
аймгууд нь хөдөө ахуй эрчимтэй хөгжсөн аймгууд юм. 

Иймд аймгуудыг эдийн засгийн бүтэц болон орлогоос хамаарч дараах гурван 
ангилалд хуваан авч үзлээ:

o Аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой аймгууд: Улаанбаатар, Орхон, 
Өмнөговь, Дархан-Уул, Сүхбаатар

o хАА эрчимтэй хөгжсөн дунд орлоготой аймгууд: Сэлэнгэ, Булган, Төв, 
Архангай, Хөвсгөл

o Бага орлоготой бусад аймгууд: Дундговь, Хэнтий, Дорноговь, Ховд, 
Увс, Дорнод, Завхан, Баянхонгор, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, 
Баян-Өлгий. 

1.3. орлогын ялгаа

Хямралын жилүүдэд аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой аймгуудын орлогын өсөлт 
бага зэрэг буурсан хэдий ч хямралын дараа гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
болон уул, уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдсэнээр орлого огцом өссөн. 
Тухайлбал 2007-2008 онд дэлхийн зах зээл дээрх зэсийн үнэ33 өссөн, 2010-
2011 онд нүүрсний экспортын хэмжээ огцом нэмэгдсэн нь Орхон, Өмнөговь 
аймгуудын орлого өсөхөд голлон нөлөөлсөн. Хямралын дараах жилүүдэд 
аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой аймгуудын орлого хямралын өмнөх үетэй 
харьцуулахад дунджаар 24% өссөн байна.

33 http://wwwr.worldbank.org/prospects/commodities



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”
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Зураг 8. орон нутаг дахь орлогын ялгаа
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  Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

Дунд орлоготой аймгуудад багтаж буй Сэлэнгэ, Төв, Булган зэрэг мал аж ахуй, газар тариалан 
хөгжсөн аймгуудад байгаль цаг уурын тааламжит нөхцөл болон Монгол улсын Засгийн 
газраас хэрэгжүүлсэн “Атрын III” аяны нөлөөгөөр аймгуудын орлого 2008-2009 онд өссөн 
байна. Гэвч 2010 онд байгаль цаг уурын тааламжгүй байдал бий болж хур тунадас ихэссэнээр 
дундаж орлоготой аймгуудын орлого бага зэрэг буурсан боловч хямралын дараах жилүүдэд 
хямралын өмнөх үеэс дунджаар 30%-иар өссөн. 

Харин бага орлоготой аймгуудын орлого хямралын үед бага зэрэг өсөлттэй байсан ч 2010 оны 
зудын нөлөөгөөр буурчээ. Хямралын дараах жилүүдэд бага орлоготой аймгуудын орлого 
хямралын өмнөх үетэй харьцуулахад дунджаар 14%-иар өссөн байна. 

Өндөр орлоготой аймгуудын орлогын өсөлт өндөр эсрэгээрээ бага орлоготой аймгуудын өсөлт 
бага байгаа нь орон нутагт орлогын ялгаа сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж байгааг харуулж 
байна. (Зураг 1.3). Монголбанкны судлаач С.Билгүүн, Д.Даваасүх нарын “Монгол улсын хот 
аймгуудын орлогын ялгаа” сэдэвт судалгааны ажлаар нэг хүнд ногдох орлогын зөрүүтэй 
байдал нь цаашид хадгалагдах хандлагатай байгаа ба орлогын түвшин бага аймгууд урт 
хугацаанд орлогын түвшин харьцангуй өндөр аймгуудын хэмжээнд хүрэх боломжгүй бөгөөд 
өөр өөрийн ялгаатай орлогын түвшинд л очих боломжтой гэсэн үр дүнд хүрсэн байдаг 
(С.Билгүүн, Д.Даваасүх, 2012).  

2.4. Эдийн засгийн өсөлтийн шинжилгээ (Shift-share method) 

Сонгодог SS аргачлал нь бүс болон муж нутгийн (тус судалгааны ажилд 21 аймгийн 
эдийн засгийн өсөлтийг авч үзсэн) эдийн засгийн өсөлтийг задлан шинжлэх энгийн 
аргачлалуудын нэг юм. Энэ нь орон нутгийн эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн салбарын 
бүтцийг тухайн улсын дундаж эсвэл жишиг бүс нутагтай (standart zone) харьцуулан 
шинжилдэг. Энэхүү аргачлалыг анх (Dunn, 1960) Америкийн ажил эрхлэлтийн өөрчлөлтийг 
судлахад ашигласан бол (Esteban-Marquillas, 1972) хуваарилалтын нөлөөлийг39 тусгаж 
өргөжүүлсэн. Улс орнуудын хувьд шилжилт хөдөлгөөн, бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлт 
болон ажил эрхлэлтийн шинжилгээг хийхэд уг аргачлалыг ашиглах боломжтой.  

                                                 
39 Allocation effect 
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Дунд орлоготой аймгуудад багтаж буй Сэлэнгэ, Төв, Булган зэрэг мал аж ахуй, 
газар тариалан хөгжсөн аймгуудад байгаль цаг уурын тааламжит нөхцөл болон 
Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Атрын III” аяны нөлөөгөөр 
аймгуудын орлого 2008-2009 онд өссөн байна. Гэвч 2010 онд байгаль цаг 
уурын тааламжгүй байдал бий болж хур тунадас ихэссэнээр дундаж орлоготой 
аймгуудын орлого бага зэрэг буурсан боловч хямралын дараах жилүүдэд 
хямралын өмнөх үеэс дунджаар 30%-иар өссөн.

Харин бага орлоготой аймгуудын орлого хямралын үед бага зэрэг өсөлттэй 
байсан ч 2010 оны зудын нөлөөгөөр буурчээ. Хямралын дараах жилүүдэд бага 
орлоготой аймгуудын орлого хямралын өмнөх үетэй харьцуулахад дунджаар 
14%-иар өссөн байна.

Өндөр орлоготой аймгуудын орлогын өсөлт өндөр, эсрэгээрээ бага орлоготой 
аймгуудын өсөлт бага байгаа нь орон нутагт орлогын ялгаа сүүлийн жилүүдэд 
эрс нэмэгдэж байгааг харуулж байна (Зураг 8). Монголбанкны судлаач 
С.Билгүүн, Д.Даваасүх нарын “Монгол улсын хот аймгуудын орлогын ялгаа” 
сэдэвт судалгааны ажлаар нэг хүнд ногдох орлогын зөрүүтэй байдал нь цаашид 
хадгалагдах хандлагатай байгаа ба орлогын түвшин бага аймгууд урт хугацаанд 
орлогын түвшин харьцангуй өндөр аймгуудын хэмжээнд хүрэх боломжгүй 
бөгөөд өөр өөрийн ялгаатай орлогын түвшинд л очих боломжтой гэсэн үр дүнд 
хүрсэн байдаг (С.Билгүүн, Д.Даваасүх, 2012). 

1.4. эдийн засгийн өсөлтийн шинжилгээ (Shift-share method)

Сонгодог SS аргачлал нь бүс болон муж нутгийн (тус судалгааны ажилд 21 
аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг авч үзсэн) эдийн засгийн өсөлтийг задлан 
шинжлэх энгийн аргачлалуудын нэг юм. Энэ нь орон нутгийн эдийн засгийн 
өсөлт, эдийн засгийн салбарын бүтцийг тухайн улсын дундаж эсвэл жишиг 
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бүс нутагтай (standart zone) харьцуулан шинжилдэг. Энэхүү аргачлалыг анх 
(Dunn, 1960) Америкийн ажил эрхлэлтийн өөрчлөлтийг судлахад ашигласан бол 
(esteban-Marquillas, 1972) хуваарилалтын нөлөөллийг34 тусгаж өргөжүүлсэн. Улс 
орнуудын хувьд шилжилт хөдөлгөөн, бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлт болон 
ажил эрхлэлтийн шинжилгээг хийхэд уг аргачлалыг ашиглах боломжтой. 

Эдийн засгийн салбаруудын бүтэц болон салбарын өсөлт нь тухайн аймаг, 
бүс нутгийн нийт эдийн засгийн өсөлтийн хамгийн чухал хүчин зүйлс байдаг. 
Улсын эдийн засгийн өсөлтийн нөлөө нь тухайн аймаг нийт улсын эдийн засгийн 
өсөлттэй ижил түвшинтэйгээр өсөлт бий болоход шаардагдах үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг илэрхийлнэ. Үүнийг тухайн бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд 
нөлөөлөгч нийт улсын эдийн засгийн өсөлтийн бүрэлдэхүүн35 хэсэг гэнэ. Nij-г i 
бүс нутаг дахь j салбарын улсын эдийн засгийн өсөлтийн бүрэлдэхүүн хэсгийг 
тэмдэглэв. Аймаг, бүс нутгуудийн хувьд газарзүйн байршил, байгаль, цаг уурын 
онцлог, нийгэм, эдийн засгийн болон бусад хүчин зүйлсээс хамаарч эдийн 
засгийн салбаруудын бүтэц харилцан адилгүй байдаг. Зарим аймаг, бүс нутгийн 
хувьд улсын дундаж өсөлтөөс өндөр эдийн засгийн өсөлт бүхий салбаруудтай 
бол зарим аймаг, бүс нутагт эдийн засгийн өсөлт харьцангуй бага явагддаг 
эдийн засгийн салбар зонхилж байна. Үүнийг аймаг, бүс нутгийн эдийн засгийн 
өсөлтөд нөлөөлөгч эдийн засгийн салбарын бүтцийн36 бүрэлдэхүүн хэсэг гэнэ 
(Pij). Мөн тухайн бүс нутаг дахь эдийн засгийн салбаруудын өсөлтийг эдийн 
засгийн салбаруудын улсын дундаж өсөлттэй харьцуулан харьцангуй давуу болон 
сул талтай эсэхийг тодорхойлох боломжтой юм (Bishop, K.C., and C.e.Simpson, 
1972). Энэ нь тухайн аймаг, бүс нутаг дахь эдийн засгийн салбарын өрсөлдөх 
чадварын бүрэлдэхүүнийг37 (зарим тохиолдолд бүс нутгийн шилжилтийн нөлөө 
гэж нэрлэдэг) харуулна (Dij). Nij, Pij, Dij нь j аймгийн i салбарын эдийн засгийн 
өсөлтийн (Gij) бүрэлдэхүүн хэсэг байна. (1)-д i бүс нутгийн j салбарын {T=0,t} 
хугацаан дахь үйлдвэрлэлийн хэмжээг bij0, bijt-р тэмдэглэсэн бол rij нь i бүс 
нутгийн j салбарын эдийн засгийн өсөлтийг түвшин харуулж байна. 

  rij = (bijt - bijо) / bijо      (1)

bjо, bjt - р нийт эдийн засгийн салбаруудын үйлдвэрлэлийн хэмжээг тэмдэглэсэн 
бол Rj нь j салбарын {T=0,t} хугацааны хоорондох өсөлтийн түвшин илтгэнэ (2).

  Rjt = (Bjt - Bjо) / Bjо      (2)

Bо - нь улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг харин gt нь улсын 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг илэрхийлнэ.
34 Allocation effect
35 National growth effect component
36 Industry mix effect component
37 Competitive effect component – (regional share effect) зарим тохиолдолд бүс нутгийн шилжилтийн нөлөө гэж 

нэрлэдэг.
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  bsjt = biо * Bjо / Bо      (3)

bsjt - t хугацаан дахь улсын эдийн засгийн салбарын бүтцийг жишиг бүтэц 
болгон авсан ба аль нэг аймгийн хувьд j - салбарын хувьд стандарт хэмжээг 
илэрхийлнэ. 

Git нь i бүс нутгийн j салбарын {T=0,t} хугацааны хоорондох дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийг харуулна.

  Gij = Nij + Pij + Dij      (4)

Тэгшитгэл (4)-т i бүс нутгийн j салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
өөрчлөлтийг харуулсан ба уг аргачлалын үндсэн тэгшитгэл юм. Бүрдэл хэсэг тус 
бүрийн тэгшитгэлийг дор харуулав. 

  Nijt = bsjо * Rjt 
  Pijt = (bijо - Bsjt) * Rjt      (5)
  Dijt = bijо * (rsjt - Rjt)

Дээрх тэгшитгэлүүдээр тодорхойлогдсон салбарын бүтцийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг болон өрсөлдөх чадварын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн утгуудын хувьд 
эерэг, сөргөөс хамаарч дараах байдлаар бүс нутгийн салбаруудыг мөн нийт 
бүс нутгуудыг хооронд нь ангилж болно. Эдийн засгийн салбарын бүтцийн 
бүрэлдэхүүн (Pij) хэсгийн утга нь i бүс нутгийн j салбар нь жишиг бүс нутаг 
эсвэл улсын дундажтай харьцуулахад эдийн засгийн салбарын бүтцийн хувьд 
давуу талтай байгааг харуулна. Харин өрсөлдөх чадварын бүрэлдэхүүн хэсэг 
(Dij) нь i бүс нутгийн j салбар нь жишиг бүс нутаг эсвэл улсын эдийн засгийн 
салбарын өсөлттэй харьцуулахад хэр хурдацтай өсч байгааг илэрхийлнэ. 
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Мөн тус аргачлалын хүрээнд эдийн засгийн салбар тус бүрийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн нийлбэрээр нийт бүс нутгийн хэмжээнд харьцуулалтыг хийх боломжтой.
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(6)

Уг судалгаагаар 21 аймгийн эдийн засгийн бүтэц болон өсөлтийн шинжилгээг 
хийхдээ хөдөө аж ахуй (ХАА), аж үйлдвэр, үйлчилгээ гэсэн гурван ерөнхий 
салбарын ангилал бүхий бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг38 авч үзсэн. 

Зураг 9. хАА эрчимтэй хөгжсөн аймгууд Зураг 10. Аж үйлдвэржсэн аймгууд 
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Зураг 2.9 ХАА эрчимтэй хөгжсөн аймгууд Зураг 2.10 Аж үйлдвэржсэн аймгууд  

  
 Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол  Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

Төв, Сэлэнгэ аймгууд нь хямралын өмнөх жилүүдэд ХАА-н салбарын хэмжээний хувьд давуу 
талтай хэдий ч өсөлт багатай байна. Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн  “Атрын III” аяны (2009 он) 
үр дүнд газар тариалангийн салбарт өндөр өсөлт бий болж улмаар дээрх аймгуудын нийт 
ХАА-н салбарын өсөлт нэмэгджээ. Харин Булган, Хөвсгөл, Архангай аймгууд хугацааны аль 
ч үед ХАА-н салбарын хэмжээ болон өсөлтөөр давуу талтай байна.   

Хямралын өмнөх жилүүдэд Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгууд нь аж үйлдвэрийн 
салбарын хэмжээ болон өсөлтийн хувьд давуу талтай байжээ. Харин хямралын жилүүдэд 
Өмнөговь, Дархан-Уул аймгуудын үйлдвэрлэлийн хэмжээ бага хэдий ч өсөлттэй байсан бол 
Орхон аймагт хэмжээ болон өсөлт хоѐулаа буурчээ.   

Хямралын дараах жилүүдэд аж үйлдвэрийн салбар сэргэж Өмнөговь, Дархан-Уул аймгууд  
хэмжээ болон өсөлтийн хувьд давуу талтай болсон бол Орхон аймаг хэмжээний хувьд давуу 
талтай хэдий ч өсөлт багатай байна. Улаанбаатар хотын хувьд аж үйлдвэрийн салбар өсөлттэй 
хэдий ч хэмжээ бага байсан бол хямралын дараах жилүүдэд аж үйлдвэрийн салбарын хэмжээ 
нэмэгджээ. Хүснэгт 1.1-т  2007 оныг суурь он болгон авсан бол 2010, 2011, 2012 оны дунджаар 
эдийн засгийн хэмжээ болон өсөлтийн шинжилгээг аймгуудын эдийн засгийн салбар тус бүр 
дээр хийсэн. 

 
Хүснэгт  2.1 Аймгуудын харьцуулалт /хэмжээ, өсөлт - Shift-Share аргачлалын тооцоолол/ 

Аймгууд 
ХАА Аж үйлдвэр Үйлчилгээ Нийт 

Хэмжээ Өсөлт Хэмжээ Өсөлт Хэмжээ Өсөлт Хэмжээ Өсөлт 
Аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой               

                                                 
43 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон. 
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол   Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Төв, Сэлэнгэ аймгууд нь хямралын өмнөх жилүүдэд ХАА-н салбарын хэмжээний 
хувьд давуу талтай хэдий ч өсөлт багатай байна. Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн 
“Атрын III” аяны (2009 он) үр дүнд газар тариалангийн салбарт өндөр өсөлт бий 
болж улмаар дээрх аймгуудын нийт ХАА-н салбарын өсөлт нэмэгджээ. Харин 
Булган, Хөвсгөл, Архангай аймгууд хугацааны аль ч үед ХАА-н салбарын 
хэмжээ болон өсөлтөөр давуу талтай байна. 

38 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон.
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Хямралын өмнөх жилүүдэд Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгууд нь аж 
үйлдвэрийн салбарын хэмжээ болон өсөлтийн хувьд давуу талтай байжээ. Харин 
хямралын жилүүдэд Өмнөговь, Дархан-Уул аймгуудын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 
бага хэдий ч өсөлттэй байсан бол Орхон аймагт хэмжээ болон өсөлт хоёулаа 
буурчээ. 

Хямралын дараах жилүүдэд аж үйлдвэрийн салбар сэргэж Өмнөговь, Дархан-
Уул аймгууд хэмжээ болон өсөлтийн хувьд давуу талтай болсон бол Орхон аймаг 
хэмжээний хувьд давуу талтай хэдий ч өсөлт багатай байна. Улаанбаатар хотын 
хувьд аж үйлдвэрийн салбар өсөлттэй хэдий ч хэмжээ бага байсан бол хямралын 
дараах жилүүдэд аж үйлдвэрийн салбарын хэмжээ нэмэгджээ. Хүснэгт 1-д 2007 
оныг суурь он болгон авсан бол 2010, 2011, 2012 оны дунджаар эдийн засгийн 
хэмжээ болон өсөлтийн шинжилгээг аймгуудын эдийн засгийн салбар тус бүр 
дээр хийсэн.

хүснэгт 1. Аймгуудын харьцуулалт (хэмжээ, өсөлт - Shift-Share аргачлалын тооцоолол)

Аймгууд

хАА Аж үйлдвэр үйлчилгээ нийт
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Аж үйлдвэржсэн өндөр орлоготой
Улаанбаатар - + + + + - + +
Орхон - + + - - - - -
Өмнөговь + - + + + - +
Дархан-Уул - + + + - + - +
Сүхбаатар + + + - - + - -
ХАА эрчимтэй хөгжсөн дунд орлоготой
Төв + + - - - - - +
Сэлэнгэ + + + - - + - +
Булган + + - - - + - +
Хөвсгөл + + - + - + - +
Архангай + + - + - + - +
Бага орлоготой 
Баян-Өлгий + - - + - - - -
Говь-Алтай + - - + - - - -
Завхан + - - - - - - -
Увс + - - + - + - -
Ховд + - - + - - - -
Баянхонгор + - - + - + - -
Өвөрхангай + - - + - - - -
Говьсүмбэр + - - + - + - +
Дорноговь + + - + + + - +
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Дундговь + - + - + - -
Дорнод + - - - - - - -
Хэнтий + + - - - - - +

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол. Хямралын өмнөх үеийг (Суурь он -2007 он) хямралын дараах 
үетэй (2010, 2011, 2012 онуудын дундаж) харьцуулалт хийсэн.Энд P, D>0 бол (+) харин P, D<0 бол 
(-) гэсэн тэмдэглэгээг хийв.

Улаанбаатар хот: Аж үйлдвэрийн салбар хэмжээний хувьд давуу талтай, мөн 
өсөлт өндөр байна. Харин үйлчилгээний салбарын хэмжээ болон бүтцийн хувьд 
давуу талтай хэдий ч өсөлт бага байна. 

Орхон: Аж үйлдвэрийн салбар хэмжээний хувьд давуу талтай хэдий ч өсөлт багатай 
байна. ХАА-н салбарын хувьд бага зэрэг өсөлттэй хэдий ч газар нутаг бага, малын 
тоо цөөн, хүн ам ихээр суурьшсан, хот суурин хэлбэртэй тул ХАА хөгжүүлэх 
боломж бага. Үйлчилгээний салбарын хувьд хэмжээ болон өсөлт муу байна. 

Орхон аймаг нь ганц “Эрдэнэт үйлдвэр”-ээс хамааралтай байгаа тул бусад 
аж үйлдвэрүүдийг төрөлжүүлэх, ЖДҮ-ийн хөгжлийг дэмжиж аж үйлвэрийн 
салбарын өсөлтийг бий болгох хэрэгтэй.

Дархан-Уул: Аж үйлдвэрийн салбарын хэмжээ болон өсөлтийн хувьд давуу 
талтай байна. ХАА-н салбарын хувьд бага зэрэг өсөлттэй хэдий ч газар нутаг 
бага, малын тоо цөөн, хүн ам ихээр суурьшсан, хот суурин хэлбэртэй тул ХАА 
хөгжүүлэх боломж бага байна. Үйлчилгээний салбарын хэмжээ бага хэдий ч 
сүүлийн жилүүдэд өсөлттэй байна. Иймд тус аймагт үйлчилгээний салбарыг 
дэмжсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож үйлчилгээний салбарыг 
төрөлжүүлэх хэрэгтэй.

Өмнөговь: Аж үйлдвэрийн салбар хэмжээ болон өсөлтийн хувьд харьцангуй 
давуу тал бий болсон байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд хэмжээний хувьд 
давуу талтай хэдий ч өсөлт багатай байна. Иймд уул, уурхай, аж үйлдвэрлэлтэд 
зохицсон мал аж ахуйн бүтцийг бий болгох хэрэгтэй. Үйлчилгээний салбарын 
хэмжээ бага хэдий ч аж үйлдвэрийн хөгжлийг даган үйлчилгээний салбар өсөлт 
нэмэгдэж байна. 

Сүхбаатар: Аж үйлдвэр салбарын хэмжээний хувьд давуу тал ажиглагдаж 
байгаа хэдий ч өсөлт бага байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд хэмжээний 
хувьд давуу талтай бөгөөд өсөлт сайтай байна. Үйлчилгээний салбарын хөгжил 
сул байгаа нь аймгийн өрсөлдөх чадварыг бууруулж байна. Иймд аж үйлдвэрийн 
салбарт эдийн засгийн үр ашигтай өсөлтийг бий болгох, уул, уурхай, аж үйлдвэр 
дээр түшиглэсэн ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр үйлчилгээний 
салбарын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой. 
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Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Архангай, Булган: Эдгээр аймгууд нь хөдөө аж ахуйн 
салбарын хэмжээ болон өсөлтийн хувьд давуу талтай байгаа нь харагдаж байна. 
Харин Сэлэнгэ аймгаас бусад аймагт аж үйлдвэрийн хэмжээ бага байна. Иймд 
Сэлэнгэ аймгаас бусад Төвийн болон Хангайн бүсийн аймгуудад мал аж ахуй, 
газар тариаланд суурилсан үйлдвэрүүдийг төрөлжүүлж өргөжүүлэх, ЖДҮ-ийг 
хөгжүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр аж үйлдвэр, ЖДҮ-ийн хөгжлийг даган 
үйлчилгээний салбарын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой

Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд: Эдгээр Улаанбаатараас алслагдсан 
аймгуудад хөдөө аж ахуйн салбар хэмжээний хувьд давуу талтай хэдий ч өсөлт 
өндөртэй байж чадахгүй байна. Аж үйлдвэрийн салбарын хувьд бага зэрэг 
өсөлттэй хэдий ч хэмжээ багатай байна. Харин үйлчилгээний салбарын хөгжил 
харьцангуй муу байна. Иймд эдгээр аймгуудын хувьд хөдөө аж ахуйд суурилсан 
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, бичил бизнесийн дэмжих болон бусад аж үйлдвэрийг 
төрөлжүүлж өргөжүүлэх хэрэгтэй. Мөн үйлчилгээ, аж үйлдвэрийн салбарын 
хөгжлийг дэмжих үүднээс дэд бүтцийг сайжруулах шаардлагатай. 

Аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд бүхий хүн ам ихээр суурьшсан Орхон, Дархан-
Уул аймгуудад уул, уурхай болон бусад аж үйлдвэржилтийг төрөлжүүлж 
өргөжүүлэх шаардлагатай байна. Иймд Орхон аймагт уул, уурхайд түшиглэсэн 
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Дархан-Уул аймагт аж үйлдвэрт 
түшиглэсэн ЖДҮ-ийг хөгжүүлснээр үйлчилгээний салбарын хэмжээ нэмэгдэх 
боломжтой. Өмнөговь, Сүхбаатар аймгуудад аж үйлдвэрийн салбараас гадна 
хөдөө аж ахуйн салбарын хэмжээний хувьд давуу талтай байна. Иймд уул, 
уурхай, аж үйлдвэрт зохицсон мал аж ахуйн бүтцийг бий болгох, мөн аж 
үйлдвэрт түшиглэсэн ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Ингэснээр 
үйлчилгээний салбарын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой. 

Сэлэнгэ, Төв, Булган, Архангай, Хөвсгөл аймгуудад хөдөө аж ахуйн салбарын 
хувьд харьцангуй давуу талтай байна. Иймд Төвийн болон Хангайн бүсийн Төв, 
Булган, Архангай, Хөвсгөл аймгуудад мал аж ахуй, газар тариаланд суурилсан 
үйлдвэрүүдийг төрөлжүүлж өргөжүүлэх, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх шаардлагатай. 
Харин дээр дурдсанаас бусад аймгуудад хөдөө аж ахуйн салбар зонхилж байгаа 
бөгөөд мөн хөдөө аж ахуйд суурилсан ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх шаардлагатай. 
Ингэснээр хөдөө аж ахуйн болон аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийг даган 
үйлчилгээний салбарын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой.

Орон нутагт үйлчилгээний салбарын хөгжил сул байгаа нь шинжилгээгээр 
харагдаж байна. Энэ нь орон нутгийн үйлчилгээний салбарын ихэнхийг 
бүрдүүлж буй улс орныг хамарсан сүлжээ бүхий томоохон аж ахуй нэгжүүд 
нь (тухайлбал банкууд, үүрэн телефоны операторын үйл ажиллагаа эрхлэгч 
компаниуд г.м) салбар нэгжүүдээс олсон орлогоо төврүүгээ шилжүүлдгээс 
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хамаарч байж болзошгүй юм. Иймд үйлчилгээний салбарын хувьд тухайн орон 
нутагт эдийн засгийн илүү үр өгөөжтэй тогтолцоог бий болгох шаардлагатай 
байна.

Аймгуудын нийт өрсөлдөх чадварыг авч үзвэл аймгууд (Улаанбаатар хотоос 
бусад) аль нэг эдийн засгийн салбараар давуу талтай байгаа хэдий ч нийт 
аймгийн хувьд хэмжээ бага бөгөөд бүтцийн хувьд үр ашигтай байж чадахгүй 
байна. Иймд аймгуудын хувьд хэмжээ болон өсөлтийн давуу талтай эдийн 
засгийн салбарт тулгуурлан бусад салбарын хөгжлийг дэмжиж, эдийн засгийн үр 
ашигтай бүтцийг бий болгох шаардлагатай байна.

2. үнэ
2.1. Инфляци

Инфляцийн түвшин улсын хэмжээнд 2012 оны эцэст өмнөх оны жилийн 
эцсээс 14.0 хувиар өссөн бөгөөд инфляцийн жилийн дундаж түвшин 14.3%-тай 
байна39. Улаанбаатар хотын үнийн ерөнхий индексийн жилийн өсөлт 14.2%-тай 
байсан бөгөөд хүнсний бараа, ус, ундаа, тамхи, согтууруулах ундааны бүлгийн 
хэрэглээний үнийн индекс 7.8%-иар өсч хамгийн их хувийг эзэлж байна. Орон 
нутагт мөн адил үнийн өсөлтөд хүнсний бараа, ус, ундаа, тамхи, согтууруулах 
ундааны бүлгийн үнийн өсөлт голлон нөлөөлж хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна. 

Зураг 11. Инфляцийн түвшин (Аймгуудаар)
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Аймгуудын нийт өрсөлдөх чадварыг авч үзвэл аймгууд (Улаанбаатар хотоос бусад) аль нэг 
эдийн засгийн салбараар давуу талтай байгаа хэдий ч нийт аймгийн хувьд хэмжээ бага бөгөөд 
бүтцийн хувьд үр ашигтай байж чадахгүй байна. Иймд аймгуудын хувьд хэмжээ болон 
өсөлтийн давуу талтай эдийн засгийн салбарт тулгуурлан бусад салбарын хөгжлийг дэмжиж, 
эдийн засгийн үр ашигтай бүтцийг бий болгох шаардлагатай байна.   

3. ҮНЭ 
3.1. Инфляци 

Инфляцийн түвшин улсын хэмжээнд 2012 оны эцэст өмнөх оны жилийн эцсээс 14.0 хувиар 
өссөн бөгөөд инфляцийн жилийн дундаж түвшин 14.3%-тай байна44. Улаанбаатар хотын 
үнийн ерөнхий индексийн жилийн өсөлт 14.2%-тай байсан бөгөөд хүнсний бараа, ус, ундаа, 
тамхи, согтууруулах ундааны бүлгийн хэрэглээний үнийн индекс 7.8%-иар өсч хамгийн их 
хувийг эзэлж байна. Орон нутагт мөн адил үнийн өсөлтөд хүнсний бараа, ус, ундаа, тамхи, 
согтууруулах ундааны бүлгийн үнийн өсөлт голлон нөлөөлж хамгийн өндөр хувийг эзэлж 
байна.     
Зураг  3.1 Инфляцийн түвшин /Аймгуудаар/ 

 
 Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Орон нутгийн хэрэглээний үнийн индексийн өсөлтөд Улаанбаатар хоттой адил хүнсний 
бүлгийн үнийн өсөлт хамгийн өндөр хувийг эзлэхээс гадна хувцас бөс бараа, гутлын бүлгийн 
үнийн индексийн өсөлт голлон нөлөөлж байна. Иймд дараагийн хэсэгт хүнсний бүлэгт орж 
буй импортын болон дотоодын өргөн хэрэглээний хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн 
ялгаа орон нутагт хэр байгааг шинжилж харьцуулалт хийв.  

3.2. Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ 

Хэрэглээний үнийн индекст орж буй зарим гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүнүүд болох 1-р 
зэргийн гурил, хонины мах, цагаан будаа, элсэн чихэр, сүү, АИ-92 бензиний үнийг аймаг тус 
бүрээр улсын дундажтай харьцуулан авч үзсэн (Хавсралт 3.1).  

                                                 
44 ҮСХороо “Сарын бюллетень” 
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Бусад бараа, үйлчилгээ 
Инфляци 

Эх үүсвэр: ҮСХ

Орон нутгийн хэрэглээний үнийн индексийн өсөлтөд Улаанбаатар хоттой адил 
хүнсний бүлгийн үнийн өсөлт хамгийн өндөр хувийг эзлэхээс гадна хувцас бөс 
бараа, гутлын бүлгийн үнийн индексийн өсөлт голлон нөлөөлж байна. Иймд 
дараагийн хэсэгт хүнсний бүлэгт орж буй импортын болон дотоодын өргөн 
хэрэглээний хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн ялгаа орон нутагт хэр 
байгааг шинжилж харьцуулалт хийв. 

39 ҮСХ “Сарын бюллетень”
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2.2. гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ

Хэрэглээний үнийн индекст орж буй зарим гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүнүүд 
болох 1-р зэргийн гурил, хонины мах, цагаан будаа, элсэн чихэр, сүү, АИ-
92 бензиний үнийг аймаг тус бүрээр улсын дундажтай харьцуулан авч үзсэн 
(Хавсралт 3). 

Хонины махны үнийн хувьд Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Өмнөговь болон 
Ховд аймгуудад хамгийн өндөр үнэтэй байгаа бол нэг хүнд ногдох малын 
тоогоор40 хамгийн их баруун аймгуудын хувьд харьцангуй хямд байна. 

Гурилын үнэ Говь-Алтай, Баянхонгор, Увс зэрэг баруун бүс нутгийн аймгуудад 
харьцангуй өндөр байх хандлагатай байгаа бол цагаан будаа, элсэн чихэр зэрэг 
импортын бараа бүтээгдэхүүний хувьд Хөвсгөл болон Булган аймгуудад хамгийн 
өндөр үнэтэй байна. 

Мөн Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь зэрэг говийн нутгийн аймгуудад сүү 
хамгийн өндөр үнэтэй байна. Харин бензиний үнэ нь Улаанбаатар хотоос 
алслагдсан зайнаас хамаарч Баруун бүс нутгийн аймгуудад өндөр байх хандлага 
ажиглагдсан. Өргөн хэрэглээний импортын болон дотоодын хүнсний зарим бараа 
бүтээгдэхүүн ба бензиний үнийн дунджийг41 тодорхойлж аймгуудыг жагсаасан 
болно (Хүснэгт 2).

хүснэгт 2. гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн харьцуулалт

¹ Аймаг, нийслэл
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1 Ховд 19.8 20 22 19 19 17 22
2 Хөвсгөл 18.7 22 18 21 22 12 17
3 Өмнөговь 18.2 19 19 17 18 21 15
4 Говь-Алтай 14.3 21 3 13 11 18 21
5 Баян-Өлгий 14.5 6 10 15 21 16 19
6 Завхан 13.8 3 8 9 14 19 20

40 Нийт малын тоог “бод” малд шилжүүлснээр тооцсон. Нэг хүнд ногдох малын тоо хамгийн багатай аймгаас 
эхлүүлэн жагсаав. 

 1. Улаанбаатар 0.09    6. Сэлэнгэ 3.93       11. Увс 6.39                      16. Завхан 8.19            21. Сүхбаатар 12.14 
 2. Орхон            0.61    7. Өмнөговь 5.89    12. Өвөрхангай 6.84        17. Дундговь 9.46       22. Булган 13.38
 3. Дархан          0.85     8. Дорнод 5.90        13. Говь-Алтай 7.00        18. Төв 10.27 
 4. Говьсүмбэр 3.32      9. Дорноговь 5.92   14. Баянхонгор 7.75        19. Хэнтий 10.37
 5. Баян-Өлгий 3.72      10. Ховд 5.93        15. Хөвсгөл 8.03             20. Архангай 12.10
41 Аймгууд болон Улаанбаатар хот дахь зарим гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнийг сар бүр улсын 

дунджаас хазайх хазайлтуудыг тодорхойлж нормчлогдсон утгыг тооцсон. (i-мах, гурил, сүү, цагаан будаан, 

элсэн чихэр, бензинийн үнэ) - 
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Хонины махны үнийн хувьд Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Өмнөговь болон Ховд аймгуудад 
хамгийн өндөр үнэтэй байгаа бол нэгд хүнд ногдох малын тоогоор45 хамгийн их баруун 
аймгуудын хувьд харьцангуй хямд байна.  

Гурилын үнэ Говь-Алтай, Баянхонгор, Увс зэрэг баруун бүс нутгийн аймгуудад харьцангуй 
өндөр байх хандлагатай байгаа бол цагаан будаа, элсэн чихэр зэрэг импортын бараа 
бүтээгдэхүүний хувьд Хөвсгөл болон Булган аймгуудад хамгийн өндөр үнэтэй байна.  

Мөн Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь зэрэг говийн нутгийн аймгуудад сүү хамгийн өндөр 
үнэтэй байна. Харин бензиний үнэ нь Улаанбаатар хотоос алслагдсан зайнаас хамаарч Баруун 
бүс нутгийн аймгуудад өндөр байх хандлага ажиглагдсан. Өргөн хэрэглээний импортын болон 
дотоодын хүнсний зарим бараа бүтээгдэхүүн ба бензиний үнийн дунджийг46 тодорхойлж 
аймгуудыг жагсаасан болно (Хүснэгт 3.1). 
Хүснэгт  3.1 Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн харьцуулалт 

№ Аймаг, нийслэл ЕРӨНХИЙ 
БАЙР 

Гурил 
/1кг/ 

Хонины 
мах /1кг/ 

Цагаан 
будаа /1кг/ 

Элсэн чихэр 
/1кг/ Сүү /1л/ АИ-92 /1л/ 

1 Ховд 19.8 20 22 19 19 17 22 
2 Хөвсгөл  18.7 22 18 21 22 12 17 
3 Өмнөговь 18.2 19 19 17 18 21 15 
4 Говь-Алтай 14.3 21 3 13 11 18 21 
5 Баян-Өлгий 14.5 6 10 15 21 16 19 
6 Завхан 13.8  3 8 9 14 19 20 
7 Булган 13.2 12 15 22 20 4 6 
8 Увс 13.2 17 7 11 16 10 18 
9 Архангай 13.2 4 17 20 15 13 10 

10 Дундговь 12.2 14 6 14 8 20 11 
11 Баянхонгор 11.7 18 1 8 17 14 12 
12 Дархан-Уул 11.3 15 20 16 12 2 3 
13 Улаанбаатар 11.2 8 21 18 13 6 1 
14 Х нтий 10.7 16 12 7 7 9 13 
15 Дорноговь 9.2 9 9 3 3 22 9 
16 Сүхбаатар 9.0 11 5 2 9 11 16 
17 Өвөрхангай 8.5 10 4 4 10 15 8 
18 Сэлэнгэ 7.2 7 14 12 4 1 5 
19 Төв 6.2 1 13 10 2 7 4 
20 Дорнод 6.2 3 12 1 5 3 14 
21 Говьсүмбэр 5.5 5 2 5 6 8 7 
22 Орхон 5.3 2 16 6 1 5 2 

 

*-Ерөнхий байрын утга бага байх нь өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ хямд байгааг илтгэнэ (Улаан-үнэтэй, ногоон хямд).  

                                                 
45  Нийт малын тоог “бод” малд шилжүүлснээр тооцсон. Нэг хүнд ногдох малын тоо хамгийн багатай аймгаас эхлүүлэн жагсаав.  

 

1. Улаанбаатар   0.09 6. Сэлэнгэ 3.93 11. Увс      6.39 16.Завхан  8.19 21. Сүхбаатар   12.14   

2. Орхон       0.61 7. Өмнөговь 5.89 12. Өвөрхангай   6.84 17. Дундговь  9.46 22. Булган    13.38 

3. Дархан       0.85 8. Дорнод 5.90 13. Говь-Алтай   7.00 18. Төв  10.27   

4. Говьсүмбэр      3.32 9. Дорноговь 5.92 14. Баянхонгор   7.75 19. Хэнтий  10.37  

5. Баян-Өлгий      3.72 10. Ховд  5.93 15. Хөвсгөл      8.03 20. Архангай  12.10 

46 Аймгууд болон Улаанбаатар хот дахь зарим гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнийг сар бүр улсын дунджаас хазайх хазайлтууды г тодорхойлж 
нормчлогдсон утгыг тооцсон. (i-мах, гурил, сүү, цагаан будаан, элсэн чихэр, бензинийн үнэ) 

 

- номрчлогдсон утгуудын 2012-2 сараас 2013-2 сар хүртэлх дундаж утгуудыг хамгийн ихээс хамгийн багаруу нь эрэмбэлж бүтээгдэхүүн тус бүрээр 1-22 
хүртэлх тоон утга ногдуулсан. 

 

 нормчлогдсон утгуудын 2012-2 сараас 2013-2 сар хүртэлх дундаж 
утгуудыг хамгийн ихээс хамгийн бага руу нь эрэмбэлж бүтээгдэхүүн тус бүрээр 1-22 хүртэлх тоон утга 
ногдуулсан.
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7 Булган 13.2 12 15 22 20 4 6
8 Увс 13.2 17 7 11 16 10 18
9 Архангай 13.2 4 17 20 15 13 10

10 Дундговь 12.2 14 6 14 8 20 11
11 Баянхонгор 11.7 18 1 8 17 14 12
12 Дархан-Уул 11.3 15 20 16 12 2 3
13 Улаанбаатар 11.2 8 21 18 13 6 1
14 Хэнтий 10.7 16 12 7 7 9 13
15 Дорноговь 9.2 9 9 3 3 22 9
16 Сүхбаатар 9.0 11 5 2 9 11 16
17 Өвөрхангай 8.5 10 4 4 10 15 8
18 Сэлэнгэ 7.2 7 14 12 4 1 5
19 Төв 6.2 1 13 10 2 7 4
20 Дорнод 6.2 3 12 1 5 3 14
21 Говьсүмбэр 5.5 5 2 5 6 8 7
22 Орхон 5.3 2 16 6 1 5 2

* - Åрөнхий байрын утга бага байх нь өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ хямд 
байгааг илтгэнэ (Улаан-үнэтэй, ногоон хямд).

Бүтээгдэхүүн тус бүрээр аймгуудыг жагсааж байр эзлүүлсэн бөгөөд 
бүтээгдэхүүнүүдийн хэрэглээг ойролцоогоор тогтмол байхаар ерөнхий байрыг 
тодорхойлж аймгуудыг жагсаав. Ерөнхий байраас харахад Ховд, Хөвсгөл, 
Өмнөговь аймгуудын хувьд өргөн хэрэглээний хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн 
болон бензиний үнэ хамгийн өндөр байна. Сэлэнгэ, Төв, Дорнод, Говьсүмбэр 
Орхон аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн хямд үнэтэй 
байна. 

Баруун бүсийн аймгуудад өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн тэр 
дундаа импортын бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ харьцангуй өндөр байгаа 
нь Улаанбаатар хот болон томоохон хилийн боомтуудаас алслагдсан, дэд 
бүтцийн хөгжил сул зэрэг нь тээврийн зардлын өртгийг нэмэгдүүлснээр бараа 
бүтээгдэхүүний үнийг өсгөдөг байх талтай. Дорноговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, 
Дорнод, Говьсүмбэр зэрэг хилийн боомттой болон боомтод ойр аймгуудад өргөн 
хэрэглээний хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний үнэ харьцангуй хямд байна. 

Орон нутаг дахь зарим хүнс болон бусад өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн хувьд Улаанбаатар хот болон Алтанбулаг, Замын-
Үүд зэрэг томоохон хилийн боомтоос алслагдсан, дэд бүтцийн хөгжил 
сул зэргээс хамаарч зарим аймгуудад импортын өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ өндөр байгаа бол ХАА-н салбар түлхүү хөгжсөн нэг 
хүнд ногдох малын тоо харьцангуй ихтэй аймгуудад мах, сүү зэрэг дотоодын 
хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ хямд байна. 
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3. ТӨСӨв

Орон нутгийн төсвийн орлого 2012 онд 856 тэрбумд хүрч нэгдсэн төсвийн 
орлогын 17.2%-г эзэлж байгаа бол төсвийн зарлага 745 тэрбумд буюу нэгдсэн 
төсвийн зарлагын 12.3%-ийг бүрдүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн 
салбарын хөгжлийн нөлөөгөөр эдийн засгийн өндөр өсөлтийг даган орон 
нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэж түүнчлэн улсын нэгдсэн төсөвт төвлөрүүлэх 
орлогын хэмжээ өсч байна. 

Зураг 12. орон нутгийн төслийн орлого Зураг 13. орон нутгийн төсвийн зардал

[111] 
 

Бүтээгдэхүүн тус бүрээр аймгуудыг жагсааж байр эзлүүлсэн бөгөөд бүтээгдэхүүнүүдийн 
хэрэглээг ойролцоогоор тогтмол байхаар ерөнхий байрыг тодорхойлж аймгуудыг жагсаав. 
Ерөнхий байраас харахад Ховд, Хөвсгөл, Өмнөговь аймгуудын хувьд өргөн хэрэглээний 
хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн болон бензиний үнэ хамгийн өндөр байна. Сэлэнгэ, Төв, Дорнод, 
Говьсүмбэр Орхон аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн хямд үнэтэй 
байна.  

Баруун бүсийн аймгуудад өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн тэр дундаа импортын бараа, 
бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ харьцангуй өндөр байгаа нь Улаанбаатар хот болон томоохон хилийн 
боомтуудаас алслагдсан, дэд бүтцийн хөгжил сул зэрэг нь тээврийн зардлын өртгийг 
нэмэгдүүлснээр бараа бүтээгдэхүүнийг үнийг өсгөдөг байх талтай. Дорноговь, Сүхбаатар, 
Сэлэнгэ, Дорнод, Говьсүмбэр зэрэг хилийн боомттой болон боомтод ойр аймгуудад өргөн 
хэрэглээний хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний үнэ харьцангуй хямд байна.  

Орон нутаг дахь зарим хүнс болон бусад өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн 
хувьд Улаанбаатар хот болон Алтанбулаг, Замын-Үүд зэрэг томоохон хилийн боомтоос 
алслагдсан, дэд бүтцийн хөгжил сул зэргээс хамаарч зарим аймгуудад импортын өргөн 
хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ өндөр байгаа бол ХАА-н салбар түлхүү хөгжсөн 
нэг хүнд ногдох малын тоо харьцангуй ихтэй аймгуудад мах, сүү зэрэг дотоодын хүнсний 
бараа, бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ хямд байна.  

4. ТӨСӨВ 
Орон нутгийн төсвийн орлого 2012 онд 856 тэрбумд хүрч нэгдсэн төсвийн орлогын 17.2%-г 
эзэлж байгаа бол төсвийн зарлага 745 тэрбумд буюу нэгдсэн төсвийн зарлагын 12.3%-ийг 
бүрдүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбарын хөгжлийн нөлөөгөөр эдийн 
засгийн өндөр өсөлтийг даган орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэж түүнчлэн улсын нэгдсэн 
төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ өсч байна.  
Зураг 4.1 Орон нутгийн төслийн орлого Зураг 4.2 Орон нутгийн төсвийн зардал 
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Эх үүсвэр: Сангийн яам    Эх үүсвэр: Сангийн яам

Орон нутгийн төсвийн хувьд 2002 онд батлагдсан хуулийн42 хүрээнд орон 
нутгийн удирдлагуудын төсөв захиран зарцуулах эрх хумигдаж харьяа салбарын 
яам, агентлагт төвлөрөх болсон. Энэ нь төсвийн төвлөрлийг нэмэгдүүлж засаг 
захиргааны нэгжийн төсвийн бие даасан байдлыг алдагдуулж орон нутгийн 
иргэдийн эрүүл мэнд, боловсрол, бүтээн байгуулалт, төрийн үйлчилгээ 
сайжруулах зэрэг шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, төсвийн зарцуулалтыг уян 
хатан шийдэх боломжгүй байсан. 

Орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх үүднээс “Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль”43, 2009 онд “Татварын тухай хууль”-д өөрчлөлт оруулж улсын төсөвт 
төвлөрдөг байсан цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал урамшил, тэдгээртэй 
адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогын албан татварын орон нутгийн 
төсвийн орлогод төвлөрүүлэх болсон. Мөн төв болон орон нутгийн төсвийн 
харилцааг сайжруулах, ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх зэрэг харилцааг шинэчлэн 
зохицуулахаар 2011 онд төсвийн тухай шинэ хууль44 батлагдсан. Энэхүү хууль, 
эрх зүйн арга хэмжээнүүд нь төсвийн төвлөрлийг сааруулж орон нутгийн 

42 “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль” -2002 онд УИХ-аас баталсан.
43 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуул”-ийг 

2005 онд баталсан ба 2007 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.
44 “Төсвийн тухай хууль” 
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төсвийн эрх мэдлийг нутгийн удирдлагад шилжүүлж төсвийн бие даасан байдал 
сайжирч төсвийг уян хатан үр ашигтай удирдах боломжийг бий болгосон. 

хүснэгт 3. орон нутгийн төслийн орлого, зарлагын харьцаа

Орхон          
Өмнөговь          
Дархан-Уул          
Сүхбаатар          
Сэлэнгэ          
Булган          
Төв          
Архангай          
Хөвсгөл          
Дорноговь          
Дорнод          
Хэнтий          
Дундговь          
Өвөрхангай          
Баян-Өлгий          
Говь-Алтай          
Завхан          
Увс         
Ховд          
Баянхонгор          
Говьсүмбэр          
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол. Будагдсан хэсэгт төсвийн орлого зарлагын харьцаа 1-ээс их 
утгатайг илэрхийлнэ.

Орон нутгийн төсвийн орлого зарлагын харьцааг авч үзвэл аж үйлдвэрийн 
томоохон төвүүд бүхий аймгуудаас Орхон, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгуудын 
хувьд төсвийн орлого нь төсвийн зардлаас давсан ба сүүлийн жилүүдэд улсын 
төсөвт орлого шилжүүлжээ. 

Харин хөдөө аж ахуйн салбар үйлдвэрлэл давамгайлсан аймгууд болох Сэлэнгэ, 
Булган, Төв аймгуудын хувьд 2008 он хүртэл улсын төсвөөс дэмжлэг авч байсан 
бол 2009 оноос хойш орлого зарлагын харьцаа нэгээс их болсон ба улсын төсөвт 
орлого шилжүүлэх боломжтой байна. Харин Дорноговь, Дорнод, Хэнтий, 
Сүхбаатар аймгуудын хувьд төсвийн орлого, зарлагын харьцаа 1-ээс их ба 
орлогоороо зарлагаа нөхөх боломжтой байна.
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4. САнхүүгИйн САлБАР

4.1. орон нутаг дахь санхүүгийн салбарын тойм

Орон нутаг дахь санхүүгийн салбарын активын хэмжээ 2013 оны I улиралд 
1,855 тэрбум, зээл 1,675 тэрбум, хадгаламж 799 тэрбум төгрөгт тус тус хүрчээ. 
Орон нутаг дахь банкны салбарын актив 2013 оны I улиралд 1,839 тэрбумд 
хүрсэн бөгөөд орон нутгийн санхүүгийн салбарын 99.1%-ийг эзэлж байна. 
Банкны салбарын зээлийн өрийн үлдэгдэл 1,662 тэрбумд хүрч орон нутаг дахь 
санхүүгийн салбарын зээлийн 99.3%-ийг бүрдүүлж байгаа бол хадгаламж 794 
тэрбумд хүрч санхүүгийн салбарын 99.4%-ийг эзэлж байна45. Иймээс орон 
нутгийн санхүүгийн салбарыг банкны сектороор төлөөлүүлэн авах боломжтой 
гэж үзэв.

хүснэгт 4. орон нутгийн санхүүгийн салбар

орон нутгийн санхүүгийн систем 
(2013-I улирал) АКТИв Зээл хАДгА лАмЖ

Санхүүгийн салбар (тэрбум ₮) 1855.6
100%

1674.9
100%

798.9
100%

Банк (тэрбум ₮) 1839.7 1662.8 794.3
Орон нутгийн санхүүгийн системд эзлэх % 99.1% 99.3% 99.4%
хЗх46 (тэрбум ₮) 9.6 7.4 4.6
Орон нутгийн санхүүгийн системд эзлэх % 0.5% 0.4% 0.6%
ББСБ (тэрбум ₮) 6.3 4.7  
Орон нутгийн санхүүгийн системд эзлэх % 0.4% 0.3%  

Эх үүсвэр: Монголбанк, СЗХороо

Харин орон нутаг дахь банкны салбарын актив 1.8 их наяд төгрөгт хүрч нийт 
банкны системийн 13.8%-ийг эзэлж байна. 2008 оныг хүртэл банкны активын 
хэмжээ эрчимтэй нэмэгдэж байсан боловч хямралын нөлөөгөөр 2009 онд 
эдийн засаг зогсонги байдалд орж улмаар орон нутгийн банкны салбарын үйл 
ажиллагаа хумигдахад хүргэсэн. Гэвч хямралын дараах жилээс эхлэн эдийн 
засаг сайжирснаар сүүлийн жилүүдэд орон нутаг дахь банкууд бага зэрэг томорч 
байна. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй банкуудын татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгийн хэмжээ 1.0 их наяд төгрөгт хүрч нийт банкны системийн 16.8%-ийг 
эзэлж байна.46

45 Монголбанк “Орон нутгийн санхүүгийн тайлан”
46 СЗХ
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Зураг 14. Банкны салбарын нийт актив Зураг 15. Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө

[114] 
 

  
 Эх үүсвэр: Монголбанк  Эх үүсвэр: Монголбанк 

Орон нутаг дахь банкууд тухайн салбарт тогтоосон зээлийн хязгаараас давсан хэмжээний 
зээлийн эх үүсвэрийг төвөөс татдаг нь богино хугацаанд шаардлагатай зээлийн нийлүүлэлт, 
хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж эдийн засагт сөргөөр нөлөөлдөг байх талтай. Орон нутаг дахь 
банкны салбар 2010 оныг эс тооцвол өөрийн эх үүсвэрээр зээлжүүлэлтээ санхүүжүүлж 
чаддаггүй байна. 

2013 оны I улирлын байдлаар орон нутаг дахь банкууд (Өмнөговиос бусад) өөрийн татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө зээлжүүлэлтээ бүрэн хангахад хүрэлцдэггүй бөгөөд төвөөсөө 
нэмэлт эх үүсвэр авч санхүүждэг байна. Орон нутаг дахь банкны салбарын зээлийн үлдэгдэл 
2013 оны I улирлын байдлаар 1.6 их наяд төгрөгт хүрч нийт банкны системийн 23.1%-ийг 
эзэлж байна. 
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Зураг 5.3 Зээл хадгаламжийн харьцаа Зураг 5.4 Харилцах, хадгаламж /Аймгуудаар/ 

  
 Эх үүсвэр: Монголбанк  Эх үүсвэр: Монголбанк 
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Эх үүсвэр: Монголбанк    Эх үүсвэр: Монголбанк

Орон нутаг дахь банкууд тухайн салбарт тогтоосон зээлийн хязгаараас 
давсан хэмжээний зээлийн эх үүсвэрийг төвөөс татдаг нь богино хугацаанд 
шаардлагатай зээлийн нийлүүлэлт, хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж эдийн засагт 
сөргөөр нөлөөлдөг байх талтай. Орон нутаг дахь банкны салбар 2010 оныг эс 
тооцвол өөрийн эх үүсвэрээр зээлжүүлэлтээ санхүүжүүлж чаддаггүй байна.

Зураг 16. Зээл хадгаламжийн харьцаа Зураг 17. харилцах, хадгаламж 
(Аймгуудаар)
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 Эх үүсвэр: Монголбанк  Эх үүсвэр: Монголбанк 

Орон нутаг дахь банкууд тухайн салбарт тогтоосон зээлийн хязгаараас давсан хэмжээний 
зээлийн эх үүсвэрийг төвөөс татдаг нь богино хугацаанд шаардлагатай зээлийн нийлүүлэлт, 
хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж эдийн засагт сөргөөр нөлөөлдөг байх талтай. Орон нутаг дахь 
банкны салбар 2010 оныг эс тооцвол өөрийн эх үүсвэрээр зээлжүүлэлтээ санхүүжүүлж 
чаддаггүй байна. 

2013 оны I улирлын байдлаар орон нутаг дахь банкууд (Өмнөговиос бусад) өөрийн татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө зээлжүүлэлтээ бүрэн хангахад хүрэлцдэггүй бөгөөд төвөөсөө 
нэмэлт эх үүсвэр авч санхүүждэг байна. Орон нутаг дахь банкны салбарын зээлийн үлдэгдэл 
2013 оны I улирлын байдлаар 1.6 их наяд төгрөгт хүрч нийт банкны системийн 23.1%-ийг 
эзэлж байна. 

Зураг 5.5 Зээлийн өрийн үлдэгдэл Зураг 5.6 Зээл өрийн үлдэгдэл /Аймгуудаар/ 
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 Эх үүсвэр: Монголбанк  Эх үүсвэр: Монголбанк 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-I

Зээл/ТТХ Зээл = ТТХ 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

С
эл

эн
гэ

 

Го
вь

сү
мб

эр
 

Д
ор

но
го

вь
 

Бу
лг

ан
 

Х
эн

ти
й 

Д
ор

но
д 

Ө
вө

рх
ан

га
й 

Д
ун

дг
ов

ь 

Ба
ян

хо
нг

ор
 

У
вс

 

Х
өв

сг
өл

 

Тө
в 

Д
ар

ха
н-

…
 

Х
ов

д 

Ба
ян

-Ө
лг

ий
 

С
үх

ба
ат

ар
 

За
вх

ан
 

А
рх

ан
га

й 

Го
вь

-А
лт

ай
 

О
рх

он
 

Ө
мн

өг
ов

ь 

Зээл/Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө Зээл = ТТХ 

Эх үүсвэр: Монголбанк    Эх үүсвэр: Монголбанк

2013 оны I улирлын байдлаар орон нутаг дахь банкууд (Өмнөговиос бусад) 
өөрийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө зээлжүүлэлтээ бүрэн хангахад 
хүрэлцдэггүй бөгөөд төвөөсөө нэмэлт эх үүсвэр авч санхүүждэг байна. Орон 
нутаг дахь банкны салбарын зээлийн үлдэгдэл 2013 оны I улирлын байдлаар 1.6 
их наяд төгрөгт хүрч нийт банкны системийн 23.1%-ийг эзэлж байна.
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Зураг 18. Зээлийн өрийн үлдэгдэл Зураг 19. Зээл өрийн үлдэгдэл (Аймгуудаар)
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 Эх үүсвэр: Монголбанк  Эх үүсвэр: Монголбанк 

Аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд бүхий Дархан-Уул аймагт 2013 оны I улирлын байдлаар 122 
тэрбум, Орхон аймагт 120 тэрбум, Өмнөговь аймагт 78 тэрбум мөн ХАА эрчимтэй хөгжсөн 
Сэлэнгэ аймагт 85 тэрбумын зээл олгогдоод байгаа ба эдгээр аймгуудад зээлийн хэмжээ 
хамгийн өндөр байна. Харин Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудад хамгийн бага буюу 27 тэрбум, 
17 тэрбум төгрөгийн зээл тус тус олгогдоод байна.  

Аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд бүхий аймгуудад зээл нь ДНБ-ий дунджаар 37%-г эзэлж 
байна. Харин ХАА хөгжсөн аймгуудад дунджаар 34%-тай байна. Иймд дараагийн бүлэгт 
эмпирик шинжилгээгээр санхүүгийн салбарын хөгжил нь орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд 
хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлохыг зорьсон. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк    Эх үүсвэр: Монголбанк

Аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд бүхий Дархан-Уул аймагт 2013 оны I улирлын 
байдлаар 122 тэрбум, Орхон аймагт 120 тэрбум, Өмнөговь аймагт 78 тэрбум 
мөн ХАА эрчимтэй хөгжсөн Сэлэнгэ аймагт 85 тэрбумын зээл олгогдоод байгаа 
ба эдгээр аймгуудад зээлийн хэмжээ хамгийн өндөр байна. Харин Дундговь, 
Говьсүмбэр аймгуудад хамгийн бага буюу 27 тэрбум, 17 тэрбум төгрөгийн зээл 
тус тус олгогджээ. 

Аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд бүхий аймгуудад зээл нь ДНБ-ий дунджаар 
37%-г эзэлж байна. Харин ХАА хөгжсөн аймгуудад дунджаар 34%-тай байна. 
Иймд дараагийн бүлэгт эмпирик шинжилгээгээр санхүүгийн салбарын хөгжил 
нь орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлохыг 
зорьсон.

4.2. эмпирик шинжилгээ

Санхүүгийн салбарын хөгжил болон эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлын талаарх 
онолын болон эмпирик судалгаа нь макро эдийн засгийн засагчдын сонирхлын 
төвд байсаар ирсэн. 1960-аад он хүртэл эдийн засгийн өсөлтийн үйл явцад 
нөлөөлөх санхүүгийн салбарын хөгжлийн үзүүлэлтэд бага ач холбогдол өгч 
байсан бол (Goldsmith, 1969), (McKinnon, 1973), (Shaw, 1973) нарын ажлууд 
нь орчин цагийн олон эдийн засагчдийн анхаарлыг татаж чадсан. Энэ төрлийн 
судалгааны ажлууд нь санхүү болон өсөлт оршин байгаа эсэх, санхүүгийн 
хөгжил болон эдийн засгийн өсөлт, санхүүгийн хөгжил болон эдийн засгийн 
өсөлт хоорондын учир шалтгааны чиглэл зэргийг тодорхойлохыг зорьдог. 

Patrick 1966 оны ажилдаа эдийн засгийн өсөлт нь санхүүгийн хөгжлийг 
дагуулдаг бол эрэлтийг дагасан (demand-following), харин санхүүгийн хөгжил нь 
эдийн засгийн өсөлтийг бий болгодог буюу нийлүүлэлтээр давамгайлах (supply-
leading) гэсэн санааг гаргаж ирсэн (Patrick, 1966). Түүний үзэж буйгаар хөгжлийн 
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эхэн үед санхүүгийн хөгжил нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгодог бол хожим 
эдийн засгийн өсөлт нь санхүүгийн салбарын хөгжлийг дагуулдаг. (Greenwood 
J., Jovanovic B., 1990) нар нь санхүүгийн хөгжил болон эдийн засгийн өсөлтөд 
хоорондын харилцан үйлчлэлийн динамик загварчиллыг хийсэн ба хоёр чиглэлт 
учир шалтгааны харилцан үйлчлэл байгааг онцолсон. Санхүүгийн зуучлал 
нь илүү мэдээллийг бий болгодог ба нөөцийн хуваарилалтыг сайжруулдаг. 
(Bencivenga V.r., Smith B.D., 1991) нар нь хөрвөх чадварын эрсдэлийг 
бууруулснаар банкны салбар нь эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэх 
боломжтой гэж үзсэн. 

Санхүүгийн салбарын хөгжил болон эдийн засгийн өсөлтийн хоорондын 
хамаарлыг олон улсын түвшинд судлахаас гадна эдийн засгийн салбарын 
түвшинд, пүүсүүдийн түвшинд, бүс нутгийн түвшинд судалгааны ажлууд ихээр 
хийгдсэн байдаг. Эдийн засгийн салбарын түвшинд хийгдсэн хамгийн чухал, 
ач холбогдол бүхий судалгааны ажлыг (rajan, r.G. and Zingales, L, 1998) нар 
хийсэн ба гадаад санхүүжилт нь салбарын өсөлтийг хурдацтайгаар өсөхөд 
чухал нөлөөг үзүүлж байна гэсэн дүгнэлтийг хийсэн. Харин пүүсийн түвшинд 
хийгдсэн судалгаагаар (Demirgüç-Kunt, A.V.Maksimovic, 1998) тухайн пүүс ашиг 
олох боломжит хөрөнгө оруулалтаар хязгаарлагддаг ба шаардлагатай гадаад 
санхүүжилт болон урт хугацаат санхүүжилтын шаардлага санхүүгийн систем 
хөгжсөн орнуудтай харьцуулахад өндөр байгааг харуулсан. 

Анхны олон улс хоорондын эмпирик судалгааг 1860-1963 оны хоорондох 35 
орны өгөгдөл дээр тулгуурлан хийсэн (Goldsmith, 1969). (King r.G., Levine r., 
1993а) нар нь 80 орны хувьд 1960-1989 оны хоорондох өгөгдөлд тулгуурлан 
санхүүгийн хөгжлийг илтгэсэн хэд хэдэн үзүүлэлтүүд болон эдийн засгийн 
өсөлт хооронд эерэг, ач холбогдол бүхий хамаарал оршин байгааг харуулсан. 
Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил нь мөн нэг хүнд ногдох дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний өсөлтөд эерэг нөлөөтэй байгааг харуулсан (Levine r., Zervos S., 
1996). 

Санхүүгийн хөгжил нь санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээний тоо хэмжээ, чанар 
болон үр ашгийн сайжралтыг илэрхийлдэг. Онолын эдийн засагчид санхүүгийн 
хөгжил болон эдийн засгийн өсөлтийн хоорондын хамаарлыг таамаглсан 
загварчлахыг оролддог бол эмпирик судлаачид санхүүгийн зуучлалын хувьд 
ялгаатай үзүүлэлтүүдийн тохирох эсэхийг шалгаж байдаг. 

Хэд хэдэн судалгааны ажлуудад санхүүгийн зуучлал болон эдийн засгийн 
өсөлтийн хамаарлыг судлахын тулд мөнгөний аггрегатыг сонгосон байдаг. 
Цөөн хэдэн үзүүлэлтүүд санхүүгийн системийн тухайн шинж чанарыг илтгэгч 
санхүүгийн гүнзгийрэл болон зуучлалыг илтгэж байдаг. Эхэндээ эмпирик 
судалгааны ажлууд санхүүгийн салбарын үзүүлэлтээр мөнгөний аггрегатуудын 
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(M1, M2, M3) ялгаатай төрлүүд болон нэрлэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
харьцааг авч үзэж байсан. (King r.G., Levine r., 1993а) нар нь систем дэхь 
санхүүгийн зуучлалын ялгаатай функцуудыг хэмжихийн тулд санхүүгийн 
хөгжлийг илэрхийлэгч хэд хэдэн үзүүлэлтүүдийг тооцоолсон. 

Санхүүгийн зуучлалын үзүүлэлтийг илтгэгч хоёрдох үзүүлэлтээр банкуудын 
актив нь банкуудын актив болон Төв банкны активд эзлэх хувиар авч үзсэн. 
Харин гуравдах хэмжигдэхүүнээр хувийн секторт олгосон зээл болон нийт 
зээлийн харьцааг авсан бол дараагийн хэмжүүрээр санхүүгийн бус хувийн 
секторт олгосон зээлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувиар тооцсон. 
Эдгээр үзүүлэлтүүд нь санхүүгийн үйлчилгээний түвшинд хангалттай 
илэрхийлж чадахгүй байсан тул (Calderon C, Liu L, 2003) нар нь санхүүгийн 
зуучлагч байгууллагаар хувийн секторт олгосон зээл болон дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний харьцааг авч санхүүгийн хөгжлийг илэрхийлэгч үзүүлэлтээр 
сонгосон. 

Санхүүгийн хөгжил болон эдийн засгийн өсөлтийн хоорондын хамаарлыг 
шалгасан судалгааны ажлуудад татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд суурилсан 
санхүүгийн үзүүлэлтийг харьцангуй цөөн ашигласан байдаг. Зээлд суурилсан 
санхүүгийн үзүүлэлт нь эдийн засгийн өсөлт санхүүгийн хөгжлийн хоорондын 
хамаарлыг татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд суурилсан үзүүлэлтээс илүүтэйгээр 
тогтвортой урт хугацаанд харуулдаг (Arestis P, Demetriades P, 1997). 

Судалгааны ажлын энэ хэсэгт орон нутагт санхүүгийн салбарын хөгжил нь 
эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлж байгааг 21 аймгийн 2002-2012 оны тоон 
өгөгдөлд тулгуурлан панель үнэлгээний аргаар шинжилсэн. Уг судалгааны 
ажилд санхүүгийн салбарын хөгжмийн үзүүлэлтийг сонгохдоо эдийн 
засгийн өсөлт болон санхүүгийн салбарын хөгжлийн хоорондын хамаарлыг 
урт хугацаанд тогтвортой илэрхийлж чадах (Arestis P, Demetriades P, 1997) 
үзүүлэлтээр орон нутагт олгогдсон зээлийн өрийн үлдэгдэл болон дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний харьцааг сонгож авсан. Мөн орон нутаг дахь санхүүгийн 
зуучлач байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашигтай байдал нь орон нутгийн 
эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох зорилгоор чанаргүй 
зээлийн өрийн үлдэгдэл болон нийт зээлийн харьцааг авч үзсэн. Орон нутаг 
дахь санхүүгийн салбарын хөгжил болон эдийн засгийн өсөлтийн хоорондын 
хамаарлыг судлахдаа доорх панель өгөгдөл бүхий эмпирик тэгшитгэлийг 
ашигласан. 

  log(yt) - log(yt-1) = α + log(yt-1) + βXt + ηt + et

Эмпирик тэгшитгэлийн хувьд тайлбарлагдагч хувьсагчаар аймгуудын нэг хүнд 
ногдох дотоодын ийт бүтээгдэхүүнийг (yt) авсан бол тайлбарлагч буюу экзоген 
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(Xt) хувьсагчдаар санхүүгийн салбарын хөгжлийг илэрхийлэгч үзүүлэлтүүдээр 
зээл, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцаа (LOAN), чанаргүй зээл нийт зээлийн 
харьцаа (NPL), төсвийн зардал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцаа (BUD_E), 
ажилгүйдлийн түвшин (UR), инфляци (INF), хүн амын үзүүлэлтийг хүн амын 
нягтшилын үзүүлэлтийг (DENS), байгаль цаг уурын нөлөөллийг тооцох үүднээс 
тухайн жилд орсон хур тунадасны хэмжээ (UR), мөн ААН-н тооны (ENT) өсөлт 
зэрэг үзүүлэлтийг сонгож авсан (Хавсралт 5.1). Энд нь аймгуудын хувьд үл 
ажиглагдах тогтмол нөлөөлийг (fixed effect) тэмдэглэв. Уг судалгааны ажлын 
нэг хэсэг болох санхүүгийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөллийг 
судлахдаа дээрх эмпирик тэгшитгэлийн үнэлгээг хийхдээ холимог хамгийн бага 
квадратын арга (pooled OLS), тогтмол нөлөөллийн (fixed effect), санамсаргүй 
нөлөөллийн (random effect) загваруудад тулгуурлан үнэлгээг хийсэн47. 

Эмпирик шинжилгээний үр дүн: 

Орон нутаг дахь санхүүгийн салбарын хөгжлийн үзүүлэлтээр зээл дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний харьцаагаар төлөөлүүлэн авсан. 

хүснэгт 5. эмпирик шинжилгээний үр дүн

Шинжилгээний үр дүн
Тайлбарлагч хувьсагчид:

Коэфф
[t-stat] Тайлбар

Зээл 0.003**
[1.99]

Зээл/ДНБ харьцаа 1 нэгжээр нэмэгдэхэд эдийн 
засгийн өсөлт 0.003 нэгж %-иар нэмэгдэж байна. 

Инфляци 0.006***
[2.62]

Инфляцийн түвшин 1%-иар нэмэгдэхэд эдийн 
засгийн өсөлт 0.006 нэгж %-иар нэмэгдэж байна. 

ААН-ийн тоо 0.002***
[2.16]

Орон нутгийн ААН-ийн тоо 1%-иар нэмэгдэхэд 
эдийн засгийн өсөлт 0.002 нэгж %-иар нэмэгдэж 
байна.

Хүн амын нягтшил 0.003***
[3.94]

Хүн амын нягтшил 1 нэгжээр нэмэгдэх нь эдийн 
засгийн өсөлтийг 0.003 нэгж %-иар нэмэгдүүлж 
байна.

Ажилгүйдлийн түвшин -0.007***
[-2.32]

Ажилгүйдлийн 1 нэгжээр нэмэгдэх нь эдийн 
засгийн өсөлтийг 0.007 нэгж %-иар бууруулж 
байна.

Төсвийн зардал - Статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарсан
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол: *-90%, **-95%, ***-99%-ийн итгэх интервалийг илтгэнэ. [ ]-t 
stat-ийг үзүүлэв.

47 Санхүүгийн салбарын хөгжлын орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөллийг судлахдаа 
эконометрик үнэлгээний хувьд энгийн аргачлалуудыг ашигласан ба санхүүгийн салбарын үзүүлэлтийн 
хугацааны хожимдолтой утгыг авсан нь үлдэгдэлтэй корреляцитай, тайлбарлагч хувьсагч тайлбарлагдагч 
хувьсагчтай харилцан хамааралтай байхыг үгүйсгэхгүй тул цаашид эконометрик үнэлгээний арга 
аргачлалын хувьд илүү гүнзгийрүүлж дээрх үүссэн байж болзошгүй алдаануудыг засварлах үүднээс 
димнамик панель загварт тулгуурлан GMM, 2SLS зэрэг аргыг ашиглах боломжтой. 
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Зээлжүүлэлт нэмэгдэж санхүүгийн салбарын хөгжил сайжрах нь эдийн засгийн 
өсөлтөд эерэгээр нөлөөлж байна. Тус судалгааны хамрах хугацаанд орон 
нутгийн инфляцийн түвшин нь орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихүйц 
хэмжээнд байна. Орон нутагт ажилгүйчүүдийн тоо нэмэгдэж, ажилгүйдлийн 
түвшин өсөх нь эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Мөн судалгааны хугацаанд орон нутагт төвлөрсөн төсвийн тогтолцоотой 
байсан тул орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийн хооронд тогтвортой хамаарал 
ажиглагдсангүй. 2013 оноос “Төсвийн тухай хууль” хэрэгжиж эхэлснээр төсвийн 
төвлөрлийг сааруулж орон нутгийн төсөв болон эдийн засгийн өсөлтийн хооронд 
хамаарал ажиглагдах магадлалтай.

Бусад тайлбарлагч хувьсагчид нь статистикийн хувьд ач холбогдолгүй болон 
үнэлгээний аргын сонголтуудаас хамаарч тэмдэгийн ялгаатай үр дүнгүүд 
гарч байгаа нь өсөлтөд нөлөөлөгч урт хугацааны тогтвортой хамаарал оршин 
байхгүйг илэрхийлж байна.

ДүгнэлТ

Уг судалгааны ажлын хүрээнд орон нутгийн эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн 
бүтэц болон бүтцийн шилжилт, санхүүгийн салбарын тойм судалгааг хийж 
санхүүгийн салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг аймгуудын эдийн засгийн 
онцлог болон орлоготой уялдуулан судаллаа. 

Орон нутагт тухайн аймгийн эдийн засгийн онцлогт тохирсон үйлдвэржилтийн 
төрөлжилт болон өргөжилтийг бий болгож, түүнчлэн ЖДҮ-г (ААН-н тоо 
нэмэгдэх нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлж байгаа нь эмпирик 
шинжилгээгээр харагдсан) эрчимтэй хөгжүүлснээр аймгуудын өрсөлдөх чадвар 
дээшлэхээр байна. 

Тухайлбал уул, уурхай аж үйлдвэр хөгжсөн аймагт түүнийг дагасан ЖДҮ-г 
хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй эрчимтэй хөгжсөн аймгуудад ноос, ноолуур, 
мах, сүүний чиглэлээр түүхий эд боловсруулах болон эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх шаардлагатай байна. 

Аж үйлдвэр болон ХАА-д түшиглэсэн ЖДҮ-н хөгжлийг даган үйлчилгээний 
салбарын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой. Иймд үйлчилгээний салбарын хөгжлийг 
дэмжин, эдийн засгийн үр ашигтай бүтцийг бий болгох нь зүйтэй. 

Үйлчилгээний салбарын хувьд тухайн орон нутагт эдийн засгийн илүү үр 
өгөөжтэй тогтолцоог бий болгохын зэрэгцээ татварын бодлогоор дэмжих 
шаардлагатай байна. Тухайлбал орон нутагт зочид буудал, зоогийн газрын үйл 
ажиллагааг сайжруулж аялал жуулчлал, худалдаа үйлчилгээний томоохон 
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төвүүдийг байгуулах, тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 
нэгжийн татварыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх гэх мэт.

Орон нутагт гол бараа бүтээгдэхүүний үнэ тухайн аймаг дахь эрэлт, хэрэглээнээс 
гадна нийслэл хотоос алслагдсан байдал буюу дэд бүтцээс шалтгаалж ялгаатай байна. 
Иймд худалдаа, аялал жуулчлал болон бусад үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэхийн 
тулд орон нутагт зам тээвэр, агуулахын үйлчилгээг сайжруулах, аймгууд болон 
нийслэлийг холбосон дэд бүтцийг илүү сайжруулах шаардлагатай байна. 
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хАвСРАлТ

хавсралт 1. хот, хөдөөгийн ядуурлын түвшин

ßдуурлын хамралтын хүрээ
2007-2008 2009 2010 2011 2012

Улсын дундаж 35.2 38.7 39.2 33.7 27.4
Хот 26.9 30.6 32. 28.6 23.2
Хөдөө 46.6 49.6 47.8 43.4 35.5

Хавсралт 2. Зарим бараа бүтээгдэхүүний жилийн дундаж үнэ (2012-2 сараас 2013-2 сар)

[121] 
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Хавсралт 3.1 Зарим бараа бүтээгдэхүүний жилийн дундаж үнэ /2012-2 сараас 2013-2 сар/ 
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хавсралт 3. эмпирик шинжилгээн дэх үзүүлэлтүүдийн тайлбар

Тайлбарлагдач хувьсагч: 
Yt Тэмдэглэгээ Тайлбар

Эдийн засгийн өсөлт log(yt / (yt-1) Нэг хүнд ногдох бодит ДНБ-ний өсөлт

Тайлбарлагч хувьсагчид: 
Xt
Зээл Loan, Loanp-1 Зээл, ДНБ-ий харьцаа, хожимдолтой утга

Чанаргүй зээл NPL Чанаргүй зээл, нийт зээлийн харьцаа
Төсвийн зардал Bud_e Төсвийн зардал, ДНБ-ий харьцаа
Ажилгүйдэл Urate Ажилгүйдлийн түвшин

Инфляци INF Хэрэглээний үнийн индексийн жилийн 
өөрчлөлт

ААН-ийн тоо eNT ААН-ийн тооны өсөлт

Хур тунадасны хэмжээ INV Тухайн жилд орсон хур тунадасны 
хэмжээний логарифмтай утга

Хүн амын нягтшил DeNS Хүн амын нягтшилын хэмжээний 
логарифмтай утга

хавсралт 4. Санхүүгийн гүнзгийрэл ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал
Тайлбарлагдагч хувьсагч:
Нэг хүнд ногдох ДНБ-ний өсөлт
Хугацаа: 2002-2012 он Pooled OLS Fixed effect Random effect Pooled OLS Fixed effect Pooled OLS Fixed effect Pooled OLS Fixed effect 
Тайлбарлагч хувьсагчид:
Тогтмол 1.03 1.93 1.03 - 0.99 1.97 - 4.0
ДНБ-ний өмнөх үеийн утга -0.13 -0.39 -0.13 - -0.46 -0.24 -0.51 -0.49 -0.59

[-3.38] [4.18] [-3.80] [-3.45] [-3.26] [-6.63] [-7.22] [-7.51]
Санхүүгийн салбарын гүнзгийрэл
Зээлийн өрийн үлдэгдэл - 0.003** - 0.006** - - 0.01 0.008 0.01

(Зээл/ДНБ) [1.99] [2.04] [3.92] [4.01] [4.71]
Санхүүгийн салбарын үр ашиг
Чанаргүй зээл - - -0.007* -0.03* - - -0.018* - -

(Ч.зээл/нийт зээл) [-1.79] [-2.05] [-1.70]
Төсвийн зардал - -0.01** - - - -0.01* -0.01 -0.01 -0.05

(Төс/ДНБ) [-1.57] [-2.49] [-5.34] [-4.81] [-4.57]
Ажилгүйдлийн түвшин -0.007* - -0.007 - - - - - -

[-2.32] [-2.61]
Инфляци 0.006 0.008 - - - 0.008 - 0.008 0.008

[2.62] [3.57] [2.62] [3.78] [3.59]
Хүн амын нягтшил 0.003 - 0.003 - - -0.005* -0.10 -

[3.94] [4.43] [-1.63] [-3.59]

ААН-н тоо - - - 0.09* 0.42* 0.10** 0.29* - -
[1.68] [1.77] [2.16] [1.79]

R-squared 0.21 0.44 0.21 0.17 0.43 0.40 0.66 0.65 0.71
S.E. of regression 0.19 0.16 0.19 0.26 0.22 0.14 0.11 0.11 0.11
Sum squared resid 6.14 4.32 0.20 2.59 0.27 1.06 0.60 0.93 0.77
Durbin-Watson stat 2.04 1.93 2.04 1.87 1.91 1.79 1.88 1.83 2.01
Prob(F-statistic) 0.00 0.00 0.00 0.005 0.00 0.00 0.00 0.00

66.64 63.70 19.08 35.78 15.2**
Chi-Sq. d.f. 20 9 4 6 8

Бүх 21 аймаг Ө ндөр орлоготой
 5 аймаг

Дундаж орлоготой
 7 аймаг

Бага орлоготой 
9 аймаг

Hausman test:  Chi-Sq. 

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол: *-90%, **-95%, ***-99%-ийн итгэх интервалийг илтгэнэ. [ ]-t 
stat-ийг үзүүлэв.

***

***

***

***

***

***
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1. хßТАД улСын ТАлААРх ТовЧ ТАнИлцуулгА

1.1. газар нутаг

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ) нь дэлхийн хамгийн их хүн ам 
суурьшсан, Орос болон Канад улсын дараа орох гурав дахь том газар нутагтай 
улсын нэг. Газар нутгийн хэмжээ нь 9 сая 600 мянган хавтгай дөрвөлжин метр 
квадрат бөгөөд Ази тивийн нийт газар нутгийн 21.9%-ийг эзлэн оршдог байна. 

Хятад улс нь зүүн Азид оршиж, Хойд Солонгос, Орос, Монгол зэрэг улстай 
газраар, Өмнөд Солонгос, Япон, Тайвань улсуудтай далайгаар нийтдээ 14 улстай 
хиллэх бөгөөд хилийн зурвасын урт нь ойролцоогоор 22 мянган километр 
байдаг. Уулархаг бүс нутагтай баруун хэсэгт нийт хүн амын 6% амьдардаг бол 
зүүн хагаст нь нийт хүн амын 94% амьдардаг48. Нийт газар нутгийн 70 орчим 
хувь нь уулархаг бөгөөд үүнээс 33% уул нуруу, 26% их хавтан, 10% нь толгод 
байдаг байна. 

1.1.1. Газарзүйн байршил

Хятадын хойд болон өмнөд захын цэг хоорондоо 5,500 орчим километр бөгөөд 
хойд захын цэг нь Мүө Хе суурингаас хойших Хэй Лунжян мөрний гол, хамгийн 
өмнөд захын цэг нь Зен Му Аншад юм. Харин баруун захын цэг нь Узьбек уулын 
аманд байхад, хамгийн зүүн захын цэг нь Үссүри болон Хэй Лун Жян мөрний 
уулзвар дээр байдаг. 

Зураг 1. газарзүйн тогтоц

2005 оны байдлаар нийт газар нутгийн 
15% буюу 1 сая 400 мянган хавтгай 
дөрвөлжин газар нутгийг газар 
тариалангийн зориулалттай ашигласан 
байна. Байгаль орчны тогтоц, цаг 
уурын өөрчлөлтөөс шалтгаалан буга, 
гөрөөс, баавгай, чоно, гахай зэрэг 
зэрлэг амьтад нь баруун, зүүн бүсийн 
хооронд ихээр нүүдэллэдэг байна. 

Хятадад нийтдээ 50 мянга гаруй 
гол горхитой ба ихэнх нь баруунаас 
зүүн тийш урсаж Номхон далайд 
цутгадаг. Амазон болон Нили мөрний 
дараа орох дэлхийн гурав дахь том 

гол Янгци нь 6,300 километр урттай. Нийт газар нутгийн 40 орчим хувь нь 
хуурайшилттай бөгөөд ихэнх гол горхи нь цөлжилтөөс болж ширгэсэн байна.

48 (Barry, 2007)

Эх үүсвэр: //www.trailsofindochina.com/
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1.1.2. Уур амьсгал

Хятад улс нь уртраг, өргөрөг, далайн түвшнээс дээш өргөгдсөн байдал зэргээс 
хамаарч 22 мужийн цаг агаарын байдал харилцан адилгүй байдаг байна. 
Их газрын болон далайн уур амьсгал зонхилох бөгөөд борооны улирал нь 
ерөнхийдөө салхитай байдаг. Зуны туршид, зүүн Азийн халуун чийгтэй уур 
амьсгал зонхилдог. Өвөр Монгол болон Хейлонгжинг (Heilongjiang) мужид 
хамгийн хүйтэн байдаг бол Хайнань (Hainan) арал нь халуун орны уур амьсгалтай. 

Өвөр Монгол болон Хейлонгжинг мужид нэгдүгээр сард дунджаар цельсийн -30 
градус, харин долдугаар сард цельсийн +18 градусаас хэтэрдэггүй байна. Гэтэл 
Хайнан мужид нэгдүгээр сард цельсийн +17 градус, долдугаар сард цельсийн +28 
градусаас дээш байдаг. Хятадын байгаль орчны гол асуудал нь цөлжилт бөгөөд 
дэлхийд хэмжээгээрээ тавд тооцогдох цөл тус улсад байдаг байна. 

1.2. Засаг захиргааны зохион байгуулалт

БНХАУ нь Лаос, Вьетнам, Куб зэрэг улсуудтай адил дэлхий дээрх социалист 
системтэй дөрвөн улсын нэг юм. Хятадын засгийн газар нь интернет, хурал 
цуглаан хийх, хэвлэлийн эрх чөлөө, хүн амын нөхөн үржих эрх, шашин шүтэх 
эрх чөлөөг хязгаарладаг байна. Нэг намын тогтолцоотой бөгөөд нийгэм, эдийн 
засаг нь зах зээлийн эдийн засаг руу аажим шилжиж буй дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний (ДНБ) хэмжээгээрээ дэлхийн хоёр дахь том эдийн засагтай 
гэгдэх орон юм49. 

Зураг 2. Засаг захиргааны нэгж

Сонгуулийн систем нь шаталсан 
хэлбэртэй, хууль тогтоох 
байгууллага нь Бүх Ардын 
төлөөлөгчдийн хурал, гүйцэтгэх 
засаглалын дээд байгууллага нь 
Төрийн зөвлөл юм. 

Засаг захиргааны хувьд 22 
мужтай бөгөөд Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын (НҮБ) гишүүн бус 
Тайванийг өөрийн 23 дахь муж 
хэмээн үздэг. Өөртөө засах 5 орон, 
төвөөс захирах 4 хот (Бээжин, 
Тянжин, Шанхай, Чуньчинь), 2 
онцгой эрхт нутгаас (Хонг Конг, 

Макао) бүрддэг. 1997 онд Англиас Хонконгийг, 1999 онд Португалиас буцааж 
авсан Макао нь “Нэг улс, хоёр систем” гэж нэрлэгдэхүйц өөртөө засах эрхтэй.
49 www.wikipedia.org 

Эх үүсвэр: //www.trailsofindochina.com/
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1.3. хүн ам

Хятад улс нь дэлхийн хамгийн их хүн амтай үндэстэн юм. Коммунист засгийн 
газар 1949 онд засгийн эрхэнд гарснаар хоол тэжээлийн дутагдал, хүн амын 
өвчлөлт зэрэгт анхаарал хандуулснаар нас баралтын түвшин буурах хандлагатай 
болсон байна. 1950-аад оны дунд үед төрөлтийн түвшин жилд дунджаар хамгийн 
багадаа хоёр орчим хувьтай байсан нь Хятадын хүн ам огцом өсөхөд гол нөлөө 
үзүүлсэн гэж судлаачид дүгнэдэг байна. 

Тухайн үеийн хүн амын төрөлтийн түвшин буурахгүй байсан шалтгааныг өрхүүд 
хүүхдийн тоог чухалчлан үздэг байсантай холбон тайлбарладаг. 1950-1970 оны 
хооронд Хятадын хүн амын төрөлтийн оргил үе байсан бөгөөд тухайн үеийн 
жилийн дундаж төрөлтийн түвшин нь 2.5 орчим хувьтай байсан байна. Хүн 
амын төрөлтийн түвшин 1970-1981 оны хооронд ойролцоогоор 2.8%-1.3% хүртэл 
буурсан бөгөөд уг бууралтыг эдийн засагчид хүн ам зүйн шилжилттэй холбон 
тайлбарладаг. 

Зураг 3-т Хятадын нийт хүн амын өсөлтийн түвшин, хот болон хөдөөний хүн 
амын динамикийг харуулсан. 1963-1969 оны хооронд хүн амын өсөлтийн түвшин 
дунджаар 2.6% хувьтай байсан бол 1972-1981 оны хооронд хүн амын өсөлт буурч 
1.6%-д хүрсэн байна. Энэхүү өсөлтийн түвшин буурахад гол нөлөө үзүүлсэн 
хүчин зүйл Хятадын засгийн газраас хэрэгжүүлж эхэлсэн “Нэг өрх, нэг хүүхэд” 
бодлоготой шууд хамааралтай. 1981-1988 оны хооронд хүн амын өсөлтийн 
түвшин өсөх хандлагатай харагдаж байгаа нь 1960-аад оны дунд үеийн хүн амын 
өндөр өсөлтийн түвшинтэй холбоотой. Хүн амын тоо нэмэгдэхийн хирээр нэг 
километр квадрат нутагт ногдох хүний тоо улам бүр нэмэгдсээр байна. 

Энэхүү үзүүлэлтийн хувьд 1961 онд нэг километр квадрат нутагт 70 хүн ногдож 
байсан бол дөчин жилийн дараа буюу 2011 он гэхэд хоёр дахин нэмэгдсэн 
төлөвтэй байна (Зураг 4). 

Зураг 3. нийт хүн ам, хүн амын өсөлтийн түвшин

Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

78

Засгийн газраас бүх нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эм, эмнэлгийн хэрэгслээр 
хангах, эрүүл мэндийн суурь нөхцөлүүдийг сайжруулсны үндсэнд 1950 оны эхэн 
үед дундаж наслалт 41 байсан бол 2010 онд 73 болж өссөн дүнтэй байна (Зураг 
4). 

Зураг 4. хүн амын нягтаршил, дундаж 
наслалт

Зураг 5. хүн амын насны суварга (2011) 

Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар 2011

Хятадын хүн амын насны бүтцийг 2011 оны байдлаар харуулсан бөгөөд 199650 
оны хүн амын насны суваргатай харьцуулахад суурь нь нарийхан, гол хэсгээрээ 
өргөн бүтэцтэй болсон байна (Зураг 5).

2. хßТАДын мАКРо эДИйн ЗАСгИйн Тойм

2.1. Бодит эдийн засаг 

Хятадын эдийн засаг 1911 оныг хүртэл өндөр бүтээмжтэй уламжлалт хөдөө 
аж ахуйн салбараас ихээхэн хамааралтай байсан бөгөөд тухайн үед нийт хүн 
амын 90 орчим хувь хөдөө орон нутагт газар тариалан эрхэлж амьдарч байжээ. 
Өндөр бүтээмжтэй хөдөө аж ахуйн салбар нь хөдөлмөрийг ихээр шаардах болж, 
усжуулалтын суваг, үр тариагаа бордох зэрэг хүчин зүйлээс хамааралтай байсан. 
Хүн амын өсөлтийн түвшин нэмэгдэж, эдийн засгийн өсөлт явагдахын хэрээр 
хүн амыг хоол хүнсээр хангах асуудал тулгарсан нь өндөр бүтээмжтэй хөдөө аж 
ахуйн секторыг халах суурь болж өгчээ. 1911 оны хувьсгалын дараагаар нийгэм 
эдийн засгийн шинэ үе эхэлсэн нь 1912-1937 оны хоорондох аж үйлдвэржилтийн 
эхний суурийг тавьжээ. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн бусад секторуудыг 
хөгжүүлэх, орчин үеийн аж үйлдвэржилтийн үе нь эхэлсэн байна. 

Энэ хугацаанд хөдөө аж ахуй болон боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалтыг 
засгийн газраас хийж эхэлсэн бөгөөд энэ үеийг “Нанжин”-гийн эрин үе гэж 

50 Хавсралт 71-ээс харна уу.
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нэрлэдэг. 1933 онд Хятадын нийт хөдөлмөрийн хүчний 0.4% нь ажиллаж байсан 
хэдий ч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2%-ийг үйлдвэрлэсэн бөгөөд 1912-1936 
оны хооронд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний жилийн дундаж өсөлт нь 8-9% 
байжээ.

Бүх ардын хурал 1949 оны аравдугаар сард байгуулагдсанаас хойш социалист 
эринг (1949-1978) эхлүүлсэн байна. Энэхүү социалист эриний нөлөөгөөр 
1952-1978 оны хооронд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний жилийн дундаж өсөлт 
11.5%-тай байсан бөгөөд энэ хугацаанд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх 
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувийн жин 18%-44% хүрч өссөн бол хөдөө 
аж ахуйн салбарын эзлэх хувь 51%-28% болтлоо буурсан дүнтэй байна. Мөн 
эдийн засгийн хөгжлийн стратегийг 1958-1972 оны хооронд боловсруулсан 
бөгөөд үүний эхнийх нь гадаад эдийн засгаас хамааралтай бус эдийн засгийн 
хурдацтай өсөлтийг бий болгох. Харин хоёр дахь зорилго нь барууны хөгжингүй 
орнуудын адил нэг хүнд ногдох орлого болон хүн амын амьдралын нөхцөлийг 
дээшлүүлэхэд чиглэгдэж байжээ.

Зөвлөлт холбоот улс болон БНХАУ-уудын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа 
муудсаны үр дүнд ЗХУ-аас ирэх техник болон инженерийн туслалцаа тасарсан 
нь тухайн үеийн эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлсөн байна. 1966-1968 оны 
хооронд “Соёлын хувьсгал” нэртэй хөдөлгөөнийг засгийн газраас өрнүүлж, их 
дээд сургуулиудыг хаасан нь боловсон хүчний дутагдалд ороход нөлөө үзүүлжээ 
(Зураг 6).

1976 онд Хятад улсын удирдагч Мао нас барсан, байгалийн гамшигт үзэгдэл 
болох газар хөдлөлт болсон зэрэг үйл явдал нь эдийн засгийн өсөлт буурахад 
гол нөлөө үзүүлсэн байна. 1990 оны эхэн үе болон сүүлийн хагаст мөн эдийн 
засгийн өсөлт удаашрахад Зөвлөлт холбоот улсын харьяа байсан улсууд тусгаар 
тогтнолоо зарласан, Азийн санхүүгийн хямрал зэрэг хүчин зүйлстэй холбоотой. 

Зураг 6. эдийн засгийн өсөлт

 
Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org
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2008 оны дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр эдийн засгийн 
өсөлтийн түвшин буурах хандлагатай болсон байна. Энэ үед Хятадын 
экспорт болон импорт буурсан, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт багассан, 
ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн зэрэг сөрөг үр дагавар эдийн засагт ихээр 
бий болж ирсэн байна. Хятадын эрх баригчид мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлэх 
замаар 586 тэрбум долларыг зарцуулж, хэрэглээг дэмжин ажиллажээ. Үүний 
үр дүнд дэлхийн эдийн засгийн хямралыг огцом бууралтын нөлөөг сааруулж 
чадсан байна. Зураг 7-д дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг салбарын ангиллаар 
задлан харуулсан ба 1979 онд эдийн засгийн шинэчлэл хийснээс хойш, дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүн дэх эдийн засгийн салбаруудын бүтэц өөрчлөгдөж эхэлсэн 
байна. 1978-1984 оны хооронд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэх хөдөө аж ахуйн 
салбарын эзэлж буй хувь дунджаар 31%-тай байсан бол 2005-2011 оны хооронд 
11% болтлоо буурсан дүнтэй байна. 

Зураг 7. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(салбараар)

Зураг 8. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(зардлын арга)

Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org 

Харин эсрэгээрээ үйлчилгээний салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх 
хувь 1978-1984 оны хооронд дунджаар 23%, 2005-2011 оны хооронд дунджаар 
42% болж өсжээ51. Хятад улсын эдийн засаг 2013 оны байдлаар эдийн засгийн 
өсөлт явагдаж, үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний салбарт өсөлт ажиглагдах хэдий 
ч хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт буурах хандлагатай байна. 

51 Эдийн засгийн өсөлтөд салбаруудын үзүүлж буй нөлөөллийг Хавсралт 7-3-аас харна уу.
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Шигтгээ 1.

хятадын нүүрсний зах зээл

хүснэгт 1-т дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үйлдвэрлэл болон хэрэглээг дүрслэн харуулсан 
байна. Хятад улс 2010-2012 оны хооронд дунджаар дэлхийн нүүрсний үйлдвэрлэлийн 45%-ийг 
үйлдвэрлэж байсан бол 2013-2014 оны хооронд дунджаар 47%-ийг үйлдвэрлэх төлөвтэй байна. 
Харин 2010-2012 оны хооронд дунджаар дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний хэрэглээний 48%-ийг 
мөн Хятад улс ганцаараа хэрэглэж байгаа бөгөөд 2013-2014 оны хооронд дунджаар 49%-ийг нь 
хэрэглэх төлөвтэй байна. 

хүснэгт 1. Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үйлдвэрлэл, хэрэглээ

нүүрсний эрэлт, нийлүүлэлт 
(сая метрик тонн) 2010 2011 2012 2013* 2014*

Дэлхийн нүүрсний үйлдвэрлэл 7,244 7,678 7,870 8,133 8,458
Хятад 3,180 3,488 3,621 3,785 3,980
Дэлхийн нүүрсний хэрэглээ 7,253 7,694 7,828 8,110 8,372
Хятад 3,352 3,67 3,825 3,986 4,165
Тэнцэл -9 -16 43 24 86

Эх үүсвэр: World Bank; Economist Intelligence Unit

Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнийг доорх хүснэгтээр харуулсан бөгөөд 2013-2014 оны 
хооронд нэг метрик тонн нүүрсний үнэ дунджаар 107 доллар байх төлөвтэй байна. Хятад улс нь 
дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үйлдвэрлэл болон хэрэглээний гол тоглогч улс болсон нь дээрх 
хүснэгтээс харагдаж байгаа бөгөөд Хятадын эдийн засгийн төлөв байдлаас хамаарч дэлхийн зах 
зээл дээрх нүүрсний үнэ хэлбэлзэх хандлага ихээхэн ажиглагдах болсон (eIU report (2013)). 

хүснэгт 2. Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнэ (доллар/метрик тонн)

нүүрсний үнэ52 2010 2011 2012 2013* 2014*
Нэгдүгээр улирал 128.99 113.65 93.00 105.00 110.00
Хоёрдугаар улирал 120.57 95.54 92.00 102.00 115.00
Гуравдугаар улирал 121.32 89.40 96.00 105.00
Дөрөвдүгээр улирал 114.91 86.87 98.00 108.00
Жилийн эцэст 121.45 96.36 94.75 105.00

Жилийн өөрчлөлт 22.7 20.65 1.68 0.82

Эх үүсвэр: World Bank; Economist Intelligence Unit.52

2.2. Төсөв

Зураг 9-д Засгийн газрын орлого болон зардал, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 
эзлэх төсвийн тэнцлийн эзлэх хувийг дүрслэн харуулсан байна. 2000-2011 оны 
хооронд төсвийн тэнцэл алдагдалтай буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
1.5% орчим хувийг эзэлж байна. 2000-2007 оны хооронд Хятадын засгийн газар 
төсвийн алдагдалтай байсан хэдий ч төсвийн алдагдлыг бууруулах бодлого 
баримтлан ажилласны үр дүнд 2007 онд төсвийн тэнцэл ашигтай гарсан байна. 

52 Австралийн нүүрсний зах зээлийн ханш
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Харин 2008-2009 оны хооронд дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын 
нөлөөгөөр гадаад худалдаа буурсан, эдийн засгийн өсөлт буурч байсан тул 
засгийн газраас эрэлтийг урамшуулах бодлого хэрэгжүүлж засгийн газрын 
зардлаа нэмэгдүүлсэн. Үүний үр дүнд дахин төсвийн алдагдалтай гарсан хэдий ч, 
дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
багасгаж чадсан байна53. 

Зураг 9. Засгийн газрын орлого, зардал

Эх үүсвэр: Азийн хөгжлийн банк

Шинжээчдийн үзэж байгаагаар 2012 онд төсвийн алдагдал (ДНБ-д эзлэх %) 
1.6% байна гэж үзэж байгаа бөгөөд 2013-2017 оны хооронд 1.7% болтлоо өсөх 
хандлагатай байна гэж таамаглаж байна. Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын салбарт төсвөөс ихээр мөнгө зарцуулахаар төлөвлөжээ54. 

2.3. эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийн шалтгаан

Хятад улсын эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийн шалтгаан нь юу байсан бэ? 
гэдэг асуулт дээр судлаачид ихээхэн маргадаг бөгөөд дараах нийтлэг хариултыг 
олсон байна. Хятад улс 34 жилийн өмнө буюу 1979 онд эдийн засгийн шинэчлэл 
хийснээс хойш дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй орны тоонд орж чадсан 
байна. Эдийн засгийн энэхүү хурдацтай өсөлтийн шалтгааныг олон улсын эдийн 
засагч, эрдэмтэн судлаачид дотоодын хадгаламж болон гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтаар санхүүжсэн их хэмжээний хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн 
хурдацтай өсөлттэй холбон тайлбарладаг.

Эдийн засгийн шинэчлэл хийх үед дотоодын хадгаламжийн хэмжээ дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний 32%-тэй тэнцэж байсан бөгөөд эдгээр хадгаламжууд нь 
төрийн өмчийн байгууллагуудын бий болгосон ашиг байсан. Эдийн засгийн 
шинэчлэл хийсний үр дүнд өрхүүдийн болон төрийн өмчийн байгууллагуудын 

53 (Morrison, 2013)
54 (economist Corporate Network, 2011)
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хуримтлалыг нэмэгдүүлж чадсан байна. 

Их хэмжээний хадгаламж нь Хятадын дотоодын хөрөнгө оруулалтыг хурдацтай 
өсгөхөд түлхэц үзүүлсэн бөгөөд 2010 оны байдлаар дотоодын хадгаламж болон 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хоорондох харьцаа 54 орчим хувьд хүрсэн 
дүнтэй байна. Эдийн засгийн өсөлт нь хурдацтай өсөхөд нөлөөлсөн өөр нэгэн 
хүчин зүйл нь үйлдвэрлэлийн өсөлт юм. Засгийн газрын хараа хяналтад байсан 
салбарууд болох үйлчилгээ, худалдаа, хөдөө аж ахуйн салбаруудын нөөцийг 
үр ашигтай дахин хуваарилсантай шууд холбоотой гэж эдийн засагчид үздэг. 
Тодруулбал, хувийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг ихээр дэмжин ажиллаж, 
өрсөлдөөнийг бий болгох замаар пүүсүүдийн бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн 
байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудын өндөр хөгжсөн технологийг эдийн засагтаа 
хурдацтай нэвтрүүлснээр хөдөлмөр болон капиталын бүтээмжийг ихээр өсгөсөн 
нь эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийн суурь болсон байна. 

1991-1994 оны хоорондох эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийн шалтгаан нь 1991 
онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.2 орчим хувийг эзэлж байсан гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (цэвэр) 1992 онд 6.2% болтлоо өссөнтэй холбоотой 
(Зураг 10). 2009 онд хөрөнгө оруулалт буурч, эдийн засгийн өсөлт нь удаашрахад 
гол нөлөө үзүүлсэн бөгөөд 2013 онд нийт тогтмол хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
нэмэгдэх хандлагатай байна. 

Зураг 10. гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт Зураг 11. нийт хөрөнгө оруулалт 
(салбараар)

Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар 2011

Зураг 11-д 2003-2011 оны хоорондох нийт хөрөнгө оруулалтыг салбаруудаар 
харуулсан бөгөөд 2007 оны байдлаар боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт 
32%, үл хөдлөх хөрөнгөнд 24%-ийн хөрөнгө оруулалт тус тус хийсэн байна. 
Харин 2011 оны байдлаар боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт 33%, үл хөдлөх 
хөрөнгийн салбарт 26%-ийн хөрөнгө оруулалт хийж 2007 оноос өссөн байдалтай 
байна. 
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3. хßТАДын САнхүүгИйн САлБАРын Тойм

3.1. Санхүүгийн зах зээл

Төрийн өмчит байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт ихээр хийж буй нь эдийн 
засгийн хурдацтай өсөлтийн үндэс болж өгсөн байна (Зураг 12). Учир нь 
санхүүгийн системд капиталын үр ашигт байдлыг тэнцвэртэй тараажээ. 
Санхүүгийн зах зээлийн үүрэг нь бизнесийн байгууллагуудыг санхүүжүүлэх 
байсан бөгөөд өнгөрсөн арав гаруй жилийн хугацаанд санхүүжилтийн хэмжээг 
өсгөсөн байна. 

Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын дараа санхүүгийн зах зээл дээрх 
хөрөнгийн зах зээлийн эзлэх хувь өсөх хандлагатай байна55. Хятадын санхүүгийн 
системд банкны салбар голлох үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд 2018 оны сүүл гэхэд шинэ 
Basel III-ийн хөрөнгийн шаардлагыг хангахаар ажиллаж байна. Зарим банкуудын 
хувьд 2012 оны 9 дүгээр сар гэхэд 2018 оны зорилтод түвшиндээ хүрсэн төлөвтэй 
байна. 

Зураг 13-т Шанхайн хөрөнгийн биржийн индексийг харуулсан бөгөөд эхний 
зураас буюу 2007-2008 оны хоорондох индекс өсөлт нь тухайн үеийн хөрөнгийн 
зах зээлийн хөөсрөлтийг харуулж байна. Харин 2008-2009 хооронд Шанхайн 
хөрөнгийн биржийн индекс уналтад орсон бөгөөд энэ нь тухайн үеийн 
дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралтай давхцаж байгаа юм. 2009 оноос хойш 
ерөнхийдөө хөрөнгийн зах зээл сэргэх хандлагатай болж байгааг доорх зурагнаас 
харж болохоор байна. 

Зураг 12. Дотоодын нийт хадгаламж Зураг 13. Шанхайн хөрөнгийн биржийн 
индекс

Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org

55 Хавсралт 7-6-аас харна уу.
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3.2. мөнгөний бодлого

Зураг 14-т мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт болон мөнгөний нийлүүлэлт 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцааг харуулсан болно. 2008 оны дэлхийн 
санхүү эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
буурсантай холбоотойгоор эрх баригчид нь мөнгөний зөөлөн бодлого явуулж 
хэрэглээг дэмжих замаар эдийн засгийн өсөлтийн бууралтыг сааруулж чадсан 
байна. 

Зураг 14. мөнгөний нийлүүлэлт 

Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org

Зураг 15-д Хятадын инфляцийн түвшинг 2004-2012 оны хооронд улирлаар 
харуулсан бөгөөд 2008 онд инфляцийн түвшин өссөн шалтгааныг нь тухайн 
үеийн эдийн засгийн хэт халалттай холбон тайлбарладаг. Харин 2009 онд 
дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр дефляцитай гарч эхэлсэн 
бөгөөд засгийн газраас эрэлтийг урамшуулах бодлого хэрэгжүүлсэн байна. 
Энэхүү эрэлтийг урамшуулах бодлогын үр нөлөө 2011 онд илэрч инфляцийн 
түвшинг бага зэрэг хөөрөгдсөн байна. Одоогийн байдлаар56 Хятад улсад 
инфляцийн дарамт бага байгаа бөгөөд Хятадын Төв банк буюу Ардын банк 
2013 оны дөрөвдүгээр улирлаас эхлэн бодлогын хүүгээ нэмэх төлөвтэй байна. 
Бодлогын хүүгээ нэмж буй шалтгаан нь үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ өссөн, засгийн 
зардал нэмэгдсэн зэрэг хүчин зүйлтэй холбон тайлбарлаж байна. 

56 2013 оны 5 сарын байдлаар
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 Зураг 15. Инфляци  Зураг 16. хадгаламж, зээлийн хүү

[133] 
 

нөлөөгөөр гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсантай холбоотойгоор эрх баригчид нь мөнгөний 
зөөлөн бодлого явуулж хэрэглээг дэмжих замаар эдийн засгийн өсөлтийн бууралтыг сааруулж 
чадсан байна.  

Зураг 3-3: Мөнгөний нийлүүлэлт  

 
Эх үүсвэр:  www.data.worldbank.org 

Зураг 3-4:д Хятадын инфляцийн түвшинг 2004-2012 оны хооронд улирлаар харуулсан бөгөөд 2008 
онд инфляцийн түвшин өссөн шалтгааныг нь тухайн үеийн эдийн засгийн хэт халалттай холбон 
тайлбарладаг. Харин 2009 онд дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр дефлацитай 
гарч эхэлсэн бөгөөд засгийн газраас эрэлтийг урамшуулах бодлого хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү 
эрэлтийг урамшуулах бодлогын үр нөлөө 2011 онд илэрч инфляцийн түвшинг бага зэрэг 
хөөрөгдсөн байна.  Одоогийн байдлаар61 Хятад улсад инфляцийн дарамт бага байгаа бөгөөд 
Хятадын Төв банк буюу Ардын банк 2013 оны дөрөвдүгээр улирлаас эхлэн бодлогын хүүгээ нэмэх 
төлөвтэй байна.  Бодлогын хүүгээ нэмж буй шалтгаан нь үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ өссөн, засгийн 
зардал нэмэгдсэн зэрэг хүчин зүйлтэй холбон тайлбарлаж байна.  

Зураг 3-4: Инфляци Зураг 3-5: Хадгаламж, зээлийн хүү 

  
Эх үүсвэр: OECD Economic Surveys China (2013) Эх үүсвэр:  www.data.worldbank.org 

                                                 
61 2013 оны 5 сарын байдлаар 
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Эх үүсвэр: OECD Economic Surveys China (2013) Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org

Урсгал тэнцэл болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт буурсан зэргээс 
үүдэн гадаад валютын зах зээл ихээхэн өөрчлөлттэй байсан. 2012 оны 12 дугаар 
сарын байдлаар гадаад валютын нөөцийн хэмжээ 3.1 их наяд ам доллартой 
бөгөөд ДНБ-ний 39 орчим хувьтай тэнцүү байна (Зураг 16). 

 Зураг 17. валютын ханш (usd/yuan) Зураг 18. гадаад валютын нөөц

Эх үүсвэр: www.data.worldbank.org Эх үүсвэр: OECD Economic Surveys China (2013)

1997 оны Азийн санхүүгийн хямралын үед Хятад улс дефляцитай байсан бөгөөд 
тухайн үед засгийн газраас дэд бүтцийн салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулалт 
хийх замаар ханшаа тогтмол түвшинд барьж чадсан байна (Зураг 17). 2005 оны 
7 сарын 21-ны өдөр хөвөгч ханшийн системтэй болсон бөгөөд энэ нь АНУ-ыг 
гадаад худалдааны ихээхэн алдагдалд оруулсан байна. 

4. хßТАДын гАДААД хуДАлДААны Тойм

4.1. экспорт, импорт

Хятадын худалдааны хамгийн том түнш улсуудыг доорх зурагнуудад харуулав 
(Зураг 19, Зураг 20). Хятадын экспортын хэмжээ 1979-2011 оны хооронд 14 
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тэрбум ам.доллароос 1.9 их наяд ам.доллар болтлоо өсжээ. 1990-2011 оны 
хооронд экспортын жилийн дундаж өсөлт 19.5%, импортын жилийн дундаж 
өсөлт 18.4% байсан. Экспорт болон импортын хэмжээ 2009 онд дэлхийн санхүү 
эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр буурсан. 2009 онд Хятад нь Герман улсыг 
гүйцэж дэлхийн хамгийн том экспортлогч улс болсон бөгөөд дэлхийн хоёрдогч 
том импортлогч гүрэн юм.

 Зураг 19. экспорт, улсуудаар (хувь)  Зураг 20. Импорт, улсуудаар (хувь)

Эх үүсвэр: Азийн хөгжлийн банк Эх үүсвэр: Азийн хөгжлийн банк

2004-2008 онуудын хооронд гадаад худалдааны илүүдэлтэй байсан боловч 2009-
2011 онд буурсан хандлагатай байна. 2008 онд худалдааны тэнцэл хамгийн өндөр 
цэгтээ буюу 298.1 тэрбум ам.доллар байсан бол 2009 онд 195.7 тэрбум болж 
буурчээ. Гадаад худалдааны хувьд экспорт болон импорт нэмэгдэж, юанийн 
ханш 2013 оны сүүлийн хагаст долларын эсрэг чангарах төлөвтэй байна.

Зураг 21. гадаад худалдааны тэнцэл (их наяд доллар)

Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар 2011

Хятадын хямд өртөгтэй ажиллах хүч нь олон улсад өрсөлдөхүйц үйлдвэрлэгч 
болгож чадсан бөгөөд 2010 оны байдлаар дунджаар 1 цагийн ажлын хөлс 2 
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ам.доллар байсан. Энэхүү үзүүлэлт АНУ-ын хувьд 35 ам.доллар байдаг. Хятадын 
импортлож авдаг бүтээгдэхүүнүүд нь ихэвчлэн жижиг тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгсэл байдаг бөгөөд үүнийгээ нийлүүлж угсраад эцсийн бүтээгдэхүүн 
болгосны дараа экспортод гаргадаг байна (Хүснэгт 3, Хүснэгт 4). 

хүснэгт 3. экспортын гол бараа бүтээгдэхүүн 
(2011)

хүснэгт 4. Импортын гол бараа бүтээгдэхүүн 
(2011)

Тайлбар Тэрбум 
доллар

Хувийн 
жин

Өөрчлөл-
тийн хувь 
2011/2010

Нийт экспорт 1,899.3 100 20.3%
Электрон бараа 
(компьютер, 
түүний дагалдах 
хэрэгсэл)

445.8 23.5 14.6%

Машин механизм 353.9 18.6 14.2%
Нэхмэл хувцас 80.2 4.2 20.2%
Сүлжмэл хувцас 63.1 3.3 16%
Оптик, фото, 
кино зураг авалт, 
эмнэлэг ба мэс 
заслын багаж, 
аппарат, сэлбэг 
дагалдах хэрэгсэл

60.7 3.2 16.5%

Тавилга 59.4 3.1 17.3%
Төмөр ба гангийн 
бүтээгдэхүүн 51.2 2.7 30.8%

Төмөр замаас 
бусад машин, 
тоног төхөөрөмж

49.6 2.6 29.2%

Хуванцар 45.5 2.4 30.9%
Усан онгоц 43.7 2.3 8.5%

Тайлбар Тэрбум 
доллар

Хувийн 
жин

Өөрчлөл тийн 
хувь 2011/2

10
Нийт импорт 1,741.4 100 24.9%
Электрон 
бараа 351.0 20.2 11.6%

Ашигт 
малтмал, 
газрын тос

273.5 15.7 45.2%

Машин 
механизм 199.6 11.5 15.8%

Хүдэр 150.7 8.7 39.5%
Оптик, фото, 
кино зураг 
авалт, эмнэлэг 
ба мэс заслын 
багаж, аппарат, 
сэлбэг дагалдах 
хэрэгсэл

65.3 3.8 32.2%

Хуванцар 70.2 4.0 10.2%
Химийн 
бүтээгдэхүүн 63.2 3.6 31.0%

Зэс 54.3 3.1 18%
Онцгой 
ангиллын 
бүтээгдэхүүн

49.5 2.8 168.5%

Эх үүсвэр: (Morrison, 2013)     Эх үүсвэр: (Morrison, 2013)

5. хßТАДын нИйгмИйн САлБАРын Тойм

5.1. орлого хуваарилалт, жини индекс

2010 оны OeCD57-ийн Хятадын эдийн засгийн тойм судалгаагаар орлогын тэгш 
бус байдал өндөр байсан. Хятадад орлогын тэгш бус байдал өндөр байгаа хэдий 
ч өмнөх онуудтай харьцуулахад өсөлт нь буурсан байна. 2013 оны нэгдүгээр 
сард Хятадын статистикийн үндэсний хорооноос өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 
анх удаагаа нэг хүнд ногдох орлогын тэгш бус байдлын судалгааг хийжээ. 
Судалгаагаар 2008 онд нэг хүнд ногдох орлогын тэгш бус байдал оргил цэгтээ 
хүрсэн бөгөөд харин буурах хандлагатай байна. Орлогын тэгш бус байдал 
нэмэгдэхэд хэд хэдэн хүчин зүйл гол нөлөө үзүүлсэн байна. 

57 Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны орнууд
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Хотын бүсэд өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд орлогын тэгш бус байдал буурах 
хандлагатай байгаа бөгөөд үүнд эрүүл мэндийн халамж, цалингийн өсөлт голлон 
нөлөөлсөн байна. Хүн амын нийт орлогын 10% болон 90%-ийг эзэмшиж байгаа 
өрхүүдийн орлогын харьцаа хотын бүсэд буурах хандлагатай байна. 

Зураг 22. Жини коэффициент Зураг 23. Өрхийн орлогын тэгш бус байдал58 

Эх үүсвэр: OECD Economic Surveys China (2013) Эх үүсвэр: OECD Economic Surveys China (2013)

Улсын хэмжээнд энэхүү харьцаа мөн буурах хандлагатай байна. Өнгөрсөн хэдэн 
жилийн хугацаанд бүс нутгуудын хоорондох орлогын тэгш бус байдал буурч, 
улмаар мужуудын ядуу хэсгийн орлогын өсөлт болон бүтээмж дээшилсээр байна. 
Далайд гарцгүй бүс нутагт шинээр үйлдвэрүүд баригдсанаар, далайн эрэг хавийн 
бүс нутаг руу шинээр суурьших иргэдийн хөдөлгөөн буурсан дүр зурагтай 
байна. 2011 он гэхэд, 1990 оны орлогын тэгш бус байдалтай харьцуулахад 
буурсан байна. 2013 оны 2 дугаар сард хэрэглээний өсөлт болон орлогын тэгш 
бус байдлын талаар бүс нутгийн засаг захиргааны нэгж, нийгмийн хамгаалал 
хүний нөөцийн яам, сангийн яам, үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хороо зэрэг 
байгууллагууд хуралдсан байна.58 

Хуралдааны гол зорилго нь өрх гэрийн орлогын түвшинг өсгөх гурван 
санал боловсруулсан байна. Үүнд: 1) санхүүгийн зах зээлийн шинэчлэлийг 
тасралтгүй хэрэгжүүлэх бөгөөд зээлийн хүүний түвшинг бууруулж, урт хугацаат 
болон богино хугацааны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, 2) төрийн өмчид 
байгууллагуудын ашгийн нормыг нэмэгдүүлж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
0.15%-д хүргэх, 3) 2015 он гэхэд засгийн газрын зүгээс хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээг одоогийн түвшнээс 40% өсгөх төлөвлөгөөтэй байна. 

5.2. Засаглалын чанар

Засаглал нь тухайн улсын аливаа төрийн байгууллагын нийгмийн сайн сайхны 
төлөө хэрэгжүүлж буй бодлого болон институциудаар тодорхойлогдоно гэж 

58 Хүн амын орлогын 10% болон 90%-ийг эзэмшиж байгаа өрхүүдийн харьцаа
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үзжээ (Kaufmann, 2005). Дэлхийн банк, Дэлхийн эдийн засгийн форум зэрэг олон 
улсын судалгааны байгууллагууд засаглалын чанарыг хэмжих тал дээр нэлээдгүй 
судалгааны ажил хийсэн байна. 

хүснэгт 5. Засаглалын чанар

Засаглалын индекс 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Дуу хоолой ба 
хариуцлагатай байдал59 -1.50 -1.69 -1.67 -1.65 -1.65 -1.63 -1.64

Улс төрийн тогтвортой 
байдал60 -0.49 -0.57 -0.52 -0.51 -0.55 -0.76 -0.70

Засгийн газрын үр ашигт 
байдал61 -0.09 0.12 0.22 0.19 0.13 0.12 0.12

Зохицуулалтын байдал62 -0.13 -0.19 -0.16 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20
Хуулийн хэрэгжилт63 -0.49 -0.57 -0.47 -0.35 -0.34 -0.35 -0.43
Авилгын хяналт64 -0.64 -0.51 -0.59 -0.54 -0.54 -0.61 -0.62

Эх үүсвэр: www.info.worldbank.org

Дэлхийн банкны хувьд засаглалын чанарыг тодорхойлж, хэмжих чиглэлд маш 
олон судалгааны ажил хийсэн бөгөөд үүний үр дүнд 1996 оноос хойш засаглалын 
чанарыг гурван үндсэн талбарт хэмжиж эхэлсэн байна. Тэд засаглалын чанарыг 
хэмжихдээ 6 үзүүлэлтийн хувьд харьцуулалт хийх замаар засаглалын чанарыг 
тодорхойлсон байна. 

Эдгээр 6 засаглалын үзүүлэлт тус бүр -2.5-аас 2.5-ийн хооронд тоон утгаа авах ба 
2.5 руу ойрхон байх тусам тухайн улсын засаглалын чанар сайн байгааг илтгэнэ. 
Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын аль нэг засаглалын индексийн тоон утга -2.5 руу 
ойр байснаар институцийн чанар доогуур түвшинд байгааг харуулна. 

Хүснэгт 5-д Хятад улсын засаглалын индексийг харуулсан бөгөөд 2011 оны 
байдлаар 6-н индикатораас 5-н индикатор нь сөрөг утгатай буюу засаглалын 
чанар доогуур байгааг илтгэж байна. Засгийн газрын үр ашигт байдал буюу 
нийгмийн үйлчилгээний чанар, засгийн газрын амлалтад итгэх итгэлийг 
илэрхийлсэн индекс эерэг утгатай байна.596061626364

59 Улс төр, соёлын болон хүний эрхийг илэрхийлнэ.
60 Засгийн газарт учирч болох буюу төрийн өөрчлөлтөд хүргэж болох хүчирхийллийн аюул заналыг 

харуулдаг.
61 Нийгмийн үйлчилгээний чанар, улс төрийн дарамтаас иргэд ангид байх боломж, нийгмийн бодлогын 

томьёолол болон хэрэгжүүлэлтийн чанар, Засгийн газрын амлалтанд итгэх итгэлийг илэрхийлнэ.
62 Засгийн газрын зөв эдийн засгийн бодлого томьёолох, хэрэгжүүлэх чадвар болон хувийн секторын 

хөгжлийг урамшуулах зохицуулалтыг харуулна.
63 Эдийн засгийн агентуудын нийгэмд үйлчилж байгаа хуульд итгэлтэй байх ба сахин биелүүлдэг байх, 

ялангуяа цагдаа, шүүх, гэрээний биелэлтийн чанарыг илэрхийлнэ.
64 Төрийн эрх мэдлийг өөрийн хувийн эрх ашиг, сонирхлын төлөө ашиглах явдал болон түүний дотор том, 

жижиг авилгын аль алиныг нь, хэргийн илрүүлэлтийг харуулдаг.
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5.3. Ажиллах хүч, ажилгүйдлийн түвшин

Хөдөлмөрийн зах зээлийг Хятадын засгийн газраас хянаж байсан бөгөөд 
хөдөлмөрийн насны хүн ам хот, хөдөө ажиллах гэсэн хоёрхон сонголттой байсан 
бол 1990 оны дунд үеэс эхлэн энэхүү байдал өөрчлөгдөж эхэлсэн байна. 2011 
оны байдлаар 764 сая хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаа бөгөөд нийт ажиллагсдын 
35% нь хөдөө аж ахуйн салбар, 30% нь үйлдвэрлэлийн салбар, үлдсэн 36% нь 
үйлчилгээний салбарт тус тус ажиллаж байна. 

Зураг 24. нийт ажиллагсад Зураг 25. Ажиллагсад (салбараар)

Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар (2011) Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар (2011)

Харин 2006 онд эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 763 сая байсан бол 2011 оны байдлаар 
785 саяд хүрсэн байна. Хотын ойролцоо бүс нутгуудад бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 
хувь 2009 онд 4.3%, 2011 онд 4.1% болж буурсан хандлагатай байна.

Шигтгээ 2.

цалингийн дундаж түвшин

Зураг 26-д Хятад улсын салбаруудын дундаж болон улсын дундаж цалинг харуулсан болно. 
Салбаруудын дундаж цалингийн түвшин 2003-2011 оны хооронд өсөх хандлага ажиглагдаж 
байгаа бөгөөд мэдээллийн технологи болон санхүүгийн зуучлалын салбарын цалингийн түвшин 
бусад салбаруудаас хурдацтай өссөн дүр зураг ажиглагдаж байна. 

Зураг 26. Салбаруудын жилийн дундаж цалин

Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар (2011)
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Хятадын засгийн газрын 12 дахь жилийн таван жилийн төлөвлөгөөнд улсын дундаж цалингийн 
түвшин 2015 он гэхэд 40 хүртэл хувиар нэмэгдүүлэх төлөвтэй байгаа. Барилгын салбарын 
жилийн дундаж цалингийн түвшин нь 2011 оны байдлаар дунджаар 32 мянган юань байна. 
Барилга болон хөдөө аж ахуйн салбарын жилийн дундаж цалингийн түвшин нь улсын дунджаас 
доогуур байгаа шалтгаан нь хөдөлмөр эрхэлж буй ажилчдаас ур чадвар бага шаарддагтай 
холбоотой байх талтай.

6. хßТАД, монголын хАРИлцАА

6.1. хятад ба монголын эдийн засаг

Монгол Хятад хоёр улс эрт дээр үеэсээ эдийн засаг, түүх, соёлын харилцаатай 
улсууд билээ. Хоёр улсын хамтын ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд улс төр, нийгэм, 
эдийн засгийн хүрээнд харилцан ашигтайгаар өрнөж тэр дундаа худалдаа, 
хөрөнгө оруулалтын салбарт эрчимтэй сайжирч байна. Одоогоор хоёр орны 
хооронд худалдаа хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 
буй 100 гаруй гэрээ хэлэлцээр байгаа бөгөөд хоёр орны харилцаа түүхэн дээд 
шатандаа явж байна гэж хэлж болно.

БНХАУ болон Монгол хоёр орон 1949 оны 10-р сарын 16-ны өдөр дипломат 
харилцаа тогтоосноос хойш хоёр орны харилцаа зарим нугарал бүдрэлийг 
өнгөрөөсөн боловч найрсаг хөршийн харилцаа нь гол шугам болсоор ирсэн. 
Хоёр орны хооронд нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ 1994 онд Улаанбаатарт 
батлагдсан нь хоёр орны харилцааг сайжруулах чухал алхам болсон ба хоёр 
улс хоорондын харилцаагаа 2003 онд харилцан итгэлцэлд суурилсан нөхөрсөг 
хөршийн харилцаа хэмээн тодорхойлсон. Монгол Улс, БНХАУ-ын ЗГ-
уудын хамтарсан худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 
ажиллагааны ажлын хэсэг 1991 оноос хойш тогтмол уулзалт зохион байгуулах 
замаар худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг ханган ажилладаг.

6.2. гадаад худалдаа

Хятад улс нь Монгол Улсын худалдааны хамгийн том түнш болох доорх 
зурагнуудаас (Зураг 27, Зураг 28) харагдаж байгаа бөгөөд 1990 онд Монгол 
Улсын БНХАУ-тай хийсэн худалдаа нийт худалдааны эргэлтийн 1.5 хувь 
байсан бол 2012 онд энэ нь 53.0 хувь болон нэмэгджээ65. Хятад улс Монгол 
Улсыг Тяньжинь хотын боомтоор дамжуулан Ази Номхон далайн болон бусад 
далайгаар дамжин худалдаа хийх бололцоо олгодог. Хятад улс руу 2005 оны 
байдлаар экспортын 48%-ийг, 2013 оны 1-р сарын байдлаар экспортын 91%-ийг 
гаргасан байна. 

65  
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Зураг 27. экспорт, улсуудаар (хувь) Зураг 28. Импорт, улсуудаар (хувь)

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо

Монгол Улсаас Хятад улсад голлон уул уурхайн бүтээгдэхүүн, түүхий эд 
экспортолдог (Зураг 29) бол БНХАУ-аас Монгол Улсад хүнсний бүтээгдэхүүн 
хоол хүнс, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн худалдаалдаг байна (Зураг 30). 
Зэсийн баяжмал 2006 оны байдлаар нийт экспортын 41%, 2011 оны байдлаар 
20%-ийг тус тус экспортод гаргажээ. Орос улсаас түлш, бензин импортоор 
оруулж ирдэг бөгөөд 2013 оны 1-р сарын байдлаар нийт импортын 41% нь түлш, 
бензин импортоор оруулж ирсэн байна. 

Зураг 29. экспортын гол бараа бүтээгдэхүүн 
(хувь)

Зураг 30. Импортын гол бараа бүтээгдэхүүн 
(хувь)

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо

Өргөн хэрэглээний бараа болон хоол хүнсний бүхий л бүтээгдэхүүнийг Хятад 
улсаас импортоор авч байгаа тул Хятад улсын инфляцийн түвшин манай улсын 
инфляцийн түвшинд нөлөөлөх магадлалтай. 
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Шигтгээ 3.

Инфляцийн хамаарал

Зураг 31-д Монгол болон Хятад улсын 2004-2012 оны хоорондох инфляцийн динамикийг 
харуулсан бөгөөд зурагнаас харахад манай улсын инфляци Хятад улсын инфляцийн хандлагатай 
төстэй байна. Тодруулбал, Хятадын инфляцийн түвшин өсвөл тодорхой хугацааны дараа манай 
улсын инфляци өсч байгаа нь харагдаж байна.

Зураг 31. Инфляцийн хамаарал

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

2011 онд манай улсын инфляци Хятадын инфляцийн хандлагаас өөр чиглэлтэй байсан нь 
дотооддоо засгийн газрын зүгээс зохицуулалтын арга хэмжээ авсантай холбоотой. Тухайлбал 
манай улсын хувьд нөөцийн махыг зах зээлийн үнээс хямдралтай үнээр зарсан нь инфляци 
буурахад нөлөөлсөн байна.
Хятадын хувьд дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын үед мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмсэн 
нь хямралын дараагаар инфляци өсөхөд гол нөлөө үзүүлсэн бөгөөд тухайн үед хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнэ мөн нэмэгдсэн байна.
Хятад улсын инфляцийн түвшин манай улсын инфляцийн түвшинд нөлөөлж байгаа эсэхийг 
гранжерийн учир шалтгааны тест болон скаттер шинжилгээгээр харсан болно10. Гранжерийн 
учир шалтгааны тестийн үр дүнгээс харахад Хятадын инфляцийн түвшин Монгол Улсын 
инфляцийн түвшинд нөлөөлдөг гэсэн үр гарч байна.

хүснэгт 6. гранжерийн тест (инфляци)

гранжерийн тест F-статистик Магадлал

Хятадын инфляцийн түвшин Монгол 
Улсын инфляцид нөлөөлдөггүй 2.67 0.06

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Хятад улс нь дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үйлдвэрлэл болон хэрэглээний 
50 хүртэлх хувийг үйлдвэрлэж, хэрэглэдэг улсын хувьд дэлхийн зах зээл дээрх 
нүүрсний үнэд нөлөөлөх магадлал улам бүр нэмэгдсээр байна. 2013 оны 1-р сард 
Монголын засгийн газар болон “Чалко”-гийн хооронд хийсэн гэрээнд асуудал 
гарсны улмаас манай улсын нүүрсний экспортод тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж 
байна (Зураг 32). 
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Зураг 32. нүүрсний экспорт, 
нүүрсний үнийн индекс

Зураг 33. MMC үнийн индекс

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо Эх үүсвэр: www.bloomberg.com 

Гэрээний маргаантай байдлаас үүдэн Монголын уул уурхайн компаниудын 
хөрөнгийн бирж дээрх үнийн индекс буурч эхэлсэн сөрөг үр дагавар гарч байна. 
Мөн түүнчлэн нүүрсний экспорт буурсантай холбоотойгоор гадаад худалдааны 
тэнцэл ихээхэн алдагдалтай байна. Зураг 34-т Хятад улс руу импортолсон 
нүүрсний хэмжээг харуулсан бөгөөд 2013 оны эхний улирлын байдлаар 20 сая 
орчим метрик тонн нүүрс импортолсон байна. Харин Австрали улсын хувьд мөн 
хугацаанд 70 сая орчим метрик тонн нүүрс импортолжээ. 

Зураг 34. БнхАу-ын нүүрсний импорт Зураг 35. БнхАу-ын коксжсон нүүрсний 
импорт, улсаар

Эх үүсвэр: Блумберг, Хятадын Гааль Эх үүсвэр: Блумберг, Хятадын Гааль

Хятад улсын коксжсон нүүрсний импорт 2004 оны байдлаар 10 хүрэхгүй сая 
метрик тонн нүүрс гаднаас импортоор авч байсан бол 2012 оны байдлаар 65 сая 
орчим метрик нүүрс импортолжээ. Нийт коксжсон нүүрсний импортын 76 орчим 
хувийг Монгол болон Австрали улс бүрдүүлж байгаа бөгөөд 2010 оны байдлаар 
Монгол Улс 16.6 сая метрик тонн нүүрс экспортолсон бол 2012 онд 21.7 сая 



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

96

метрик тонныг гаргасан байна. 

2011 оны манай улсын эдийн засгийн өсөлтөд нүүрсний экспорт голлон нөлөө 
үзүүлсэн бөгөөд цаашид Хятад улс уруу хэдий хэр хэмжээний нүүрсийг ямар 
үнээр экспортод гаргах уу гэдгээс 2013 оны эдийн засгийн өсөлт ихээхэн 
хамаарахаар байна. 

Шигтгээ 4.

эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал

Зурагнаас харахад 1990-ээд оноос эхлэн 2000-аад оны дунд үе хүртэл Хятадын эдийн засаг 
хурдацтай өсөхөд аж үйлдвэрийн салбар гол нөлөө үзүүлсэн байна. 2000 оны дунд үеэс эхлэн 
Хятадын аж үйлдвэрийн салбар тэр дундаа машин тоног төхөөрөмж, барилгын салбар хурдацтай 
өссөн, дэлхийн зах зээл дээрх зэсийн үнэ нэмэгдсэн зэрэг нь манай улсын эдийн засгийн өсөлтөд 
гол нөлөө үзүүлсэн байна.
Зураг 36-д хоёр улсын эдийн засгийн өсөлтийн динамикийг харуулсан бөгөөд эдийн засгийн 
өсөлтүүдийн хооронд хамаарал байгаа эсэхийг гранжерийн учир шалтгааны тестээр шалгасан 
болно66. Шинжилгээгээр Хятадын эдийн засгийн өсөлтийн түвшин манай улсын эдийн өсөлтөд 
тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг гэсэн үр дүн гарсан.

Зураг 36. эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал Зураг 37. эдийн засгийн өсөлт, 
түүхий эдийн үнэ

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Хямралын үед манай зэсийн гол экспортын түнш орон болох Хятадын дотоод хэрэглээ нь багасч 
үйлдвэрлэлийн салбарын өсөлт сааран эдийн засгийн өсөлтийн хурд удааширсан, дэлхийн 
зах зээл дээрх зэсийн үнэ буурснаас шалтгаан Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт буурахад 
нөлөөлжээ.
Харин хямралын дараагаар нүүрсний экспортын ихэнх хувийг Хятад улс руу гаргасан, дэлхийн 
зах зээл дээрх нүүрсний үнэ өссөн, гадаад худалдааны хамгийн том түнш орны эдийн засаг 
сэргэсэн зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан 2011 онд манай улсын эдийн засгийн өсөлт 17.5% 
гарахад гол нөлөө үзүүлжээ.
Мөн Хятадын аж үйлдвэрлэлийн салбарын өсөлт нь манай улсын эдийн засгийн өсөлтөд 
нөлөөлдөг эсэхийг тестээр шалгасан. Тестийн үр дүнгээс харахад аж үйлдвэрлэлийн салбарын 
өсөлтийн түвшин Хятадын эдийн засгийн өсөлтийн түвшнээс илүүтэйгээр манай улсын 
инфляцийн түвшинд нөлөөлдөг байна. 

66 Хавсралт 7-11-ээс харна уу.
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хүснэгт 7. гранжерийн тест (аж үйлдвэр)

гранжерийн тест F-статистик Магадлал

Хятадын аж үйлдвэрийн өсөлт Монгол улсын 
эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлдөггүй 7.81 0.0045

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

6.3. хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсад 1990 оноос хойш хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийсэн улс 2012 
оны 6-р сарын байдлаар БНХАУ байна. БНХАУ 1990 оноос 3,650.9 сая ам 
доллар шууд хөрөнгө оруулалт хийсэн ба энэ нь нийт гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын 31.7 хувь байна.

Зураг 38. монгол улсад бүртгэлтэй БнхАу-
ын хөрөнгө оруулалттай компани

Зураг 39. БнхАу-аас монгол улсад хийсэн 
хөрөнгө оруулалт

Эх үүсвэр: Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
зохицуулалт, бүртгэлийн газар

Эх үүсвэр: Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
зохицуулалт, бүртгэлийн газар

Монгол Улсад бүртгэлтэй БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай компанийн тоо 2012 
оны 6-р сарын байдлаар нийт гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудын 45.0 
хувь буюу хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна.

Шигтгээ 5.

уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт

БНХАУ-аас Монгол Улсын геологи, уул уурхайн эрэл хайгуул, олборлолтын салбарт 1990 оноос 
хойш оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээг аваад үзвэл 2011 оны эцсийн байдлаар 2.5 тэрбум 
ам. доллар буюу тухайн салбарт оруулсан нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 34.56 хувь 
байна. БНХАУ-аас Монгол Улсын геологи уул уурхайн салбарт 2005 оноос тасралтгүй хөрөнгө 
оруулалт хийсэн байгаа ба 2011 оны эцсийн байдлаар хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийсэн 
байна.
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Зураг 40. БнхАу-аас монгол улсын геологи, 
уул уурхайн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт

Зураг 41. БнхАу-аас монгол улсын геологи, уул 
уурхайн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт

Эх үүсвэр: Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
зохицуулалт, бүртгэлийн газар

Эх үүсвэр: Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
зохицуулалт, бүртгэлийн газар

Монгол Улсад 2013 оны 4-р сарын эцсийн байдлаар хүчин төгөлдөр 3436 ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөл байгаа бөгөөд энэ нь нийт нутаг дэвсгэрийн 12.0 хувийг эзэлж байна. Нийт 
хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн 67.1 хувь нь дотоодын эзэмшигчдийнх бол 23.3 хувь нь 
гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай, 9.6 хувь гадаадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай 
байна.Үүнээс Хятадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай 277 ширхэг тусгай зөвшөөрөл байдаг нь 
нийт тусгай зөвшөөрлийн 8.1 хувийг эзэлж байна. Харин Монгол, Хятадын хамтарсан хөрөнгө 
оруулалттай 115 тусгай зөвшөөрөл байдаг нь нийт тусгай зөвшөөрлий 23.3 хувийг эзэлж байна.

6.4. Зам тээвэр, харилцаа холбоо

Монгол Улсын хилийн урт 8252.658 км байдгаас БНХАУ-тай 4709.658 км, 3543 
км урт хилээр нийлдэг. Монгол Улсад нийт хилийн 46 боомт байдгаас агаарын 
боомт 4, автомашины боомт 39, мөн төмөр замын боомт 3 байдаг байна. Монгол 
Улс, ОХУ-тай хиллэдэг хэсэгт 29, БНХАУ-тай хиллэдэг хэсэгт 13 боомттой. 

Зураг 42. Замын-үүд боомтоор нэвтэрсэн 
вагоны тоо 

Зураг 43. хилээр нэвтэрсэн автомашины 
тоо

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо
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6.5. хятадын эдийн засгийн монгол улсад үзүүлэх нөлөөлөл

2000 оны 12-р сараас 2013 оны 3-р сар хүртэлх Хятад улсын ДНБ, ХҮИ, 
нүүрсний үнэ, Монгол Улсын ДНБ, ХҮИ, юань/төгрөгийн ханшийн тоон 
өгөгдлийг ашигласан. Зарим улирлын нөлөөлөлтэй үзүүлэлтүүдэд улирлын 
нөлөөллийг засч загварт орууллаа.

Манай улс экспорт болон импортын хувьд Хятад улсаас ихээхэн хамааралтай 
байгаа тул манай улсын эдийн засгийн бүтцийн загварыг гаргахдаа Хятадын 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг хамт оруулан үнэллээ. Үүнд Хятадын ДНБ болон 
инфляци Монголын эдийн засагт шууд болон шууд бус нөлөө үзүүлдэг гэж 
таамаглалаа.

6.5.1. SVAR загварын үнэлгээ

2000-2013 оны хоорондох тооон өгөгдлүүдэд хийсэн шинжилгээнээс үзэхэд 
Хятадын инфляци өсөхөд Монгол Улсын инфляци бас дагаж өсдөг ба нөлөөлөл 
нь 5 сарын дараанаас саармагждаг гэсэн дүн гарлаа. Хятад улсын ДНБ 
болон инфляци өсөхөд нүүрсний үнэ өсдөг байна. Үүнийг Хятад улсад эрэлт 
нэмэгдэхэд нүүрсний үнэ нэмэгдэх хандлагатай байдаг гэж ойлгож болно.

хүснэгт 8. үнэлгээний үр дүн

Хятадын эдийн засгийн өсөлт Хятадын инфляцийн түвшин

Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнэ Хамааралтай Хамааралтай
Монгол улсын инфляцийн түвшин Хамааралтай
Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт Хамааpалгүй

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Үнэлгээний дүнгээр Хятадын эдийн засгийн өсөлт манай эдийн засагт шууд 
нөлөө үзүүлэх хандлага ажиглагдаагүй байгаа ба бусад үзүүлэлтүүдийн хооронд 
ач холбогдолтой хамаарал алга байна. Нүүрсний экспортын нийт экспортод эзлэх 
хувь зөвхөн сүүлийн жилүүдэд нэмэгдсэн учраас регрессийн шинжилгээгээр 
Монгол Улсын эдийн засагч ач холбогдолгүй гарсан байх талтай67.

67 Хавсралтаас (7-12) харна уу
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ДүгнэлТ, САнАл ЗӨвлӨмЖ

Энэхүү судалгааны хүрээнд Хятадын эдийн засгийн Монгол Улсын эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг тойм байдлаар судлахыг зорьсон. Хятадын эдийн засгийг 
тоймлон хэлбэл сүүлийн 30 орчим жил тогтмол хурдацтай өссөн ба энэ нь: 

•	 Аж үйлдвэрийн салбарт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ихээр татсан, 
тэр дундаа экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлд амжилттай 
оруулсан, 

•	 Ханшийг тогтвортой сул барьж чадсан, 
•	 Шаардлагатай үед төрийн зардлыг ихэсгэх замаар эрэлтийг дэмжин эдийн 

засгийг тогтворжуулж чадаж байсантай холбон ойлгож болохоор байна.

Юаний ханшийг 10 орчим жил тогтмол түвшинд барьж байснаа 2005 оноос эхлэн 
аажмаар чангаруулж эхэлсэн. Үүний үр дагавраар:

•	 Хятадын экспортын өрсөлдөх чадвар суларсан
•	 Дэлхий нийтэд өргөн хэрэглээний бараа илүү өндөр үнэтэйгээр 

нийлүүлэгдэх болсон
•	 Хүн хүч давамгайлсан үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сонирхолтой Филиппин, 

Индонез зэрэг улсуудад боломж бий болсон.

Юаний ханш чангарсан, иргэдийн орлого нь нэмэгдсэн зэрэг хүчин зүйлсээс 
харахад Хятадын эдийн засаг үйлдвэрлэн нийлүүлэгч эдийн засгийн хэв маягаас 
аажмаар хэрэглэгч эдийн засаг болох төлөв рүү шилжиж байна.

Монгол Хятад улсуудын эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагаа сүүлийн 
жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байна. Үүний илрэл нь:

•	 Монгол Улсын нийт экспортын 91%-ийг, импортын 28 хувийг дангаараа 
Хятад улс эзэлж байна.

•	 Хятад улс нь Монгол Улсын хамгийн том хөрөнгө оруулагч ба хөрөнгө 
оруулалтын ихэнх хувийг уул уурхайн салбарт оруулж байна. 

•	 Хоёр улсын хооронд худалдаа, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаатай 
зэрэгцэн хилийн тээвэр, аялал жуулчлалын салбар цаашид эрчимтэй тэлэх 
хандлагатай байна. Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн нийт иргэдийн 60% 
нь Хятад улсын иргэд байна. 

Монгол Улсын эдийн засаг дан ганц уул уурхайн бүтээгдэхүүнээс хамааралтай 
байгаа нь санаа зовинуулах асуудал ч дан ганц худалдан авагчтай байх нь 
түүнээс ч илүү анхаарууштай асуудал юм.

•	 Хэдийгээр Монгол Улс Хятад улсын хамгийн том нүүрс худалдаалагч 
орнуудын нэг боловч Монголын нүүрсний экспорт Хятадын нүүрсний 
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хэрэглээний 0.5-0.6% төдий л байна. 
•	 Хятадын эдийн засгийн өсөлт, манай улсын экспортын гол 

бүтээгдэхүүнүүдийн дэлхийн зах зээл дээрх үнээс хамаарч манай улсын 
эдийн засгийн өсөлт өөрчлөгдөж байна. 

Өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний ихэнх хувийг Хятад улсаас импортоор 
оруулж ирж байгаа нь Хятадын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт манай улсын 
инфляцийн түвшинд нөлөө үзүүлэх гол суваг болж байна. 

•	 Гранжерийн учир шалтгааны тестээр хоёр улсын инфляцийн хамаарлыг 
шалгаж үзэхэд Хятадын инфляциас Монголын инфляци руу чиглэсэн 
хамааралтай байгаа нь ажиглагдсан.

•	 Мөн бүтцийн ВАР загвар ашиглан шинжилгээ хийж үзэхэд Хятад улсын 
инфляци өсөхөд манай улсын инфляци даган өсдөг ба 5 сарын дараа 
нөлөө нь саармагждаг байна.

Бүтцийн ВАР загварын хувьд: 

•	 Хятад улсын ДНБ болон инфляци өсөхөд дэлхийн зах зээл дээрх 
нүүрсний үнэ нэмэгддэг гэсэн дүн гарлаа. Үүнийг Хятад улсад эрэлт 
нэмэгдэхэд дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнэ нэмэгдэх хандлагатай 
байдаг гэж ойлгож болно. Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнэ 
нэмэгдсэнээр манай улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл нь эерэг байх 
талтай. 

Уг судалгаагаар Хятадын эдийн засгийн талаарх тойм судалгааг хийсэн бөгөөд 
цаашид Хятадын эдийн засгийн талаар нарийвчилсан судалгаа хийж түүний 
монгол улсад үзүүлэх нөлөөллийг харуулахыг зорьж байна.
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хавсралт 3. эдийн засгийн өсөлт 
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хавсралт 4. эдийн засгийн өсөлт 
(зардлын аргаар)

Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар (2011) Эх үүсвэр: Хятадын статистикийн газар (2011)
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хавсралт 7. монгол улсын хятад улстай 
хийсэн худалдааны тэнцэл

хавсралт 8. монгол улсын гадаад худалдаа 
(улсаар)

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо

хавсралт 9. монгол улсаас БнхАу-д 
экспортлосон 

хавсралт 10. Инфляцийн хамаарал

Эх үүсвэр: Блумберг, Хятадын Гааль

хавсралт 11. гранжерийн тест (эдийн засгийн өсөлт)

гранжерийн тест F-статистик Магадлал

Хятадын ЭЗ-ийн өсөлт Монгол улсын эдийн 
засгийн өсөлтөд нөлөөлдөггүй

7.61 0.05

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол
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хавсралт 13. улсын хилээр нэвтэрсэн 
БнхАу-ын иргэд

хавсралт 14. улсын хилээр орсон жуулчдын 
тоо

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо
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ТАнИлцуулгА

Mакро эдийн засгийн бодлого боловсруулагчдын хувьд тэнцвэрт ханшийг 
тооцож хэмжих нь маш чухал асуудал. Маш олон хөгжиж буй улсуудын хувьд 
валютын ханш буруу тогтоогдсоноор валютын хямралд хүргэж улмаар ДНБ 
өсөлт огцом унаж эдийн засаг хямардаг. Цаашилбал ханшийн тэнцвэржүүлэлт 
нь орлого багатай улсуудын нэг хүнд ноогдох ДНБ-д хүчтэй нөлөөлдгийг зарим 
судлаачид харуулсан байдаг.

Доорх зураг дээр бодит үйлчилж буй ханш чангарах хандлагатай байхад 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханш сулрах чиглэлтэй байна68. 2010 оноос нэрлэсэн ханш 
харьцангуй тогтвортой байсан боловч өндөр инфляцийн улмаас бодит ханш 
огцом чангарсан. Гэвч 2013 онд гадаад шууд хөрөнгө оруулалт буурч нэрлэсэн 
ханш суларсан холбоотойгоор бодит ханшийн алдаа залруулалт явагдсан. 
Хэдийгээр эдийн засгийн макро хүчин зүйлүүдээс хамааран бодит үйлчилж буй 
ханш чангарах магадлалтай боловч 2012 оноос нэрлэсэн үйлчилж буй ханшаас 
хэт холдон ханш хэт их үнэлэгдэж байгааг харуулж байна.

Энэ судалгааны зорилго нь Монгол улсын тэнцвэрт ханшийг үйл хөдлөлийн 
аргаар (Beer) тооцож үнэлэхэд оршино. Түүнчлэн ирэх оны тэнцвэрт ханшийн 
таамаглал хийх гэж үзнэ. 

Тэнцвэрт ханш тооцох нь хэд хэдэн ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт, тэнцвэрт 
ханш болон нэрлэсэн ханшийн зөрүүгээр урт хугацааны ханшийн хөдөлгөөнийг 
таамаглах боломжтой. Хоёрдугаарт, тэнцвэрт ханшийг зөв тооцсоноор эдийн 
засгийн өсөлтөнд нөлөөлж байгаа эсэхийг мэдэх боломжтой. Хэрэв бодит 
ханш хэт их үнэлэгдсэн бол эдийн засгийн өсөлтийг сааруулдаг. Гуравдугаарт, 
ханш хэт их үнэлэгдэж гадаад валютын нөөцөө шавхаж валютын хямралд 
хүргэхээс сэргийлэх боломжтой. Дөрөвдүгээрт, тэнцвэрт ханшид нөлөөлөгч гол 
хувьсагчуудыг тодорхойлсноор бодлого боловсруулагчдад ач тустай.

68 Нэг төгрөгтэй харьцах гадаад валютын ханш тул дээшээ (доошоо) чиглэлтэй байвал ханшийн чангаралт 
(сулралт)-ыг харуулна.
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Зураг 1. нэрлэсэн болон бодит үйлчилж буй ханш

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийсэн. Бодит тэнцвэрт 
ханшийг гадаад хүчин зүйлээс гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, худалдааны 
нөхцөл, харин дотоод хүчин зүйлээс бодит цалин болон бодлогын хүү 
тодорхойлж байна. 

Манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур тогтоогдон урт 
хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 оноос хойш нэрлэсэн 
болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн байна. Үүнийг удаан 
хугацаанд барих боломжгүй бөгөөд гадаад валютын нөөцөө шавхах магадлалтай.

Түүнчлэн ирэх оны бодит тэнцвэрт ханшийг таамаглах гэж оролдсон бөгөөд 
зарим нэг нөхцөлүүдээс шалтгаалан нэрлэсэн ханш ирэх онд сулрах магадлалтай 
байна. Өөдрөгөөр буюу Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалтыг оруулан 
тооцоход нэрлэсэн ханш бага зэрэг чангахаар байна.

Судалгааны ажил 5 хэсгээс бүрдэнэ. 2-р хэсэгт тэнцвэрийн ханшийн талаар товч 
ойлголт өгч 3-р хэсэгт өгөгдөлийн талаар тайлбарласан. 4-р хэсэгт судалгааны үр 
дүнг танилцуулж сүүлийн хэсэгт дүгнэлтийг орууллаа. 

1. ТэнцвэРТ хАнШ

Урт хугацааны ханшийг загварчлахдааа Clark, MacDonald (1998) нар эрсдэлийг 
тооцсон хүүгийн тэнцвэрийн нөхцөлийг ашигласан: 
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Үүнд: st тухайн улсын нэгж мөнгөний гадаад валютын ханш, it нэрлэсэн хүүгийн 
түвшин,  эрсдэлийн урамшуулал бөгөөд хугацааны хамаарсан λt болон 
тогтмол k гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Дээрх тэгшитгэлийн 2 талаас хүлээгдэж буй 
инфляцийн хүлээлтийн зөрүүг  хасвал дараах тэгшитгэлд хүрнэ.

  

Үүнд  хүлээгдэж буй бодит хүү. Энэ тэгшитгэл нь бодит 
тэнцвэрт ханшийг 3 хүчин зүйлээр тайлбарлаж байна: t + k хугацаан дахь бодит 
ханшийн хүлээлт, бодит хүүгийн зөрүү, эрсдэлийн урамшуулал

Бодит ханшийн хүлээлт нь дараах 4 урт хугацааны хувьсагчаас хамаарсан 
функцтэй гэж үзнэ:

  

Үүнд tntt Balassa-Samuelson-ны нөлөөг, fdit гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг, 
tott гадаад худалдааны нөхцлийг, nfat цэвэр гадаад активыг тус тус илэрхийлнэ. 

Эрсдэлийн урамшуулалын хугацаанаас хамаарсан хувьсагч нь засгийн газрын 
зардлаас хамаарсан функц байна гэж үзсэн:

  λt = g(gst)

2. ӨгӨгДӨл

Үйл хөдлөлийн аргаар тэнцвэрт ханшийг тооцохын тулд 2000 оны I улирлаас 
2013 оны III улирал хүртэлх төгрөг ам.долларын ханш, бодит цалин болон хүү, 
гадаад шууд хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны нөхцөл, цэвэр гадаад актив, 
засгийн газрын төсвийн зардлын өгөгдлүүдийг ашигласан69. Дараах хүснэгтэнд 
хувьсагчуудын нэгж язгуурын тестийг харууллаа.

хүснэгт 1. ADF нэгж язгуурын тест

 lrer rwage fdi_nc tot rcbb cs nfa_cor
1. тогтмол
t статистик -0.89 1.98 -2.07 -1.12 -3.32 -2.47 -1.70
p магадлал 0.78 1.00 0.26 0.70 0.02 0.13 0.43
2. тогтмол болон хандлага
t статистик -3.89 -1.03 -2.87 -0.87 -3.35 -3.00 -2.37
p магадлал 0.02 0.93 0.18 0.95 0.07 0.14 0.39
3. 1 зэргийн ялгавар
t статистик -7.28 -7.28 -9.63 -7.79 -5.37 -13.72 -6.13
p магадлал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69 Зарим судалгаанууд гадаад худалдааны эргэлтийн өгөгдлийг эдийн засаг нь хэр нээлттэй байгааг харуулах 
хувьсагчаар оруулдаг. Энэ хувьсагч тестээр тогтвортой гэж гарсан тул оруулаагүй. 
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Тэмдэглэл: lrer бодит ханш, rwage бодит цалин, fdi_nc гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ДНБ-ний 
харьцаа, tot гадаад худалдааны нөхцөл, rcbb төв банкны үнэт цаасны бодит хүү, cs засгийн газрын 
зардал ДНБ-нйий харьцаа, nfa_cor гадаад цэвэр активыг тус тус илэрхийлнэ.

Дээрх хүснэгтээс харахад хүүний хувьд нэгж язгуурын тест бага зэргийн 
эргэлзээтэй боловч бүх хувьсагчууд 1 зэргийн стационар бус I(1) хувьсагчууд 
гэж үзэж болохоор байна. 

Зураг 2. гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр өсөхөд гадаад валютын 
нийлүүлэлт нэмэгдэж улмаар бодит ханш чангардаг. Зураг 2-с харахад 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт болон бодит ханшийн хооронд эерэг хамаарал 
ажиглагдаж байна. Ялангуяа 2010 оноос Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалт 
огцом өссөний улмаас бодит ханш хүчтэй чангарах хандлагатай байна.
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Зураг 3. гадаад худалдааны нөхцөл

Худалдааны нөхцөл ерөнхийдөө импорт болон экспортын үнээр дамжуулан 
урсгал дансыг сайжруулж бодит ханшийг чангаруулдаг. Зураг 3-с харахад 
ерөнхийдөө онолын хүлээлтийн дагуу эерэг хандлага ажиглагдаж байна. Харин 
2012 оноос гадаад худалдааны нөхцөл нэлээд муудаж бодит ханш сулрах 
чиглэлтэй болж байна.

Зураг 4. Бодит цалин
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Balassa-Samuelson-ний нөлөөг харуулах хувьсагчийг төлөөлүүлж бодит цалинг 
авсан. Манай орны хувьд үйлдвэрлэгчдийн үнийн индексийн тоо байхгүй тул 
үүнийг бодит цалингаар төлөөлүүлж авсан. Дотоод болон гадаад худалдааны 
секторын хоорондох бүтээмжийн ялгааны улмаас хурдан өсч буй эдийн засгийн 
үнийн индекс өсч бодит ханшийг чангаруулдаг.

Зураг 5. Бодит хүү

Бодит хүү буюу мөнгөний бодлогын чангаралт инфляцийг бууруулж сөрөг нөлөө 
үзүүлнэ. Хэдийгээр бодит хүү болон ханшийн хооронд сөрөг хамаарал онолын 
дагуу шууд ажиглагдахгүй байгаа боловч бодит хүүний хандлагыг харвал сөрөг 
хамаарал байж болохоор байна.

3. СуДАлгААны үР Дүн

Бүх хувьсагчууд 1 зэргийн I(1) хувьсагчууд тул хоорондох урт хугацааны 
хамаарлыг Johansen-ний урт хугацааны коинтеграци шалгах тестээр шалгасан 
бөгөөд хүснэгт 2-т үр дүнг харууллаа.

хүснэгт 2. Johansen-ний коинтеграцийн тест

Таамаглаж буй коинтеграцийн 
векторын тоо

Эйген 
утга

Trace 
статистик

0.05 
критик утга

P 
Магадлал*

r = 0 0.531 77.107 69.818 0.012
r ≤ 1 0.336 36.913 47.856 0.352
r ≤ 2 0.172 15.961 29.797 0.715
r ≤ 3 0.099 5.911 15.494 0.706
r ≤ 4 0.006 0.343 3.841 0.558

* MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p утгууд
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Хүснэгтээс харахад бодит ханш, бодит цалин, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 
гадаад худалдааны нөхцөл, бодит хүүний хооронд цорын ганц урт хугацааны 
хамаарал байна. 

Уг хамаарлыг дараах тэгшитгэлээр харууллаа:

  qt = 0.15rwaget + 0.35fdit + 0.11tott – 0.003rt
   (0.02)       (0.05)       (0.02)      (0.0009)

Ерөнхийдөө дээрх тэгшитгэлийн коэффиентүүдийн тэмдэг онолын хүлээлтийн 
дагуу байна. Хаалтан дотор байгаа тоонууд стандарт алдааг үзүүлж байгаа 
бөгөөд бүх хувьсагчууд статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна. 

Бодит цалин энд Balassa-Samuelson-ний нөлөөг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь 
дотоод болон гадаад худалдааны секторын хоорондох бүтээмжийн ялгааны 
улмаас хурдан өсч буй эдийн засгийн үнийн индекс өсч улмаар бодит ханш 
чангарах хандлагатай байдгийг харуулдаг. Түүнчлэн гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт болон гадаад худалдааны нөхцөлтэй эерэг хамааралтай байгаа бол 
бодлогын хүүтэй сөрөг байна.

Зураг 6. Тэнцвэрт бодит ханш

Тэнцвэрт бодит ханшийг бодит ханшны урт хугацааны хамаарлын тэгшитгэлийн 
үнэлэгдсэн утгыг авч тооцсон. 

Дээрх зургаас харахад 2008 онд дэлхийн санхүүгийг хямралттай холбоотойгоор 
манай улсын инфляци хэт өссөнөөс бодит ханш огцом чангарсан байна. 
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Мөн 2012 оноос хойш тэнцвэрт болон бодит ханшны зөрүү ихсэх хандлагатай 
байсан 2013 оны III улирлын байдлаар нэрлэсэн ханш суларснаас шалтгаалан 
ойртох төлөвтэй болсон.

Зураг 7. Тэнцвэрт нэрлэсэн ханш

Дээрх зургаас харахад манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур 
тогтоогдон урт хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 
оноос хойш нэрлэсэн болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн 
байна.

хүснэгт 3. 2014 оны таамаглалын үндсэн нөхцөлүүд

[165] 
 

 

Дээрх зургаас харахад манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур тогтоогдон 

урт хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 оноос хойш нэрлэсэн 

болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн байна. 

 

 

Хүснэгт 3. 2014 оны таамаглалын үндсэн нөхцөлүүд 

 

хувиар
2013-q4 2014-q1 2014-q2 2014-q3 2014-q4

Нэрлэсэн ДНБ 25 24 23 22 21
ХБҮИ 12 11 10 9 8
ХБҮИ америк 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
ГШХО (сая.доллар) 342.6 463.4 461.8 483.4 556.5
ГШХО + о/толгой 429.6 1463.4 1461.8 1483.4 1556.5
Гад.худалдааны нөхцөл const const const const const
Цалин 3 6 9 12
ТБ-ны үнэт цаасны хүү 14 13 12 11 10

Инфляцийг мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн дагуу 2014 оны эцэст 8 хувь 
байхаар авсан. Үүнтэй нийцтэйгээр нэрлэсэн ДНБ-ний өсөлтийг бууруулж 21 
болгосон.
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Америкийн ХБҮИ-ийг өсөлтийг ОУВС-ийн таамаглалын дагуу авсан.

Гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын тоог ЭЗВГ-ын төлбөрийн тэнцлийн 
төсөөллийн дагуу авсан. Гэхдээ ГШХО дээр бусад секторын урт хугацааны 
зээлийн нэмсэн. Түүнчлэн Оюу толгой компанийн 4 тэрбум долларын ГШХО-ыг 
4 улиаралд хувааж тавьсан. 

Гадаад худалдааны нөхцөл өөрчлөгдөхгүй гэж үзсэн. Цалингийн өсөлтийг 
4 улиралд жигд шингээн оны эцэст 12 хувь гэж үзсэн. ТБ-ны үнэт цаасны хүү 
инфляцитай уялдан буурна гэж тооцсон. 

Зураг 8. Тэнцвэрт нэрлэсэн ханшийн таамаглал

Ирэх оны бодит тэнцвэрт ханшийг таамаглах гэж оролдсон бөгөөд зарим нэг 
нөхцөлүүдээс шалтгаалан нэрлэсэн ханш ирэх онд сулрах магадлалтай байна. 
Өөдрөгөөр буюу Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалтыг оруулан тооцоход 
нэрлэсэн ханш бага зэрэг чангарахаар байна. 
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ДүгнэлТ

Энэ судалгаагаар Монгол улсын тэнцвэрт ханшийг үйл хөдлөлийн аргаар (Beer) 
тооцож, ирэх оны тэнцвэрт ханшийн таамаглал хийх гэж оролдсон.

Бодит тэнцвэрт ханшийг гадаад хүчин зүйлээс гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 
худалдааны нөхцөл, харин дотоод хүчин зүйлээс бодит цалин болон бодлогын 
хүү тодорхойлж байна. 

Манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур тогтоогдон урт 
хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 оноос хойш нэрлэсэн 
болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн байна. Үүнийг удаан 
хугацаанд барих боломжгүй бөгөөд гадаад валютын нөөцөө шавхах магадлалтай.

Түүнчлэн ирэх оны бодит тэнцвэрт ханшийг таамаглах гэж оролдсон бөгөөд 
зарим нэг нөхцлүүдээс шалтгаалан нэрлэсэн ханш ирэх онд сулрах магадлалтай 
байна. Өөдрөгөөр буюу Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалтыг оруулан 
тооцоход нэрлэсэн ханш бага зэрэг чангахаар байна.
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оРШИл

Монгол улс 1990 онд зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойш 1992-1996 
онуудад гипер инфляцийн түвшинд хүрч байсантай холбоотойгоор зээлийн 
хүү 228%-д хүрч байв. Энэ үед Төв банкнаас мөнгөний бодлогын шууд 
арга хэрэгслүүдийг ашиглан банкуудын хадгаламжийн хүүний доод хязгаар 
болон зээлийн үлдэгдлийн дээд хэмжээг тогтоож байсан. Улмаар 2000-2007 
онуудад гадаад, дотоод эдийн засгийн тааламжтай нөхцөл бүрдсэнээр манай 
санхүүгийн зах зээлд эргэлдэх хөрөнгийн хэмжээ эрс өссөн нь банк, санхүүгийн 
байгууллагуудын зуучлалыг нэмэгдүүлж зээлийн хүүг аажмаар бууруулахад 
нөлөөлсөн. Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын жилүүдэд чанаргүй 
зээлийн хэмжээ эрс нэмэгдсэн, эдийн засаг зогсонги байдалд орсон нь зээлийн 
хүүг өсгөхөд хүргэсэн ч хямралыг түргэн хугацаанд даван туулж зээлийн 
нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр зээлийн хүү буурах хандлага ажиглагдаж байна. Гэвч 
зээлийн хүү хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт болон жижиг, дунд бизнесийг хангалттай 
дэмжихүйц түвшинд хүртэл буурч чадахгүй байгаа нь инфляцийн түвшин өндөр, 
тогтворгүй, түүний сөрөг хүлээлт, чанаргүй зээлийн эрсдэлийн зардал өндөр, 
татварын орчин, дотоод эх үүсвэр хомсдолтой, банкны салбарын өрсөлдөөн сул, 
төвлөрөл их, гадаад зах зээл дээрээс хямд эх үүсвэр татах боломж хомс байгаа 
зэргээс шалтгаалж байна. 

Энэхүү судалгааны ажлаар онолын болон эмпирик аргад тулгуурлан зээлийн 
хүүг бууруулах боломжийн талаарх тооцооллыг хийсэн. Төв банкны зорилт, 
бодлогын арга хэрэгслүүд, банкны тайлан тэнцэл болон санхүүгийн салбарын 
үзүүлэлтүүдийн таамаглалд тулгуурлан зардлын нэмэгдлээр /Cost-plus approach/ 
зээлийн хүүг тогтоох аргыг ашиглаж зээлийн хүүний түвшинг 6 сарын дараа 
15%, нэг жилийн дараа 12% хүртэл үе шаттайгаар бууруулах боломжтой байна.

 Зээлийн хүүг бууруулахын тулд урт хугацаанд инфляци нам доогуур түвшинд 
тогтвортой байж инфляцийн хүлээлтэнд нөлөөлж, зээлийн суурь хүү буурах 
үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлэх бөгөөд улмаар бодлогын хүүг бууруулах 
боломжтой. Түүнчлэн чанаргүй зээлийн төлөлтийг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх 
хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах арга хэмжээ авах, орлогын албан татвар 
ногдуулж буй орлогын шатлалын босгыг өсгөх, хямд өртөгтэй гадаад эх 
үүсвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар хүүнд нөлөөлөх зардлыг тодорхой 
хэмжээгээр бууруулах боломжтой юм. 

Тус судалгааны ажлын эхний бүлэгт зээлийн хүүний өнөөгийн байдал, түүний 
өндөр байгаа шалтгаануудыг тодорхойлох бол дараагийн бүлэгт зээлийн 
хүүг тогтоох талаар авч үзнэ. Гуравдугаар бүлэгт зээлийн хүүг тооцох аргад 
тулгуурлан хүүг бууруулах тооцооллыг хийсэн бөгөөд эцсийн бүлэгт дүгнэлт 
болон санал зөвлөмжийг гаргасан болно. 
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1. ЗээлИйн хүүнИй ӨнӨӨгИйн БАйДАл

1.1. Инфляци ба зээлийн хүү

Монголбанкны үндсэн зорилт нь инфляцийг нам түвшинд, тогтвортой барихад 
чиглэдэг. Инфляци буурч, бага түвшинд тогтвортой байснаар банкны эх 
үүсвэрийн зардал буурч улмаар зээлийн хүү буурах боломжтой юм. Харин манай 
улсын хувьд инфляци буурсан үеүдэд зээлийн хүү харьцангуй өндөр хэвээр 
байсаар ирсэн. Энэ нь инфляцийн түвшин урт хугацаанд нам доогуур бус, өндөр 
хэлбэлзэлтэй байж хүлээлтэд нөлөөлөн, улмаар зээлийн хүү дорвитой буурч 
чадахгүй байх нэг шалтгаан болж байна.

Зураг 1. Инфляци ба зээлийн хүү (ЖДх)
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2. ЗЭЭЛИЙН ХҮҮНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

1.1  Инфляци ба зээлийн хүү 

Монголбанкны үндсэн зорилт нь инфляцийг нам түвшинд, тогтвортой барихад чиглэдэг. 
Инфляци буурч, бага түвшинд тогтвортой байснаар банкны эх үүсвэрийн зардал буурч улмаар 
зээлийн хүү буурах боломжтой юм. Харин манай улсын хувьд инфляци буурсан үеүдэд 
зээлийн хүү харьцангуй өндөр хэвээр байсаар ирсэн. Энэ нь инфляцийн түвшин урт хугацаанд 
нам доогуур бус, өндөр хэлбэлзэлтэй байж хүлээлтэд нөлөөлөн, улмаар зээлийн хүү дорвитой 
буурч чадахгүй байх нэг шалтгаан болж байна. 

Зураг 18: Инфляци ба зээлийн хүү (ЖДХ) 

 
Зээлийн хүүний ерөнхий хандлагыг /Зураг 1/ харвал 2000-аас 2007 онуудад эдийн засгийн 
тааламжтай нөхцөл бүрдсэнээр манай санхүүгийн зах зээлд эргэлдэх хөрөнгийн хэмжээ эрс 
өссөн нь банк санхүүгийн байгууллагуудын зуучлалыг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн эх үүсвэрийн 
зардал буурч, зээлийн хүү аажмаар буурсан байна.  

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 2008 оны сүүлээр ханш огцом 
суларч, банкны системээс эх үүсвэр гадагшилж, зээлийн өсөлт буурч улмаар эдийн засаг 
зогсонги байдалд орсон бөгөөд чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэнээс банкууд цаашид зээл 
олгох нөхцөлөө хатууруулж, хүү эргээд өсч байв.  

Монголбанк инфляцийг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2008 оноос 2009 оны 3 сар 
хүртэл 9.75%-иас 14%-д хүргэж, заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 0.5 нэгжээр 
нэмэгдүүлэн 5.5% болгосон. Үүний үр дүнд инфляци буурч, 2009 онд дефляцид хүрч байсан ч 
зээлийн хүү өндөр хэвээр байсан нь инфляцийн хүлээлт тогтворжоогүй, хямралын үед 
чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн, эдийн засаг зогсонги байдалд орсон зэргээс шалтгаалж 
байв.  

Зээл олгох үйл ажиллагаа 2009 оны сүүлээр тасалдалд орсон бөгөөд банкуудын зээлжих 
чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс бодлогын хүүг 2009 оны 5,6 ба 10 саруудад шат дараатай 
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Зээлийн хүүний ерөнхий хандлагыг (Зураг 1) харвал 2000-аас 2007 онуудад 
эдийн засгийн тааламжтай нөхцөл бүрдсэнээр манай санхүүгийн зах зээлд 
эргэлдэх хөрөнгийн хэмжээ эрс өссөн нь банк санхүүгийн байгууллагуудын 
зуучлалыг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн эх үүсвэрийн зардал буурч, зээлийн хүү 
аажмаар буурсан байна. 

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 2008 оны сүүлээр ханш 
огцом суларч, банкны системээс эх үүсвэр гадагшилж, зээлийн өсөлт буурч улмаар 
эдийн засаг зогсонги байдалд орсон бөгөөд чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэнээс 
банкууд цаашид зээл олгох нөхцөлөө хатууруулж, хүү эргээд өсч байв. 

Монголбанк инфляцийг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2008 оноос 2009 
оны 3 сар хүртэл 9.75%-иас 14%-д хүргэж, заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 
0.5 нэгжээр нэмэгдүүлэн 5.5% болгосон. Үүний үр дүнд инфляци буурч, 2009 онд 
дефляцид хүрч байсан ч зээлийн хүү өндөр хэвээр байсан нь инфляцийн хүлээлт 
тогтворжоогүй, хямралын үед чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн, эдийн засаг 
зогсонги байдалд орсон зэргээс шалтгаалж байв. 

Зээл олгох үйл ажиллагаа 2009 оны сүүлээр тасалдалд орсон бөгөөд банкуудын 
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зээлжих чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс бодлогын хүүг 2009 оны 5, 6 ба 10 
саруудад шат дараатай бууруулж 10% болгосон. Мөн “Заавал байлгах нөөцийн 
хувь, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт оруулан төгрөгийн заавал байлгах 
нөөцийн хэмжээнд бодлогын хүүний ¼-тэй тэнцүү хэмжээгээр урамшуулал 
олгох, ЗБН тооцох татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн жагсаалтаас дотоодын 
банк санхүүгийн байгууллагаас татсан харилцах, хадгаламжийн дансдыг хасч 
тооцох болов. Уг арга хэмжээнүүдийн үр дүнд 2010 оноос эхлэн зээлийн өсөлт 
нэмэгдсэн бөгөөд зээлийн жигнэсэн дундаж хүү аажмаар буурсан байна.

Харин 2011 онд эдийн засаг сэргэж, хөрөнгийн дотогшлох урсгал нэмэгдсэн 
бөгөөд банкны эх үүсвэр өссөнтэй холбоотойгоор зээлийн хүү буурах 
хандлагатай болсон. Тухайлбал, төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 
2010 оноос 2011 оны эцэс хүртэл 15.5 хувь хүртэл буюу 6.8 нэгжээр буурсан 
байна. Төсвийн тэлсэн бодлогоос шалтгаалсан эдийн засгийн хэт халалт болон 
инфляцийн дарамтыг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2011 онд 1.25 нэгж 
хувиар нэмэгдүүлэн 12.25% болгосон байна. Уг бодлогын арга хэмжээний үр 
дүнд банкуудын худалдаж авсан үнэт цаасны хэмжээ нэмэгдсэн байна (Зураг 2).

 Зураг 2. ТБүц ба зээлийн хүү Зураг 3. Заавал байлгах нөөц ба зээлийн хүү
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бууруулж 10% болгосон. Мөн “Заавал байлгах нөөцийн хувь, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт 
оруулан төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хэмжээнд бодлогын хүүний ¼-тэй тэнцүү 
хэмжээгээр урамшуулал олгох, ЗБН тооцох татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн жагсаалтаас  
дотоодын банк санхүүгийн байгууллагаас татсан харилцах, хадгаламжийн дансдыг хасч 
тооцох болов. Уг арга хэмжээнүүдийн үр дүнд 2010 оноос эхлэн зээлийн өсөлт нэмэгдсэн 
бөгөөд зээлийн жигнэсэн дундаж хүү аажмаар буурсан байна. 

Харин 2011 онд эдийн засаг сэргэж, хөрөнгийн дотогшлох урсгал нэмэгдсэн бөгөөд банкны эх 
үүсвэр өссөнтэй холбоотойгоор зээлийн хүү буурах хандлагатай болсон. Тухайлбал, 
төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2010 оноос 2011 оны эцэс хүртэл 15.5 хувь хүртэл 
буюу 6.8 нэгжээр буурсан байна. Төсвийн тэлсэн бодлогоос шалтгаалсан эдийн засгийн хэт 
халалт болон инфляцийн дарамтыг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2011 онд 1.25 нэгж 
хувиар нэмэгдүүлэн 12.25% болгосон байна. Уг бодлогын арга хэмжээний үр дүнд банкуудын 
худалдаж авсан үнэт цаасны хэмжээ нэмэгдсэн байна /Зураг 19/. 

Мөн инфяцийг бууруулахын зэрэгцээ санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах, 
хямралд өртөмтгий, эмзэг байдлыг бууруулах зорилгоор заавал байлгах нөөцийн хувийг 2 
удаа, нийт 6 нэгжээр өсгөж 11%-д хүргэсэн /Зураг 3/. Эдгээр нь зээлийн эх үүсвэр буурахад 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Шатахууны үнийн өсөлт, ханшийн сулралт зэргээс хамаарч инфляци 2012 оны эхний улиралд 
эргээд өссөн бөгөөд богино хугацаанд хөрөнгийн гадагшлах урсгал нэмэгдсэн нь хүү өсөх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Инфляцийг бууруулахын тулд 2012 оны 4 сард бодлогын хүүг 
дахин 1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэн 13.25%, заавал байлгах нөөцийн хувийг 11-ээс 12% хүргэж 
тус тус нэмэгдүүлсэн. Харин 2012 оны 5 сараас эхлэн инфляци буурсан ч зээлийн хүү өндөр 
хэвээр байгаа нь инфляцийн хүлээлт буураагүйтэй холбоотой байх талтай. 

1.2 Зээлийн хүү өндөр байгаа шалтгаан 

Арилжааны банкуудын зээлийн хүүний хандлага, өнөөгийн байдлаас харахад дараах хүчин 
зүйлс зээлийн  хүү өндөр байхад нөлөөлөх гол шалтгаан болж байна. 

Зураг 19: ТБҮЦ ба зээлийн хүү Зураг 20: Заавал байлгах нөөц ба зээлийн хүү 
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Мөн инфяцийг бууруулахын зэрэгцээ санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг 
хангах, хямралд өртөмтгий, эмзэг байдлыг бууруулах зорилгоор заавал байлгах 
нөөцийн хувийг 2 удаа, нийт 6 нэгжээр өсгөж 11%-д хүргэсэн (Зураг 3). Эдгээр 
нь зээлийн эх үүсвэр буурахад нөлөөлсөн байх талтай.

Шатахууны үнийн өсөлт, ханшийн сулралт зэргээс хамаарч инфляци 2012 оны 
эхний улиралд эргээд өссөн бөгөөд богино хугацаанд хөрөнгийн гадагшлах 
урсгал нэмэгдсэн нь хүү өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Инфляцийг 
бууруулахын тулд 2012 оны 4 сард бодлогын хүүг дахин 1 нэгж хувиар 
нэмэгдүүлэн 13.25%, заавал байлгах нөөцийн хувийг 11-ээс 12% хүргэж тус тус 
нэмэгдүүлсэн. Харин 2012 оны 5 сараас эхлэн инфляци буурсан ч зээлийн хүү 
өндөр хэвээр байгаа нь инфляцийн хүлээлт буураагүйтэй холбоотой байх талтай.
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1.2. Зээлийн хүү өндөр байгаа шалтгаан

Арилжааны банкуудын зээлийн хүүний хандлага, өнөөгийн байдлаас харахад 
дараах хүчин зүйлс зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлөх гол шалтгаан болж 
байна.

1.2.1. Өндөр, тогтворгүй инôляци ба түүний сөрөг хүлээлт 

Инфляци болон түүний хүлээлт өндөр байгаа нь богино хугацаанд банкууд татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зардлаа бууруулах боломжийг бүрдүүлж чадахгүй, 
улмаар зээлийн хүүг өндөр хэвээр байлгах нөхцөлийг бий болгож байна. 

1.2.2. ×анаргүй зээлийн эрсдэл болон хууль эрх зүйн орчин

Банкуудын чанаргүй зээлийн эрсдэлийн сан, муу зээл болон түүнд хуримтлуулж 
тооцсон хүүний авлагатай холбоотой үйл ажиллагааны зардлууд, шүүхийн 
хураамж, шимтгэл, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа алдалт зэрэг нь зээлийн 
хүүний түвшинд нөлөөлж байдаг. Тиймээс банкуудын зээлийн гэрээний 
гүйцэтгэлийг (үүргийг) хангуулах талаар шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 
шийдвэрийг гүйцэтгэх хугацааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, 
журамд тодорхой заагаагүй бөгөөд энэ үйл ажиллагаа дунджаар 18 сар 
үргэлжилдэг байна. Үйл ажиллагааны дундаж хугацааг харуулбал:

 хүснэгт 1. Шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахад шаардагдах хугацаа

Үйл явц Шаардагдах 
дундаж хугацаа

Зээлийн хугацаа дууссан өдрөөс зээлдэгч төлөлт хийхийг хүлээж 1-6 сар
Шүүхэд өгөх материал бүрдүүлэх, шүүх хүлээж авах, иргэний 
хэрэг үүсэхэд 1 сар 

Хариуцагч хаяган дээрээ байхгүй бол хугацаа хойшлох 1-6 сар 
Шүүх хянаж, шийдвэрлэхэд 2-6 сар
Давж заалдах, хяналтын шатны шүүхээр дамжвал 2-4 сар
Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа 
эхлэх 1-3 сар 

Шийдвэр гүйцэтгэл ажиллагаа явуулах, албадан худалдах, зээлийн 
өрийг хаах 3-10 сар 

Мөн шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээр хангуулахад 
банкнаас дунджаар барьцааны хөрөнгийн үнийн дүнгийн 15-50 хувь зардал 
болж гардаг байна. Үүнийг задлан үзүүлбэл:



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

124

хүснэгт 2. Шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахад гарах зардал

Зардлын төрөл Гарах зардлын хувь
Шүүхэд улсын тэмдэгтийн хураамж 0.5-4%
Өмгөөлөгч, гэрээт ажилтны зардал 3-5%
Нотариатын зардал 1% 
Шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулал 5-10%
Гүйцэтгэх ажиллагааны зардал 2% хүртэл
Бусад зардал (унаа, ус гэх мэт) 5% хүртэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар үл хөдлөх эд хөрөнгийг шилжүүлэхдээ 
зөвхөн худалдах-худалдан авах болон бэлэглэлийн гэрээг хүлээн зөвшөөрдөг 
бөгөөд банк хөрөнгийг өөрийн нэр дээр шилжүүлэх, буцаан шилжүүлэхэд 
хүндрэл гардаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааг бүрдүүлэхэд барьцаагаар 
хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс хувьчлан бүртгэлийн шимтгэл авдаг нь хэт 
өндөр байдаг. Ялангуяа их дүнтэй зээл авч байгаа, олон барьцаатай, барьцаагаар 
хангагдах үүргийн үнийн дүн нь их тохиолдолд зээлдэгч өндөр шимтгэл төлдөг 
байна.

Банкууд чанаргүй зээлд эрсдэлийн сан байгуулах, тухайн зээлийн хүүний 
алдагдсан боломжийн зардал, шүүхийн нэхэмжлэл гаргахад холбогдох 
зардал зэргийг тооцон, зорилтот ашгийн түвшиндээ хүрэхийн тулд зээлийн 
хүүндээ эдгээр өртгүүдийг шингээдэг байх талтай. Иймд хугацаа хэтэрсэн 
болон чанаргүй зээлийг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх хууль, эрхзүйн орчныг 
сайжруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Тухайлбал, банкуудын хувьд 
зээлийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийг шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргахгүйгээр зээлдэгчтэй үл маргах журмаар худалдан борлуулах эрхтэй болвол 
хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх хугацаа богиносч, түүнтэй 
холбогдох зардлыг бууруулснаар зээлийн хүүг тодорхой түвшинд бууруулах нэг 
арга зам байж болох юм.

1.2.3. Татварын орчин

Монгол улсын “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 7.3 
зүйлд зааснаар татвар төлөгчид дараах шатлалаар татвар төлнө гэж заасан байна. 
Үүнд:

o 0-3 тэрбум төгрөгийн албан татвар ногдуулах жилийн орлого олсон бол 
10 хувиар,

o 3 тэрбум төгрөгөөс дээш албан татвар ногдуулах жилийн орлого олсон 
бол 300 сая төгрөг дээр 3 тэрбум төгрөгөөс дээш давсан орлогын дүнгийн 
25 хувиар нэмж албан татвар ногдуулна.

Албан татвар төлөгчийн дараах орлогод дор дурдсан хувиар албан татвар 
ногдуулна:
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o ногдол ашгийн орлогод 10%;
o үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогод 2;
o хүүний орлогод 10% гэж заасан байна. 

Энд хүүний орлого гэдгийг зээлийн хүүний орлого гэж ойлгож болох бөгөөд 
банкуудын хувьд зээлийн хүүнээс олох орлогынхоо 10%-ийг төлөхөөр байна. 
Уг төлбөрийг өөрийн зээлийн хүүндээ суулгадаг байх талтай. Тодруулбал, 2012 
оны 08-р сарын байдлаар банкуудын зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 18.29% 
байгаа бөгөөд үүний 18.29% � 10% = 1.83% нь татварын шимтгэлтэй холбоотой 
гэж үзэж болохоор байна. Тиймээс татварын хувь хэмжээ нь банкуудын зээлийн 
хүүний түвшинд нөлөөлдөг байх талтай.

1.2.4. Дотоод эх үүсвэрийн хомсдол ба өрсөлдөөн

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын жилүүдэд инфляцийн огцом өсөлт 
болон төгрөгийн ханшийн уналтаас үүдэн иргэд, аж ахуйн нэгж банкны 
салбараас хадгаламжаа татаж эхэлснээр 2008 оны сүүлч гэхэд банкуудын хувьд 
дотоод эх үүсвэрийн хомсдол ихээр бий болсон байна. 

Зураг 4. Дотоод эх үүсвэр ба хадгаламжийн хүү (ЖДх)

Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан

Хямралын дараагаар эдийн засаг зогсонги байдалд орж дефляцитай байсан хэдий 
ч банкууд дотоод эх үүсвэрээ алдахгүйн тулд хадгаламжийн хүүг өндөр хэвээр 
байлгасан байх талтай. 2010 оноос эдийн засгийн байдал сайжирч, валютын 
ханш тогтворжисноор иргэд өөрсдийн хөрөнгийг банкинд байршуулан, дотоод эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр хадгаламжийн хүү аажмаар буурахад нөлөөлсөн байх 
магадлалтай байна (Зураг 4). 
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Зураг 5. хадгаламжийн хүү (ЖДх)
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Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан 
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хөрөнгийг банкинд байршуулан, дотоод эх үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр хадгаламжийн хүү 
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Зураг 5: Хадгаламжийн хүү (ЖДХ) 

 
Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан 

Арилжааны банкууд гадаад эх үүсвэрээс хөрөнгө татах боломжоор хомс байгаа өнөө үед 
дотоод эх үүсвэр татах үүднээс хадгаламжийн хүүгээрээ өрсөлдөх нь хадгаламжийн хүүг 
өсгөх талтай байна. Энэ нь банкуудын эх үүсвэрийн өртгийг нэмэгдүүлж, улмаар зээлийн хүүг 
өсгөдөг байх магадлалтай. Хадгаламжийн хүүний динамикаас харахад томоохон банкуудын 
хадгаламжийн хүүний өөрчлөлт нь бусад банкуудын хадгаламжийн хүүнд нөлөөлдөг байж 
болзошгүй юм /Зураг  /.  
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Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан

Арилжааны банкууд гадаад эх үүсвэрээс хөрөнгө татах боломжоор хомс байгаа 
өнөө үед дотоод эх үүсвэр татах үүднээс хадгаламжийн хүүгээрээ өрсөлдөх нь 
хадгаламжийн хүүг өсгөх талтай байна. Энэ нь банкуудын эх үүсвэрийн өртгийг 
нэмэгдүүлж, улмаар зээлийн хүүг өсгөдөг байх магадлалтай. Хадгаламжийн 
хүүний динамикаас харахад томоохон банкуудын хадгаламжийн хүүний өөрчлөлт 
нь бусад банкуудын хадгаламжийн хүүнд нөлөөлдөг байж болзошгүй юм (Зураг 5). 

1.2.5. Зээлийн захын өрсөлдөөн ба төвлөрөл

Зээлийн захын өрсөлдөөн харьцангуй сул, цөөн тооны банкуудад төвлөрөх 
нь зээлийн хүүг том банкууд тогтоох хандлагыг бий болгодог бөгөөд жижиг 
банкууд тэдний зээлийн хүүг үндэслэн зээлийн хүүгээ тогтоодог байх талтай юм. 
Үйл ажиллагаагаа явуулж нийт банкуудаас актив болон зээлийн хэмжээгээрээ 
томд тооцогдож буй 4 банкны хувьд нийт банкны системийн актив болон 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 70-80%-ийг эзэлж байгаа нь төвлөрөл их байгааг 
харуулж байна (Зураг 6). 

 Зураг 6. Төвлөрлийн харьцаа
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банкны системийн актив болон зээлийн өрийн үлдэгдлийн 70%-80% -г эзэлж байгаа нь 
төвлөрөл их байгааг харуулж байна /Зураг /.  

 

1.2.6 Гадаад эх үүсвэр 
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76 Арилжааны банкуудын гадаад эх үүсвэр нь гадаадын банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж, гадаадын банкнаас авсан 
зээл, оршин суугч бусын харилцах, хадгаламж болон банкнаас гаргасан үнэт цаас байж болдог. 

Зураг 6: Төвлөрлийн харьцаа 

 
Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан 

Зураг 7: Нийт гадаад пассив ба Зээлийн хүү (ЖДХ) 
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1.2.6. Гадаад эх үүсвэр

Банкуудын хувьд дотоод эх үүсвэрийн хомсдол бий болсон үед хямд өртөгтэй 
гадаад эх үүсвэр70 татах нь зээлийн хүүгээ бууруулах нэг нөхцөл болдог. Нийт 
системийн хувьд хямралын жилүүдийг эс тооцвол 2011, 2012 онуудад нийт 
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд эзэлж буй гадаад эх үүсвэрийн хэмжээ 8-10%-
г эзэлж байгаа нь зээлийн хүүнд нөлөөлөх хүртэл хангалттай байж чадахгүй 
байна. Гадаад зах зээл дээрээс хямд эх үүсвэр татах нь банкуудын эх үүсвэрийн 
зардлыг бууруулах боловч валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалж ханшийн 
уналтын алдагдлыг ирээдүйн зээлийн өртөгт шингээдэг байх магадлалтай юм 
(Зураг 7). Түүнчлэн валютын ханшийн эрсдэлээс гадна гадаад эх үүсвэр татах 
үйл ажиллагааны зардал өндөр байх нь зээлийн хүүг буурахгүй байхад нөлөөлж 
байх талтай.

 Зураг 7. нийт гадаад пассив ба Зээлийн хүү (ЖДх)
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уналтын алдагдлыг ирээдүйн зээлийн өртөгт шингээдэг байх магадлалтай юм /Зураг /. 
Түүнчлэн валютын ханшийн эрсдэлээс гадна гадаад эх үүсвэр татах үйл ажиллагааны зардал 
өндөр байх нь зээлийн хүүг буурахгүй байхад нөлөөлж байх талтай. 

                                                 
76 Арилжааны банкуудын гадаад эх үүсвэр нь гадаадын банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж, гадаадын банкнаас авсан 
зээл, оршин суугч бусын харилцах, хадгаламж болон банкнаас гаргасан үнэт цаас байж болдог. 

Зураг 6: Төвлөрлийн харьцаа 

 
Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан 

Зураг 7: Нийт гадаад пассив ба Зээлийн хүү (ЖДХ) 
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Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан

2.2.7. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил сул

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сул, хууль, эрх зүйн орчин хангалттай сайн 
бүрдээгүй, арилжааны эргэлт муу байгаа тул гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
монголын хөрөнгийн биржээс хувьцаа худалдан авах сонирхол бага байгаа 
нь урт хугацаатай, хямд өртөгтэй эх үүсвэр бий болох боломж хомс байгааг 
илэрхийлж байна. Мөн мөнгөний зах зээлийн хөгжил сул байгаа нь банкууд 
илүүдэл нөөцөө хөрвөх чадвар сайтай бусад санхүүгийн хэрэгслүүдэд 
үр ашигтайгаар байршуулах боломжгүй, зөвхөн ТБҮЦ-нд их хэмжээгээр 
байршуулж байна. 

70 Арилжааны банкуудын гадаад эх үүсвэр нь гадаадын банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж, 
гадаадын банкнаас авсан зээл, оршин суугч бусын харилцах, хадгаламж болон банкнаас гаргасан үнэт цаас 
байж болдог.
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1.3. Зээлийн хүүг бууруулах арга замууд

•	 Èнôляцийг бууруулах
Инфляци урт хугацаанд доогуур түвшинд, тогтвортой байснаар эх үүсвэрийн 
зардал буурч, зээлийн суурь хүү буурах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

•	 Хүлээлтийг удирдах
Инфляци буурч, хүлээлт тогтворжсон үед бодлогын хүүг эх үүсвэрийн өртөгтэй 
уялдуулан бууруулах боломжтой бөгөөд энэ нь ТБҮЦ-нд байгаа эх үүсвэрийн 
тодорхой хэсгийг чөлөөлж, зээлжих боломжит эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.

•	 Заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг бууруулах
Заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг бууруулснаар зээлийн эх үүсвэр 
чөлөөлөгдөж, алдагдсан боломжийн зардал буурна.

•	 Зээлийн хязгаарлалтыг сулруулах
Зээлийн хэмжээнд тогтоосон дээд хязгаарлалтыг сулруулснаар илүүдэл нөөцийг 
зээлд зарцуулах боломж бий болно.

•	 ×анаргүй зээлийн эрсдэлтэй холбоотой зардлыг бууруулах
Чанаргүй зээлийн төлөлтийг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх хууль, эрхзүйн 
орчныг сайжруулах арга хэмжээ авснаар зээлийн эрсдэлийн зардлыг бууруулна.

•	 Татварын тогтолцоог уян хатан болгох
Орлогын албан татвар ногдуулж буй орлогын шатлалын босгыг нэмэгдүүлснээр 
татварын зардлыг бууруулах боломжтой. 

•	 Гадаад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
Гадаад хямд өртөгтэй эх үүсвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр эх үүсвэрийн 
зардлыг бууруулна.

•	 Мөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх 
Санхүүгийн шинэ хэрэгслүүдийг бий болгосноор илүүдэл нөөцөө үр ашигтай 
байршуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

2. онол, АРгА Зүй

Зээлдүүлэгч байгууллага зээлийн хүүгээ өндрөөр тогтоохыг хүсдэг хэдий ч, 
зээлийн хүүний түвшин бага байснаар бусад банкуудын хүү буурах, зээлдэгч 
зээлээ эргэн төлөх магадлал нэмэгдэж зээлийн эрсдэл буурах талтай. rose.S & 
Hudging.C нар нь зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аливаа байгууллага дараах 
загварын хүрээнд зээлийн хүүгээ тогтоодог гэж үзсэн байна (Зураг 8).
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Зураг 8. Зээлийн хүүг тооцох аргачлал
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2 ОНОЛ, АРГА ЗҮЙ 

Зээлдүүлэгч байгууллага зээлийн хүүгээ өндрөөр тогтоохыг хүсдэг хэдий ч, зээлийн хүүний 
түвшин бага байснаар бусад банкуудын хүү буурах, зээлдэгч зээлээ эргэн төлөх магадлал 
нэмэгдэж зээлийн эрсдэл буурах талтай.  Rose.S & Hudging.C нар нь зээлийн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг аливаа байгууллага дараах загварын хүрээнд зээлийн хүүгээ тогтоодог гэж үзсэн 
байна /Зураг 21/. 

Зураг 21: Зээлийн хүүг тооцох аргачлал 

 
Эх сурвалж: Rose.S and Hudging.C “Bank management and Financial Services” 7 edition  

2.1 Зардлын нэмэгдлээр зээлийн хүүг тогтоох арга 

Зээлийн үнэ бүрдэлтийн энэхүү загвар нь дөрвөн хүчин зүйлээс хамаарч зээлийн хүүний 
түвшин өөрчлөгддөг гэж таамагладаг. Үүнд: эх үүсвэрийн зардал , үйл ажиллагааны зардал

 (ажилчдын цалин хөлс, бараа материалын зардал, цалингийн нэмэлт урамшуулал), 

зээлийн эрсдэл  болон байгууллагын зорилтод ашгийн  хэмжээ зэрэг багтана. Эдгээрийг 
тэгшитгэл хэлбэрээр бичвэл дараах бүтэцтэй харагдах бөгөөд үүнийг зардлын нэмэгдлээр 

зээлийн хүү тооцох арга гэж нэрлэдэг.  Энд -зээлийн хэмжээг, -ээр зээлийн хүүний 
түвшинг тус тус тэмдэглэв.  

(2.1а) 

- зээлийн хүүний орлогыг илэрхийлэх бөгөөд тэгшитгэлийн хоѐр талыг зээлийн 
хэмжээнд хуваавал зардал тус бүрийн зээлийн хүүнд шингэх өртгүүд гарна.  
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Эх сурвалж: rose.S and Hudging.C “Bank management and Financial Services” 7 edition

2.1. Зардлын нэмэгдлээр зээлийн хүүг тогтоох арга

Зээлийн үнэ бүрдэлтийн энэхүү загвар нь дөрвөн хүчин зүйлээс хамаарч зээлийн 
хүүний түвшин өөрчлөгддөг гэж таамагладаг. Үүнд: эх үүсвэрийн зардал FC, 
үйл ажиллагааны зардал OE (ажилчдын цалин хөлс, бараа материалын зардал, 
цалингийн нэмэлт урамшуулал), зээлийн эрсдэл CR болон байгууллагын 
зорилтод ашгийн TP хэмжээ зэрэг багтана. Эдгээрийг тэгшитгэл хэлбэрээр 
бичвэл дараах бүтэцтэй харагдах бөгөөд үүнийг зардлын нэмэгдлээр зээлийн 
хүү тооцох арга гэж нэрлэдэг. Энд L-зээлийн хэмжээг, IR-ээр зээлийн хүүний 
түвшинг тус тус тэмдэглэв. 

  L * IR = FC + OE + CR + TP      (1)

L * IR - зээлийн хүүний орлогыг илэрхийлэх бөгөөд тэгшитгэлийн хоёр талыг 
зээлийн хэмжээнд хуваавал зардал тус бүрийн зээлийн хүүнд шингэх өртгүүд 
гарна. 

  

[182] 
 

(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

     (2)

[182] 
 

(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

 
уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн 

хөрөнгийн бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ. 

2.2. үнээр тэргүүлэгч загвар

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд 
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бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн 
хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн 
зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох 
боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот ашигт нөлөөлж, ашгийн 
хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд тулгуурлан 
үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон 
байр суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь 
хүүг тогтоодог бөгөөд суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх 
магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж үздэг. 
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(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

    (3)
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суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
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суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

      (4)

Энд LRCR-урт хугацаат зээлийн эрсдэл, BR(PR) суурь эсвэл прайм хүүг 
тэмдэглэв. 

2.3. прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт 

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот 
ашиг, зээлийн эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн 
зардлыг шингээж тооцсон зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм 
хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр 
тооцож гаргадаг. 

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) 
хугацаатай зээлийг банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд 
мөнгөний захын хүүнд (MR) суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг 
нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог байна. Үүний үр дүнд богино 
хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага болж ирдэг. 
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(2.3)       (5)

2.4. эмпирик загвар

Дээр дурьдсан онолын гурван загвараас зардлын нэмэгдлээр хүү тооцох 
аргачлалд тулгуурлан зээлийн хүүний тооцооллыг хийсэн бөгөөд тус загварын 
дэлгэрэнгүй бичвэл дараах хэлбэрт шилжинэ. 
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2.4 Эмпирик загвар 
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(2.4а) 

(2.4б) 

Энд:   - зээлийн хүүний хувь  

  - эх үүсвэрийн зардлын хувь 

  - өөрийн хөрөнгийн зардлын хувь 

  - зорилтот ашгийн хувь 

  - үйл ажиллагааны зардлын хувь 

  - татварын зардлын хувь 

   - зээлийн эрсдэлийн зардлын хувь 

 - заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлын хувь 

 

3 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ 

Дунд хугацаанд зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд оруулах үйл ажиллагааны хүрээнд богино 
хугацаанд зээлийн хүүг 1/3 хэмжээгээр бууруулж 12%-д хүргэх зорилт тавин, нийт системийн 
хувьд Төв банкны зорилт, бодлогын арга хэрэгслүүд болон санхүүгийн салбарын 
үзүүлэлтүүдийн таамаглал дээр тулгуурлан  зээлийн хүүний түвшинг 6 сар болон 1 жилийн 
хугацааны дараа үе шаттайгаар бууруулах тооцооллыг хийв. 

    (6)
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3 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ 
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    (7)
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БАНКНÛ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ Д.Энхзаяа, Ë.Дөлгөөн, Д.Даваасүх

Энд: IR - зээлийн хүүний хувь 

•	  - эх үүсвэрийн зардлын хувь

•	  - өөрийн хөрөнгийн зардлын хувь

•	  - зорилтот ашгийн хувь

•	  - үйл ажиллагааны зардлын хувь

•	  - татварын зардлын хувь

•	  - зээлийн эрсдэлийн зардлын хувь

•	  - заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлын хувь

3. ШИнЖИлгээнИй хэСэг

Дунд хугацаанд зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд оруулах үйл ажиллагааны 
хүрээнд богино хугацаанд зээлийн хүүг 1/3 хэмжээгээр бууруулж 12%-д 
хүргэх зорилт тавин, нийт системийн хувьд Төв банкны зорилт, бодлогын 
арга хэрэгслүүд болон санхүүгийн салбарын үзүүлэлтүүдийн таамаглал дээр 
тулгуурлан зээлийн хүүний түвшинг 6 сар болон 1 жилийн хугацааны дараа үе 
шаттайгаар бууруулах тооцооллыг хийв.

3.1. Дэвшүүлсэн таамаглалууд

3.1.1. Бодлогын хүрээнд 

Зээлийн хүүг бууруулах боломжийн талаар тооцооллыг хийхдээ бодлого болон 
үйл ажиллагааны хүрээнд хэд хэдэн таамаглалуудыг дэвшүүлсэн. Бодлогын 
хүрээнд, Төв банкнаас авч хэрэгжүүлж болох бодлогын арга хэрэгслүүдийн 
таамаглалыг дэвшүүлсэн бөгөөд үүнд “Төрөөс 2013 онд баримтлах мөнгөний 
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зөөлрүүлэхдээ зээлийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулсан 
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хувь болгож сулруулан зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжийг бий 
болгосон. Монгол улсын Засгийн газар Монголбанкны “Гол нэрийн бараа, 
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нэмэгдүүлж 16 тэрбумд хүргэхээр байна (Хавсралт 4). 

[183] 
 

2.4 Эмпирик загвар 

Дээр дурьдсан онолын гурван загвараас зардлын нэмэгдлээр хүү тооцох аргачлалд тулгуурлан 
зээлийн хүүний тооцооллыг хийсэн бөгөөд тус загварын дэлгэрэнгүй бичвэл дараах хэлбэрт 
шилжинэ.  

(2.4а) 

(2.4б) 

Энд:   - зээлийн хүүний хувь  

  - эх үүсвэрийн зардлын хувь 

  - өөрийн хөрөнгийн зардлын хувь 

  - зорилтот ашгийн хувь 

  - үйл ажиллагааны зардлын хувь 

  - татварын зардлын хувь 

   - зээлийн эрсдэлийн зардлын хувь 

 - заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлын хувь 

 

3 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ 

Дунд хугацаанд зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд оруулах үйл ажиллагааны хүрээнд богино 
хугацаанд зээлийн хүүг 1/3 хэмжээгээр бууруулж 12%-д хүргэх зорилт тавин, нийт системийн 
хувьд Төв банкны зорилт, бодлогын арга хэрэгслүүд болон санхүүгийн салбарын 
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3.1.2. Үйл ажиллагааны хүрээнд

Үйл ажиллагааны хүрээнд дотоод, гадаад эх үүсвэрүүдийн хүүний түвшинд 
таамаглал дэвшүүлж хадгаламжийн хүүг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан 6 
сарын дараа 11%, 1 жилийн дараа 9%-д хүрч бодит хүүг эерэг түвшинд байхаар 
тогтоосон нь хадгаламжийн нийлүүлэлтийг өсгөж банкуудын хувьд дотоод эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгоно. Мөнгөний богино хугацааны 
эрэлт бий болсон, эх үүсвэрийн дутагдалд орсон тохиолдолд банкууд богино 
хугацаанд эх үүсвэр татах үүднээс харилцахад тодорхой хэмжээний хүү төлөх 
магадлалтай байдаг. Иймд банкууд богино хугацааны эх үүсвэр татах үүднээс 
харилцахад бага хэмжээний хүү төлнө гэж таамагласан. Харилцахын хүү 6 
сарын дараа 2.7%, 1 жилийн дараа 1%-д байхаар тооцсон. Мөн банкуудын хувьд 
бусад санхүүгийн байгууллагууд болон засгийн газрын хадгаламжид хүү төлөх 
бөгөөд энэ нь хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, харилцахад төлж буй хүүний 
дундаж буюу 6 сарын дараа 6.3%, 1 жилийн дараа 5% байхаар таамагласан. 
Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн зээлийн Монголбанкнаас 
банкуудад дамжуулан зээлдүүлэх хүү жилийн 0.89%, эцсийн зээлдэгчдэд очих 
жилийн хүүг 3.8% байхаар тогтоосон.

Банкуудын хувьд дотоод эх үүсвэрийн хомсдол бий болсон үед гадаад зах зээл 
дээрээс хямд өртөгтэй эх үүсвэр татах сонирхол их байдаг. Гадаад эх үүсвэрийн 
хүүг тогтоохдоо олон улсын банк, санхүүгийн томоохон зах зээл болох Лондоны 
банк хоорондын захын хүүн (Libor) дээр тулгуурлан 6 сар болон 1 жилийн дараа 
ойролцоогоор тогтмол 5% байна гэж үзсэн. Гадаад зах зээл дээрээс хямд өртөг 
бүхий эх үүсвэр татах нь валютын ханшийн хэлбэлзлээс шалтгаалан эрсдэлийг 
нэмэгдүүлэх магадлалтай. Энд бид валютын ханшийн хэлбэлзлийг тогтмол байна 
гэж үзсэн (Хавсралт 5).

3.1.3. Хураангуй тайлан тэнцэл

Зээлийн хүүний тооцооллын аргачлалд үндэслэн зээлийн хүүг тооцохдоо 
банкны хураангуй тайлан тэнцлийг ашигласан. Банкны нөөц нь нийт татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс71 Төв банкнаас тогтоосон хувь хэмжээний дагуу тооцсон 
заавал байлгах нөөц болон банкуудын илүүдэл нөөцийн нийлбэр буюу нийт 
активийн 10% хувьд барихаар таамагласан. Үнэт цаас нь банкуудын эзэмшиж 
буй Төв банкны үнэт цаас, Засгийн газрын үнэт цаас болон бусад үнэт цаасны 
нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Үнэт цаасны хэмжээг банкуудын илүүдэл нөөцтэй 
уялдуулан тогтоосон. Банкуудын хувьд гадаад активын хэмжээ нийт активд эзлэх 
хувь бага байгаа нь гадаад зах зээлийн сөрөг нөлөөллийг даах чадвар сул, мөн 
дотоодын валютын зах зээлийн оролцоо бага, эрсдэлийг Төв банк дааж байгаатай 

71 Нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тооцохдоо харилцах, хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж дээр 
санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө болон засгийн газрын хадгаламжийн нэмж тооцсон.
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холбоотой байж болох юм. Иймд банкуудад гадаад зах зээлийн эрсдэлийг даах 
чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс гадаад активын нийт активд эзлэх хэмжээг 6 
сарын дараа 8%, 1 жилийн дараа 10% байхаар тооцсон (Хүснэгт 3). 

хүснэгт 3. Тайлан, тэнцлийн үзүүлэлтүүд

АКТИВ 2013-3 2013-9 Таамаглал

Банкны нөөц 10% 10% Банкны нөөц (ЗБН+Илүүдэл нөөц) нь 
нийт активийн 10%-иас багагүй байна.

Үнэт цаас 60 тэрбум 60 тэрбум Банкуудын илүүдэл нөөцтэй уялдуулан 
тогтоосон.

Гадаад актив 8% 10% Гадаад активийг үе шаттайгааp 
нэмэгдүүлсэн

Зээл Дотоодын зээл + Хөтөлбөрийн зээл
БСБ-аас авах авлага 0.4% 0.4% Активд эзлэх хувийн жин тогтмол
Бусад актив 0.8% 0.8% Активд эзлэх хувийн жин тогтмол

Харилцах, хадгаламжийн өсөлтийг үйл ажиллагааны хүрээний таамаглалд 
тодорхойлсноор олон жилийн дундаж өсөлттэй уялдуулан 6 сарын дараа 
10%, 1 жилийн дараа 20% өсөхөөр тооцсон. Банкуудын зээлийн эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэх үүднээс гадаад зах зээл дээрээс татсан хямд өртөгтэй эх үүсвэрийг 
6 сарын дараа 150 сая ам.доллар хүртэлх, 1 жилийн дараа 300 сая ам.доллароор 
нэмэгдүүлэхээр тооцсон. Санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө нь Төв банкнаас 
авсан зээл, ББСБ болон бусад банкны байршиж буй хөрөнгөөс бүрдэнэ. Бусад 
таамаглалыг (Хүснэгт 4)-д харуулав.

хүснэгт 4. Тайлан, тэнцлийн үзүүлэлтүүд

ПАССИВ 2013-3 2013-9 Таамаглал

Харилцах, 
хадгаламж 10% 20%

Харилцах, хадгаламжийн өсөлтийг олон 
жилийн дундаж өсөлттэй уялдуулан 6 сарын 
дараа 10%, 1 жилийн дараа 20% өснө гэж 
таамаглав.

Гадаад пассив 150 сая $ 300 сая $

Арилжааны банкууд гадаад зах зээл дээр бонд 
гаргах, гадаадын банкнаас зээл авах зэрэг 
гадаад зах зээл дээрээс хямд эх үүсвэр татах 
боломжтой.

СБ-гын хөрөнгө ББСБ-н активд эзлэх хувийн жин тогтмол

ЗГ-н хадгаламж 10% 
хүртэлх

10% 
хүртэлх Нийт активийн 10% хүртэл

Бусад пассив Дүнг тогтмолоор авч үзсэн.
Өөрийн хөрөнгө 10% 10% Нийт активийн 10%

3.1.4. Зээлийн хүүнд шингэх өртөг

Дээр тодорхойлсон банкны хураангуй тайлан тэнцэлд үндэслэн бодлого, үйл 
ажиллагааны хүрээний таамаглалууд дээр тулгуурлаж зээлийн хүүнд шингэх 
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өртгүүдийг тодорхойлно. Банкууд дотоод болон гадаад зах зээл дээрээс татсан 
эх үүсвэрийн өртгийг зээлийн хүүнд шингээж тооцдог. Эх үүсвэрийн зардалд 
хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, харилцах, санхүүгийн байгууллага, засгийн 
газрын хөрөнгө болон гадаад эх үүсвэрт төлж буй хүүний зардал багтана. Үйл 
ажиллагааны зардлыг активд эзлэх хувийн жинг тогтмол байхаар авч үзсэн. 
Банкуудын хүүний өртөгт шингэх зорилтот ашгийг зээлийн дундаж хүүний 
өгөөж дээр тулгуурлан 2.5% байхаар тооцсон. 

Өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж буй ашгаас хувь нийлүүлэгчдэд ногдол 
ашиг хэлбэрээр хуваарилагдсан ашгийг ТБҮЦ-нд байршуулан олох байсан 
ашгийн хэмжээнд алдагдсан боломжийн өртөг тооцон зээлийн хүүнд шингээн 
тооцов. Үүнтэй адилаар Төв банкнаас тогтоосон заавал байлгах нөөцөд мөн 
алдагдсан боломжийн өртөг тооцон зээлийн хүүнд шингээсэн. Нийт системийн 
хувьд зээлийн хүүнд шингэж буй зорилтот ашгийн хэмжээг тогтмол байхаар 
тодорхойлсон. Банкуудын активын хэмжээ нэмэгдэж үйл ажиллагаа өргөжин 
тэлэхийн хэрээр үйл ажиллагааны зардал нэмэгдэх магадлалтай. Иймд үйл 
ажиллагааны зардлын активд эзлэх хувийн жинг тогтмол гэж авч үзсэн. 

Татвар, хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, татварын шатлалын суурь хэмжээнд 
өөрчлөлт оруулснаар зээлийн хүүнд шингэх татварын зардлыг бууруулах 
боломжтой боловч 2013 оны төсвийн тодотгол хийгдсэнтэй холбоотойгоор 
татварын хувь хэмжээ болон шатлалын суурь хэмжээнд өөрчлөлт оруулаагүй.

Зээлийн мэдээллийн сангийн тухай хууль батлагдсанаар Банк, ББСБ, ХЗХ, 
төрийн болон хувийн өмчийн хуулийн этгээдийн хооронд зээл, төлбөртэй 
холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлж, хяналт тавих, олон жил үйл ажиллагаагаа 
явуулж банкуудын хувьд зээлдэгчдээ харьцангуй таньж мэддэг, зээлдэгчдийн 
талаарх мэдээлэл сайтай болсон зэрэг нь чанаргүй зээлийг бууруулах 
магадлалтай тул өмнөх жилүүдийн дунджаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 
3%-г муу зээл эзэлж байна гэсэн таамаглал дэвшүүлсэн. Муу зээлийн эргэн 
төлөлттэй холбоотой шүүхийн зардлыг дунджаар 10 орчим хувьд байхаар 
тооцсон (Хавсралт 2).

3.2. Тооцоолол

3.2.1. Эх үүсвэрийн өөрчлөлт

Дээрх бодлогын болон үйл ажиллагааны таамаглалд үндэслэн харилцах, 
хадгаламжийн өсөлтийг хагас жилийн 10%, жилийн 20%-д байхаар, гадаад эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлж хагас жилийн дараа 150 сая ам.доллар, жилийн дараа 300 
сая ам.доллар хүртэлх эх үүсвэр татсан гэж үзвэл эх үүсвэрийн өөрчлөлт хагас 
жил болон жилийн дараа дараах байдалтай болно (Хүснэгт 5). Таамаглалын 
үр дүнд эх үүсвэрийн өөрчлөлтүүд нь дотоод болон гадаад эх үүсвэрүүдийг 
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нэмэгдүүлж байна. Ингэснээр тайлан, тэнцлийн актив талд зээлийн эх үүсвэрийг 
мөн нэмэгдүүлнэ. 

хүснэгт 5. эх үүсвэрийн өөрчлөлт (нийт систем)

2012-9 2013-3* 2013-9*
харилцах 1,959.29 2,155.22 2,351.15
 Харилцахын өссөн хэмжээ 195.93 391.86
 
х-тай хадгаламж 2,912.23 3,203.46 3,494.68
 Хадгаламжийн өссөн хэмжээ 291.22 582.45
 
х-гүй хадгаламж 1,324.15 1,456.56 1,588.97
 Хадгаламжийн өссөн хэмжээ 132.41 264.83
 
гадаад эх үүсвэр 1,120.45 1,330.45 1,540.45

 Гадаад эх үүсвэрийн өссөн 
хэмжээ 210.00 420.00

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

3.2.2. Тайлан, тэнцлийн өөрчлөлт

Тайлан тэнцэлд тавьсан таамаглалуудад тулгуурлан эх үүсвэрийн 
өөрчлөлтүүдийг тусгаж 6 сарын дараах болон 1 жилийн дараах тайлан, тэнцлийн 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон. Тайлан, тэнцлийн 2, 3 багануудад тухайн 
үзүүлэлтийн нийт пассив болон нийт актив эзлэх хувийн жин болон сүүлийн 8 
жилийн дундаж өсөлтийг харуулсан.72

72 Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 2008, 2009 онуудын үзүүлэлтүүдийг хасч тооцов.
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хүснэгт 6. хураангуй тайлан, тэнцэл (тэрбум төгрөг)

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

Дэвшүүлсэн таамаглалын хүрээнд харилцах хадгаламжийг 6 сарын дараа 10%, 
1 жилийн дараа 20% хүртэлх хувиар нэмэгдүүлснээр нийт татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгийн хэмжээ 6 сарын дараа 11%, 1 жилийн дараа 22%-иар өссөн байна. 
Харилцах, хадгаламжийн нийт пассивт эзлэх хувийн жин буурсан нь төрийн 
оролцоо нэмэгдэж төсөл, хөтөлбөрийн зээлийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр 
хувийн хэвшлийн оролцоог бууруулах хандлагыг бий болгох магадлалтай байна. 
Нийт системийн хувьд гадаад эх үүсвэрийн хэмжээ нийт пассивын 11.4%-г эзэлж 
байсан бол 6 сарын дараа 150 сая ам.доллар, 1 жилийн дараа 300 сая ам.долларыг 
гадаад зах зээл дээрээс татсанаар банкуудын гадаад эх үүсвэр нэмэгдэж 6 
сарын дараа нийт пассивын 11.9%, 1 жилийн дараа 12 орчим хувийг эзэлж 
байна. Засгийн газартай хамтран Монголбанк хөтөлбөрийн зээлийг олгосноор 
санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө огцом өсчээ. Засгийн газрын хадгаламжийг 
нэмэгдүүлж 10 орчим хувьд хүргэсэн бөгөөд бусад пассивын дүнг тогтмол байна 
гэж үзсэнээр нийт пассив 6 сарын дараа 14%, 1 жилийн дараа 28%-н өсөлттэй 
байна. Өөрийн хөрөнгийн активд эзлэх хувийн жинг тогтмол 10% байхаар 
таамагласнаар нийт пассив болон өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 6 сарын дараа 8.4%, 
1 жилийн дараа 22.8%-н өсөлттэй байхаар тооцоо гарлаа (Хүснэгт 6). 

Заавал байлгах нөөцийн хувийг бууруулснаар банкуудын зээлийн эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлж байна. Банкуудын хувьд гадаад активын нийт активд эзлэх хувь 
өсч 10 орчим хувь болсноор гадаад зах зээлийн сөрөг нөлөөллийг даах чадвар, 
мөн дотоодын валютын зах зээлийн оролцоо нэмэгдэх талтай. Эх үүсвэрүүдийн 
өсөлт, гадаад зах зээл дээрээс эх үүсвэр татах, Төв банкны бодлогын арга 
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хэрэгслүүдийн өөрчлөлт, Засгийн газар, Төв банкнаас олгож буй хөтөлбөрийн 
зээл зэргээс үүдэн дотоодын зээлийн эх үүсвэр 6 сарын дараа 16.5%-иар, 1 
жилийн дараа 37.3%-иар нэмэгдэхээр байна. Зээлийн нийлүүлэлтийг макро 
зохистой харьцааны үзүүлэлттэй уялдуулан 6 сарын дараа нийт активын 62%, 
1 жилийн дараа 65%-д хүргэх боломжтой байна. Бусад банкнаас авах авлагын 
хэмжээ нь нийт активын 2.3 орчим хувь буюу харьцангуй бага хувийн жинг 
эзэлж байгаа тул цаашид хувийн жинг тогтмол байхаар тооцов. Бусад активын 
ихэнх хувийг үндсэн хөрөнгө эзэлж буй бөгөөд активд эзлэх хувийн жинг мөн 
тогтмол 7%-д байхаар тооцсон. Ингэснээр нийт системийн хувьд активын 
хэмжээ 6 сарын дараа 12.5 их наяд төгрөгт, 1 жилийн дараа 14.0 их наяд төгрөгт 
хүрэхээр байна (Хүснэгт 7).

 хүснэгт 7. хураангуй тайлан, тэнцэл (тэрбум төгрөг)

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

3.2.3. Зээлийн хүүний тооцоолол

Бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд дэвшүүлсэн таамаглалуудад тулгуурлан эх 
үүсвэрийн өөрчлөлтийг тодорхойлов (Хүснэгт 5). Эх үүсвэрийн өөрчлөлтийн 
утгуудыг хураангуй тайлан тэнцэлд тусгаж (Хүснэгт 6, Хүснэгт 7) онолын 
хэсэгт авч үзсэн зардлын нэмэгдлээр зээлийн хүүг тооцох загварт үндэслэн нийт 
системийн хувьд зээлийн хүүний тооцооллыг (Хүснэгт 8) хийлээ. 

•	 Зээлийн хүүнд шингэж буй эх үүсвэрийн зардалд харилцах, хадгаламжид 
төлж буй хүүний зардал, гадаад эх үүсвэрт төлж буй хүүний зардал, 
хөтөлбөрийн зээлийн хүүний зардал, санхүүгийн байгууллагуудад төлж 
буй хүүний зардал, засгийн газрын хадгаламжид төлж буй хүүний зардал 
зэрэг нь эх үүсвэрийн зардлыг бий болгох бөгөөд эдгээрийн зээлийн 
хүүнд шингэх өртөг нь нийт системийн хувьд хагас жилийн дараа 8.53%, 
жилийн дараа 6.41% болохоор байна. 
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•	 Өөрийн хөрөнгийн зардалд нийт хувь нийлүүлэгчдэд төлж буй ногдол 
ашгийн алдагдсан боломжийн зардлыг тооцсон (ТБҮЦ-ны хүүгээр) 
бөгөөд зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 6 сарын дараа 0.30%, 1 жилийн 
дараа 0.25% байна. 

•	 Зорилтот ашгийн хувь хэмжээг 2.5 нэгж хувь тогтмол ашигтай байхаар 
таамагласан бөгөөд зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 2.5% байна.

•	 Үйл ажиллагааны зардлыг активын өсөлттэй уялдуулан таамагласан 
бөгөөд 6 сарын дараах зээлийн хүүнд шингэх өртөг 1.74%, 1 жилийн 
дараа 1.62% байхаар байна. 

•	 Зээлийн хүүнд шингэх татварын зардал нийт системийн хувьд 6 сарын 
дараа 0.83%, 1 жилийн дараа 0.83% байна.

•	 Муу зээлийн хүүний зардал болон шүүхийн нэхэмжлэлтэй холбоотой 
зардлын нийлбэрээр зээлийн эрсдэлийг тодорхойлж байгаа бөгөөд 
зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 6 сарын дараа 0.34%, 1 жилийн дараа 
0.33% байна.

•	 Заавал байлгах нөөцөд ТБҮЦ-ны хүүгээр алдагдсан боломжийн өртөг 
тооцсон бөгөөд зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 6 сарын дараа 1.14%, 1 
жилийн дараа 0.62% болж буурахаар байна. Ингэснээр нийт зээлийн 
хүүнд шингэх өртгүүдийн нийлбэрээр зээлийн хүү тодорхойлогдох 
бөгөөд зээлийн хүү нийт системийн хувьд 6 сарын дараа 15.38%, 1 
жилийн дараа 12.56% хүртэл буурах боломжтой байна (Хавсралт 5, 
Хавсралт 6). 

хүснэгт 8. Зээлийн хүүний тооцооолол (хувь)

Үзүүлэлтүүд Тэмдэг-
лэгээ 

Зээлийн хүүнд шингэх өртөг
Нийт систем 

(2012-9)
Нийт систем* 

(2013-3)
Нийт систем* 

(2013-9)
1. Эх үүсвэрийн зардал FC 9.12% 8.53% 6.41%
2. Өөрийн хөрөнгийн зардал CC 0.27% 0.30% 0.25%
3. Зорилтот ашиг TP 3.7% 2.50% 2.50%
4. Үйл ажиллагааны зардал Oe 2.12% 1.74% 1.62%
5. Татварын зардал TC 0.47% 0.83% 0.83%
6. Зээлийн эрсдэл Cr 0.42% 0.34% 0.33%
7. ЗБН-н алдагдсан боломжийн 
зардал rrC 1.33% 1.14% 0.62%

Тооцоолсон зээлийн хүү 17.43% 15.38% 12.56%
Зорилтот зээлийн хүү 15% 12%

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

Нийт системийн хувьд тооцоолсон (Хүснэгт 8) зээлийн хүүнд шингэж буй 
өртгүүдэд эх үүсвэрийн зардал болон үйл ажиллагааны зардал хамгийн их хувийг 
эзэлж байгаа бол өөрийн хөрөнгийн зардал болон зээлийн эрсдэл харьцангуй 
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бага хувийг эзэлж байна. Монголбанкнаас арилжааны банкуудын дунд явуулсан 
“Зээлийн хүүний санал асуулга”-ын судалгааны дүнгээр банкууд зээлийн хүүгээ 
тогтоохдоо эх үүсвэрийн зардал, үйл ажиллагааны зардал, зээлийн эрсдэл, 
зорилтот ашгийг хамгийн их харгалзан үздэг гэжээ. Мөн банкууд зээлийн 
хүүгээ бууруулахын тулд өөрсдийн зүгээс хямд өртөг бүхий эх үүсвэр татах, үйл 
ажиллагааны зардлаа бууруулах, ашгийн төлөвлөлтөө бууруулах болон зээлийн 
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг авах боломжтой гэжээ. Харин бусад 
бодлого баригчдын зүгээс тухайлбал, Төв банк инфляцийг бууруулах (1 оронтой 
тоонд хүргэх), ЗБН-н хувийг бууруулах, валютын ханшийг тогтвортой түвшинд 
барих, УИХ, Засгийн газрын зүгээс зээлийн эрсдэлтэй холбоотой хууль эрх 
зүйн орчинг сайжруулах, татварын бодлогоор дэмжих, сангийн болон мөнгөний 
бодлогыг уялдуулах арга хэмжээнүүдийг авснаар зээлийн хүү буурах боломжтой 
гэж хариулсан нь манай судалгаанд тавигдсан таамаглалууд болон судалгааны 
эцсийн үр дүнтэй нийцэж байна.
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ДүгнэлТ, САнАл ЗӨвлӨмЖ 

Энэхүү судалгааны ажлаар зээлийн хүүг тооцох онолын болон эмпирик аргад 
тулгуурлан зээлийн хүүг бууруулах боломжийн талаарх тооцооллыг нийт 
системийн хувьд хийсэн болно. Инфляцийг бага түвшинд тогтвортой барих, 
хөтөлбөрийн зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, валютын ханш тогтвортой үед 
гадаад зах зээлээс хямд өртөгтэй эх үүсвэрийг татах, чанаргүй зээлийн эрсдэлтэй 
холбогдох хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулах, татварын бодлогоор дэмжих зэрэг 
нь зээлийн хүүг үе шаттайгаар буурах боломжийг бий болгож байна. Эдгээр арга 
хэрэгслүүдийг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд нийт системийн хувьд зээлийн хүү 6 
сарын дараа 15%-д, 1 жилийн дараа 12% болж буурах боломжтой байна.

Зээлийн хүүг бууруулахын тулд цаашид дараах авах арга хэмжээнүүдийг авах 
хэрэгтэй.

•	 Гадаад хямд эх үүсвэр татах хүрээнд санхүүгийн байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах.

•	 Хадгаламж, харилцахын хүүний дээд хэмжээг инфляцитай уялдуулан 
зөрүүг эерэг түвшинд тогтоох тал дээр санхүүгийн байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах.

•	 Төв банкны бодлогын хүүг инфляцитай уялдуулан зөрүүг эерэг түвшинд 
тогтоох.

•	 Шүүхийн нэхэмжлэл барагдуулах дундаж хугацаа болон шимтгэлийн 
хувийг бууруулах тал дээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

•	 Татвар ногдуулах суурь хэмжээний хязгаарыг нэмэгдүүлэх тал дээр 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах. 

•	 Банкуудын гадаад активын (гадаад нөөц) хэмжээг нэмэгдүүлснээр гаднаас 
ирэх хямралын эрсдэлийг бие даан давах чадварыг дээшлүүлэхийн 
зэрэгцээ дотоод дахь валютын зах зээлд оролцох хэмжээг нэмэгдүүлэх тал 
дээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах. 
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хАвСРАлТ

хавсралт 1. Зээлийн хүүг бууруулах арга зам

хавсралт 2. Бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн таамаглалууд

Үзүүлэлтүүд 2013-3 2013-9 Тайлбар

Инфляци 10% 8%
Төрөөс мөнгөний бодлогын талаарх 2013 онд баримтлах 
үндсэн чиглэлийн хүрээнд оны эцэст инфляцийн 
түвшинг 8%-аас хэтрүүлэхгүй байхаар тусгасан. 

Хадгаламжийн 
хүү 11% 9% Хадгаламжийн хүүг инфляцитай уялдуулж бодит хүүг 

эерэг түвшинд тогтоосон.

ТБҮЦ-ны хүү 12% 10% Бодлогын хүүг хадгаламжийн хүүтэй уялдуулан зөрүүг 
эерэг түвшинд байлгана.

Заавал байлгах 
нөөцийн хувь 10% 8%

ЗБН-ийн хувь хэмжээг бууруулснаар зээлийн 
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, банкуудын алдагдсан 
боломжийн зардлыг бууруулна.

Зээл/Нийт актив 65% 70%
Зээл, нийт активын харьцааг 60%-аас 70%-д 
(хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцсон) нэмэгдүүлснээр 
зээл олгох боломжийг нэмэгдүүлнэ.

Хөтөлбөрийн 
зээл

359 
тэрбум

718 
тэрбум

Хөтөлбөрийн зээлийг бүрэн ашиглана гэж тооцсон. 
AAA банкны хувьд хөтөлбөрийн зээлийг 50-100 хүртэлх 
тэрбум байхаар тооцсон.

Хөтөлбөрийн 
зээлийн хүү

МБ-н ерөнхийлөгчийн тушаалаар хөтөлбөрийн зээлийн 
хүүг тогтоосон. Монголбанкнаас арилжааны банкуудад 
олгох зээлийн хүү 0.89%, Арилжааны банкуудын 
зээлийн хүү 3.8% байна.

Дүрмийн сан Банкуудын дүрмийн санг 16 тэрбум төгрөг хүртэл нэмэгдүүлнэ
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хавсралт 3. үйл ажиллагааны хүрээнд дэвшүүлсэн таамаглалууд

Үзүүлэлтүүд 2013-3 2013-9 Тайлбар

Х-тай хадгаламжийн хүү 11% 9%
Хадгаламжийн хүүг инфляцийн түвшинтэй 
уялдуулан бодит хүүг эерэг түвшинд 
тогтоосон.

Х-гүй хадгаламжийн хүү 5.1% 4.7% Хугацаатай хадгаламжийн хүүтэй уялдуулж 
тооцсон.

Харилцахын хүү 2.7% 1%
Мөнгөний богино хугацааны эрэлт өндөр, эх 
үүсвэрийн дутагдал, орон нутгийн онцлогоос 
шалтгаалан харилцахад хүү тооцсон.

Гадаад эх үүсвэрийн хүү 5% 5% Libor хүү дээр тухайн улсын эрсдэлийг нэмж 
тооцсон.

Хөтөлбөрийн зээлийн 
хүү 3.8% 3.8%

МБ-н ерөнхийлөгчийн тушаалаар 
хөтөлбөрийн зээлийн хүүг тогтоосон ба 
Монголбанкнаас арилжааны банкуудад олгох 
зээлийн хүү 0.89% байна.

Бусад эх үүсвэрт төлөх 
хүү 6.3% 5%

Санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө болон 
засгийн газрын хөрөнгөд төлж буй хүү 
бөгөөд хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, 
харилцахын дунджаар тооцов.

Валютын ханш 1$=1400₮ Валютын ханшийг тогтмол байна гэж үзэв.

хавсралт 4. Зээлийн хүүнд шингэх өртөг

Үзүүлэлтүүд Тэмдэг лэгээ Тайлбар

Эх үүсвэрийн зардал FC
Хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, харилцах, 
санхүүгийн байгууллага, засгийн газрын хөрөнгө 
болон гадаад эх үүсвэрт төлж буй хүүний зардал

Өөрийн хөрөнгийн 
зардал CC Активын боломжит өгөөж (ТБҮЦ-ны хүү) дээр 

тулгуурлан тооцов.

Зорилтот ашиг TP Зээлийн дундаж хүүний өгөөж (2.5%) дээр 
тулгуурлан тооцов.

Үйл ажиллагааны зардал Oe Активд эзлэх хувийн жинг тогтмол байхаар 
тооцов.

Татварын зардал TC Татварын хувь, хэмжээг хэвээр тооцсон. 

Зээлийн эрсдэл Cr Нийт зээлийн 3% нь муу зээл, муу зээлийн 10% 
нь шүүхийн зардалд зарцуулагдана гэж үзсэн. 

Заавал байлгах нөөцийн 
алдагдсан боломжийн 
зардал

rrC
Заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 8% 
байхаар тооцож алдагдсан боломжийн өртгийг 
ТБҮЦ-ны хүүгээр тооцсон.
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 хавсралт 5. Зээлийн хүүнд шингэх өртөг (2013-3)

 хавсралт 6. Зээлийн хүүнд шингэх өртөг (2013-9)



монгол улСын нИйгэм, эДИйн ЗАСАг, 
БАнК САнхүүгИйн БАйгууллАгын хӨгЖлИйн 

ТАлААРх ТүүвэР СуДАлгАА – 2014 он

Боловсруулсан: Судалгааны хэлтэс
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МОНГОЛ УЛСÛН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГÛН 
ХӨГЖЛИЙН ТАЛААРХ ТҮҮВЭР СУДАЛГАА – 2014 ОН           Судалгааны хэлтэс

оРШИл

Монголбанкны Мөнгөний бодлого, 
судалгааны газраас Монгол улсын 
нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн 
байдал, банк санхүүгийн байгууллагын 
хөгжлийн талаар 2014 оны 9 дүгээр 
сард олон нийтийн дунд ес дэх жилдээ 
санал асуулга явууллаа. 

Сүүлийн хоёр жилийн судалгааны 
ажлын онцлог нь Засгийн газар, 
Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж 
буй орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог 
бий болгох хөтөлбөртэй холбогдох 
асуулгыг нэмж оруулсан болно. Өмнөх 
судалгаануудын суурьд тулгуурлан 
гол асуултууд дээр иргэдийн санал 
бодол хэрхэн өөрчлөгдсөнийг динамик 
хэлбэрээр харуулан чиглэлийн 
индексийг тооцон үзүүллээ.

Судалгааны ажлын зорилго

Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол 
улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн 
байдал, банк санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн талаар иргэдийн дунд 
санал асуулга явуулан, олон нийтийн 
санал бодлыг тодорхойлж, өнгөрсөн 
онуудтай харьцуулан дүн шинжилгээ 
хийхэд оршино.

Судалгааны хамрах хүрээ, хугацаа

Санал асуулгыг Улаанбаатар хотын 
бүх дүүргүүд болон аймгуудыг 
хамруулан 2014 оны 9 дүгээр сарын 
8-аас 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 
Монголбанк, судалгаа шинжилгээний 
МЕК ХХК-тай хамтран явууллаа. 

Түүвэрлэлт хийх арга зүй 

Эх олонлогийг тодорхойлохдоо нийс-
лэл хот болон аймгуудын эдийн зас гийн 
идэвхтэй хүн амын тоонд үндэслэсэн.

хүснэгт 1. Түүвэрлэлт хийх аргазүй 
(Санамсаргүй түүвэрлэлтийн арга)

[196] 
 

    

 

1. ОРШИЛ 
Монголбанкны Мөнгөний бодлого, 
судалгааны газраас Монгол улсын нийгэм 
эдийн засгийн өнөөгийн байдал, банк 
санхүүгийн байгууллагын хөгжлийн талаар 
2014 оны 9 дүгээр сард олон нийтийн дунд 
ес дэх жилдээ санал асуулга явууллаа.  

Сүүлийн хоѐр жилийн судалгааны ажлын 
онцлог нь Засгийн газар, Монголбанктай 
хамтран хэрэгжүүлж буй орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой 
тогтолцоог бий болгох хөтөлбөртэй 
холбогдох асуулгыг нэмж оруулсан болно. 
Өмнөх судалгаануудын суурьд тулгуурлан 
гол асуултууд дээр иргэдийн санал бодол 
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг динамик хэлбэрээр 
харуулан чиглэлийн индексийг тооцон 
үзүүллээ. 

1.1 Судалгааны ажлын зорилго 
Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол 
улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн 
байдал, банк санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн талаар иргэдийн дунд санал 
асуулга явуулан, олон нийтийн санал 
бодлыг тодорхойлж, өнгөрсөн онуудтай 
харьцуулан дүн шинжилгээ хийхэд 
оршино. 

1.2 Судалгааны хамрах хүрээ, хугацаа 
Санал асуулгыг Улаанбаатар хотын бүх 
дүүргүүд болон аймгуудыг хамруулан 2014 
оны 9 дүгээр сарын 8-аас 15-ны өдөр 
хүртэлх хугацаанд Монголбанк, судалгаа 
шинжилгээний МЕК ХХК-тай хамтран 
явууллаа.  

 

1.3 Түүвэрлэлт хийх арга зүй  
Эх олонлогийг тодорхойлохдоо нийслэл 
хот болон аймгуудын эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амын тоонд үндэслэсэн. 

Хүснэгт 1.1. Түүвэрлэлт хийх аргазүй  
(Санамсаргүй түүвэрлэлтийн арга) 
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Pop 1 198 300 Эх олонлог буюу нийт 
эдийн засгийн 
идэвхитэй хүн ам 
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магадлалын түвшин 
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Улаанбаатар хот ба аймгуудын эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын тоог нийт 
идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж, 
хувийн жин, газар зүйн байршлыг 
харгалзан нийт түүврээс Улаанбаатр хот 
болон 21 аймаг тус бүрээс авах оновчтой 
түүврийн хэмжээг тооцсон.   

Энэ удаагийн судалгаанд санамсаргүй 
түүвэрлэлтийн аргаар нийт 2755 түүвэр 
авагдлаа. Энэ нь дээрх аргачлалын дагуу эх 
олонлогоос тооцсон оновчтой түүврийн 
хэмжээ болох 2655 түүврийг хангаж байна. 
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Түүврийн хэмжээ p = 2655

Улаанбаатар хот ба аймгуудын эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын тоог нийт 
идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж, 
хувийн жин, газар зүйн байршлыг 
харгалзан нийт түүврээс Улаанбаатр 
хот болон 21 аймаг тус бүрээс авах 
оновчтой түүврийн хэмжээг тооцсон. 

Энэ удаагийн судалгаанд санамсар гүй 
түүвэрлэлтийн аргаар нийт 2755 түүвэр 
авагдлаа. Энэ нь дээрх аргачлалын 
дагуу эх олонлогоос тооцсон оновчтой 
түүврийн хэмжээ болох 2655 түүврийг 
хангаж байна.

Түүвэрлэлт

Энэ удаагийн санал асуулгад нийт 2755 
иргэд оролцсон бөгөөд судалгаанд 
хамрагдсан иргэдийн 36.3% буюу 1000 
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нь Улаанбаатар хотын оршин суугчид 
бол үлдсэн 63.7%-ийг орон нутгийн 
иргэд эзэлж байна.

Зураг 1. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
харьяалал (бүс нутгаар)

Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутгийн иргэдийг бүс нутгаар авч 
үзвэл нийт судалгаанд оролцогчдын 17% 
нь Баруун бүс буюу Говь-Алтай, Баян-
Өлгий, Увс, Ховд, Завхан аймгуудаас, 
20% нь Хангайн бүсийн Архангай, 
Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, 
Булган, Орхон аймгуудаас, 18% нь 
Төвийн бүс буюу Дархан, Сэлэнгэ, 
Төв, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр 
аймгуудаас хамрагдсан бол үлдсэн 9% 
нь Зүүн бүс болох Хэнтий, Дорнод, 
Сүхбаатар аймгуудын иргэд байна. 

Зураг 2. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
харьяалал (Аймгуудаар)

Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 61% нь 
эмэгтэй, 39% нь эрэгтэй бөгөөд насны 
байдлаар нь авч үзвэл 18% нь 18-25, 
37% нь 26-35, 21% нь 36-45, 16% нь 
46-55, 8% нь 56-с дээш гэсэн насны 
ангилалд хамрагдаж байна (Зураг 3).

Зураг 3. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
мэдээлэл

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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Боловсролын түвшингээр ангилбал 
59% нь дээд, 30% нь бүрэн дунд, 
4% нь техник мэргэжлийн сургууль 
(үйлдвэрлэлийн төв), 6% нь бүрэн бус 
дунд боловсролтой иргэд байв. 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 27% 
нь төрийн, 25% нь хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлдэг, 29% нь хувийн байгууллагад 
ажилладаг, 10% нь ажилгүй байгаа бол 
бусад нь төрийн бус байгууллага болон 
гадаадын байгууллагад ажилладаг, 
цагийн ажил хийдэг иргэд байна. 

Энэ удаагийн судалгаанд 26-45 насны, 
дээд боловсролтой, төрийн болон 
хувийн байгууллагад ажилладаг, мөн 
хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг эмэгтэй 
иргэд түлхүү оролцож санал бодлоо 
тусгасан байна.

2. мАКРо эДИйн ЗАСАг 

2.1. эдийн засгийн байдал 

Санал асуулгын “Монгол улсын 
өнөөгийн эдийн засгийн байдал таны 
бодлоор?” гэсэн асуултанд нийт 
оролцогчдын 13% нь эдийн засаг 
сайжирч байна 24% нь хэвэндээ байна 
гэж хариулсан бол 52% нь эдийн 
засгийн байдлыг муудаж байна гэсэн 
хариултыг өгчээ (Зураг 4).

Түүнчлэн эдийн засгийн ерөнхий 
төлвийн талаарх асуултыг орон нутаг 
болон нийслэл хотын иргэдийн хувьд 
задлан авч үзэхэд эдийн засгийн 
байдал сайжирч байна гэж үзэх 
Улаанбаатар хотын иргэдийн хувь 
орон нутгийн иргэдээс 2 дахин өндөр 
байлаа.

Зураг 4. монгол улсын эдийн засгийн байдал 
таны бодлоор
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Харин эдийн засгийн байдал муудаж 
байна гэж хариулсан орон нутгийн 
иргэдийн хувь Улаанбаатар хот, улсын 
дунджаас илүү байна. Судалгааны 
үр дүнгээс харахад орон нутгийн 
иргэдийн дунд эдийн засгийн байдал 
муудаж байна гэж үзэх хандлага 
Улаанбаатар хотын иргэдээс 
харьцангуй өндөр байна. Хөдөө орон 
нутаг дахь иргэд Улаанбаатар хотын 
иргэдээс илүүтэйгээр эдийн засгийн 
байдалд тааруу үнэлгээ өгсөн байна.

Монголбанкнаас өмнөх онуудад 
явуулсан түүвэр судалгааны чиглэлийн 
индексээс харахад 2009 оны хямралын 
жилд индекс огцом буурч байсан бол 
уг үзүүлэлт 2011 онд эргэн хэвийн 
түвшиндөө орсон нь эдийн засаг 
сайжирч байна гэж үзэх иргэдийн 
хандлага нэмэгдсэнийг илтгэнэ. Гэвч 
2013 оноос индекс огцом буурч, 2014 
онд түүхэн хамгийн доод цэгтээ хүрсэн 
нь иргэдийн дунд эдийн засгийн ерөнхий 
байдал төдийлөн сайжрахгүй байгаа 
гэсэн хандлага давамгайлж байгааг 
илэрхийлэх үзүүлэлт юм (Зураг 5). 
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Зураг 5. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д 
сайжирсан)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Шигтгээ 1. монгол улсын өрсөлдөх чадвар

Дэлхийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын 
тайланд Монгол улс өрсөлдөх чадварын 
индексээр (1-7 хооронд утгаа авна) 2012 
оны байдлаар 148 орноос 93 дугаар байранд 
жагсаж байсан бол 2013 онд 107 байр руу 
ухарсан. Үүнд макро эдийн засгийн орчин, 
бүтээгдэхүүний зах зээлийн үр ашигт байдал 
гэсэн үзүүлэлтүүдийн индекс буурсан нь 
голлон нөлөөлсөн. Харин 2014 оны тайланд 
Монгол улс 144 орноос 98 дугаар байранд 
оржээ. 2014 онд макро эдийн засгийн байдал 
төдийлөн сайжраагүй ч зах зээлийн хэмжээ, 
дээд боловсрол ба мэргэжлийн сургалт, эрүүл 
мэнд, бага боловсрол, институцийн чанар, 
бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн үр ашиг 
зэрэг үзүүлэлтүүд өссөн нь ийнхүү 9 байр 
урагшлахад нөлөөлсөн байна. 

макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
•	  Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2014 

оны эхний хагас жилийн байдлаар 
5.3% гарсан нь 2013 оны мөн үетэй 
харьцуулахад 6 нэгж хувиар буурсан 
байна.

•	  Инфляци 2014 оны 9-р сард 13.6% 
гарсан бөгөөд 2013 оны мөн үетэй 
харьцуулахад 6.6 нэгж хувиар 
нэмэгджээ.

•	  2013 оны эхний 8 сарын байдлаар 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
өмнөх оноос 54%-иар буурч байсан 
бол 2014 оны эхний 8 сарын байдлаар 
өмнөх оноос 59%-иар буурсан байна.

•	  2013 оны эхний 9 сард төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
дунджаар 9%-иар суларч байсан бол 
2014 оны эхний 9 сарын байдлаар сард 
дунджаар 23%-иар суларчээ. 

2.2. Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлт

“Таны бодлоор үнийн өсөлт 
(инфляци?)” гэсэн асуултанд санал 
асуулганд оролцогчдын дийлэнх 
нь буюу 87% нь өндөр байна 
гэж хариулсан бол ердөө 5% нь 
боломжийн, 3% нь буурч байна гэж 
хариулжээ (Зураг 6).

Эх үүсвэр: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
тайлан, 2013-2014

Эх үүсвэр: Монголбанк, ҮСХ
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Зураг 6. үнийн өсөлт (орон нутгаар) 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Үнийн өсөлтийн талаарх хариултыг 
нийслэл, орон нутгаар харьцуулж 
үзэхэд орон нутгийн иргэдийн 
хувьд үнийн түвшин өндөр байна 
гэж үзэх хувь нийслэлийн иргэдтэй 
харьцуулахад бага зэрэг өндөр байна. 
Өмнөх санал асуулгуудын дүнтэй 
харьцуулахад үнэ өсч байна гэсэн 
хариулт нэмэгдэж энэ жилийн хувьд 
хамгийн өндөр түвшиндөө хүрлээ. 

Зураг 7. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д 
өсч байна)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Инфляцийн түвшин 2011 оноос эхлэн 
өсөх хандлагатай болж 2012 оны 
эцэст 14.2%, 2013 оны эцэст 11.2% 
байсан бол 2014 оны III улирлын 

байдлаар 13.6%-ийн өсөлттэй буюу 2 
оронтой тоонд хэвээр байна. Өнөөгийн 
инфляцийн түвшинтэй уялдан 
иргэдийн үнийн өсөлт өндөр байна гэх 
хандлага нэмэгджээ.

2.3. Төгрөгийн ханш

“Таны бодлоор төгрөгийн өнөөгийн 
ханш цаашид...” гэсэн асуултанд 
иргэдийн 53% нь тогвортой байхыг 
илүүд үзэж байгаа бол 36% нь 
чангарах, 11% нь сулрах нь дээр гэж 
хариуллаа (Зураг 8). 

Зураг 8. үнийн өсөлт (орон нутгаар) 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгааны үр дүнгээс харахад 
иргэдийн дийлэнх нь төгрөгийн 
ханшийг тогтвортой бөгөөд чангарах 
чиглэл рүү байхыг илүүд үзсэн байна.

Шигтгээ 2. валютын ханш

Түүхий эдийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 
буурсан, уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний 
экспортын орлого багассан, төсвөөс 
гадуурх хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтууд 
нэмэгдсэний зэрэгцээ ГШХО татарсан зэргээс 
шалтгаалан төгрөгийн ам.доллартой харьцах 
ханш 2013 оны II хагасаас эхлэн дунджаар 23 
хувиар суларчээ.
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ҮСХ

2.4. монгол улсын хөгжлийн ойрын 
ирээдүйд дэмжих салбар

“Таны бодлоор Монгол улсын хөгжлийг 
ойрын ирээдүйд эрчимтэй дэмжих 
эдийн засгийн салбар аль нь вэ?” гэсэн 
асуултанд судалгаанд оролцогчдын 
39% нь уул уурхайн салбар гэж 
хариулсан бол 22% нь хөдөө аж ахуй, 
19% нь боловсруулах үйлдвэрлэл гэж 
үзжээ (Зураг 9).

Зураг 9. монгол улсын хөгжлийг ойрын 
ирээдүйд эрчимтэй дэмжих салбар 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгаанд оролцогчдын 40 орчим 
хувь нь уул уурхайн салбар ойрын 
ирээдүйд эдийн засгийг эрчимтэй 

хөгжүүлэх гол салбар гэж үзэж байгаа 
боловч энэ нь 2011 оны судалгааны 
дүнгээс 13%-иар буурсан дүн юм. 
Харин иргэдийн 22% нь ХАА салбарт, 
19% нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
салбарт саналаа өгсөн нь 2013 оны 
судалгааны дүнгээс харгалзан 3% 
болон 5%-иар өссөн байна. Энэ нь 
иргэдийн дунд дан ганц уул уурхайн 
салбарт түшиглэн хөгжихөөс 
илүүтэйгээр нэмүү өртөг шингэсэн 
ХАА болон боловсруулах салбаруудад 
итгэх итгэл нэмэгдсэнийг илэрхийлж 
байна. 

Судалгааны үр дүнг орон нутгаар нь 
авч үзвэл хөдөө орон нутгийн иргэд уул 
уурхайн салбар ойрын ирээдүйд эдийн 
засгийн хөгжлийг тодорхойлно гэж 
хотын иргэдээс илүүтэй үзэж байна. 
Харин хотын иргэд барилгын салбарын 
хөгжилд орон нутгийн иргэдээс 
илүүтэйгээр найдлага тавьж байгаа нь 
ажиглагдлаа (Зураг 10).

Зураг 10. монгол улсын хөгжлийг ойрын 
ирээдүйд эрчимтэй дэмжих салбар (орон 
нутаг)
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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Шигтгээ 3. эдийн засгийн өсөлт 
(салбараар)

Манай улсын эдийн çасгийн өсөлт 2014 оны 
II улиралд 5.3%-тай гарсан бөгөөд өмнөх 
улирлаас 2.2 нэгж хувü буурсан үçүүлэлт юм. 
Эдийн çасгийн өсөлтийг салбаруудын бүтцээр 
авч үçвэл уул уурхай олборлох салбарын 
эдийн çасгийн өсөлтөд үçүүлэх шууд нөлөө 
харüцангуй сул байгаа бол уг салбарын дам 
нөлөөгөөр бусад салбарын өсөлт нэмэгдэх 
хандлагатай байна. 

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо

Өнгөрсөн таван жилийн дунджаар 
уул уурхайн салбар манай улсын 
экспортын орлогын 90 орчим хувь, 
төсвийн орлогын 40 орчим хувь, эдийн 
засгийн 15-20 орчим хувийг бүрдүүлж 
байсан боловч сүүлийн үед дэлхийн 
зах зээл дээр зэс болон нүүрсний үнэ 
уналттай байгаа нь манай орны эдийн 
засагт сөргөөр нөлөөлж байна. Энэ 
нь манай эдийн засгийн хөгжлийг 
уул уурхайн салбар голлон дэмжинэ 
гэж үзэх иргэдийн хандлага буурахад 
нөлөөлсөн байх талтай юм.

2.5. эдийн засгийг эрчимжүүлэхийн 
тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

“Эдийн засгийн хөгжлийг 
эрчимжүүлэхийн тулд ямар арга 
хэмжээ авах шаардлагатай вэ?” 
гэсэн асуултанд давхардсан тоогоор 

судалгаанд оролцогчдын 19% нь ЖДҮ-
ийг хөгжүүлэх, 17% нь  томоохон 
боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
байгуулах, 17% нь зам тээврийг 
сайжруулах, 11% нь эрчимжсэн мал 
аж ахуйг дэмжих нь зүйтэй гэж үзжээ 
(Зураг 11).

Зураг 11. эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэх арга хэмжээ 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
хувьд эдийн засгийн хөгжлийг 
эрчимжүүлэхийн тулд жижиг, дунд 
болон томоохон боловсруулах 
үйлдвэрүүдийг байгуулах хэрэгтэй 
гэжээ. Түүнчлэн дэд бүтэц тэр дундаа 
зам тээврийг сайжруулахын зэрэгцээ 
ХАА хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн 
байна.

Орон нутаг болон хотын хэмжээнд 
ангилан авч үзэхэд эдийн засгийн 
хөгжлийг эрчимжүүлэхийн тулд зам 
тээврийг сайжруулах нь зүйтэй гэж 
үзэх иргэдийн хувьд амьдарч буй 
байршлаас үл хамаарч харьцангуй 
ойролцоо байлаа. Харин хотын 
иргэдийн эрчимжсэн мал аж ахуйг 
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дэмжих, газар тариалан, хүнсний 
ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх 
болон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
нь зүйтэй гэж хариулсан хувь орон 
нутгийн иргэдээс харьцангуй өндөр 
байна (Зураг 12). 

Зураг 12. эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэх арга хэмжээ (орон нутаг)
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

ДүгнэлТ 

Судалгааны үр дүнгээс харахад 
иргэдийн ихэнх нь эдийн засгийн 
ерөнхий байдал төдийлөн сайжрахгүй 
байна гэж үзжээ. Санал асуулгад 
оролцсон иргэдийн олонх нь үнийн 
түвшин өндөр байна гэж үзсэн бөгөөд 
төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханшийн түвшин тогтвортой бөгөөд 
чангарах чиглэл рүү байхыг илүүд 
үзсэн байна. 

Мөн манай улсын эдийн засаг ойрын 
хугацаанд дан ганц уул уурхайн 
салбарт түшиглэн хөгжинө гэж үзэх 
иргэдийн хандлага өмнөх жилүүдээс 

буурч, нэмүү өртөг шингэсэн 
ХАА, барилга болон боловсруулах 
үйлдвэрийн салбаруудад итгэх 
иргэдийн итгэл нэмэгдсэн байна. 
Түүнчлэн иргэд эдийн засгийн 
хөгжлийг тогтвортой бөгөөд эрчимтэй 
хөгжүүлэхийн тулд нэн тэргүүнд 
жижиг дунд болон боловсруулах аж 
үйлдвэрүүдийг дэмжиж, зам тээврийг 
хөгжүүлэх мөн эрчимжсэн МАА-г 
дэмжих, газар тариаланг нэмэгдүүлэх  
шаардлагатай гэж  үзжээ. 

3. нИйгмИйн БАйДАл
Уг бүлэгт нийгмийн талаарх 
гол асуудлууд болох өрх гэрийн 
амжиргааны түвшин, хүн амын 
ядуурал, ажилгүйдэл, авах 
шаардлагатай арга хэмжээнүүд 
болон орлого хуваарилалтын 
талаарх иргэдийн санаа бодлыг 
дүгнэн харууллаа. Мөн энэ удаагийн 
судалгаанд эмнэлгийн үйлчилгээ, 
сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийн 
талаар нэмэлт асуултуудыг оруулж 
судаллаа. 

Хүний хөгжлийн анхны тайланд73 
(1990) “Хүмүүс бол улс үндэстний 
жинхэнэ баялаг” гэж онцлон 
тэмдэглэсэн байдаг. Монгол улсын 
хүний хөгжлийн индекс 2013 оны 
байдлаар 0.698 байгаа нь өмнөх 
онуудтай харьцуулахад бага зэрэг 
дээшилж, дэлхийн 187 оронтой 

73 Уг тайланг 1990 оноос хойш тасралтгүй гаргасаар 
ирсэн ба улс үндэстний тогтвортой хөгжлийг 
илэрхийлэх үçүүлэлтүүдэд үндэсний нийт орлого 
дундаж наслалт эрүүлмэнд,боловсрол тэгш бус 
байдал жендерийн оролцоо, байгалü орчинг эх 
үçүүлэлтүүдийг хамруулан авч үçжээ. Хүний 
хөгжлийн индексээр боловсрол,  эрүүл мэнд, 
амжиргааны түвшингээс гадна “амüдралдаа сэтгэл 
ханамжтай байх”, “айж ичихээс ангид байх” 
асуудлыг илтгэсэн байдаг.
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харьцуулахад манай улс 103 дугаарт 
эрэмбэлэгдэж байгаа бол Норвеги, 
Австрали зэрэг улсууд тэргүүн байранд 
жагсаж байна. Мөн нийгмийн сайн 
сайхан байдлыг дан ганц улсын нийт 
баялгаар хэмжихэд учир дутагдалтай 
байдаг талаар нэрт хөгжлийн эдийн 
засагч Ж.Сачс (2011) илтгэлдээ 
дурдсан байдаг. Түүний үзэж 
байгаагаар ядуурал нь нийгмийн сайн 
сайхан байдлыг муутгадаг бол орлогын 
тэгш бус хуваарилалт нь сая сая 
залуусыг ядууралд хүргэдэг хэмээжээ. 

Энэ удаагийн судалгааны “Нийгмийн 
байдал” бүлэгт өрх гэрийн амжиргааны 
түвшин, хүн амын ядуурал, 
ажилгүйдэл, шаардлагатай авах арга 
хэмжээнүүд, орлого хуваарилалт, 
эмнэлгийн үйлчилгээ болон сургуульд 
хамрагдах боломжийн талаарх 
асуудлуудыг тусгаж орууллаа. 

3.1. Амжиргааны түвшин

“Танай өрхийн амжиргааны түвшин 
сүүлийн жилүүдэд сайжирсан уу?” 
иргэдийн 16% нь дээшилсэн, 62% 
нь хэвэндээ, 22% нь буурсан гэсэн 
хариултыг өгчээ (Зураг 13). 

Зураг 13. Өрхийн амжиргааны түвшин 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Өмнөх судалгаануудаас харахад 2005, 
2009 онуудад өрхийн амжиргаа муудаж 
байна гэсэн хандлага давамгайлж 
байсан бол 2003, 2007 болон 2011 
оны судалгаануудад сайжирсан гэсэн 
хандлага зонхилсон байна. Харин 
энэ удаагийн судалгаагаар хямралын 
үеийнхтэй адилаар амжиргаа муудаж 
байна гэсэн хандлага давамгайлах 
болжээ (Зураг 14). 

Зураг 14. Чиглэлийн индекс, орлого 
зарлагын өсөлтийн зөрүү 
(-1-ээс 0 доошилсон, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д 
сайжирсан)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ жилийн судалгааны дүнгээр 
өрхийн амжиргааны түвшний 
чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны 
дүнгээс нэлээдгүй буурч 2006 оны 
түвшинд буцаж очсон байна. Бодит 
цалингийн өсөлтийг авч үзвэл 2013 
онд 20%-ийн өсөлттэй байсан бол 
2014 онд 9%-ийн бууралттай гарсан 
ба өрхийн сарын зарлагын өсөлт 
орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн 
амжиргааны түвшин төдийлөн 
сайжраагүйг харуулж байна.   

Зураг 15-аас харахад орлого, зарлагын 
жилийн өсөлтийн зөрүү эерэг 
жилүүдэд иргэдийн амжиргааны 
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түвшин дээшилсэн гэх хандлага, харин 
сөрөг жилүүдэд буурсан гэж үзэх 
хандлага давамгайлсан байна. Өрхийн 
орлого зарлагын жилийн өсөлтийн 
зөрүү 2014 оны II улирлын байдлаар 
сөрөг байгаа нь өрхийн амжиргааны 
түвшинг бууруулах хүчин зүйлсүүдийн 
нэг юм. 

Иймд иргэдийн амжиргааг 
сайжруулахын тулд өрхийн бодит 
орлогыг нэмэгдүүлэх буюу өргөн 
хэрэглээний барааны үнийн түвшинг 
тогтвортой нам дор түвшинд байлгах 
хэрэгтэй юм. 

Зураг 15. Өрхийн орлого, зарлага 
(жилийн өсөлт)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

хүн амын ядуурал 

Хүн амын ядуурал таны бодлоор 
ямар байна? санал асуулгад оролцсон 
иргэдийн 65% нь хүн амын ядуурал 
нэмэгдсэн, 23% нь хэвэндээ гэж 
хариулсан бол  11% нь буурсан гэж 
үзжээ (Зураг 16). 

Иргэдийн ядуурал нэмэгдсэн гэх 
хандлага Улаанбаатар хот болон орон 
нутагт ойролцоо байна.

Зураг 16. Таны бодлоор хүн амын ядуурал 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Чиглэлийн индексээс харахад энэ 
удаагийн судалгаагаар иргэдийн 
ядуурал өссөн гэх хандлага өмнөх 2013 
оноос огцом нэмэгдсэн байна (Зураг 
17). 

Хүн амын амжиргааны доод түвшинг 
бодит дүнгээр (ХҮИ-ээр тооцсон) 
харвал төдийлөн нэмэгдээгүй бөгөөд 
2014 онд бага зэрэг буурч байгаа нь 
өрхийн амжиргаа муудаж, ядуурал 
нэмэгдэх хандлагатай байгааг харуулж 
байна. 

Зураг 17. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 
0-ээс 1-д нэмэгдсэн )

Эх үүсвэр: НЭЗБС-ийн түүвэр судалгааны үр 
дүн, ҮСХ
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4.2. Ажилгүйчүүдийн тоо 

“Ажилгүйчүүдийн тоо таны 
бодлоор хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?” 
судалгаанд оролцсон иргэдийн 62% нь 
ажилгүйчүүдийн тоо өссөн гэсэн бол 
25% нь хэвэндээ, 13% нь буурсан гэсэн 
хариултуудыг өгчээ (Зураг 18).  

Иргэдийн олонх нь ажилгүйдэл 
нэмэгдсэн гэж үзэж байгаа бөгөөд 
Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд 
ажилгүйчүүдийн тоо өссөн гэж үзэх 
хандлага хөдөө орон нутгаас бага зэрэг 
өндөр байна. 

Зураг 18. Ажилгүйчүүдийн тоо таны 
бодлоор (санал асуулгад оролцогчдын 
хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Ажилгүйдлийн түвшин 2011 онд 
буурч 7.7%-тай байсан бол 2013 оноос 
өсөх хандлагатай болж 2014 оны II 
улиралд ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн 
үеэс 12.5 мянгаар өсч ажилгүйдлийн 
түвшин 8.2%-д хүрсэн байна. 2013 
оноос эхлэлтэй эдийн засгийн хүндрэл 
2014 онд мөн үргэлжилж нийт 
эрэлт буурснаар ажлын байр цөөрч 
ажилгүйдэл нэмэгдэх хандлагатай 
байна. 

Чиглэлийн индексээс харахад 
ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэж 

байна гэх хандлага 2005 оноос хойш 
буурах хандлагатай байсан боловч энэ 
удаагийн судалгааны дүнгээр эргэн 
өссөн байна. Ажилгүйдлийн түвшинг 
харвал 2009 он буюу хямралын үед 
хамгийн өндөр хувьд хүрч байсан бол 
2013 он хүртэл чиглэлийн индекстэй 
адил буурч 2014 он гэхэд даган өссөн 
байна (Зураг 19).

Зураг 19. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д 
нэмэгдсэн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн, ҮСХ
* - Үндэсний статистикийн хорооноос хүн 
ам ажил эрхлэлтийн талаар 2009 оноос 
хойш “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 
статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ын 
дагуу “Ажиллах хүчний судалгаа”-ны дүнгээр 
тооцож гаргасан.

4.4. нийгмийн болон бусад салбарт 
авах шаардлагатай  арга хэмжээнүүд

“Нийгмийн талаас ямар арга 
хэмжээнүүдийг нэн түрүүнд авах 
шаардлагатай вэ?” гэсэн асуултад 
иргэдийн 30% нь ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, 17% нь цалин тэтгэврийг 
нэмэгдүүлэх, 15% нь эрүүл мэндийн 
салбарт шинэчлэлт хийх, 14% авлигыг 
бууруулах, мөн 14% нь боловсролын 
салбарын чанарыг сайжруулах  
шаардлагатай гэж хариулжээ (Зураг 
20).
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Зураг 20. нийгмийн болон бусад салбарт 
авах шаардлагатай  арга хэмжээнүүд
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгаанд оролцсон 3 хүний 1 
нь  ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай гэж үзсэн нь нийгмийн 
талаас нэн түрүүнд авах арга хэмжээ 
болоод байна. 

Шигтгээ 6. Ажиллах хүч, бодит цалин

Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
ажилгүйдлийг бууруулах, иргэдэд хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээг хүргэх бүтцийг илүү 
өгөөжтэй болгон шинэчлэх үүднээс Засгийн 
гаçрын шийдвэрээр 2012 онд Хөдөлмөрийн 
яамыг байгуулсан. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих бодлогын хүрээнд “Ахимаг насны 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих”, 
“Эçэнтэй Монгол”, “Хувиараа болон 
нөхөрлөл хоршоо эрхлэгчдийг дэмжих”, 
“Ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийг 
ажлын байраар хангасан ажил олгогчийг 
дэмжих”, çэрэг хөтөлбөрүүдийг шинэчлэн 
боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. 

Ажиллах хүчний оролцоо

Бодит цалин (инфляциар засварласан)

Авилгын индекс

Мөн 2012 онд төрөөс “Малчдын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлсэн çэрэг нü иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дээшлүүлэн, ажиллах 
хүчний оролцооны түвшинг нэмэгдүүлж, 
ажилгүйдлийг бууруулахаар байна.

4.5. орлого хуваарилалт

“Эдийн засагт бүрэлдэж буй орлого 
тэгш хуваарилагдаж байна уу?” гэсэн 
асуултад иргэдийн 72% нь үгүй, 24% 
нь тийм гэсэн бол ердөө 5% нь тэгш 
хуваарилагдаж байна гэж үзсэн байна 
(Зураг 21). 
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Орон нутгийн иргэдийн орлогын тэгш 
бус хуваарилагдаж чадахгүй байна 
гэсэн хариултын хувь Улаанбаатар 
хоттой харьцуулахад өндөр байгаагаас 
орон нутагт ажилгүйдэл, ядуурал 
их, түүнчлэн эдийн засгийн өсөлт 
хүртээмж муутай байна гэж үзэж болох 
юм. 

Зураг 21. орлого хуваарилалт

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Дэлхийн банкны судалгаагаар орло-
гын тэгш бус байдлыг хэмжих Жини 
коэффициентийн утга Монгол улсад 
2002 32.8 байсан 2008 онд 36.5 болсон 
нь орлогын тэгш бус байдал нэмэгд-
сэнийг харуулж байна (Зураг 22). 

Зураг 22. Жини коэффициент

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

4.6. эмнэлгийн үйлчилгээ болон цэ-
цэр лэг, сургуульд хамрагдах байдал

“Эмнэлгийн үйлчилгээ хүртээмжтэй 
байна уу?” гэсэн асуултад иргэдийн 

78% нь үгүй, 14% нь тийм гэж 
хариулсан байна (Хүснэгт 1). 

“Нийгмийн болон бусад салбарт авах 
шаардлагатай  арга хэмжээнүүд” гэсэн 
асуултын дүнгээр иргэд нэн түрүүнд 
авах арга хэмжээний 3-рт эрүүл 
мэндийн салбарт шинэчлэлт хийх 
хэрэгтэй гэж үзсэн нь эрүүл мэндийн 
салбарт зайлшгүй анхаарах цаг 
ирснийг илтгэж байна. 

хүснэгт 1. эмнэлгийн үйлчилгээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

“Цэцэрлэг, дунд сургуульд хамрагдах 
байдал хэр байна вэ?” гэсэн асуултад 
иргэдийн 76% нь хүрэлцээ муу, 20% 
нь боломжийн гэж хариулсан байна 
(Хүснэгт 2). Сүүлийн жилүүдэд 
сургууль болон цэцэрлэгийн хүрэлцээ 
маш муу болсон нь судалгааны дүнгээр 
батлагдан харагдлаа. 

хүснэгт 2. цэцэрлэг сургуулийн хүрэлцээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Харин газарзүйн байршлаар 
ангилан харахад Улаанбаатар хотод 
сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмж 
орон нутгаас нэлээдгүй муу болох 
нь ажиглагдаж байна. Энэ нь хүн 
амын төвлөрөлт ихэссэнээс гадна 
сургууль, цэцэрлэгийн багтаамжийг 



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

158

нэмэгдүүлэхгүй байгаатай холбоотой 
юм. 

ДүгнэлТ

Судалгааны үр дүнгээс харахад 
иргэдийн дунд өрхийн амжиргааны 
түвшин сайжирсан гэх хандлага буурч 
эргээд хямралын үеийн түвшиндөө 
очжээ. Мөн ядуурал болон ажилгүйдэл 
өссөн гэх хандлага сүүлийн жилүүд 
дэх судалгаагаар тогтмол буурч байсан 
боловч энэ удаагийн судалгааны 
дүнгээр өсч гарсан байна. Үүнээс гадна 
иргэдийн дийлэнх нь буюу 70-аас илүү 
хувь нь эдийн засагт бүрэлдэж буй 
орлого тэгш хуваарилагдаж чадахгүй 
байна гэж үзсэн хэвээр байна. 

Судалгаанд оролцсон 3 хүн тутмын 
нэг нь нийгмийн талаас нэн 
түрүүнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай гэж үзжээ. Үүний дараа 
цалинг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн 
салбарт шинэчлэл хийх, авлигыг 
бууруулж, боловсролын салбарын 
чанарыг сайжруулах зэрэг асуудлууд 
орсон байна. 

Сүүлийн жилүүдэд сургууль, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ тааруу, хүртээмж 
муу байгаа нь судалгааны үр дүнгээр 
харагдаж, дийлэнх иргэд эмнэлгийн 
үйлчилгээ хүртээмжгүй, сургууль 
цэцэрлэг хүрэлцээгүй байна гэж 
дүгнэлээ. 

5. БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАР

Банк санхүүгийн байгууллагууд нь 
эдийн засаг дахь мөнгөн хөрөнгийг 
үр ашигтай хуваарилах санхүүгийн 
зуучлалын үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд 
эдийн засгийн өсөлт хөгжилд чухалд 
нөлөө үзүүлдэг. Манай улсад 2014 

оны 2-р улирлын байдлаар 13 банк, 
326 ББСБ, 139 ХЗХ, 74 үнэт цаасны 
компани, 17 даатгалын компани үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 
нийт санхүүгийн системийн 95 орчим 
хувийг банкны салбар бүрдүүлж 
байна. Манай улсын банк санхүүгийн 
салбарын өнөөгийн байдлыг иргэд 
хэрхэн дүгнэж байгааг дараах 
асуултуудаар нэгтгэн харуулж байна.

5.1. мөнгөний хэрэгцээ тулгарвал 
аль байгууллагад хамгийн түрүүнд 
хандах эсэх

“Танд мөнгөний хэрэгцээ тулгарвал аль 
байгууллагад хамгийн түрүүнд ханддаг 
вэ?” гэсэн асуултад санал асуулгад 
оролцогчдын 65% нь банк, 14% нь хувь 
хүн, 15% нь ломбард, 3% нь ББСБ, 1% 
нь ХЗХ, 2% нь бусад эх үүсвэр гэж 
хариулжээ (Зураг 23). 

Зураг 23. мөнгөний хэрэгцээ тулгарвал аль 
байгууллагад хамгийн түрүүнд хандах эсэх
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгааны  дүнгээс харахад мөнгөний 
хэрэгцээ гарахад иргэд хамгийн түрүүнд 
банкинд ханддаг бөгөөд мөн хувь хүн 
болон ломбарднаас мөнгөний хэрэгцээгээ 
хангах явдал их байгаа нь банкнаас бусад 
санхүүгийн байгууллагууд санхүүгийн 



159

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ, БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 
ХӨГЖЛИЙН ТАЛААРХ ТҮҮВЭР СУДАЛГАА – 2014 ОН           Судалгааны хэлтэс

зуучлалаа сайжруулж өргөжүүлэх 
боломж байгааг энэ удаагийн судалгаа 
мөн харуулж байна.

ББСБ болон ХЗХ-д хандана гэсэн 
хариулт 2005 оноос хойш буурч байгаа 
нь 2006-2007 онд ХЗХ хоршоодын дунд 
хууль бус үйл ажиллагаа даамжирч, 
дампуурал явагдсан нь бусад банк 
бус санхүүгийн байгууллагуудын нэр 
хүндэд муугаар нөлөөлснөөр ББСБ 
болон ХЗХ-д итгэх иргэдийн хандлага 
буурсан байж болзошгүй.

Шигтгээ 7. Зээлжүүлэлт

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2014 оны 
II улирлын байдлаар 12.3 их наяд төгрөгт 
хүрсэн бөгөөд үүний 97%-ийг банкны 
салбар дангаараа эзэлж байгаа нь банкнаас 
бусад санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 
санхүүгийн зуучлалын хөгжил харьцангуй 
сул байгааг илтгэж байна.  

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

5.2. Банкны салбарын өнөөгийн 
байдал, иргэдийн итгэх итгэл

“Таны бодлоор өнөөгийн банкны 
салбарын байдал” гэсэн асуултанд 
судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 
олонх буюу 60% нь банкны салбарын 
өнөөгийн байдал найдвартай гэж үзсэн 
бол 32% нь эргэлзээтэй, 8% нь найдвар 
муутай гэжээ (Зураг 24). 

Зураг 24. Банк салбарын өнөөгийн байдал 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутгийн иргэд Улаанбаатар 
хотоос илүүтэйгээр банкны салбарын 
өнөөгийн байдлыг найдвартай гэж 
үзсэн нь орон нутагт бизнесийн 
идэвхтэй үйл ажиллагаа хумигдмал 
байдаг бөгөөд тогтсон цөөн тооны 
найдвартай харилцагчтай байдагтай 
холбоотой байж болох юм.

2009 оны судалгаагаар чиглэлийн 
индекс огцом унасан нь эдийн засгийн 
хямралтай холбоотой бөгөөд энэ үед 
зарим банкуудын төлбөрийн чадвар 
муудсанаас үүдэн иргэд банкин дахь 
харилцах, хадгаламжаа татаж байсан 
нь иргэдийн банкинд итгэх итгэл 
буурсны нэг илрэл юм (Зураг 25).

Зураг 25. Чиглэлийн индекс 
(-1<0 найдвар муутай, 0 эргэлзээтэй, 
0<1 найдвартай)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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Харин 2011 оноос эхлэн иргэдийн 
банкинд итгэх итгэл эрс нэмэгдэж 
санхүүгийн зуучлал улам сайжирсаар 
байна. 

Шигтгээ 8. Банк санхүүгийн салбарын 
үзүүлэлтүүд

Банк санхүүгийн салбарын хөгжлийг 
тодорхойлох гол үзүүлэлтүүд нь санхүүгийн 
зуучлалын гүнзгийрлийн хэмжээ болон 
үйл ажиллагааны түвшинг илэрхийлэх 
үзүүлэлтүүд юм.
М2/ДНБ, банкуудын зээл/ДНБ өсч байвал 
банкны системийн эдийн засаг дахь оролцоо 
сайжирч, санхүүгийн зуучлал гүнзгийрч 
байгааг харуулдаг. Манай улсын хувьд уг 
үзүүлэлтүүд 2005-2007 онуудад тогтмол 
өсч байсан бол эдийн засгийн хямралтай 
холбоотойгоор 2008 онд огцом буурсан. 
Харин 2009 оны сүүлээс сэргэж эхлэн 2010 
оны эцсийн байдлаар М2-н ДНБ-д эзлэх 
хувь хямралын өмнөх үеийн түвшинд хүрсэн 
байна.
Зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 2010 онд 
буурсан нь зээлийн өсөлт ДНБ-ий өсөлтөөс 
харьцангуй бага байснаас хамаарч байна. 
2011 онд эдийн засгийн халалттай үе 
байсан бол 2012 онд нүүрсний экспорт 
буурч эдийн засгийн өсөлт өмнөх оноос 5 
нэгж %-иар буурсан нь банк, санхүүгийн 
салбарын өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж тус онд 
санхүүгийн зуучлалын үзүүлэлтүүд бага 
зэрэг бууралттай гарчээ (Зураг 1).

Санхүүгийн зуучлалын үзүүлэлтүүд

Эх үүсвэр: Монголбанк, ҮСХ

Засгийн газар, Монголбанктай хамтран үнэ 
тогтворжуулах дэд хөтөлбөр болон орон 
сууцны ипотексийн зээлийн санхүүжилтийг 
олгож эхэлснээр санхүүгийн гүнзгийрлийн 
үзүүлэлтүүд 2013 оноос нэмэгдэх 
хандлагатай болсон бол 2014 онд эдийн 
засгийн байдал хүндэрч, Төв банкнаас 
бодлогын хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ авснаар 
зээл болон эдийн засаг дахь нийт мөнгөний 
нийлүүлэлтийн өсөлт саарах хандлагатай 
болжээ.  

5.3. Банк санхүүгийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаа

Банк, санхүүгийн байгууллагын 
үйл ажиллагаа найдвартай байх нь 
иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлэх, банк санхүүгийн 
салбарын хөгжил, санхүүгийн 
системийн тогтвортой байдлыг 
тодорхойлох гол үзүүлэлт болно.

“Банк санхүүгийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа таны бодлоор?” гэсэн 
асуултад санал асуулгад оролцсон 
иргэдийн 50% нь хэвийн гэж дүгнэсэн 
нь өмнөх судалгааны дүнгээс 8 нэгжээр 
өссөн байна. Сайжруулах хэрэгтэй гэсэн 
хариулт мөн 42%-тай байгаа нь өмнөх 
судалгааны дүнгээс 10 нэгж % буурчээ. 
Харин чирэгдэлтэй гэж хариулсан 
иргэдийн тоо бага зэрэг өсч 18%-тай 
байна (Зураг 26).
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Зураг 26. Банк санхүүгийн байгууллагуу-
дын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Сүүлийн жилүүдэд банкны салбарын 
үйл ажиллагаа, үйлчилгээ сайжирч 
карт, мобайл банк, интернет банк 
зэрэг шинэлэг үйлчилгээнүүдийг 
бий болгож эдгээр бэлэн бус төлбөр 
тооцооны хэрэгслүүдийг иргэдэд санал 
болгосноор төлбөр тооцоог хөнгөн 
шуурхай гүйцэтгэх, банк санхүүгийн 
байгууллагуудын үйлчилгээг иргэдэд 
илүү ойртуулах боломжийг бий 
болгосноор санхүүгийн хүрэлцээг 
нэмэгдүүлж байна (Шигтгээ 3).

Шигтгээ 9. монгол дахь санхүүгийн 
хүртээмж

Санхүүгийн хүртээмж нь нийгмийн ядуу 
болон бага орлоготой бүлэгт санхүүгийн 
үйлчилгээ хэр хүртээмжтэй байгааг 
илэрхийлдэг. Санхүүгийн институцид албан 
ёсоор данс эзэмшигчдийн нийт хөдөлмөрийн 
насны хүнд амд эзлэх хувиар тооцсон манай 
улсын санхүүгийн хүртээмжтэй байдал 
нь бусад улстай харьцуулахад хэр байгааг 
дэлхийн банкны тайлангаас харж болохоор 
байна.

•	 Хүйсээр (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он

Хөдөлмөрийн насны иргэдийг хүйсийн 
ангиллаар авч үзвэл эрэгтэйчүүдийн 73% нь 
санхүүгийн байгууллагад албан ёсоор данс 
эзэмшдэг бол эмэгтэйчүүд харьцангуй өндөр 
хувьтай буюу 82% нь данс эзэмшиж байна. 

•	 Боловсролоор (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он

Хөдөлмөрийн насны иргэдийг боловсролын 
түвшнээр авч үзвэл бага сургуулийн боловс-
ролтой иргэдийн 54% нь санхүүгийн 
байгуул лагад албан ёсоор данс эзэмшдэг 
бол дунд сургуулийн болон түүнээс дээш 
боловсролтой иргэдийн 86% нь данс 
эзэмшиж байна.

•	 Насны ангиллаар (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он
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Насны ангиллаар нь авч үзвэл 15-24 насны 
иргэдийн 74% нь данс эзэмшдэг бол 25-аас 
дээш насны иргэдийн 80% нь санхүүгийн 
байгууллагад албан ёсоор данс эзэмшиж байна.

•	 Газарзүйн байршлаар (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он

Хөдөлмөрийн насны иргэдийг газар 
зүйн байршлаар авч үзвэл хөдөө болон 
хотын иргэдийн хооронд бараг ялгаагүй 
буюу ойролцоогоор 78% нь санхүүгийн 
байгууллагад албан ёсоор данс эзэмшдэг 
байна.
Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд банк, 
санхүүгийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ 
сайжирч санхүүгийн хүртээмж өндөр байгааг 
дээрх бусад хөгжиж буй улс орнуудтай 
харьцуулсан үзүүлэлтүүдээс харж болохоор 
байна. Тухайлбал Зүүн ази, номхон далайн 
бүс нутгийн орнууд, бага болон дундаж 
орлоготой орнуудтай харьцуулахад 
санхүүгийн хүрэлцээ харьцангуй өндөр 
хувьтай байна. 

ДүгнэлТ

Мөнгөний хэрэгцээ гарахад иргэд 
хамгийн түрүүнд банкинд, дараа нь 
хувь хүн, ломбарданд ханддаг байна. 
Энэ нь банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагуудын хувьд санхүүгийн 
зуучлалын хөгжил харьцангуй сул 
байгааг харуулж байна. 

Мөн сүүлийн жилүүдэд банкны 
салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ 

сайжирч карт, мобайл банк, интернет 
банк зэрэг иргэдийн цаг хугацаа 
хэмнэсэн шинэлэг үйлчилгээнүүдийг 
иргэдэд санал болгож банк хоорондын 
бага дүнтэй гүйлгээг 24/7 бодит 
цагийн горимоор дамжуулснаар 
банк санхүүгийн байгууллагуудын 
үйлчилгээг иргэдэд илүү ойртуулж 
төлбөр тооцоог түргэн,  шуурхай 
гүйцэтгэх боломжийг бий болгож 
байгаа нь санхүүгийн хүртээмж 
нэмэгдэхэд эерэг нөлөө үзүүлж байна. 
Ингэснээр иргэдийн банкинд итгэх 
итгэл харьцангуй дээшилж, иргэд 
банкны салбарын өнөөгийн байдлыг 
найдвартай гэсэн хариулт өмнөх 
судалгаануудтай харьцуулахад эрс 
нэмэгдэж, судалгаанд оролцогчдын 
57%-д хүрсэн байна.

2009 онд явуулсан судалгаагаар 
иргэдийн банкинд итгэх итгэл огцом 
буурч, үйл ажиллагааг найдвартай 
эсэхэд нэлээд эргэлзэж байсан нь эдийн 
засгийн хямралтай холбоотой байсан. 
Харин 2011, 2013 оны судалгаагаар 
эдийн засаг сэргэж, банкны салбарт 
харилцах, хадгаламж, зээлийн хэмжээ 
өсч, чанаргүй зээлийн хувь буурч 
байгаа нь иргэдийн банкинд итгэх 
итгэх нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байх 
талтай. Хэдий эдийн засгийн нөхцөл 
тийм сайн биш байгаа боловч 2014 оны 
судалгаагаар иргэдийн банкинд итгэх 
итгэл нэлээд нэмэгджээ.

Мөн санал асуулгад оролцсон 
иргэдийн ихэнх нь банк, санхүүгийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээг хэвийн гэсэн ба зарим 
тал дээр бага зэрэг сайжруулах 
шаардлагатай гэж үзэж байна. 
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6. ХАДГАЛАМЖ, ХУРИМТЛАЛ

Энэ бүлэгт иргэдийг хуримтлал хийдэг 
эсэх, хуримтлалаа юунд зарцуулдаг, 
ямар хэлбэрээр хадгалдаг, ямар 
хэлбэрээр байршуулдаг, хадгаламжийн 
хүү ямар байгаа талаар иргэдийн санаа 
бодлыг тоймлон орууллаа. 

6.1. хадгаламж, хуримтлалтай эсэх

Нийт санал асуулгад оролцогчдоос 
“Хуримтлал, хадгаламж байгаа 
эсэх” талаар асуухад асуухад судал-
гаанд оролцсон иргэдийн 75% нь 
хадгаламжтай гэсэн бол үлдсэн 25% нь 
ямар нэгэн хадгаламж байхгүй гэсэн 
байна (Зураг 27).  

Зураг 27. хуримтлал, хадгаламжтай эсэх 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Өмнөх судалгааны дүнгүүдтэй харь-
цуулахад хадгаламжтай иргэдийн 
тоо жил ирэх тусам өсөх хандлагатай 
байна. 

Шигтгээ 10. нийт хадгаламж
Нийт хадгаламжийн хэмжээ 5.2 их наяд 
төгрөгт хүрсэн бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн 
үеэс 19%-иар өссөн үзүүлэлт юм. 

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

6.2. хуримтлуулсан мөнгөөрөө юу 
хийдэг эсэх

Нийт судалгаанд оролцогчдын 75% 
нь хуримтлал, хадгаламж хийдэг 
гэж хариулсан бөгөөд тэдгээрээс 
“Хуримтлуулсан мөнгөөрөө юу хийдэг 
вэ” гэж асуухад тэдгээрийн талаас 
илүү нь буюу 50% нь банк санхүүгийн 
байгууллагад хадгалуулдаг гэжээ 
(Зураг 28). 

Зураг 28. хуримтлуулсан мөнгөөрөө юу 
хийдэг вэ? 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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6.3. мөнгөө ямар хэлбэрээр 
байршуулдаг эсэх

“Мөнгөө ямар валютаар хадгалахыг 
илүүд үзэж байна вэ?” гэж асуухад 
судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 
дийлэнх буюу 72% нь мөнгөө 
төгрөгөөр хадгалахыг илүүд үздэг 
гэсэн бол 20% нь ам.долларaaр 
хадгалахыг илүүд үздэг гэжээ (Зураг 
29). Төгрөгийн ханш 20 гаруй хувиар 
огцом суларсан хэдий ч иргэдийн 
төгрөгт итгэх итгэл төдийлөн 
буураагүй байна.

Зураг 29. мөнгөө ямар валютаар 
хадгалахыг илүүд үзэж байна вэ?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)          

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Төгрөгийн ханш 20 гаруй хувиар 
суларсантай холбоотойгоор иргэдийн 
төгрөгийн хадгаламжийн өсөлт 
саарч, валютын хадгаламж нэмэгдэх 
хандлагатай болсон байна (Зураг 30). 

Зураг 30. нийт хадгаламж төгрөг, валют

Эх үүсвэр: Монголбанк

6.4. хадгаламжийн хүү

Нийт судалгаанд оролцогчдоос 
“Хадгаламжийн хүү таны бодлоор 
ямар байгаа вэ?” гэж асуухад нийт 
судалгаанд оролцсон иргэдийн 46% 
нь хадгаламжийн хүү бага, 37% нь 
боломжийн байна гэсэн бол үйлдсэн 
17% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ (Зураг 
31). 

Зураг 31. хадгаламжийн хүү таны 
бодлоор? (санал асуулгад оролцогчдын 
хариулсан хувь)    

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү 
(2008 оноос тооцож эхэлсэн)–нээс 
инфляцийн түвшинг хасч тооцсон 
бодит хадгаламжийн хүүний (Зураг 32) 
динамикийг харвал 2013 оны эхнээс 
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инфляцийн бууралтаас шалтгаалан 
бодит хүү өссөн боловч 2014 оны 
эхнээс инфляци өсч 2014 оны сүүлийн 
саруудад бодит хүү сөрөг утгатай 
болсон байна. 

Зураг 32. хадгаламжийн хүү 

Эх үүсвэр: Монголбанк

Дүгнэлт

Нийт санал асуулгад оролцогчдын 
75% нь хадгаламж, хуримтлалтай 
гэж хариулсан нь өмнөх судалгааны 
дүнгээс 21 нэгж %-иар давсан 
үзүүлэлт юм. Эдгээр хуримтлалтай 
иргэдийн талаас 70 орчим хувь нь 
мөнгөө банк санхүүгийн байгууллагад  
байршуулах болон худалдаа наймаа 
эрхлэхэд зарцуулдаг байна. Харин 
сүүлийн жилүүдэд үл хөдлөх хөрөнгө 
худалдан авах болон бусад хэлбэрээр 
байршуулах явдал цөөнгүй хувийг 
эзлэх болжээ. 

Хуримтлалтай иргэдийн хувьд банкинд 
мөнгөө  байршуулах сонирхол 
өндөр хэвээр байна. Энэ нь нэг 
талаас иргэдийн банк, санхүүгийн 
салбарт итгэх итгэл нэмэгдэж 
найдвартай гэх хандлага нэмэгдсэн 
нөгөө талаас банкны салбарын зээл 
олголт хурдацтай нэмэгдэж банкны 
зээлийн нөхцөл, банкны зээл олгох 
үйл ажиллагаа харьцангуй сайжирч 
байгааг харуулж байна. Мөн банкин 

дахь хадгаламжийн тухай хуулийг 
2013 оны 1-р сард шинэчлэн баталж 
хадгаламжийн даатгалын шинэ 
тогтолцоог бүрэлдэн бий болгосноор 
иргэдийн банкинд хадгаламж, 
хуримтлалтай байх сонирхол нэмэгдсэн 
гэж үзэж болохоор байна. 

Мөнгөн хуримтлалаа төгрөгөөр 
хадгалах иргэдийн хувь өмнөх 
судалгааны дүнгээс бага зэрэг өссөн 
боловч банкинд дахь төгрөгийн 
хадгаламжийн дүн 2014 оны 
эхнээс буурах хандлагатай байна. 
Харин валютын хадгаламжийн 
дүн эсрэгээр өссөн үзүүлэлттэй 
байна. Гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт буурсан, уул уурхайн эрдэс 
баялгийн бүтээгдэхүүний экспорт 
багассан зэрэг нь өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад төгрөгийн 
ханш ам.долларын эсрэг 12%-иар 
сулрахад нөлөөлжээ. Ингэснээр иргэд 
хадгаламжаа ам.доллароор байршуулах 
сонирхол нэмэгдсэн байх талтай.   

Харин иргэдийн 55 хувь нь инфляцийн 
түвшинтэй уялдан хадгаламжийн хүү 
бага байна гэж үзжээ.

7. ЗЭЭЛ

Энэ бүлэгт иргэдийн зээлийн 
хэрэгцээ, хүртээмж, зарцуулалт болон 
зээлийн нөхцөлийн талаарх иргэдийн 
хариултуудыг нэгтгэн харууллаа.  

7.1. Зээлийн эрэлт

“Танд зээлийн хэрэгцээ байна уу?” 
гэсэн асуултанд санал асуулгад 
оролцогчдын дийлэнх буюу 73% нь 
зээлийн хэрэгцээ байдаг гэсэн бол, 
24% нь зээлийн хэрэгцээ байхгүй буюу 
орлого нь хэрэглээ болон бизнесийн 
үйл ажиллагаандаа зарцуулахад 



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

166

хүрэлцээтэй гэж үзжээ (Зураг 33). 
Зээлийн эрэлтийн талаарх хариултыг 
Улаанбаатар болон орон нутгаар 
харьцуулахад Улаанбаатар хотын 
иргэдийн 54 хувь нь зээл хэрэгцээтэй 
гэсэн бол Орон нутагт 84 хувь нь зээл 
авах шаардлагатай байна гэжээ. 

Орон нутагт ажилгүйдэл болон 
ядуурал их, орлогын түвшин доогуур 
ба орлого нь хэрэгцээгээ хангахад 
бүрэн хүрэлцдэггүй зэрэг нь зээлийн 
эрэлт Улаанбаатараас харьцангуй 
өндөр байхад нөлөөлдөг байж болох 
юм.

Зураг 33. Зээлийн хэрэгцээ 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)        

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ удаагийн түүвэр судалгааны 
үр дүнгээр зээлийн хэрэгцээний 
чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны 
дүнгээс бага зэрэг буурсан дүнтэй 
гарлаа (Зураг 34).  

Зураг 34. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 зээлийн хэрэгцээ байхгүй,  0-ээс 1-д 
зээлийн хэрэгцээ байгаа)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Төрөөс сүүлийн жилүүдэд тодорхой 
ААН-үүдэд бага хүүтэй хөнгөлөлттэй 
зээлийг (үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд) олгосноор 
зээлийн нийлүүлэлт огцом нэмэгдсэн 
боловч эдийн засгийн байдал 
хүндэрсэн, Төв банкнаас бодлогын 
хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ 
авсан мөн ипотекийн зээлд хамрагдсан 
иргэдийн хувьд хэрэглээний зээл авах 
боломж багассан зэрэг нь зээлийн 
эрэлт буурахад нөлөөлсөн байх талтай 
юм. 

Шигтгээ 11. Банкны салбарын 
зээлжүүлэлт

Банкны салбарын хэмжээгээр 2014 оны 9 
дугаар сарын байдлаар зээлийн өрийн нийт 
үлдэгдэл 12.3 их наяд төгрөгт хүрсэн байна. 
Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 25.7%-
иар өссөн үзүүлэлт юм. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

Монголбанк болон Засгийн газраас хамтран 
үнэ тогтворжуулах, орон сууцны ипотек 
зэрэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр 
зээлийн өсөлт 2013 оны эцэст 53%-
д хүрээд байсан бол 2014 онд эдийн 
засгийн байдал хүндэрсэн, Төв банкнаас 
бодлогын хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ авсан, 
ипотекийн зээлийн хэмжээ огцом өссөн 
зэргээс шалтгаалан зээлийн өсөлт саарах 
хандлагатай болсон байна

7.2. Зээлийн хүртээмж

“Танд банк санхүүгийн 
байгууллагуудаас олгож буй зээл 
хүртээмжтэй байдаг уу?” гэсэн 
асуултад судалгаанд хамрагдсан 
иргэдийн 43% нь банк санхүүгийн 
байгууллагаас олгож буй зээл 
хүртээмжгүй байдаг гэсэн бол 40% нь 
хүртээмжтэй гэсэн хариултыг өсчээ. 

Улаанбаатар хот, орон нутгаар 
харьцуулбал орон нутагт Улаанбаатар 
хотоос илүү зээлийн хүртээмж сайтай 
байдаг гэжээ. 

Зээлийн хүртээмжийн чиглэлийн 
чиглэлийн индексийн утга 2013 оноос 
өсөлттэй гарсан бөгөөд өмнөх 4 
судалгааны үр дүнгүүдээс хамгийн 
өндөр түвшиндөө хүрчээ (Зураг 2.33).  

Зураг 35. Зээлийн хүртээмж  (2014 он) 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)  

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Нэг зээлдэгчдэд ногдох зээлийн хэмжээ 
2009 онд 2 сая орчим байсан бол 2013 
онд 6.3 сая болж өссөн. Харин 2014 
онд нэг зээлдэгчид ногдох зээлийн 
хэмжээ өмнөх оноос 7%-иар өсч 
6.8 сая болсон нь зээлийн хүртээмж 
нэмэгдсэнийг харуулж байна.

Зураг 36. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 хүртээмжгүй, 
0-ээс 1-д хүртээмжтэй)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ удаагийн судалгаагаар иргэдийн 
зээлийн хүртээмж нэмэгдсэн гэх 
хандлага сайжирсан нь Төрөөс 
хэрэгжүүлж буй урт хугацаат, бага 
хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөр нөлөөлсөн байх талтай. 
Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдахын тулд 
урьдчилгаа төлбөр, орлогын түвшин 
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зэрэг тодорхой хэд хэдэн шалгууруудыг 
тавьж байгаа ч уг хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлснээр өнөөгийн байдлаар нийт 
60,000 гаруй өрх орон сууцны зээлд 
хамрагдаад байна.  

7.3. Зээл авахад хүндрэлтэй эсэх 

“Таны бодлоор банк, санхүүгийн 
байгууллагуудаас зээл авахад 
хүндрэлтэй байна уу?” гэсэн асуултанд 
иргэдийн 38% нь хүндрэлгүй, 50% 
нь хүндрэлтэй, 12% нь мэдэхгүй гэж 
хариуллаа. 

Зураг 37. Зээлийн авахад хүндрэлтэй эсэх 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)          

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Зээл авахад хүндрэлтэй байдаг талаарх 
ерөнхий хандлагыг харвал 2014 оны 
байдлаар чиглэлийн индекс өмнөх 
судалгааны дүнгээс 7 орчим нэгжээр 
сайжирсан үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 38. Чиглэлийн индекс
 (-1  хүндрэлтэй,  0- хүндрэлгүй)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Сүүлийн жилүүдэд Төрөөс иргэдэд 
бага хүүтэй, урт хугацаат орон сууц 
зээл шинээр олгохын зэрэгцээ орон 
сууцны зээлийн үлдэгдэлтэй иргэд 
8 хувийн хүүтэй зээлд шилжүүлэх 
боломжийг бий болгосон. Мөн 
орон сууцны зээлд хамрагдахад 
шаардлагатай материалуудтай 
холбоотой төрийн үйлчилгээний 
хүндрэл, чирэгдлийг бууруулснаас 
(тухайлбал ТҮЦ машиныг 
нэвтрүүлсэн)  гадна аж ахуй нэгжүүдэд 
чиглэсэн хөнгөлөлттэй зээлийн (Үнэ 
тогтворжуулах дэд хөтөлбөрүүд) 
бодлогуудыг Улаанбаатар хот болон 
орон нутагт эрчимтэй хэрэгжүүлж 
зээлийг богино хугацаанд шийдвэрлэн 
олгож эхэлсэн нь банк, санхүүгийн 
байгууллагаас зээл авахад тулгарч 
буй хүндрэл багасч байна гэж үзэхэд 
нөлөөлсөн байх талтай. 

7.4. Зээлийн зарцуулалт

“Та уг зээлээ юунд зарцуулдаг вэ?” 
гэсэн асуултанд нийт иргэдийн хувьд 
банк, санхүүгийн байгууллагаас 
зээл авч ахуйн хэрэглээний эд зүйлс 
худалдан авдаг гэсэн хариулт хамгийн 
их буюу судалгаанд оролцогчдын 28%-
ийг эзэлж байна. Түүнчлэн орон сууц, 
хашаа байшин худалдан авах болон 
сургалтын төлбөрт зарцуулна гэсэн 
иргэд судалгаанд оролцогчдын 16%, 
14%-ийг тус тус бүрдүүлж байна (Зураг 
39).

Харин 13% нь худалдаа, наймаа 
эрхэлнэ гэсэн бол үлдсэн 28% нь 
бичил бизнес эрхлэх, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ явуулах, хувьцаа худалдан 
авах зэрэг бусад зүйлд зарцуулна гэсэн 
хариултуудыг өгчээ.
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Зураг 39. Зээлийн зарцуулалт 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Шигтгээ 12. Иргэдийн зээл

Банкны салбарын хэмжээгээр иргэдийн 
зээлийн хэмжээ 2014 оны II улирлын байдлаар 
өмнөх оны мөн үеэс буюу 1.7 их наяд төгрөг 
буюу 46% өсч 5.5 их наяд төгрөгт хүрчээ.  

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

Иргэд олгосон нийт зээлийн 2.4 их наяд 
төгрөг буюу 48%-ийг цалин, тэтгэвэр болон 
хэрэглээний бусад зээл эзэлж байна. Харин 
ипотекийн зээл 2.1 их наяд төгрөг буюу 31%-
ийг дангаараа эзэлж байгаа бол жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийн  зээл 0.9 их наяд буюу нийт 
иргэдийн зээлийн 21%-ийг бүрдүүлж байна.  

7.5. Зээлийн хүү

“Таны бодлоор зээлийн хүү?” гэсэн 
асуултанд судалгаанд хамрагдсан 

иргэдийн 68% нь зээлийн хүү өндөр, 
22% нь боломжийн байна гэжээ (Зураг 
40). Харин орон нутгийн иргэд зээлийн 
хүүг Улаанбаатар хотоос илүүтэйгээр 
зээлийн хүү өндөр байна гэсэн 
хариултыг өгсөн байна. 

Зураг 40. Зээлийн хүү 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ нь орон нутагт бизнесийн эрсдэл 
өндөр, найдвартай зээлдэгч цөөн 
байдагтай холбоотойгоор орон нутагт 
зээлийн хүү өндөр байх талтай юм.  

Зураг 41. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 боломжийн,  0-ээс 1-д өндөр)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс 
бууралттай гарсан нь Төрөөс жилийн 
8%-ийн хүүтэй, 20 хүртэлх жилийн 
хугацаатай ипотекийн зээлийг 
иргэдэд олгож эхэлснээр иргэдийн 
хувьд зээлийн хүү өндөр байна гэсэн 
хандлага буурахад нөлөөлсөн байж 
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болох юм.

Шигтгээ 13. Зээлийн хүү

Зээлийн хүү 2009 онд эдийн засагт хямрал 
нүүрлэсэнтэй холбоотойгоор 2009 оны 
1-р улирлаас 3-р улирал хүртэл огцом 
өссөн. Монголбанкны зүгээс зээлийн 
хүүг бууруулах эдийн засгийн таатай 
орчинг бүрдүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлсээр байлаа. Эдийн засагч 2010 
онд сэргэж, 2011 онд уул уурхайн салбараас 
шалтгаалан эдийн засгийн өндөр өсөлт 
бий болсноор зээлийн хүү хурдацтай буурч 
2011 оны IV улирлын байдлаар зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 15.5% болсон. 2012 
оны сүүлээс экспорт буурч, гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт татарснаар эдийн засгийн 
өсөлт саарч улмаар зээлийн хүү эргээд өсөх 
хандлагатай болж 2012 оны IV улиралд 
зээлийн хүү 18 хувьд хүрэв. 
Монголбанкнаас Үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хөнгөлөлттэй 
зээлийг ААН-үүдэд олгосноор зээлийн хүү 
буурах хандлагатай ажиглагдаж 2013 оны 
IV улиралд 17.5 хувь болж буурав. 2014 
онд гадаад орчны таагүй нөхцөл байдал 
үргэлжилж дотоодын валютын ханш огцом 
суларч, инфляци нэмэгдэх хандлагатай 
болсноор зээлийн хүү өсч 2014 оны II 
улирлын байдлаар 18.8 хувьтай байна 
(Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг 
оруулж тооцвол зээлийн жигнэсэн дундаж 
хүү 17.3%). Харин орон нутагт зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 2014 оны II улирлын 
байдлаар 19.2 хувь байгаа бол орон нутагт 
олгогдож буй зээлийн хүү улсын дунджаас 
ойролцоогоор 1-2 нэгж хувиар өндөр байна.

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень
* - Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг 
хасч тооцсон.

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн түүвэр судалгааны 
үр дүнгээр иргэдийн зээлийн эрэлт, 
хэрэгцээ өмнөх жилтэй харьцуулахад 
бага зэрэг буурсан дүнтэй байгаа 
бөгөөд Эдийн засгийн байдал 
хүндэрсэн, Төв банкнаас бодлогын 
хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ 
авсан мөн ипотекийн зээлд хамрагдсан 
иргэдийн хувьд хэрэглээний зээл авах 
боломж багассан зэрэг нь зээлийн 
эрэлт буурахад нөлөөлсөн байх талтай 
юм. 

Орон сууцны ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр 
өнөөгийн байдлаар 60,000 гаруй өрх 
орон сууцны зээлд хамрагдаад байгаа 
бөгөөд уг хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 
зээлийн хүртээмж сайжирч, зээл 
авахад хүндрэлтэй байдал багасч, 
зээлийн хүүг өндөр гэж үзсэн иргэдийн 
хандлага буурахад нөлөөлжээ. 

8. ОРОН СУУЦНЫ ИПОТЕКИЙН 
САНХҮҮЖИЛТ

Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн журмыг 2013 оны 6-р 
сард батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 
иргэдэд олгох орон сууцны ипотекийн 
зээлийн хүү жилийн 8% ба зээлийн 
хугацааг 20 хүртэлх жил байхаар 
тогтоосон.

8.1. орон сууц, ипотекийн зээл

“Та 8%-ийн хүүтэй орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг дэмжиж байна уу?” 
гэсэн асуултанд судалгаанд хамрагдсан 
иргэдийн дийлэнх буюу 82% нь 
ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн 
дэмжиж байна гэсэн бол 10% нь 
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дэмжихгүй, үлдсэн 8% нь мэдэхгүй 
гэжээ.

Зураг 42. орон сууцны 8% хүүтэй 
санхүүжилтийг дэмжиж байна уу? 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутгийн иргэд ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотын 
иргэдээс илүүтэйгээр дэмжсэн байна.  

Орон нутгийн иргэдийг энэхүү 
хөтөлбөрт өргөнөөр хамруулснаар 
тэдний орон сууцны нөхцөл сайжирч, 
Улаанбаатар хот руу шилжин 
ирэгсдийн хөдөлгөөнийг сааруулах 
чухал ач холбогдолтой юм.

Шигтгээ 14. Ипотекийн зээл

Банкууд 2014 оны 8 дугаар сард нийт 1689 
зээлдэгчид 88.4 тэрбум төгрөгийн ипотекийн  
зээл шинээр олгосноор банкуудын ипотекийн 
зээлийн үлдэгдэл 2,553.8  тэрбум төгрөгт, 
нийт зээлдэгчдийн тоо 60,851-т хүрчээ.

•	  Ипотекийн зээл

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо, 
сарын бюллетень

Орон сууц ипотекийн санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг баталснаас хойш 2014 оны III 
улирлын байдлаар өмнө нь орон сууцны 
ипотекийн зээл авсан 18,618 зээлдэгчийн 
нийт 539.1 тэрбум төгрөгийн ипотекийн 
зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй 
ипотекийн зээл рүү шилжүүлжээ.
Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг 
хүссэн иргэдээс 1.3 их наяд төгрөгийн 
ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад 
ирснээс 23,945 иргэнд 1,358.2 тэрбум 
төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл 
шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ. Өөрөөр 
хэлбэл урьдчилгаа 30 хувиа төлсний дараа 
нэг өрх дунджаар 56 сая төгрөгийн зээлийг 
авсан буюу 81 сая төгрөгийн үнэтэй орон 
сууц худалдан авсан байна. 

“Та 8%-ийн (жилийн) хүүтэй орон 
сууцны зээлд хамрагдах хүсэлтэй 
байна уу?” гэсэн асуултанд нийт 
иргэдийн 81% нь тийм, 17% нь 
үгүй, 4% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ 
(Зураг 2.40). Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 
дэмжиж буй иргэдийг Улаанбаатар, 
орон нутгаар авч үзвэл орон нутагт 
дэмжиж буй иргэдийн хариулсан хувь 
Улаанбаатар хотоос бага зэрэг өндөр 
байна. 
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Зураг 43. орон сууцны 8%-тай зээлд 
хамрагдах хүсэлтэй байна уу?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутагт барьсан, инженерийн дэд 
бүтцэд бүрэн холбогдсон амины орон 
сууцыг энэ хөтөлбөрт хамруулахаар 
шийдвэрлэж ипотекийн зээлийн хүүг 
жилийн 7% байхаар тогтоосон нь орон 
нутгийн иргэд уг хөтөлбөрийг илүүтэйгээр 
дэмжихэд нөлөөлсөн байх талтай.

Шигтгээ 15. Ипотекийн зээлийн өргөдөл

2013 оны II улирал хүртэл банкуудад 
орон сууцны зээл хүссэн өргөдөл улиралд 
дунджаар  2350 ирдэг байсан бол 8%-ийн 
хүүтэй ипотекийн зээл олгогдож эхэлснээр 
өргөдлийн тоо 3 дахин өсч нэг улиралд 
дунджаар 6780 өргөдөл ирэх болсон байна. 

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо, 
сарын бюллетень

Банкууд ипотекийн зээл иргэдэд олгох 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзан нийт 
өргөдлийн дунджаар 97%-д нь ипотекийн 
зээлийг олгож байна.  

“Та 8%-ийн хүүтэй орон сууцны 
зээлийн нөхцөлийг хангаж чадаж байна 
уу?” гэсэн асуултанд нийт иргэдийн 
52% нь үгүй, 34% нь тийм, үлдсэн 
14% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ. Орон 
сууцны ипотекийн зээлийн нөхцөлийг 
хангаж буй эсэхийг Улаанбаатар 
болон орон нутгаар ангилан харвал 
Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд 
хамрагдаж чадаагүй гэсэн хариулт орон 
нутгийн хариултаас 5 нэгж хувь өндөр 
буюу 62 хувьтай байна (Зураг 44). 

Зураг 44. орон сууцны 8% хүүтэй зээлийн 
нөхцөлийг хангаж байна уу?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 
дийлэнх нь орон сууц ипотекийн 
хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй бөгөөд 
хамрагдаж чадахгүй байгаа шалтгаан 
нь орон сууцны үнэ, урьдчилгаа 
төлбөр, өрхийн орлого зэрэг хүчин 
зүйлсээс хамаарч байж болох юм.  

“Орон сууцны ипотекийн зээлд 
хамрагдахад тань ямар бэрхшээл 
тулгарч байна вэ?” гэсэн асуултанд 
нийт иргэдийн 27% нь Урьдчилгаа 
буюу барьцаа хөрөнгө байхгүй, 25% 
нь орлогын түвшин хүрэхгүй 24% нь 
орон сууцны үнэ хэт өндөр гэж тус 
тус хариулжээ (Зураг 45). Ипотекийн 
зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр 
иргэдэд урьдчилгаа буюу барьцаа 
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хөрөнгө байхгүй, орлогын түвшин 
хүрэхгүй, орон сууцны үнэ хэт өндөр 
байгаа нь ипотекийн зээлд хамрагдахад 
хамгийн гол хүндрэлүүд болсоор 
байгааг сүүлийн хоёр судалгааны үр 
дүнгээс харж болохоор байна.

Зураг 45. орон сууц ипотекийн зээлд хам-
раг дахад ямар бэрхшээл тулгарч байна вэ?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Шигтгээ 16. орон сууцны үнэ ба 
өрхийн орлого

ҮСХорооны мэдээгээр өрхийн сарын дундаж 
орлого 2014 оны II улирлын байдлаар 
1,013,956 төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 
8%-ийн өсөлттэй байна. Харин орон сууцны 
үнийн индекс 2014 оны II улирлын байдлаар 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 13%, өнгөрсөн 
оны эцсээс 3%-иар орон сууцны үнэ өссөн 
дүнтэй байна. Орон сууцны үнийн өсөлт 
өрхийн орлогын өсөлтөөс (5 орчим хувиар 
өндөр) байгаа нь иргэд орлогоороо орон сууц 
худалдан авч чадахгүй байх талтай юм.

•	 Орон сууцны үнэ, өрхийн орлого

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо, 
сарын бюллетень.

Ипотекийн зээлийн барьцаа хөрөнгийн 
хэмжээ 2013 оны III улиралд 1.0 их наяд 
төгрөгт хүрч байсан бол 2014 оны II улиралд 
буурч 0.53 их наяд төгрөг болсон бөгөөд 
барьцаа хөрөнгийн хэмжээ ийнхүү буурах 
хандлагатай байгаагаас барьцаа хөрөнгөтэй 
иргэдийн тоо буурч байна гэж үзэж болох 
юм. 

•	 Ипотекийн зээлийн барьцаа хөрөнгийн 
хэмжээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, ипотекийн зээлийн 
тайлан.

“Та ипотекийн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр цаашид үр дүнтэй 
хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна уу?” 
гэсэн асуултанд нийт иргэдийн 72% 
нь тийм, 28% нь үгүй гэж хариулжээ 
(Зураг 46).
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Зураг 46. Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр 
цаашид үр дүнтэй хэрэгжинэ гэдэгт 
итгэлтэй байна уу? 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Түүвэр судалгаанд оролцсон иргэд 
Монголбанкнаас хэрэгжүүлж 
буй “Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог 
бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийг цаашид үр 
дүнтэй хэрэгжинэ гэсэн хүлээлттэй 
байна.

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар 
судалгаанд оролцогчдын ихэнх хувь 
8%-ийн хүүтэй ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөрийг дэмжиж байгаа бөгөөд 
энэхүү хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй 
хэвээр байна. Түүвэр судалгаанд 
оролцогч ипотекийн зээлд хамрагдах 
хүсэлтэй иргэдийн 50 гаруй хувь нь 
орон сууц, ипотекийн зээлд хамрагдаж 
чадахгүй байгаа бөгөөд урьдчилгаа 
буюу барьцаа хөрөнгө байхгүй, орлого 
хүрэлцэхгүй, орон сууцны үнэ хэт 
өндөр зэргээс шалтгаалж орон сууц 
худалдан авч чадахгүй байна гэжээ. 

9. ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ 
НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

Энэ удаагийн түүвэр судалгаанд 
нийт 2755 иргэн оролцсоноос 36% нь 
Улаанбаатар хотын оршин суугчид 

бол үлдсэн 64%-ийг хөдөө орон 
нутгийн иргэд эзэлж байна. Санал 
асуулгад 26-45 насны бүрэн дунд, дээд 
боловсролтой, төрийн болон хувийн 
байгууллагад ажилладаг эмэгтэй иргэд 
түлхүү оролцож санал бодлоо тусгалаа. 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр иргэдийн 
ихэнх нь эдийн засгийн ерөнхий 
байдал төдийлөн сайн биш байна гэж 
үзжээ. Эдийн засгийн өсөлт 2014 оны 
II улиралд 5.3% гарч I улирлаас 2.1 
нэгжээр, өмнөх оны мөн үеэс 3 нэгж 
хувиар буурлаа. Ийнхүү эдийн засгийн 
өсөлт саарсан нь иргэдийн орлого 
буурахад нөлөөлж байна. 

Инфляци 2014 оны III улирлаас 
эхлэн буурах хандлагатай байгаа ч 
ханшийн сулралтаас үүдэн импортын 
болон бусад дотоодын барааны үнэ 
өсч инфляци хоёр оронтой тоонд 
хэвээр байна. Энэ нь санал асуулгад 
оролцсон иргэдийн дийлэнх нь бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт өндөр гэж 
хариулахад нөлөөлсөн байх талтай. 

Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 
2013 оны III улирлаас эхлэн дунджаар 
23%-р сулраад байна. Хэрэглээгээ 
импортоор бүрдүүлдэг манай орны 
хувьд ханш сулрах нь импортоор 
худалдан авдаг бараа, бүтээгдэхүүний 
үнэ өсөхөөс гадна шууд болон шууд 
бус нөлөөгөөр дотоодын барааны 
үнийг өсгөх магадлалтай тул иргэд 
төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханшийн түвшин тогтвортой бөгөөд 
чангарах чиглэл рүү байхыг илүүд 
үзжээ. 

Иргэд дан ганц уул уурхайн салбарт 
түшиглэн хөгжихөөс илүүтэйгээр 
нэмүү өртөг шингэсэн бусад (ХАА, 
боловсруулах) салбаруудаа хөгжүүлэх 
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нь зүйтэй гэж үзсэн нь өнөөгийн уул 
уурхайн салбарын зогсонги байдал 
болон түүний эдийн засагт үзүүлж 
буй үр дагавраас тодорхой харагдаж 
байна. Уул уурхайн салбараас олсон 
орлогоо боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
байгуулах, ХАА хөгжлийг эрчим-
жүүлэх зэрэг бусад салбараа 
хөгжүүлэхэд зарцуулах буюу дан ганц 
уул уурхайгаас хараат байх хэрэггүй 
гэж иргэд үзжээ.  

Түүнчлэн эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэхийн тулд дараах арга 
хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай гэж 
үзсэн байна. Үүнд:

•	 ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх 
•	 Томоохон боловсруулах 

үйлдвэрүүдийг байгуулах
•	 Дэд бүтцийг сайжруулах
•	 Эрчимжсэн МАА-г дэмжих, 

газар тариаланг нэмэгдүүлэх гэх 
мэт.

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 
дийлэнх хувь нь нийгмийн болон бусад 
салбарт дараах арга хэмжээнүүдийг 
авах шаардлагатай гэж үзжээ. 

• Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх
• Цалин, тэтгэврийг өсгөх
• Эрүүл мэндийн салбарт 

шинэчлэл хийх
• Авлигыг бууруулах
• Боловсролын салбарын чанарыг 

сайжруулах

Иргэдийн хувьд ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, цалин тэтгэврийг 
өсгөх шаардлагатай гэж үзсэн нь 
эдийн засгийн бууралтаас үүдэн 
иргэдийн орлого буурсныг харуулж 
байна. Иргэдийн орлого буурснаар 
өрхийн амжиргааны түвшин муудаж, 

ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдэх 
хандлагатай болжээ.

Түүнчлэн иргэд орлогоо нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай байгаагийн зэрэгцээ 
эрүүл мэнд, боловсролдоо ихээхэн 
анхаарч байгаа нь судалгааны үр 
дүнгээр харагдаж байна. 

Мөнгөний хэрэгцээ гарахад иргэд 
хамгийн түрүүнд банкинд, дараа нь 
хувь хүн, ломбарданд ханддаг байна. 
Энэ нь банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагуудын хувьд санхүүгийн 
зуучлалын хөгжил харьцангуй сул 
байгааг илтгэж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд банкны салбарын 
үйл ажиллагаа, үйлчилгээ сайжирч 
карт, мобайл банк, интернет банк 
зэрэг иргэдийн цаг хугацаа хэмнэсэн 
шинэлэг үйлчилгээнүүдийг иргэдэд 
санал болгож банк хоорондын 
бага дүнтэй гүйлгээг 24/7 бодит 
цагийн горимоор дамжуулснаар 
банк санхүүгийн байгууллагуудын 
үйлчилгээг иргэдэд илүү ойртуулж 
төлбөр тооцоог түргэн,  шуурхай 
гүйцэтгэх боломжийг бий болгож 
байгаа нь санхүүгийн хүртээмж 
нэмэгдэхэд эерэг нөлөө үзүүлж байх 
талтай юм. 

Хуримтлалтай иргэдийн хувьд банкинд 
мөнгөө  байршуулах сонирхол өндөр 
хэвээр байгаа нь нэг талаас иргэдийн 
банк, санхүүгийн салбарт итгэх итгэл 
нэмэгдэж найдвартай гэх хандлага 
нэмэгдсэн нөгөө талаас банкны салбарын 
зээл олголт хурдацтай нэмэгдэж банкны 
зээлийн нөхцөл, банкны зээл олгох үйл 
ажиллагаа харьцангуй сайжирч байгааг 
харуулж байна. 

Төрөөс иргэдэд 8%-ийн хүүтэй орон 
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сууцны ипотекийн зээлийг олгож 
эхэлснээс гадна ААН-үүдэд хөнгөлттэй 
зээлийг (ҮТХ-н зээл, Чингис, Самурай 
бондуудын санхүүжилтээр олгож буй 
хөнгөлттэй зээл...) мөн олгож буй нь 
банк, санхүүгийн байгууллагуудын 
зээлийн хүртээмжийг эрс нэмэгдүүлэх 
хандлагатай байгааг түүвэр судалгааны 
үр дүнгээс харж болохоор байна.  

Эдийн засгийн байдал хүндэрсэн, 
Төв банкнаас бодлогын хүүгээ өсгөж 
мөнгөний бодлогоо хатууруулах 
чиглэлд арга хэмжээ авсан мөн 
ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн 
хувьд цалин, тэтгэврийн зэрэг бусад 
хэрэглээний зээл авах боломж багассан 
зэрэг нь зээлийн эрэлт буурахад 
нөлөөлсөн байх талтай юм. Тухайлбал 
зээлийн өсөлт 2013 оны эцэст 53%-тай 

байсан бол 2014 оны 9 дугаар сарын 
байдлаар 26% болж зээлийн өсөлт 
саарах хандлагатай болжээ. 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар 
судалгаанд оролцогчдын ихэнх буюу 
80 гаруй хувь нь 8%-ийн хүүтэй 
ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг 
дэмжиж байгаа бөгөөд энэхүү 
хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй байгаа 
нь судалгааны үр дүнгээр харагдсан. 
Ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй 
иргэдийн 50 гаруй хувь нь орон сууц, 
ипотекийн зээлд хамрагдаж чадахгүй 
байгаа бөгөөд урьдчилгаа буюу 
барьцаа хөрөнгө байхгүй, орлого 
хүрэлцэхгүй, орон сууцны үнэ хэт 
өндөр зэргээс шалтгаалж ипотекийн 
зээлээр орон сууц худалдан авч 
чадахгүй байна.



ЖИЖИг, ДунД үйлДвэРлэлИйн хӨгЖИл,
САнхүүЖИлТИйн БАйДАл

Боловсруулсан: Судалгааны хэлтэс
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оРШИл

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийг хөгжүүлэх нь ядуурал, ажилгүйдлийг 
бууруулж, орлогын тэгш бус хуваарилалтыг багасган нийгмийн тогтвортой 
байдалд дэмжлэг үзүүлж, хувийн секторын хөгжлийг хангахад онцгой хувь 
нэмрийг үзүүлдэг байна. Дэлхийн олон орны жишээнээс ЖДҮ-үүд эдийн 
засгийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгааг харж болно. АХБ-наас 2013 онд 
гаргасан Азийн орнуудын ЖДҮ-ийн санхүүжилт, хяналтын тайлангаас харахад 
2007-2012 оны дундаж үзүүлэлтээр нийт аж ахуйн нэгжийн 98 хувь нь ЖДҮ, 
тэдгээрт ажиллагсад нийт ажиллах хүчний 66 хувь, тэдгээрийн үйлдвэрлэл ДНБ-
ий 38 хувь, тэдгээрийн экспорт нийт экспортын 30 хувийг тус тус бүрдүүлсэн 
байна. Улс орнуудын ЖДҮ-ийн гадаад худалдаанд үзүүлэх нөлөө нэмэгдсээр 
байна. Тухайлбал, манай улсын хөрш БНХАУ-ын хувьд 2012 оны байдлаар 
нийт экспортын 41.5 хувь (өмнөх оноосоо 6.8 нэгж хувиар нэмэгдсэн), Тайланд 
улсын нийт экспортын 28.8 хувь (3.7 нэгж хувиар нэмэгдсэн) нь ЖДҮ эрхлэгчдэд 
ногджээ. Манай орны нийт аж ахуйн нэгжийн дийлэнхийг ЖДҮ-үүд бүрдүүлж 
байгаа ба эдгээрийг хөгжүүлэх нь эдийн засгийн хөгжилд олон талын ач 
холбогдолтой. 

Монголбанкны Мөнгөний бодлого, судалгааны газар “МЭК” ХХК-тай хамтран 
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй ЖДҮ-ийн өнөөгийн хөгжил, тулгарч 
буй саад бэрхшээл болон санхүүжилтийн нөхцөл байдлыг тогтоох зорилготой 
түүвэр судалгааг 2011, 2012 онд орон даяар явуулсан. Энэхүү 3 дахь удаагийн 
түүвэр судалгааг 2014 оны 6 дугаар сард явууллаа. Уг судалгаанд “Жижиг, дунд 
үйлдвэрийн тухай хууль”-ийн 5 дугаар зүйлд заасны дагуу ЖДҮ эрхлэгчдийг 
ангилж, түүвэрчлэн хамруулсан бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эдийн 
засгийн салбар, газар зүйн байршил, ажилчдын тоо зэргийг харгалзан үзэж 
санамсаргүй түүврийн аргаар судалгааны нэгжийг сонгон авлаа. 

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт 
үйл ажиллагаа явуулдаг ЖДҮ эрхлэгчдэд макро эдийн засгийн орчин, нийгмийн 
орчин, хууль, эрх зүйн орчин, дэд бүтэц, зах зээлийн байдал болон зардлын 
талаас ЖДҮ эрхлэхэд ямар хүчин зүйлс хамгийн их бэрхшээл болж байгааг 
тогтоох, төрөөс баримталж буй бодлого хэр хүртээмжтэй байгааг тандах, ЖДҮ-
ийн санхүүжилтийн байдал, цаашдын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлоход 
оршино. ЖДҮ эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд ямар төрлийн хүндрэл, 
бэрхшээл хамгийн ихээр тулгарч байгааг улсын хэмжээнд, нийслэл хот болон 
аймаг, үйл ажиллагаа эрхэлж буй эдийн засгийн салбаруудаар нь тогтоож, 
өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулж, түүнд нөлөөлж буй шалтгаануудыг 
илрүүлэхийг зорилоо. 
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ЖиЖиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгЖил, 
санхүүЖилтийн байдал            Судалгааны хэлтэс

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан энэхүү судалгаанд хүн амын тал хувь нь оршин 
суудаг, ААН-ийн дийлэнх хувь нь үйл ажиллагаа явуулдаг Улаанбаатар хотоос 
1002, аймгуудын хувьд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдийн тоог 
харгалзан Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул, Баян-Өлгий, Ховд, Завхан, Өмнөговь 
аймгаас тус бүр 50 орчим, бусад аймгуудаас тус бүр 30-40 орчим түүврийг 
сонгож, эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 1940 ЖДҮ эрхлэгч 
иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамрууллаа. Судалгааны мэдээллийг түүвэрлэлтэнд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс санал асуулга бөглүүлэх, ярилцлага авах хэлбэрээр 
бүрдүүлсэн. Өмнөх судалгааны адил ЖДҮ эрхлэгч хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
болон аж ахуйн нэгжийн удирдлагын түвшнээс (эзэн, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий 
менежер, нягтлан бодогч зэрэг гүйцэтгэх удирдлага) судалгааг авсан. 

 “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль”-ийн 5 дугаар бүлгийн 15.1.4-т жижиг, 
дунд үйлдвэрийг санхүүгийн талаар дэмжих, тэдгээрийн өөрийн хөрөнгийн 
хангалттай байдлыг сайжруулах талаар тусгажээ. Уг судалгааны ажлаар ЖДҮ 
эрхлэгчдийн санхүүгийн өнөөгийн байдал, зээл авахад болон төлөхөд үүсч буй 
хүндрэл, цаашдын шаардлагатай санхүүжилтийн хүү, хэмжээ болон хугацааг 
тогтоох зорилт тавин ажиллалаа. 

Судалгааны ажил нь үндсэн таван бүлгээс бүрдэх бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт 
судалгааны ажлын зорилго, аргачлал болон түүвэрлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй 
тусгасан. Хоёрдугаар бүлэг буюу Ерөнхий мэдээлэл бүлэгт түүвэр судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг хэлбэр, үйл ажиллагааны 
төрөл, үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа (насжилт), ажиллагсдын тоо, жилийн 
борлуулалтын орлогын байдлаар нь ангилж судаллаа. Гуравдугаар бүлэг буюу 
макро эдийн засаг, нийгэм, хууль, эрх зүйн орчин ЖДҮ-ийн хөгжилд хэрхэн 
нөлөөлж байгааг харууллаа. Дөрөвдүгээр бүлэг буюу Зах зээлийн орчин бүлэгт 
дэд бүтэц, зах зээл, зардлын байдал зэрэг гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөллийг 
судалж, хамгийн их саад бэрхшээл болж байгаа хүчин зүйлсийг тодорхойлохыг 
зорилоо. Тавдугаар бүлэг бүлэг буюу ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн байдал бүлэгт 
ЖДҮ эрхлэгчдийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц, 
зээлийн нөхцөл зэргийн талаар авч үзлээ. Судалгааны дүнг нийслэл хот, аймаг 
тус бүрээр нь гаргаж хавсралтанд тусгав. 
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1. СуДАлгААны ЗоРИлго, 
АРгАЧлАл, ТүүвэРлэлТ

1.1. Зорилго

Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь 
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж 
буй жижиг дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-
ийн үйл ажиллагааны өнөөгийн 
байдал, санхүүжилт, тулгарч буй саад 
бэрхшээлийг тодорхойлж, бодлогын 
шийдвэр гаргалтанд ашиглах, үнэн зөв 
мэдээллээр хангахад оршино. 

Санал асуулга авах зорилтот бүлэг 
нь ЖДҮ эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн 
эзэн/гүйцэтгэх удирдлага (захирал, 
гүйцэтгэх, ерөнхий менежер, нягтлан 
гэх мэт) ба хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
нар байв. 

1.2. Аргачлал

Судалгааны мэдээллийн санг санал 
асуулга явуулах замаар цуглуулсан 
бөгөөд судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ-
ийн эзэн, гүйцэтгэх удирдлага, 
холбогдох албан тушаалтнаас74 
ярилцлагын аргаар мэдээлэл авсан 
болно. 

Судалгааны санал асуулгыг бусад 
орнуудын хийсэн ижил төстэй 
судалгааны санал асуулгууд дээр 
үндэслэн боловсруулав. 

1.3. Түүвэрлэлт

Судалгааны түүвэрлэлтийн нэгжийг 
сонгохдоо ААН-үүдийн байршил, 
ажиллагсдын тоо болон үйл 

74 ААН-ийн үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн талаар 
мэдээлэл өгөх бүрэн боломжтой удирдах албан 
тушаалтнууд

ажиллагааны чиглэлийг харгалзан 
үзэж, эх олонлогийг төлөөлөхүйц 
түүврийг санамсаргүйгээр сонголоо. 
Оновчтой түүврийн хэмжээг 
тодорхойлохдоо түүврийн харьцаа 
ба дунджийн хувьд 95%-ийн итгэх 
интервалд (хамгийн багадаа 5%-ийн 
ач холбогдлын түвшинд) статистикийн 
хувьд найдвартай байх, хамгийн 
бага хангалттай хэмжээний түүврийг 
үүсгэхээр сонголоо75. 

Түүврийн эх олонлогт 2012 оны эцсийн 
байдлаар Үндэсний Статистикийн 
Хороо (ҮСХ)-ны Бизнес регистрийн 
санд76 бүртгэлтэй үйл ажиллагаа 
явуулж буй 51,940 аж ахуйн 
нэгжүүдийг хамрууллаа.

Статистик тооцооллоос оновчтой 
түүврийн хэмжээг Улаанбаатар хотоос 
1000, аймгуудаас 30-50 буюу нийт 1850 
байхаар төлөвлөв. Санал асуулгын 
хариулалтын чанараас хамааран зарим 
газраас илүү эсвэл дутуу тооны санал 
асуулга авах магадлалтай байсан 
бөгөөд нийт дүнгээр төлөвлөсөн 
хэмжээнээс 4.8%-иар илүү буюу 1,940 
түүвэр санамсаргүйгээр сонгов. 

Санал асуулгад оролцогчдыг 
аймаг, нийслэлээр авч үзвэл нийт 
оролцогчдын 51.5%-ийг Улаанбаатар 
хотын, 48.5%-ийг орон нутгийн ЖДҮ 
эрхлэгчид эзэлж байгаа (Хүснэгт 1). 

Харин идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 

75 
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ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгааны  
             зорилго, аргачлал, түүвэрлэлт         

   
 

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, 
АРГАЧЛАЛ, ТҮҮВЭРЛЭЛТ 
 
1.1. Зорилго 

Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь Монгол улсад 
үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг дунд үйлдвэрлэл 
(ЖДҮ)-ийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, 
санхүүжилт, тулгарч буй саад бэрхшээлийг 
тодорхойлж, бодлогын шийдвэр гаргалтанд ашиглах, 
үнэн зөв мэдээллээр хангахад оршино.  
 
Санал асуулга авах зорилтот бүлэг нь ЖДҮ эрхлэгч 
аж ахуйн нэгжийн эзэн/гүйцэтгэх удирдлага 
(захирал, гүйцэтгэх, ерөнхий менежер, нягтлан гэх 
мэт) ба хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нар байв.  
 
1.2. Аргачлал 

Судалгааны мэдээллийн санг санал асуулга явуулах 
замаар цуглуулсан бөгөөд судалгаанд хамрагдсан 
ЖДҮ-ийн эзэн, гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох 
албан тушаалтнаас80 ярилцлагын аргаар мэдээлэл 
авсан болно.  
 
Судалгааны санал асуулгыг бусад орнуудын хийсэн 
ижил төстэй судалгааны санал асуулгууд дээр 
үндэслэн боловсруулав.  

1.3. Түүвэрлэлт 

Судалгааны түүвэрлэлтийн нэгжийг сонгохдоо  
ААН-үүдийн байршил, ажиллагсдын тоо болон үйл 
ажиллагааны чиглэлийг харгалзан үзэж, эх 
олонлогийг төлөөлөхүйц  түүврийг санамсаргүйгээр 
сонголоо. Оновчтой түүврийн хэмжээг 
тодорхойлохдоо түүврийн харьцаа ба дунджийн 
хувьд 95%-ийн итгэх интервалд (хамгийн багадаа 
5%-ийн ач холбогдлын түвшинд) статистикийн хувьд 
найдвартай байх, хамгийн бага хангалттай 
хэмжээний түүврийг үүсгэхээр сонголоо81.  
 
Түүврийн эх олонлогт 2012 оны эцсийн байдлаар 
Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ)-ны Бизнес 
регистрийн санд82 бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж 
буй 51,940 аж ахуйн нэгжүүдийг хамрууллаа. 
 

                                                   
80 ААН-ийн үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн талаар мэдээлэл өгөх 
бүрэн боломжтой удирдах албан тушаалтнууд. 

81 ; n-хамгийн бага түүврийн хэмжээ, z- итгэх 
интервалд харгалзах критек утга (95%-ийн итгэх түвшинд 1.96-тай 
тэнцүү байна), s- стандарт хазайлт, N- эх олонлогийн хэмжээ 
Δ- үнэлгээний нарийвчлал. 
82 ҮСХ, Жилийн тайлан, 2012 он. 

Статистик тооцооллоос оновчтой түүврийн хэмжээг 
Улаанбаатар хотоос 1000, аймгуудаас 30-50 буюу 
нийт 1850 байхаар төлөвлөв. Санал асуулгын 
хариулалтын чанараас хамааран зарим газраас илүү 
эсвэл дутуу тооны санал асуулга авах магадлалтай 
байсан бөгөөд нийт дүнгээр төлөвлөсөн хэмжээнээс 
4.8%-иар илүү буюу 1,940 түүвэр санамсаргүйгээр 
сонгов.  
 
Санал асуулгад оролцогчдыг аймаг, нийслэлээр авч 
үзвэл нийт оролцогчдын 51.5%-ийг Улаанбаатар 
хотын, 48.5%-ийг орон нутгийн ЖДҮ эрхлэгчид  
эзэлж байгаа /Хүснэгт 1.1/.  
 
Харин идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 
51,940 ААН-үүдийн 3.7% нь судалгаанд хамрагдсан 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 3.0%, Орхон, Дархан-
Уул, Сэлэнгэ, Төв аймгуудад 3.0-5.7%, Говьсүмбэр 
аймгийн 11.1%, бусад аймгуудад 1.5-3.0% нь 
хамрагдсан байна. 
 
Хүснэгт 1.1 Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
тоо 
Аймаг, нийслэлээр 

 

 

Үйл ажиллагаа 
явуулж буй ААН Судалгаанд хамрагдсан ААН 
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 Баян-Өлгий  1,000 1.9% 50 57 2.9% 5.7% 

 Говь-Алтай  616 1.2% 30 30 1.5% 4.9% 

 Завхан 938 1.8% 50 51 2.6% 5.4% 

 Увс 983 1.9% 50 50 2.6% 5.1% 

 Ховд 1,326 2.6% 50 58 3.0% 4.4% 

 Архангай 696 1.3% 40 40 2.1% 5.7% 

 Баянхонгор 554 1.1% 30 34 1.8% 6.1% 

 Булган  762 1.5% 40 45 2.3% 5.9% 

 Орхон 1,585 3.1% 50 53 2.7% 3.3% 

 Өвөрхангай 792 1.5% 40 43 2.2% 5.4% 

 Хөвсгөл 819 1.6% 40 40 2.1% 4.9% 

 Говьсүмбэр  180 0.3% 20 20 1.0% 11.1% 

 Дархан 1,699 3.3% 50 59 3.0% 3.5% 

 Дорноговь  607 1.2% 30 30 1.5% 4.9% 

 Дундговь  493 0.9% 30 30 1.5% 6.1% 

 Өмнөговь  903 1.7% 50 50 2.6% 5.5% 

 Сэлэнгэ 1,775 3.4% 50 50 2.6% 2.8% 

 Төв 1,036 2.0% 50 100 5.2% 9.7% 

 Дорнод 848 1.6% 40 40 2.1% 4.7% 

 Сүхбаатар 522 1.0% 30 30 1.5% 5.7% 

 Хэнтий  663 1.3% 30 30 1.5% 4.5% 

 Улаанбаатар 33,143 63.8% 1,000 1,000 51.5% 3.0% 

 Нийт 51,940 100.0% 1,850 1,940 100.0% 3.7% 

Эх үүсвэр: ҮСХ,  Монголбанк  ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгааны үр дүн  

 
Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй ААН-үүдийн 
90% нь 1-9 ажиллагсадтай, 4.7% нь 10-19 
ажиллагсадтай, 3.3% нь 20-49 ажиллагсадтай, 2.1% 
нь 50-иас дээш тооны ажиллагсадтай байна /Хүснэгт 
1.2/. 
 
Хүснэгт 1.2 Бүртгэлтэй ААН-ийн тоо, ажиллагсдын 

БҮЛЭГ1 

БҮЛЭГ 1 

 n-хамгийн бага түүврийн хэмжээ, 
z-итгэх интервалд харгалзах кретик утга (95%-
ийн итгэх түвшинд 1.96-тай тэнцүү байна), 
s-стандарт хазайлт, N-эх олонлогийн хэмжээ, 
Δ-үíэëãээíèé íàрèéв÷ëàë

76 ҮСХ, Жилийн тайлан, 2012 он
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ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨГЖИЛ, 
САНХҮҮЖИЛТИЙН БАЙДАЛ            Судалгааны хэлтэс

буй нийт 51,940 ААН-үүдийн 3.7% 
нь судалгаанд хамрагдсан бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 3.0%, Орхон, 
Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв аймгуудад 
3.0-5.7%, Говьсүмбэр аймгийн 
11.1%, бусад аймгуудад 1.5-3.0% нь 
хамрагдсан байна.

хүснэгт 1. Судалгаанд хамрагдсан ЖДү 
эрхлэгчдийн тоо (Аймаг, нийслэлээр)

Үйл ажиллагаа 
явуулж буй 

ААН

Судалгаанд хамрагдсан 
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То
о

Ху
ви

йн
 ж

ин

Тө
лө

в л
өс

өн

Ав
са

н

Ху
ви

йн
 ж

ин

Ни
йт

 А
АН

-д
 

эз
лэ

х 
ху

вь

Баян-Өлгий 1,000 1.9% 50 57 2.9% 5.7%
Говь-Алтай 616 1.2% 30 30 1.5% 4.9%
Завхан 938 1.8% 50 51 2.6% 5.4%
Увс 983 1.9% 50 50 2.6% 5.1%
Ховд 1,326 2.6% 50 58 3.0% 4.4%
Архангай 696 1.3% 40 40 2.1% 5.7%
Баянхонгор 554 1.1% 30 34 1.8% 6.1%
Булган 762 1.5% 40 45 2.3% 5.9%
Орхон 1,585 3.1% 50 53 2.7% 3.3%
Өвөрхангай 792 1.5% 40 43 2.2% 5.4%
Хөвсгөл 819 1.6% 40 40 2.1% 4.9%
Говьсүмбэр  180 0.3% 20 20 1.0% 11.1%
Дархан 1,699 3.3% 50 59 3.0% 3.5%
Дорноговь  607 1.2% 30 30 1.5% 4.9%
Дундговь  493 0.9% 30 30 1.5% 6.1%
Өмнөговь  903 1.7% 50 50 2.6% 5.5%
Сэлэнгэ 1,775 3.4% 50 50 2.6% 2.8%
Төв 1,036 2.0% 50 100 5.2% 9.7%
Дорнод 848 1.6% 40 40 2.1% 4.7%
Сүхбаатар 522 1.0% 30 30 1.5% 5.7%
Хэнтий 663 1.3% 30 30 1.5% 4.5%
Улаанбаатар 33,143 63.8% 1,000 1,000 51.5% 3.0%
Нийт 51,940 100.0% 1,850 1,940 100.0% 3.7%

Эх үүсвэр: ҮСХ, Монголбанк ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн

Бизнес регистрийн санд 
бүртгэлтэй ААН-үүдийн 90% нь 
1-9 ажиллагсадтай, 4.7% нь 10-

19 ажиллагсадтай, 3.3% нь 20-49 
ажиллагсадтай, 2.1% нь 50-иас дээш 
тооны ажиллагсадтай байна (Хүснэгт 
2).

хүснэгт 2. Бүртгэлтэй ААн-ийн тоо, 
ажиллагсдын тооны бүлгээр

Ажиллагсдын 
тооны бүлэг

ААН-ийн 
тоо

Хувийн 
жин

1-9 81,384 89.9%
10-19 4,215 4.7%
20-49 3,015 3.3%
50-аас дээш 1,926 2.1%
Нийт 90,540 100.0%

Эх үүсвэр: ҮСХ

2. ЕРӨнхИй мэДээлэл

Аж ахуйн нэгжийн хамрагдсан 
байдал: Санал асуулгад нийт 1,940 
ЖДҮ эрхлэгчид хамрагдсан бөгөөд 
үүний 51.5% нь Улаанбаатар хотоос, 
48.5% нь орон нутгаас оролцов. 

Аж ахйн нэгжийн өмчлөлийн 
хэлбэр: Судалгаанд хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх хувийг 
худалдааны салбарт үйл ажиллагаа 
явуулж буй дотоодын хөрөнгө 
оруулалттай ХХК-иуд эзэлж байна.

Аж ахуйн нэгжүүдийн төрөл: 
Судалгаанд оролцогчдын ихэнх 
нь 1-5 жил үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа бөгөөд 1-9 хүртэлх тооны 
ажиллагсадтай, жилийн 50 хүртэлх сая 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 
байна. 

Энэхүү бүлэгт санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн талаарх 
ерөнхий мэдээллийг харуулав. 
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2.1. Аж ахуйн нэгжийн өмчлөлийн 
хэлбэр

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчдийг өмчлөлийн хэлбэрээр нь 
авч үзвэл дийлэнх хэсэг нь буюу 94% 
нь дотоодын хөрөнгө оруулалттай 
ААН-үүд байна. Гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай 2%, холимог өмчлөлтэй 
ЖДҮ эрхлэгчид 4%-ийг эзэлж байна. 

Зураг 1. ААн-ийн өмчлөлийн хэлбэр (ЖДү-
ийн хариулсан хувиар)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Улаанбаатар хот болон аймгуудын 
хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
болон холимог өмчлөлтэй ААН-
үүдийн нийлбэр дүн 8%-иас хэтрэхгүй 
байна77. 

2.2. Аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагааны төрөл

Санал асуулгад оролцогчид голчлон 
худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 

77 Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр 
судалгааны үр дүн (2014)

Зураг 2. ААн-ийн үйл ажиллагааны төрөл 
(ЖДү-ийн хариулсан хувиар)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны төрлийн 
хувийн жинг аймгуудаар харвал 
худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг ЖДҮ эрхлэгч Улаанбаатар хот, 
Дундговь болон Сүхбаатар аймгуудаас, 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг ЖДҮ эрхлэгч Өмнөговь, 
Баянхонгор аймгуудаас, үйлчилгээний 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ЖДҮ 
эрхлэгч Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Завхан, Төв 
аймгуудаас бусдаасаа түлхүү оролцжээ.

Зураг 3. ААн-ийн үйл ажиллагааны төрөл, 
аймаг (ЖДү-ийн хариулсан хувиар)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)
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2.3. үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа

ЖДҮ эрхлэгчдийг үйл ажиллагаа 
явуулж буй хугацаагаар нь авч үзвэл 
13% нь 1 жил хүртэлх, 40% нь 1-5 жил, 
24% нь 5-10 жил, 24% нь 10-аас дээш 
жил үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Зураг 4. ААн-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
хугацаа (ЖДү-ийн хариулсан хувиар)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

2.4. Ажиллагсдын тоо

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгч-
дийн дийлэнх нь буюу 67% нь 1-9 
хүртэлх тооны ажиллагсадтай байна. 
Дөрөвний нэг хэсэг нь 10-49 хүртэлх 
тооны ажиллагсадтай бол 50-аас дээш 
тооны ажиллагсадтай ЖДҮ эрхлэгчид 
нийт оролцогчдын 6%-ийг эзэлж байна.

Зураг 5. ААн-ийн ажиллагсдын тоо (ЖДү-
ийн хариулсан хувиар)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

2.5. Борлуулалтын орлого

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчдийн 65% нь жилд 50 сая 
хүртэлх төгрөгний борлуулалтын 
орлоготой байна. Үүнээс 10 сая 
хүртэл болон 10-50 сая төгрөг хүртэлх 
борлуулалтын орлоготой ЖДҮ эрхлэгч 
бараг ижил хувьтай байна. 

Зураг 6. Жилийн борлуулалтын орлого 
(ЖДү-ийн хариулсан хувиар)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

50-100 сая болон 100-500 сая 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 
ЖДҮ эрхлэгч нийт оролцогсдын 28%-
ийг эзэлж байгаа бол 500 сая төгрөгөөс 
дээш орлоготой нь 6%-ийг эзэлж 
байна.

Улаанбаатар хот, Ховд, Өвөрхангай, 
Төв аймгуудад 50 сая төгрөг хүртэлх 
борлуулалтын орлоготой ЖДҮ 
эрхлэгчид хамгийн их байна. Харин 
50-100 сая төгрөгийн орлоготой 
нь Дорнод, Хөвсгөл аймгуудад 
хамгийн их байгаа бол 100 саяас 
дээш төгрөгийн орлоготой нь Завхан, 
Дархан-Уул аймгуудад бусдаас илүү 
хувьтай байна.
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Зураг 7. Жилийн борлуулалтын орлого, 
аймгуудаар (ЖДү-ийн хариулсан хувиар)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

3. мАКРо эДИйн ЗАСАг, 
нИйгэм, хуулЬ, эРх Зүйн 
оРЧИн 

макро эдийн засгийн орчин: 
Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчдийн дийлэнх нь өмнөх 
судалгааны оролцогчидтой адил ЖДҮ 
эрхлэх эдийн засгийн таатай орчин 
хангалттай бүрдээгүй гэж үзжээ. 

Санал асуулгад оролцогчид инфляцийн 
түвшин нам дор, тогтвортой бөгөөд 
ханш тогтвортой байх нь өөрсдийн 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ гэж 
үзсэн нь өмнөх судалгааны үр дүнтэй 
адил байна. Эдийн засаг 2013 оны 
эдийн засгийн өсөлт хоёр оронтой 
тоогоор илэрхийлэгдэж байгаа боловч 

ЖДҮ эрхлэгчид энэхүү өсөлтийн үр 
шимийг хангалттай хүртэхгүй байна 
гэжээ. 

нийгмийн орчин: Судалгааны үр 
дүнгээр ядуурал, ажилгүйдлийн 
түвшин ЖДҮ-ийн хөгжилд нийгмийн 
зүгээс учруулах хамгийн гол 
бэрхшээл хэвээр байгаа боловч өмнөх 
судалгааны дүнтэй харьцуулахад 
үнэлгээ нь их хүндрэлтэйгээс бага 
хүндрэлтэй гэсэн үнэлгээнд шилжих 
хандлагатай байна. 

хууль эрх зүйн орчин: Судалгааны 
үр дүнгээс харахад ЖДҮ эрхлэгчдэд 
ЗГ болон ОУ-ын байгууллагын 
хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц хомс, 
төрийн байгууллагын үйлчилгээ 
чирэгдэлтэй, зээлийн хүү өндөр, зам 
тээврийн хөгжил хангалттай бус, 
хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө босгох 
боломж муу зэрэг нь их хүндрэл 
учруулдаг байна. Энэ нь мөн л өмнөх 
судалгааны үр дүнтэй нийцтэй байна.

3.1 макро эдийн засгийн орчин

Дэлхийн санхүүгийн хямралаас үүдэн 
манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2009 
онд 1.3%-иар буурсан ч уул уурхайн 
салбарт оруулсан гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт огцом нэмэгдсэн, 
төсвийн тэлэлттэй бодлого явуулсны 
улмаас 2011 оноос эдийн засаг хоёр 
оронтой тоогоор өссөн. Тухайлбал 
2013 оны байдлаар өсөлт 11.7% 
байсан бөгөөд салбараар нь задалж 
үзвэл уул уурхайн олборлолт 3.2%, 
бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа 
2.1%, хөдөө аж ахуй 2.0%, барилга 
1.4%, бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 
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0.3%, бусад салбар 2.8%-ийг тус тус 
бүрдүүлж байна. 

Зураг 8. эдийн засгийн өсөлт, салбараар

Эх үүсвэр: ҮСХ

Дэлхий санхүү эдийн засгийн 
2008-2009 оны хямралын улмаас 
манай улсын эдийн засаг зогсонги 
байдалд орж Олон улсын валютын 
сантай хамтран тусгай хөтөлбөр 
хэрэгжүүлснээр инфляци буурч 2009 
онд дефляцитай гарсан бол 2010-2012 
оны хооронд төсвийн тэлэх бодлого 
болон нийлүүлэлтийн талын зарим 
хүчин зүйлээс шалтгаалан инфляци 
эргээд өсч 15-20 хувьд хүрч байв. 2012 
оны сүүлээр Монголбанк Засгийн 
газартай хамтран Үнийг тогтворжуулах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснээр 2013 
оны эхний хагаст инфляци буурч 
нэгт оронтой тоонд хүрсэн боловч 
хоёрдугаар хагаст төгрөгийн ханш 
огцом суларч, дотоодын хэрэглээний 
барааны үнэд үзүүлэх дарамт ихсэн 
инфляци 12.3 хувь болсон.

Нүүрсний дэлхийн зах зээлийн үнэ 
унасны улмаас нийт экспорт 2013 онд 
буурсан Монголбанк Засгийн газартай 
хамтран 2012-2013 онд хэрэгжүүлсэн 
хөтөлбөр, ялангуяа барилгын салбарыг 
дэмжихэд олгосон зээлийн нөлөөгөөр 

импортын эрэлт нэмэгдсэнээр гадаад 
худалдааны алдагдал ихэссэн, 
нөгөөтэйгүүр уул уурхайн салбарын 
гадаад шууд хөрөнгө оруулалт буурсан 
нь 2013 онд ханшийг 20 хувиар огцом 
сулруулсан. 

Зураг 9. ханш ба инфляци

Эх үүсвэр: ҮСХ, Монголбанк

Монголбанк санхүүгийн салбар, 
эдийн засгийг болзошгүй хямралаас 
сэргийлэх, эдийн засгийг бүхэлд 
нь тогтворжуулах, бодит секторын 
идэвхжилийг дэмжих зорилтын 
хүрээнд цогц арга хэмжээг 2013 онд 
хэрэгжүүлсэн: 

•	 Нийлүүлэлтийн гаралтай 
инфля цийн дарамтыг арилгах 
зорилготой тусгайлсан хөтөл-
бөрийг Засгийн газартай 
хамтран хэрэгжүүлж эхлэв. 
Энэхүү дунд хугацааны 
хөтөлбөр нь гол нэрийн 
бараа, бүтээгдэхүүн болох 
шатахуун, мах, гурил, зарим нэр 
төрлийн барилгын материалын 
жижиглэнгийн үнийг тогтвор-
жуулах, зах зээлийн зарчимд 
суурилсан агуулахын санхүү-
жилтийн механизмыг шинээр 
бий болгоход чиглэгдэж байна. 
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•	 Монголбанкнаас эдийн 
засгийн бодит секторт 
бүтээмж бий болгох мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээг авч ажиллав. 
Банкны системийн төлбөр 
түргэн гүйцэтгэх чадварыг 
дэмжих, зээлийн тасалдал 
үүсэхээс сэргийлэх, эдийн 
засгийн идэвхжил, бодит 
секторыг дэмжихийн тулд 
Монголбанк бодлогын 
хүүг нийт 2.75 нэгж хувиар 
бууруулахын зэрэгцээ 900 
тэрбум төгрөг буюу М2 
мөнгөний 15 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний хадгаламжийг 
банкуудад байршуулсан. 

•	 Монголбанк хөдөө аж ахуй, 
орон сууцны барилга зэрэг 
эдийн засгийн тодорхой 
салбаруудыг дэмжих замаар 
эдийн засгийн тэнцвэртэй 
хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, 
ажлын байрыг хамгаалах, 
орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн урт хугацааны 
тогтвортой тогтолцоог 
бүрдүүлэх замаар дундаж 
давхаргын хуримтлалыг 
тууштай нэмэгдүүлэх, дотоодын 
зээл, хуримтлал, хөрөнгө 
оруулалтыг сайжруулахад 
анхаарч ажиллав.

2013 оны эцсийн байдлаар 
хөтөлбөрийн зээл 1922 тэрбумын 
үлдэгдэлтэй байна. Нийт хөтөлбөрийн 
зээлийн 48 хувийг ипотек, 32 хувийг 
барилга, 9 хувийг шатахуун, 7 хувийг 
хүнс, 3 хувийг түлш нүүрс, 1 хувийг 

импортын барааны зээл тус тус эзэлж 
байна.

Зураг 10. хөтөлбөрийн зээл

Эх үүсвэр: Монголбанк

Өнгөрсөн онд эдийн засгийн өсөлт 11.7 
байсан боловч эдийн засгийн өсөлт 
ЖДҮ эрхлэгчдийн 55%-д сөргөөр 
26%-д огт нөлөөлөөгүй гэж хариулсан 
байгаа нь эдийн засгийн өсөлт 
хүртээмжгүй байгаатай холбоотой. 
Өөрөөр хэлбэл уул уурхайгаас олж 
буй орлого нь эргээд ЖДҮ дэмжихэд 
зарцуулагдахгүй байна.

Зураг 11. макро эдийн засгийн байдал, 
үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Харин ханш, инфляци ЖДҮ 
эрхлэгчдийн 70 орчим хувьд муугаар 
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нөлөөлж байгаа нь ханш болон 
инфляцийн индексийг -0.87%, -0.85% 
тус тус болгосон байна. Ерөнхийдөө 
инфляцийн түвшин нам дор түвшинд 
барьж ханшийн хэлбэлзлийг бага 
байлгаж бизнэс эрхлэгчдэд таатай 
орчин бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 

Аймаг, нийслэлээр

Макро эдийн засгийн байдлын 
индексийг аймгуудаар харьцуулбал 
Ховд, Булган, Архангай аймгууд 
хүндээр тусч байгаа бол Говьсүмбэр, 
Дорноговь, Өмнөговь аймгуудад 
харьцангуй гайгүй байна. 

Зураг 12. макро эдийн засгийн байдал, 
аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Эдийн засгийн өсөлтөөр Говь-Алтай, 
Говьсүмбэр гэсэн хоёр аймаг эерэг 
үзүүлэлттэй байна. 

хүснэгт 3. макро эдийн засгийн байдал, 
үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Харин хамгийн муу үзүүлэлттэй 
нь Булган, Хэнтий, Сэлэнгэ, Төв 
аймгууд байна. Инфляцийн хувьд 
ганц Говьсүмбэр аймгуудын хувьд 
эерэг бусад аймгуудынх муу гэсэн 
үнэлгээтэй байна. Ханшийн хувьд 
бүх аймгуудын хувьд ойролцоогоор 
-1 буюу муу гэж хариулсан байна 
(Хүснэгт 3). 

ДүгнэлТ

Эцэст нь дүгнэхэд макро эдийн засгийн 
байдал бизнэс эрхлэгчдийн хувьд 
таатай орчин болж чадаагүй байна. 
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Эдийн засгийн өсөлт хэдийгээр 2 
оронтой тоогоор илэрхийлэгдэж байгаа 
боловч уул уурхайгаас олсон орлого 
ЖДҮ дэмжихэд зарцуулагдахгүй, 
өөрөөр хэлбэл өсөлт хүртээмжгүй 
байна. Өнгөрсөн онд төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах ханш 20 хувиар 
унаж инфляци 12 хувьд хүрсэнтэй 
харьцуулахад санал асуулгад 
оролцогчид инфляци болон ханшийн 
уналт бизнест нь муугаар нөлөөлсөн 
гэж хариулсан нь бодит байдлаас 
нэг их зөрөөгүй байна. Макро эдийн 
засгийн байдлын үзүүлэлтүүдийг аймаг 
нийслэлээр авч үзвэл эдийн засгийн 
өсөлтийн хувьд бага зэрэг ялгаатай 
боловч инфляци болон ханшийн хувьд 
бараг ялгаагүй болно.

3.2 нийгмийн орчин

Монгол улсын ДНБ-ий жилийн өсөлт 
2013 онд 11.7%, нэг хүнд ногдох ДНБ-
ий хэмжээ 3,97178 ам доллар болж 
өмнөх оноос 9.3%-иар өссөн бөгөөд 
ядуурлын түвшин 27.4% (2012), 
ажилгүйдлийн түвшин 7.9% болж тус 
тус буурсан байна. Хүний хөгжлийн 
индекс 0.675 байгаа нь дэлхийн 187 
орноос 108-рт жагсаж байгаа бол 
авилгын индекс79 0.65 байгаа нь 215 
орноос 153-рт жагсаж байна. 

нэгдсэн дүн

ЖДҮ-ийн бизнес эрхлэхэд нийгмийн 
орчны зүгээс саад болж буй хүчин 
зүйлсийг хүндрэлтэй (0)-ээс их 
хүндрэлтэй (-2) гэсэн чанарын 
асуултаар асууж, нэгдсэн үнэлгээг тоон 

78 ОУВС
79 Дэлхийн банк

утга руу шилжүүлэн тооцлоо.

Нийгмийн орчны хүчин зүйлсийг 
ядуурал, ажилгүйдэл, хээл хахууль, 
гэмт хэрэг гэсэн дөрвөн үзүүлэлтээр 
тооцож ерөнхий индексийг гаргав. 
Түүвэр судалгааны үр дүнгээр 
нийгмийн орчны ерөнхий индекс 
(-1.02) буюу бага хүндрэлтэй гэж 
дүгнэгдсэн нь өмнөх судалгаануудын 
дүнтэй харьцуулахад сайжирсан байна.

Зураг 13. нийгмийн орчин 
(-2=Их хүндрэлтэй -1=Хүндрэлтэй, 
0=Хүндрэлтгүй)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Санал асуулгын дүнгээс харахад ЖДҮ 
эрхлэгчдэд нийгмийн орчны зүгээс 
ядуурлын түвшин хамгийн их хүндрэл 
учруулдаг гэж судалгаанд оролцогчид 
хариулсан байна (Зураг 14). 

Үндэсний Статистикийн хорооны 
“Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 
судалгаа”-ны дүнгээр 2012 онд 
ядуурлын түвшин (ядуурлын 
хамралтын хүрээ) 27.4 болж өмнөх 
оноос 2.4 нэгж хувиар буурсан хэдий 
ч ЖДҮ-ийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлж 
буй гол хүчин зүйлсийн нэг хэвээр 
байна. 
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ЖДҮ эрхлэхэд ажилгүйдэл нийгмийн 
зүгээс ядуурлын дараа орох гол 
бэрхшээл гэж дүгнэсэн байна. 
Үндэсний Статистикийн хорооны 
“Ажиллах хүчний судалгаа”-ны дүнгээр 
2013 онд эдийн засгийн идэвхтэй хүн 
1198.3 мянга байгаагаас 1103.6 мянга 
буюу 92.1% нь ажиллагсад 7.9% нь 
ажилгүй иргэд байна. 

Зураг 14. нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=Их хүндрэлтэй -1=Хүндрэлтэй, 
0=Хүндрэлтгүй)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Ядуурал болон ажилгүйдийн түвшин 
бизнес эрхлэхэд голлох бэрхшээл 
болж, хэрэглэгчийн худалдан авах 
чадвар сул байхад нөлөөлж байна. 
Хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар 
сул байгаа нь урт хугацаанд ЖДҮ 
эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгө, зээл 
авах боломжийг хязгаарлах талтай.

Хээл хахууль болон гэмт хэргийн 
байдлыг ЖДҮ эрхлэхэд харьцангуй 
бага хүндрэлтэй гэж үзэж байна. Олон 
улсын “Трансперэнси Интернэшнл” 
байгууллагын 2013 онд явуулсан 
судалгаагаар Монгол улсын авилгын 
индекс 0.65 гарсан нь хоёр жилийн 
өмнөхтэй харьцуулахад 0.02 нэгжээр 
авилгын түвшин буурсан байна. 

Шигтгээ 1. ßдуурлын индекс

2010 2011 2012
ßдуурал хамралтын 
хүрээ 38.7 33.7 27.4

Хот 33.1 28.6 23.2
Хөдөө 49 43.4 35.5

ßдуурлын гүнзгийрэлт 11.5 9.2 7.1
Хот 9.4 7.7 6.2
Хөдөө 15.2 11.8 8.8

ßдуурлын мэдрэмж 4.7 3.5 2.7
Хот 3.7 3 2.4
Хөдөө 6.4 4.5 3.2

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан 
тооцоогоор 2012 онд ядуурлын индексүүд 
харьцангуй эерэг үзүүлэлттэй гарсан байна. 
Ядуурлын хамралтын хүрээ буюу нийт 
хүн амд ядуу иргэдийн эзлэх хувь улсын 
хэмжээнд өмнөх оныхоос 6.3 нэгжээр 
буурсан бөгөөд Улаанбаатар хотын хувьд 5.9, 
хөдөө орон нутагт 7.9 нэгжээр буурчээ. 

Үүний зэрэгцээ улсын дунджаар ядуурлын 
гүнзгийрэл буюу ядуурлын шугам 2.1 
нэгжээр, ядуурлын мэдрэмж буюу ядуу 
иргэдийн хоорондох тэгш бус байдал 0.8 
нэгжээр тус тус өмнөх оныхоос багассан 
байна. 

Хулгай, дээрэм, залилан болон бие мах 
бодод гэмтэл учруулах төрлийн гэмт 
хэрэг нийгэмд түгээмэл байсаар байгаа 
нь ЖДҮ эрхлэхэд саад учруулж буй 
бас нэгэн бэрхшээл болж байна. Улсын 
хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 
тоо 2013 онд 25.4 мянга болж, өмнөх 
оноос 14.8 %-иар өссөн байна. 

Аймаг, нийслэлээр

Нийгмийн орчны ерөнхий индексийг 
аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Орхон, Сэлэнгэ, Баянхонгор, 
Булган аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид 
нийгмийн орчин бизнесийн үйл 
ажиллагаа явуулахад хүндрэл учруулж 
байна гэсэн хариултыг илүү өгсөн байна. 
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хүснэгт 4. нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=Их хүндрэлтэй -1=Хүндрэлтэй, 
0=Хүндрэлтгүй) 

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Харин Говьсүмбэр, Өмнөговь, Завхан 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн 
орчинг бусад аймгуудтай харьцуулахад 
харьцангуй бага хүндрэлтэй гэж үзжээ.

Ядуурал, ажилгүйдэл Хөвсгөл, 
Архангай, Говь-Алтай аймгуудын 
бизнес эрхлэгчдэд илүү хүндрэл 
учруулж байгаа бол Говьсүмбэр, 
Дорноговь, Өмнөговь аймгуудад 
харьцангуй бага хүндрэлтэй байна. 

Нийгмийн орчинд хамгийн муу 
үнэлгээг Орхон, Сэлэнгэ, Баянхонгор, 
Булган аймгуудын судалгааны 
оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид өгсөн бөгөөд 

ядуурал, ажилгүйдлээс гадна хээл 
хахууль бизнесийн үйл ажиллагаанд 
нь нэлээд хүндрэл учруулдаг байна. 
Мөн гэмт хэргийн байдлыг бусад 
аймгуудын үнэлгээнээс илүү муугаар 
дүгнэсэн байлаа. Бусад аймгуудын 
хувьд ихэнх нь гэмт хэргийн байдлыг 
хүндрэлгүйгээс бага хүндрэлтэй (-0.3-
0.8 орчим) гэсэн үнэлгээг өгсөн байна.

Зураг 15. нийгмийн орчин, аймгуудаар 
(-2=Их хүндрэлтэй -1=Хүндрэлтэй, 0= 
Хүндрэлтгүй)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Дүгнэлт

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид 
нийгмийн орчинг ерөнхийдөө бага 
хүндрэлтэй гэж дүгнэсэн нь өмнөх 
судалгаануудын дүнтэй харьцуулахад 
сайжирсан байна. Санал асуулгын үр 
дүнгээс харахад ЖДҮ-ийн хөгжилд 
нийгмийн зүгээс учруулах хамгийн 
гол бэрхшээл нь ядуурал, ажилгүйдэл 
болж байна. Харин хээл хахууль болон 
гэмт бизнес эрхлэхэд харьцангуй бага 
хүндрэл учруулж байна. 
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Ядуурал, ажилгүйдлийн түвшин өндөр 
байгаа нь нэг талаас хэрэглэгчдийн 
худалдан авах чадвар сул байгааг 
харуулах бөгөөд үүнээс шалтгаалж 
ЖДҮ эрхлэгчдийн борлуулалт 
хангалттай түвшинд хийгдэхгүйд хүрч, 
урт хугацаанд эргэлтийн хөрөнгөөр 
дутагдах, хэрэв зээлтэй бол зээлийн 
эргэн төлөлтийн дарамтанд орох зэрэг 
санхүүгийн хүндрэлүүдтэй тулгарах 
магадлалтай. Нөгөө талаас ядуурал, 
ажилгүйдэл нийгэмд өндөр байгаагаас 
ЖДҮ эрхлэгчдийн тодорхой хэсэг нь 
санхүүжилт авах барьцаа хөрөнгө, 
баталгаа байхгүй байгааг нотолж 
байна. 

3.3 хууль, эрх зүйн зохицуулалтын 
орчин

ЖДҮ-ийн эрх зүйн орчинг сайжруулан, 
ЖДҮ-ийг хөгжүүлснээр өрсөлдөх 
чадвар бүхий ЖДҮ-үүд бий болж, 
ажлын байр нэмэгдэн, ажилгүйдэл, 
ядуурал буурч, дотоодын үйлдвэрлэл 
өсөх зэрэг чухал үр нөлөөтэй. Иймээс 
улс орнууд ЖДҮ эрхлэгчдэд хууль, 
эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэхэд 
анхаарч, бодлогын арга хэмжээг 
авсаар байна. Манай орны хувьд УИХ 
2007 онд “Жижиг дунд үйлдвэрийн 
тухай хууль”-ийг баталсан нь ЖДҮ-
ийн тодорхойлолт, ЖДҮ-ийг дэмжих 
талаар төрөөс баримтлах бодлогыг 
тодорхой болгож, улмаар төрөөс 
жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар 
баримтлах бодлого, үндсэн чиглэлийг 
тогтоож, тэдгээрийг дэмжих талаар 
авах арга хэмжээ, хамрах хүрээг 
тодорхойлон үндэсний эдийн засгийн 
хөгжилд ЖДҮ-ийн үзүүлэх хувь 

нэмэр, ач холбогдлыг нэмэгдүүлэхэд 
чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Мөн 
ЖДҮ эрхлэгчдэд үйлдвэрлэлийн тоног 
төхөөрөмжийг санхүүгийн түрээс 
буюу “Лизинг”-ээр авах боломжийг 
бий болгож “Санхүүгийн түрээс 
(Лизинг)-ийн тухай хууль”-ийг 2006 
онд батлуулж хэрэгжүүлж байгаа нь 
барьцаа хөрөнгийн боломж тааруу 
бизнес эрхлэгчдэд худалдан авч байгаа 
тоног төхөөрөмжөө барьцаалан зээл 
авч үйл ажиллагаагаа явуулах боломж 
бүрдсэн. “Засгийн газрын тусгай 
сангийн тухай хууль”-д (2007 онд) 
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх санг оруулан 
хуульчилж өгснөөр ЖДҮ шинээр 
бий болох, өргөжин хөгжих таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Үйлдвэрлэл 
технологийн паркийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийг 2009 онд УИХ-
аар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 
Уг хуульд парк байгуулах зорилгод 
ЖДҮ, өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
хөгжих орчныг бүрдүүлэх, ажлын байр 
бий болгох гэж тусгаж өгсөн. 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай тоног төхөөрөмж, 
сэлбэг хэрэгслийг гаалийн болон 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 
чөлөөлөх тухай хуулийг 2009 оны 7 
дугаар сард баталж, 2009 оноос хойш 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2016 оны 
12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл 
хугацааг сунгасан. Тус хуулийн дагуу 
“Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн 
албан татвараас чөлөөлөгдөх жижиг, 
дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг 
хэрэгслийн жагсаалт”-ыг Засгийн 
газраас шинэчлэн батлан гаргаж 
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байсан. Хамгийн сүүлд 2014 оны 6 
сард Засгийн газрын тогтоолоор 594 
төрлийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг 
хэрэгслийг Гаалийн албан татвар болон 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 
чөлөөлөх жагсаалтыг гаргасан байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 
хууль 2011 онд батлагдсан бөгөөд уг 
хуулинд малчин, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо 
байгуулах иргэнийг арга зүй, зөвлөгөө, 
сургалт, санхүүгийн талаар дэмжих 
талаар тусгагдсан. 

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн 
үйл ажиллагаанд шаардагдах 
санхүүжилтийн боломжийг 
нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, иргэдийн орлогын тогтвортой 
эх үүсвэрийг хангах зорилго бүхий 
зээлийн батлан даалтын сангийн 
эрх зүйн үндсийг тогтоож, жижиг, 
дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн 
батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхтэй 
холбогдсон харилцааг зохицуулах 
Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай 
хууль 2012 онд батлагдсан. Улмаар 
банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл 
авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа 
хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг 
дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн 60 
хүртэлх хувьд батлан даалт гаргах 
болсон. 

Түүнчлэн орон нутгийн удирдлага, 
төрийн бус байгууллага, олон улсын 
байгууллага зэргээс ЖДҮ эрхлэгчдийг 
дэмжих хөтөлбөр, төслүүд хэрэгжсээр 
байна. Энэ мэтчилэн хууль, эрх зүйн 
хүрээнд ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй 
ажлууд хийгдэж байгаа ч тэдгээрийг 

хамрах байдал хангалттай бус байгааг 
судалгаанд хамрагдагсад хэлж байлаа. 

нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр хууль 
эрх зүй, зохицуулалтын орчны ерөнхий 
индекс хангалттай сайн биш (-0.41) гэж 
дүгнэгдсэн боловч өмнөх судалгааны 
дүнтэй харьцуулахад бага зэрэг 
сайжирсан байна (Зураг 16). 

Зураг 16. хууль, эрх зүйн орчин 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 
1= сайн 2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Хууль эрх зүй, зохицуулалтын 
орчныг дотор нь задлан авч үзвэл 
гадаад худалдаа хийх нөхцөл, төрийн 
байгууллагын үйлчилгээ, татварын 
тогтолцоог, хууль, эрх зүйн орчныг 
хамгийн хүндрэл учруулж байна гэж 
дүгнэсэн байна. 

Төгрөгийн ханшийн хөдөлгөөн, 
хэлбэлзэл жижиг бизнес эрхлэгчдэд 
хүндээр тусч, гадаад худалдаа хийх 
нөхцөлд хамгийн муу үнэлгээг өгөхөд 
нөлөөлжээ. Мөн ЖДҮ эрхлэгчид хээл 
хахууль бизнеийн үйл ажиллагаанд нь 
их хүндрэл учруулдаг, нөгөө талаас 
төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа 
нь тууштай, ил тод байж чадахгүй, 
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хүнд сурталтай байдаг зэргээс төрийн 
байгууллагын үйлчилгээнд доогуур 
үнэлгээг өгөхөд хүргэжээ. 

Зураг 17. хууль эрх зүйн орчин, 
үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 
1= сайн 2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

“Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай 
хууль”, “Үйлдвэрлэл, технологийн 
паркийн эрх зүйн байдлын тухай 
хууль”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
тухай хууль”, “Зээлийн батлан даалтын 
сангийн тухай хууль” зэрэг ЖДҮ 
эрхлэгчтэй холбоотой нэлээд хууль 
батлагдсанаасаа хойш багагүй хугацаа 
өнгөрч байгаа боловч судалгаанд 
оролцож буй жижиг бизнес эрхлэгчид 
эдгээрийн талаар мэдэхгүй, хэрхэн 
хөнгөлөлт эдлэхээ мэдэхгүй байгаа нь 
хууль эрх зүйн орчинд өгсөн үнэлгээ 
муу гарахад нөлөөлжээ. 

2013 оны эцсийн байдлаар Монгол 
улсад 99,603 ААН бүртгэгдсэнээс 
54,929 ААН үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бөгөөд тэдгээрийн дийлэнх 
буюу 98% хуулийн тодорхойлолтоор 

жижиг дунд үйлдвэрт хамаарах ААН-
үүд байна. Үйл ажиллагаа тогтмол 
явуулж буй ААН-ийн дийлэнх хэсгийг 
ЖДҮ эрхлэгчид эзэлж байгаа хэдий 
ч ЖДҮ эрхлэгчдийн нэлээд хувь 
татвараа тогмол төлдөггүй, санхүүгийн 
хүнд байдалтай байсаар байна. Энэ 
нь татварын тогтолцоо гуравдагч гол 
хүндрэл болоход нөлөөлсөн гэж үзэж 
байна.

Газар эзэмших харилцаанд өгсөн 
үнэлгээ өмнөх судалгаанаас бага зэрэг 
сайжирсан нь судалгаанд оролцогсод 
өөрсдийн гэр бүлийн хэрэгцээнд болон 
аж ахуйн зориулалтаар тодорхой 
хэмжээний газрын хувьчилж авч 
байгаатай холбоотой юм. Даатгалын 
тогтолцоог ерөнхийдөө боломжийн гэж 
дүгнэсэн байна. 

Аймаг, нийслэлээр

Хууль эрх зүй, зохицуулалтын 
орчны ерөнхий индексийг аймаг 
болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Орхон, Хөвсгөл, Булган, 
Ховд, Говь-Алтай, Сэлэнгэ аймгийн 
санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад ЖДҮ-ийн хөгжлийг 
дэмжих эрхзүй, хяналт шалгалт 
болон татварын бодлогын таатай 
орчин хангалттай сайн биш байна гэж 
дүгнэжээ. Харин Говьсүмбэр, Төв, 
Дундговь, Хэнтий аймгуудад бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хууль эрх 
зүйн тогтолцоо, төрийн үйлчилгээ нь 
харьцангуй боломжийн байгаа гэсэн 
үнэлгээг өглөө (Зураг 18).
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Зураг 18. хууль эрхзүйн орчин, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Хууль эрх зүй, зохицуулалтын орчинг 
тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч 
үзвэл Орхон, Ховд, Сэлэнгэ, Хөвсгөл 
аймгийн түүвэр судалгаанд хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймагтай 
харьцуулахад хууль эрх зүйн орчинг 
төдийлөн хангалттай сайн биш байна 
гэж үзсэн бол Говьсүмбэр, Баян-
Өлгий, Дорнод аймгуудад харьцангуй 
боломжийн байгаа гэсэн үнэлгээг 
өглөө (Хүснэгт 5). 

Орхон, Хөвсгөл, Архангай, Ховд, 
Өмнөговь, Сүхбаатар аймагт 
төрийн байгууллагын үйлчилгээ, 
татварын тогтолцоо муу гэж үзсэн 
бол Говьсүмбэр, Төв аймагт ЖДҮ 
эрхлэгчид хангалттай сайн биш, мөн 
бусад аймгууд ч хангалтгүй гэж үзжээ. 

Хөвсгөл, Баянхонгор, Говь-Алтай, 
Өмнөговь, Завхан аймагт бизнес 
эрхлэгчид гадаад худалдаа хийх 

нөхцөл муу байна гэж үзсэн байна. 
Харин хилийн боомт бүхий Дорнод, 
Сүхбаатар, Баян-Өлгий, Доргоновь 
аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид бусад 
аймагтай харьцуулахад харьцангуй 
боломжийн гэж дүгнэжээ. 

Даатгалын үйлчилгээнд Говь-Алтай, 
Сэлэнгэ, Булган, Баянхонгор аймгаас 
бусад аймгууд боломжийн үнэлгээг 
түлхүү өгсөн байна. 

улаанбаатар хотод ЖДҮ-ийн үйл 
ажиллагаа эрхлэгчид хууль, эрх зүйн 
орчин, гадаад худалдаа хийх нөхцөл, 
төрийн байгууллагын үйлчилгээнд 
хамгийн тааруу үнэлгээг бол даатгалын 
үйлчилгээг боломжийн гэж үзсэн 
байна.

хүснэгт 5. хууль эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн 
2=маш сайн)
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Улсын дүн -0.49 -0.49 -0.54 -0.52 -0.35 -0.36 -0.12
Говьсүмбэр -0.25 -0.05 -0.45 -0.35 -0.05 -0.05 -0.20
Баян-Өлгий -0.32 -0.54 -0.30 -0.58 -0.44 -0.46 -0.12
Дорнод -0.32 -0.39 -0.16 -0.66 -0.32 -0.44 -0.06
Өмнөговь -0.36 -0.88 -0.86 -0.46 -0.26 -0.08 -0.04
Хэнтий -0.41 -0.59 -0.46 -0.38 -0.15 -0.41 0.21
Төв -0.41 -0.35 -0.68 -0.34 -0.07 0.07 0.19
Баянхонгор -0.41 -0.35 -0.97 -0.55 -0.59 -0.47 -0.48
Өвөрхангай -0.41 -0.55 -0.71 -0.71 -0.50 -0.46 -0.27
Увс -0.46 -0.50 -0.59 -0.33 -0.29 -0.45 -0.23
Говь-Алтай -0.47 -0.67 -0.87 -0.57 -0.53 -0.73 -0.53
Улаанбаатар -0.49 -0.39 -0.47 -0.46 -0.30 -0.33 -0.10
Завхан -0.50 -0.51 -0.81 -0.56 -0.23 -0.32 -0.02
Дорноговь -0.52 -0.60 -0.33 -0.47 -0.47 -0.30 0.00
Булган -0.52 -0.59 -0.75 -0.75 -0.57 -0.73 -0.49
Архангай -0.53 -0.80 -0.75 -0.80 -0.70 -0.23 0.00
Дундговь -0.53 -0.47 -0.63 -0.38 -0.03 -0.14 0.21
Дархан-Уул -0.58 -0.47 -0.36 -0.60 -0.35 -0.41 0.03
Сүхбаатар -0.60 -0.87 -0.27 -0.52 -0.77 -0.40 -0.20
Хөвсгөл -0.62 -0.95 -0.97 -0.79 -0.67 -0.50 -0.29
Сэлэнгэ -0.64 -0.70 -0.73 -0.69 -0.50 -0.46 -0.49
Ховд -0.67 -0.74 -0.63 -0.77 -0.37 -0.96 -0.25
Орхон -0.79 -1.06 -0.73 -1.04 -0.81 -0.62 -0.23  
Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)
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Хууль, эрх зүйн орчинд өгсөн 
үнэлгээг өмнөх судалгааны дүнтэй 
харьцуулахад Улаанбаатар хот болон 
аймгуудын үнэлгээ аль аль нь бага 
зэрэг сайжирсан байна (Хүснэгт 6). 

хүснэгт 6. хууль эрх зүй орчин 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн 
2=маш сайн)

2011 2012 2014
Улс -0.51 -0.50 -0.41
Улаанбаатар -0.55 -0.45 -0.36
Аймгуудын дундаж -0.46 -0.54 -0.47

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн 

Дүгнэлт 

Хууль, эрх зүйн орчинд өгсөн үнэлгээ 
өмнөх судалгаануудын дүнгээс 
ялимгүй сайжирсан бөгөөд боломжийн, 
муу гэж (-0.41) дүгнэгдсэн байна. 

Гадаад худалдаа хийх нөхцөлд энэ 
удаагийн судалгаагаар хамгийн муу 
үнэлгээг өгчээ. Судалгаанд хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгчдийн өгсөн тайлбараас 
үзэхэд төгрөгийн ханшийн хэлбэлзэл, 
сулралт нь гадаад худалдаа хийхэд 
сөргөөр нөлөөлөх гол хүчин зүйл болж 
байна. 

Хэдийгээр төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ хууль зүйн орчны 
үзүүлэлтүүдээс тааруу үзүүлэлттэйд 
тооцогдож байгаа ч өмнөх 
судалгааны дүнтэй харьцуулахад 
харьцангуй сайжирчээ. Энэ нь төрийн 
үйлчилгээний цахим ТҮЦ машиныг 
Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 
байршуулсан нь аж ахуй эрхлэгч 
байгуулага, иргэдэд төрийн зарим 
үйлчилгээг түргэн шуурхай авах 

болсон, төрийн байгууллагад гаргасан 
гомдол саналаа хэрхэн шийдвэрлэж, 
ямар шатанд явж байгаа талаар 
онлайнаар мэдэх болсон зэрэгтэй 
холбоотой юм. 

Газар эзэмших харилцаанд өгсөн 
үнэлгээ өмнөх судалгаанаас сайжирсан 
нь судалгаанд оролцогсод өөрсдийн 
гэр бүлийн хэрэгцээнд болон аж ахуйн 
зориулалтаар тодорхой хэмжээний 
газрын хувьчилж авч байгаатай 
холбоотой юм. 

ЗАх ЗээлИйн оРЧИн

Дэд бүтэц: Дэд бүтцийн байдалд өгсөн 
үнэлгээ өмнөх судалгааны дүнгээс 
сайжирч боломжийн гэж дүгнэгджээ. 
Энэ нь зарим аймгуудыг 2013 онд 
хатуу хучилттай замын сүлжээнд 
холбосон, дулаан усан хангамж 
сайжирсан, нийт аймаг сумыг хамарсан 
мэдээлэл холбооны хөгжил манай 
оронд харьцангуй сайн байдаг зэрэгтэй 
холбоотой. 

Зах зээлийн орчин: Судалгааны 
үр дүнгээс харахад хэрэглэгчдийн 
худалдан авах чадвар муу байгаа нь 
ЖДҮ эрхлэгчдэд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Мөн зах зээлийн багтаамж 
төдийлөн хангалттай бус байгааг 
судалгаанд оролцогчид онцолсон 
байна. Харин технологийн дэвшил, 
мэдээллийн хүртээмж, зах зээлийн 
өрсөлдөөнд боломжийн үнэлгээг 
түлхүү өгсний зэрэгцээ өмнөх 
судалгааны дүнгээс сайжирсан байлаа. 

Зардлын байдал: ЖДҮ эрхлэгчдэд 
зээлийн хүүний зардал, түүхий эд, 
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түрээс, шимтгэл хураамжийн зардал 
өмнөх судалгааны адилаар хамгийн их 
хүндрэл үзүүлсэн хэвээр байна.

4.1 Дэд бүтцийн байдал

2013 оны байдлаар манай улс нийт 
6,738 км урт сайжруулсан авто замтай 
бөгөөд үүнээс хатуу хучилттай 3015.6 
км, 2116 км нь сайжруулсан хайрган 
хучилттай замтай. Монгол улсын 
хүн амын дийлэнх нь нийслэл хотод 
төвлөрсөн тул хатуу хучилттай авто 
замын сүлжээгээр нийт хүн амын 
60% нь идэвхтэй зорчдог. 2013 оны 
эцсийн байдлаар Говь-Алтай, Завхан, 
Сүхбаатар, Ховд, Увс, Баян-Өлгий 
гэсэн 6 аймаг хатуу хучилттай замын 
нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй байна. 
2016 он гэхэд эдгээр аймгуудыг холбох 
төлөвлөгөөтэй байна.

Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас 
эрхлэн гаргасан 2013 оны Өрсөлдөх 
чадварын судалгаанд дэд бүтцийн 
хөгжлөөрөө 139 орноос 112-т жагссан 
бол, авто замын чанарын үзүүлэлтээр 
Монгол улс нийт 139 орноос 2.3 гэсэн 
оноотой 137-р байрт буюу хөгжлийн 
түвшин доогуур Непаль, Бангладеш, 
Зимбабве зэрэг орнуудаас ч доогуур 
жагсаж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд үүрэн утасны 
хэрэглэгчдийн тоо мэдэгдэхүйц 
нэмэгдэж, давхардсан тоогоор 2013 онд 
4.2 саяд хүрсэн нь өмнөх оныхоос 24.6 
хувиар өсчээ. Харин суурин холбооны 
хэрэглэгчдийн тоо 2013 онд 210.4 
мянга болж, 2012 оныхоос 38.5 хувиар 
өссөн байна. 

нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ 
эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг 
бусад орчны ерөнхий индексүүдтэй 
харьцуулахад хамгийн боломжийн 
(0.00) гэсэн үнэлгээг өглөө (Зураг 19). 

Зураг 19. Дэд бүтцийн байдал, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 
1=сайн, 2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Дэд бүтцийн байдлын ерөнхий 
индексийг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдээр нь задлан авч үзвэл 
Зам тээврийн хөгжил болон дулаан 
усан хангамжийн байдал бусад 
үзүүлэлттэй харьцуулахад сайн биш 
гэж дүгнэгдлээ. Харин цахилгаан 
хангамжийг боломжийн, мэдээлэл 
холбооны салбарыг бараг сайн гэж 
дүгнэсэн үр дүн гарлаа (Зураг 19).

Өмнөх жилүүдийн индекстэй 
харьцуулахад зам тээвэр болон 
дулаан усан хангамж сайжирснаар 
дэд бүтцийн байдал боломжийн гэсэн 
үнэлгээтэй гарсан (Зураг 20).
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Зураг 20. Дэд бүтцийн байдал 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 
1=сайн, 2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн 

Аймаг, нийслэлээр

Дэд бүтцийн байдлын ерөнхий 
индексийг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Ховд, Завхан, 
Дорнод болон Увс зэрэг төвөөс 
алслагдсан аймгуудын санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид дэд 
бүтцийн байдал сайн бүрдээгүй гэж 
үзлээ. 

Харин Говьсүмбэр, Өмнөговь, 
Дорноговь, Дундговь зэрэг аймагт 
ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг 
сайн гэж үзсэн нь эдгээр аймгуудын 
дийлэнх80 нь хатуу хучилттай замын 
нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон, 
цахилгаан дулааны нэгдсэн сүлжээтэй 
зэрэг нь индекс эерэг гарахад 
нөлөөлжээ (Зураг 21). 

80 Дорноговь аймгаас бусад нь

Зураг 21. Дэд бүтцийн байдал, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Дэд бүтцийн байдлыг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдийг аймаг, нийслэл хотын 
хэмжээнд задлан авч үзвэл Завхан, 
Ховд, Говь-Алтай, Дорнод, Хөвсгөл 
болон Баян-Өлгий аймгуудад бизнес 
эрхлэгчид өөрийн аймгийн зам 
тээврийн хөгжлийг бусад аймагтай 
харьцуулахад сайн биш гэж дүгнэсэн 
нь эдгээр аймгууд хатуу хучилттай 
замын нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй, 
төвөөс алслагдсан байдал зэрэг нь 
нөлөөлсөн байж болзошгүй юм. Харин 
Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь 
болон Өмнөговь аймууд зам тээврийн 
хөгжлөө сайн гэж үнэлжээ. 

Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөл, 
Ховд, Хэнтий, Өвөрхангай, Увс, 
Сүхбаатар, Дорнод болон Булган 
аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид 
дулаан хангамжийн асуудал бусад 
аймагтай харьцуулахад сайн биш гэсэн 
үнэлгээг өгсөн бол Төв, Өмнөговь, 
Дундговь, Дорноговь, Дархан-Уул 
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болон Говьсүмбэр аймгууд хэвийн гэж 
үнэллээ. 

хүснэгт 7. Дэд бүтцийн байдал, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Завхан, Ховд, Сүхбаатар болон 
Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид цахилгаан хангамжийн 
асуудлыг бусад аймагтай харьцуулахад 
муу гэж дүгнэсэн бол бусад аймгууд 
харьцангуй хэвийн гэсэн үнэлгээг 
өгчээ. 

Улаанбаатар хотод ЖДҮ эрхлэгчид зам 
тээврийн хөгжил сайн биш гэж үнэлсэн 
нь замын түгжрэл, хатуу хучилттай 
замын бат бөх чанар зэргээс шалтгаалж 

уг үнэлгээг өгсөн байх талтай. Харин 
бусад үзүүлэлтийн хувьд нийслэл 
хотын бизнес эрхлэгчид харьцангуй 
боломжийн гэсэн үнэлгээг өглөө 
(Хүснэгт 7).

Дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг 
бусад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
ерөнхий индексүүдтэй харьцуулахад 
хамгийн боломжийн (0.00) гэсэн 
үнэлгээг өглөө. Энэ нь 2013 онд 
Баянхонгор, Дундговь, Дорноговь 
аймгуудыг хатуу хучилттай замын 
сүлжээнд холбосон, түүнчлэн 
дулаан усан хангамж сайжирсантай 
холбоотой. Харин цахилгаан 
хангамж болон мэдээлэл холбооны 
дэд бүтэц өнгөрсөн судалгаатай 
харьцуулахад бараг өөрчлөгдөөгүй 
байна. Аймаг нийслэлээр дэд бүтцийн 
үзүүлэлтүүдийг задалж үзвэл нэлээд 
ялгаатай байна. 

4.2 Зах зээлийн орчин

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид зах зээлийн орчныг (-0.11) 
буюу боломжийн гэж дүгнэсэн нь 2011-
2012 онуудын судалгаатай харьцуу-
лахад сайжирсан үр дүнтэй байна. 

Зах зээлийн орчныг илэрхийлэх хүчин 
зүйлсээс хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар (-0.39) хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарлаа. ЖДҮ эрхлэгчид 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
буурч байгаа нь бизнесийн үйл 
ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байна 
гэжээ.
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нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зах 
зээлийн орчны ерөнхий индексийг 
(-0.11) буюу муугаас илүүтэйгээр 
боломжийн байна гэсэн дүгнэлтийг 
ЖДҮ эрхлэгчид өглөө (Зураг 22). 2011-
2012 онуудын судалгааны дүнгээс 
харахад зах зээлийн орчны ерөнхий 
индексийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр 
нь задлан авч үзвэл ЖДҮ эрхлэгчид зах 
зээлд шударга өрсөлдөөн хангалттай 
сайн явагдахгүй байгаа81 нь зах зээлийн 
орчны гол хүндрэл болж байна гэж үзэж 
байсан байна. 

Зураг 22. Зах зээлийн орчин 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн 

Зах зээлийн орчныг илэрхийлэх хүчин 
зүйлсээс хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар (-0.39) хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарлаа. ЖДҮ эрхлэгчид 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
буурч байгаа нь бизнесийн үйл 
ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байна 
гэжээ. Түүнчлэн зах зээлийн багтаамж 

81 Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр 
судалгааны үр дүн (2011-2012).

муу, зах зээлд шударга өрсөлдөөн 
төдийлөн сайн биш гэж үзсэн нь 
судалгааны үр дүнгээс харагдлаа 
(Зураг 23).

Зураг 23. Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= 
сайн, 2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Шигтгээ 2. Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
тайлан (2013)

Өрсөлдөх чадварын индекс нь олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн зэрэглэл бөгөөд Монгол Улсын 
өрсөлдөх чадварыг ижил төстэй улс орнуудтай 
харьцуулах боломж олгохын зэрэгцээ тухайн 
улсын өрсөлдөх чадварын өсөлт, бууралт, тогтмол 
байдлын талаарх мэдээллийг өгдөг. Мөн зэрэглэлд 
хамрагдсан улс өрсөлдөх чадварын зэрэглэлээ 
тодорхойлох, өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлж 
буй хүчин зүйлсийг сайжруулах, шинэчлэх 
боломжийг олгодог. Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
индекс нь өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох 12 
тулгуур үзүүлэлтэд үндэслэн тооцдог. 

монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл

Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2013)
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Монгол улс уг судалгаанд 2005 оноос эхлэн 
хамрагдсан бөгөөд 2013-2014 оны тайлан 
судалгаагаар 3.7 оноогоор 148 орноос 107-р 
байрт орсон нь өнгөрсөн онд 144 орноос 93-р 
байрт орсон үзүүлэлтээсээ ухарсан байна. Дээрх 
графикаас харахад судалгаанд хамрагдсанаас 
хойшхи хугацаанд Монгол Улсын зэрэглэл 2010-
2012 онуудад сайжирч эхний 100-д багтаж байсан 
бол 2013-2014 оны тайлангаар зэрэглэл нь эрс 
буурсан байна.

12 тулгуур үзүүлэлтээс ихэнх нь буюу 8 
үзүүлэлтийн хувьд Монгол улсын байр ухарсан 
байна. Манай улсын зэрэглэл ийнхүү эрс буурч 
нийт 148 орноос эхний 100-д багтаж чадахгүй 
болоход гуравдугаар тулгуур үзүүүлэлт болох 
макро эдийн засгийн тогтвортой байдлын оноо 3.7 
болж, уг үзүүлэлт өмнөх тайлангийн зэрэглэлээс 
78 байраар ухарч, 130 дугаар байранд орсон нь 
ихээхэн нөлөөлсөн байна. Мөн хөдөлмөрийн зах 
зээлийн үр ашигтай байдал, бараа бүтээгдэхүүний 
зах зээлийн үр ашигтай байдал гэсэн үзүүлэлтүүд 
тус бүр 10 гаруй байраар ухарсан нь гол нөлөөлсөн 
байна. 

монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл 
2012-2013

Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report 
(2012, 2013)

Аймаг, нийслэлээр

Зах зээлийн орчны ерөнхий индексийг 
аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Булган, Говь-Алтай, Завхан, 
Ховд, Сэлэнгэ аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бизнес 
эрхлэх зах зээлийн орчин хангалттай 
сайн бүрдээгүй гэж үзжээ (Зураг 24). 

Зураг 24. Зах зээлийн орчин, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Харин Баян-Өлгий, Дархан-Уул, 
Говьсүмбэр аймгууд болон Улаан-
баатар хотод бизнес эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай харьцуулахад зах зээлийн 
орчин харьцангуй боломжийн байгаа 
гэсэн үнэлгээг өгчээ. 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч үзвэл 
Архангай, Говь-Алтай, Ховд болон 
Завхан аймгийн түүвэр судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бусад 
аймагтай харьцуулахад хэрэглэгчдийн 
худалдан авах чадварт муу гэсэн 
үнэлгээг өгсөн байна (Хүснэгт 8). 
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хүснэгт 8. Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Булган, Өмнөговь болон Завхан 
аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид өөрийн 
аймагт бүтээгдэхүүн борлуулах зах 
зээлийн багтаамж муу гэж үзжээ. 
Харин Говьсүмбэр, Төв, Дархан-
Уул аймгуудад болон нийслэлд үйл 
ажиллагаа эрхлэгчид бусад аймагтай 
харьцуулахад уг үзүүлэлтийг 
боломжийн гэж дүгнэлээ. 

Булган, Говь-Алтай, Өвөрхангай 
аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид мэдээллийн 
хүртээмжийг хангалтай сайн биш гэж 
дүгнэсэн бол бусад аймгууд болон 
нийслэлд бизнес эрхлэгчид харьцангуй 
боломжийн гэж үзлээ. 

2011-2014 онуудын хоорондох зах 
зээлийн ерөнхий орчны индексийг улс, 
Улаанбаатар, аймгуудын дунджаар 
харьцуулан харвал түүвэр судалгаа 
явуулсан хугацаанд аймгуудын дундаж 
нь улс болон Улаанбаатарын дүнгээс 
харьцангуй муу гарсан байна (Хүснэгт 
9). 

хүснэгт 9. Зах зээлийн орчин 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

2011 2012 2014
Улс -0.37 -0.28 -0.11
Улаанбаатар -0.34 -0.21 -0.02
Аймгуудын дундаж -0.42 -0.36 -0.21

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн 

Улс, Улаанбаатар, аймгуудын зах 
зээлийн ерөнхий орчны индекс энэ 
удаагийн судалгааны дүнгээр 2011 
болон 2012 судалгаатай харьцуулахад 
сайжирсан дүнтэй байна. 

Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн 
худалдан авах чадвар буурч байгаа 
нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд зах 
зээлийн орчныг муугаас илүүтэйгээр 
боломжийн байна гэж үзсэн байна. 

Зах зээлийн орчныг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл 
Булган, Говь-Алтай, Завхан, Ховд, 
Сэлэнгэ аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бизнес 
эрхлэх зах зээлийн орчин хангалттай 
сайн бүрдээгүй гэжээ. 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч үзвэл 
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Архангай, Говь-Алтай, Ховд болон 
Завхан аймгийн түүвэр судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бусад 
аймагтай харьцуулахад хэрэглэгчдийн 
худалдан авах чадварт муу гэсэн 
үнэлгээг өгсөн байна. 

Улс, Улаанбаатар, аймгуудын 
зах зээлийн орчин энэ удаагийн 
судалгааны дүнгээр 2011 болон 2012 
судалгаатай харьцуулахад сайжирсан 
дүнтэй байна. 

4.3 Зардлын байдал 

ЖДҮ эхрлэгчдийн үйл ажиллагаа 
явуулахад гарах зардлын өнөөгийн 
байдлыг тогтоож, аль зардал ЖДҮ 
эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгааг 
тандах зорилго тавьсан болно.

нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын 
байдлын ерөнхий индексийг (-0.63) 
буюу хүндрэлтэй гэсэн дүгнэлтийг 
ЖДҮ эрхлэгчид өглөө (Зураг 25). 
2011-2012 онуудын судалгааны дүнтэй 
харьцуулахад зардлын байдлын 
ерөнхий индекс буурсан хандлагатай 
боловч ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэлтэй 
хэвээр байна. 

Зураг 25. Зардлын байдал 
(-2=Их хүндрэл тэй, -1=Хүндрэлтэй, 
0=Хүндрэлтгүй)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн 

Зардлын байдлын ерөнхий индексийг 
тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр нь 
задлан авч үзвэл ЖДҮ эрхлэгчид 
зээлийн хүүний болон түүхий эдийн 
зардал хамгийн их хүндрэл үзүүлж 
байна гэж хариулжээ.

Харин захиргаа үйл ажиллагаа, 
харилцаа холбоо, судалгаа шинжилгээ, 
зар сурталчилгааны зардал бизнес 
эрхлэхэд төдийлөн хүндрэл 
үзүүлдэггүй гэжээ (Зураг 26). 

ЖДҮ эрхлэгчдэд зээлийн хүүний 
зардал хамгийн их хүндрэл болж байна 
гэж үзсэн нь санхүүжилтийн орчны 
зээлийн хүү өндөр байна гэсэн үр 
дүнтэй нийцтэй гарсан байна. 

Мөн түүхий эдийн зардал гол 
хүндрэлүүдийн нэг гэж судалгаанд 
оролцогчид үзжээ. Энэхүү үзүүлэлтийг 
2012 онтой харьцуулахад буурсан 
дүнтэй байна82. Үүнд Монголбанкнаас 
инфляцийг бууруулж нам дор түвшинд 

82 Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр 
судалгааны үр дүн (2012).
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тогтвортой барих зорилтын хүрээнд 
Засгийн газартай хамтарч өргөн 
хэрэглээний гол бараа бүтээгдэхүүн 
болон барилгын голлох материалуудын 
үнийг тогтвортой байлгах талаар 
шат дараатай арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлсэн нь нөлөөлжээ. 

Зураг 26. Зардлын байдал, үзүүлэлтээр 
(-2=Их хүндрэлтэй, -1=Хүндрэлтэй, 
0=Хүндрэлтгүй)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Шигтгээ 3. Зээлийн хүү

Төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 
2013 онд дунджаар 18.5%-тай байсан бөгөөд 
2014 оны эхний 5 сарын байдлаар дунджаар 
19.1% хүрсэн. 

Зээлийн жигнэсэн дундаж хүү

Эх үүсвэр: Монголбанк

2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар 19.1% 
байгаа бөгөөд өмнөх сараас 0.3 нэгж хувиар 
буурч, өмнөх оны мөн үеэс 0.6 нэгж хувиар 
өссөн дүнтэй байна. Төгрөгийн зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 5 дугаар сард өссөн 
(өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад) 
шалтгаан нь төгрөгийн ханш суларсантай 
холбоотой байх талтай. 

Аймаг, нийслэлээр

Зардлын байдлын ерөнхий индексийг 
аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Ховд, Өвөрхангай, 
Сүхбаатар, Сэлэнгэ аймгийн 
ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад зардлын байдал их 
хүндрэлтэй байна гэж үзжээ. Харин 
Төв, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн 
ЖДҮ эрхлэгчдийн зардлын байдалд 
өгсөн үнэлгээ нь бага хүндрэлтэй 
байна (Зураг 27).

Зураг 27. Зардлын байдал, аймгуудаар 
(-2=Их хүндрэлтэй, -1=Хүндрэлтэй, 
0=Хүндрэлтгүй)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)
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Зардлын байдлыг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдийг аймаг, нийслэл 
хотын хэмжээнд задлан авч үзвэл 
Өвөрхангай, Ховд, Архангай, 
Сүхбаатар, Хөвсгөл аймагт бизнес 
эрхлэгчид зээлийн хүүний зардлыг 
бусад аймагтай харьцуулахад хамгийн 
их хүндрэл үзүүлж байна гэж үзжээ. 
Харин Говьсүмбэр, Өмнөговь болон 
Дорноговь аймагт ЖДҮ эрхлэгчид 
хүүний зардал харьцангуй бага 
хүндрэлтэй гэж дүгнэлээ.

Шигтгээ 4. Түрээсийн зардал

орон сууц түрээслэх үнэ

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо

Дээрх графикт 2011-2014 оны хоорондох 
орон сууц түрээсийн үнийг харуулсан 
бөгөөд нэг өрөө байр түрээслэх үнэ 2013 
оны 6 дугаар сараас огцом өссөн дүнтэй 
байгаа нь 6 дугаар сард орон сууц ипотекийн 
санхүүжилтийг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй 
хамааралтай байх талтай. 

2011-2014 онуудын хоорондох зардлын 
байдлын ерөнхий орчны индексийг 
улс, Улаанбаатар, аймгуудын дунджаар 
харьцуулан харвал түүвэр судалгаа 
явуулсан хугацаанд Улаанбаатар 
хотынх нь улс болон аймгуудын 
дунджаас муу гарсан байна (Хүснэгт 
10). 

хүснэгт 10. Зардлын байдал 
(-2=Их хүндрэлтэй, -1=Хүндрэлтэй, 
0=Хүндрэлтгүй)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн 

Улс, Улаанбаатар, аймгуудын зардлын 
байдлын ерөнхий орчны индекс энэ 
удаагийн судалгааны дүнгээр 2011 
болон 2012 судалгаатай харьцуулахад 
сайжирсан дүнтэй байна. 

Дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчдэд зээлийн хүүний 
болон түүхий эдийн зардал хамгийн 
их хүндрэл учруулж байгаа бөгөөд 
түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын 
байдалд хүндрэлтэй гэсэн үнэлгээг 
өглөө. 2011-2012 онуудын судалгааны 
дүнтэй харьцуулахад зардлын байдлын 
ерөнхий индекс буурсан хандлагатай 
боловч ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэлтэй 
хэвээр байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдэд зээлийн хүүний 
зардал хамгийн их хүндрэл болж байна 
гэж үзсэн нь санхүүжилтийн орчны 
зээлийн хүү өндөр байна гэсэн үр 
дүнтэй нийцтэй гарсан байна. 

Мөн түүхий эдийн зардал гол 
хүндрэлүүдийн нэг гэж судалгаанд 
оролцогчид үзжээ. Энэхүү үзүүлэлтийг 
2012 оны судалгааны үр дүнтэй 
харьцуулахад буурсан байна. Үүнд 
Монголбанк, Засгийн газрын хамтран 
хэрэгжүүлж буй өргөн хэрэглээний 
гол бараа бүтээгдэхүүн болон 
барилгын голлох материалуудын 
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үнийг тогтвортой байлгах талаар 
шат дараатай арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлсэн нь нөлөөлсөн байх 
талтай. 

хүснэгт 11. Зардлын байдал, үзүүлэлтээр (-2=Их хүндрэлтэй, -1=Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлтгүй)
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Улсын дүн -0.79 -0.82 -0.76 -0.67 -0.57 -0.57 -0.67 -0.48 -0.37 -0.46 -0.85 -0.77 -0.46
Архангай -0.43 -0.85 -0.68 -0.525 -0.58 -0.58 -0.88 -0.23 -0.15 -0.18 -1.25 -0.95 -0.25
Баян-Өлгий -0.65 -0.82 -0.88 -0.79 -0.56 -0.57 -0.67 -0.47 -0.30 -0.36 -1.11 -1.04 -0.66
Булган -0.93 -0.86 -0.89 -0.63 -0.64 -0.52 -0.76 -0.68 -0.30 -0.29 -1.08 -0.79 -0.58
Баянхонгор -0.82 -0.91 -0.88 -0.82 -0.65 -0.50 -0.76 -0.48 -0.26 -0.33 -1.06 -1.12 -0.45
Дархан-Уул -0.47 -0.81 -0.86 -0.58 -0.48 -0.47 -0.44 -0.41 -0.28 -0.41 -1.03 -0.97 -0.72
Дорнод -0.50 -0.72 -0.56 -0.51 -0.62 -0.54 -0.76 -0.31 -0.14 -0.22 -0.81 -0.79 -0.30
Дорноговь -0.70 -0.63 -0.48 -0.33 -0.57 -0.30 -0.37 -0.24 -0.10 -0.10 -0.97 -0.67 -0.33
Дундговь -0.27 -0.76 -0.83 -0.75 -0.66 -0.69 -0.50 -0.32 -0.21 -0.15 -0.83 -0.80 -0.29
Говь-Алтай -0.39 -1.17 -0.93 -0.63 -0.63 -0.87 -0.77 -0.50 -0.27 -0.66 -0.97 -0.93 -0.53
Говьсүмбэр -0.15 -0.35 -0.20 -0.20 -0.25 -0.25 -0.15 -0.10 -0.10 -0.10 -0.60 -0.50 -0.35
Хэнтий -0.58 -0.89 -0.90 -0.89 -0.59 -0.55 -0.76 -0.48 -0.26 -0.34 -1.03 -0.79 -0.67
Ховд -0.93 -0.94 -0.98 -0.64 -0.65 -0.52 -0.89 -0.55 -0.31 -0.50 -1.36 -1.23 -0.82
Хөвсгөл -0.44 -0.72 -0.65 -0.93 -0.49 -0.48 -0.70 -0.35 -0.10 -0.13 -1.33 -1.30 -0.41
Орхон -0.75 -0.88 -0.90 -0.65 -0.62 -0.60 -0.69 -0.48 -0.39 -0.50 -0.94 -0.87 -0.65
Сэлэнгэ -0.62 -0.81 -0.79 -0.71 -0.72 -0.77 -0.81 -0.70 -0.47 -0.61 -1.02 -0.89 -0.74
Сүхбаатар -0.60 -0.90 -0.73 -0.60 -1.07 -1.13 -0.77 -0.40 -0.30 -0.33 -1.27 -1.20 -0.47
Төв -0.67 -0.85 -0.70 -0.41 -0.44 -0.51 -0.51 -0.41 -0.18 -0.27 -0.63 -0.67 -0.24
Улаанбаатар -0.97 -0.78 -0.73 -0.70 -0.55 -0.55 -0.64 -0.53 -0.47 -0.58 -0.70 -0.66 -0.44
Өмнөговь -0.38 -1.18 -0.78 -0.78 -0.32 -0.56 -0.84 -0.06 -0.08 -0.06 -1.06 -0.54 -0.06
Увс -0.62 -0.95 -0.88 -0.65 -0.54 -0.41 -0.68 -0.39 -0.29 -0.31 -1.07 -0.86 -0.58
Өвөрхангай -0.58 -0.91 -0.81 -0.90 -0.86 -0.86 -0.88 -0.54 -0.49 -0.68 -1.35 -0.88 -0.51
Завхан -0.40 -0.86 -0.96 -0.66 -0.55 -0.64 -0.98 -0.39 -0.29 -0.14 -0.80 -0.90 -0.37

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

САнхүүЖИлТИйн оРЧИн

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: ЖДҮ 
эрхлэгчдийн хувьд Олон улсын 
байгууллага болон Засгийн газрын 
хөнгөлттэй зээлд хамрагдах боломж 
болон хөрөнгийн зах зээлээс 
санхүүжилт авах боломж муу гэж 45 
орчим хувь нь хариулсан байна. Харин 
банкны санхүүлтэнд хамрагдах боломж 
болон өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ 
харьцангуй боломжийн гэж үзжээ.

Зээлийн нөхцөл: Түүвэр судалгаанд 

хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 58 
орчим хувь нь зээлийн хүү өндөр 
байна гэж үзжээ. Харин хугацаа болон 
хэмжээний хувьд боломжийн гэсэн 
хариултыг өгсөн байна.

Бусад: Нийт судалгаанд оролцогчдын 
52% нь зээлийн батлан даалтанд 
хамрагдах боломж бага гэж үзсэн 
байна. Мөн барьцаа хөрөнгийн 
үнэлгээ муу гэж 51% нь үзсэн бөгөөд 
зээл олгох үйл ажиллагаа харьцангуй 
боломжийн гэсэн хариултуудыг өгчээ. 
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Төрөөс ЖДҮ-ийн талаар баримтлах 
бодлого, үндсэн чиглэлийг тогтоож, 
тэдгээрийн дэмжих талаар авах арга 
хэмжээний хүрээнд 2007 оны 7 дугаар 
сарын 27-ны өдөр “Жижиг, дунд 
үйлдвэрийн тухай хууль”-ийг батлан 
гаргаж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Хуулийн 5 дугаар бүлгийн 15.1.4-т 
жижиг, дунд үйлдвэрийг санхүүгийн 
талаар дэмжих, тэдгээрийн өөрийн 
хөрөнгийн хангалттай байдлыг 
сайжруулах талаар тусгажээ. ЖДҮ 
эрхлэгчдийг Төрийн зүгээс дэмжиж, 
холбогдох хууль эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлсний үр дүнд ЖДҮ эрхлэгчид 
Төсөв-тусгай сан, Гадаад эх үүсвэр 
(ОУБ), Арилжааны банкны зээл зэрэг 
голлох 3 эх үүсвэрээс санхүүжиж 
байна. 

Зураг 28. ЖДү эрхлэгчидэд олгосон зээл 

Эх үүсвэр: Монголбанк

Банкны салбарын хэмжээгээр 2014 
оны I улирлын байдлаар зээлийн өрийн 
үлдэгдэл 10.1 их наяд төгрөгт хүрээд 
байна. Үүний 17% буюу 1.8 их наяд 
төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгч иргэд болон ААН-д олгожээ. 
Уг зээлийг жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг 48.4 мянган иргэн болон 4.5 
мянган ААН-д олгосон байна.

нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан 
ЖДҮ эрхлэгчдийн хариултаар 
санхүүжилтийн орчны ерөнхий индекс 
өмнөх судалгааны дүнгээс (2012) 
бага зэрэг сайжирч -0.58 болсон 
бөгөөд 2011 оны түүвэр судалгааны 
дүнтэй ойролцоо түвшинд гарлаа. 
Тус үзүүлэлт нь ЖДҮ эрхлэхэд макро 
эдийн засаг болон нийгмийн байдлын 
дараа орж буй хүндрэл, бэрхшээл болж 
байна. Өөрөөр хэлбэл санхүүжилт 
нь ЖДҮ эрхлэхэд тулгарч буй гол 
хүндрэлүүдийн нэг хэвээр байгаа 
бөгөөд энэхүү хандлага нь олон улсын 
түвшинд хийгдсэн ЖДҮ-ийн талаарх 
судалгааны үр дүнгүүдтэй нийцтэй 
гарлаа83. 

Зураг 29. Санхүүжилтийн орчин 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 
1=сайн, 2=маш сайн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд Улаанбаатар 
хот болон аймгуудад явуулсан 
түүвэр судалгааны үр дүнд ОУ-ын 
байгууллага, ЗГ-ын хөнгөлөлттэй 
зээлийн олдоц, хөрөнгийн захаас 

83 ADB–OECD Study on Enhancing Financial  Acces-
sibility for SMEs 

 http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Pe/2014/13909.
pdf
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санхүүжилт авах боломж, зээлийн 
хүү зэрэг нь хамгийн ихээр бэрхшээл 
болж байгаа үзүүлэлтүүд бөгөөд эдгээр 
нь өмнөх судалгааны дүнгүүдтэй84 
харьцуулахад гол хүндрэл, 
бэрхшээлүүд хэвээр байна. Зээлийн 
батлан даалтын санд хамрагдах 
боломж, барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ 
зэрэг нь удаах хүндрэлүүд болж байгаа 
бол банкны зээлд хамрагдах боломж, 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, зээл 
олгох үйл ажиллагаа зэрэг хүндрэлүүд 
харьцангуй бага гэж үзжээ (Зураг 29).

Зураг 30. Санхүүжилтийн орчин, 
үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

*- ЗБДС - Зээлийн батлан даалтын сан
Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн 
түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд 
дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, 
ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр 
бодлого, хөтөлбөрүүдийг ихээхэн 
хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ хүрээнд 
ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулан багагүй 
хэмжээний хөнгөлөлттэй зээл, хүүний 

84 ЖДҮ-н хөгжил, санхүүжилтийн байдал 2011, 
2012 он

хөнгөлөлт зэрэг үйлдвэрлэл, үйл 
ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай 
санхүүжилтийн дэмжлэгүүдийг 
үзүүлсээр ирсэн. Тухайлбал: 

- 2006 онд Жижиг, дунд үйлдвэр 
эрхлэгчдэд шаардлагатай 
санхүүгийн эх үүсвэрийг 
төвлөрүүлж, үйлдвэрлэгчдийг 
дэмжих замаар эдийн засагт жижиг, 
дунд үйлдвэрийн эзлэх байр 
суурийг бэхжүүлэх, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Жижиг 
дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
сан”-г байгуулсан.

- Хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрийг 
орон нутагт хуваарилснаар эрх 
мэдлийг орон нутагт шилжүүлэх, 
орон нутагт ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх, ажлын 
байр бий болгох, зээлийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх зорилготойгоор 2011 
онд “Сум хөгжүүлэх сан”-г бий 
болгосон.

- Барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай 
жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд 
батлан даалт гаргах зорилгоор 
2012 онд “Зээлийн батлан даалтын 
сан”-г үүсгэн байгуулсан. 

- Хөгжлийн банкнаас “Шинэ бүтээн 
байгуулалт” дунд хугацааны 
зорилтот хөтөлбөр бүхий Жижиг, 
дунд үйлдвэрлэгчдэд үйлдвэрээ 
өргөжүүлэхэд нь зориулан 
хөнгөлөлттэй зээлийг олгох замаар 
бизнесийг өргөжүүлэх, улмаар 
ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд, улс 
орны эдийн засагт жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчдийн оруулах хувь 
нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилготой 
төслийн санхүүжилтийг олгож байна.
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Засгийн газрын зүгээс дээрх сангуудаас 
гадна олон улсын зах дээрээс босгосон 
“Чингис”, “Самурай” бондын эх үүс вэ-
рээр дотоодын үйлдвэржилтийг хөг жүү-
лэх, экспортыг нэмэгдүүлж, им портыг 
орлох үйлдвэржилтийн төслүү дийг 
санхүүжүүлэхээр болсон зэрэг тодор хой 
дэмжлэгүүдийг үзүүлж байгаа явдал юм. 

Судалгаанд оролцогчдын зүгээс ОУ-ын 
байгууллага болон ЗГ-ын хөнгөлөлттэй 
зээлийн олдоц муу буюу хамгийн 
гол хүндрэл болж байна гэж үзжээ. 
Үүнд хөнгөлөлттэй зээл олгоход олон 
шат дамжлагатай мөн орон нутгийн 
удирдах албан тушаалтны танил талд 
олгодог, тендер болон төслийн сонгон 
шалгаруулалт ил, тод бус зэргээс үүдэн 
зээлд хамрагдах боломж бага байдаг 
талаар дурьдаж байлаа. 

Төрөөс тодорхой хэмжээний ЖДҮ-ийн 
хөгжлийг дэмжих зээлийг олгож байгаа 
боловч хөнгөлөлттэй зээлийн хамрах 
хүрээ бага, эх үүсвэр хангалттай их 
биш байгаа нь хөнгөлөлттэй зээлийн 
олдоц хамгийн муу гэсэн үр дүн 
гарахад нөлөөллөө. Нөгөө талаас орон 
нутаг, дүүрэгт хэрэгжилтийн шатандаа 
алдаа гардаг, зээлийн хэрэгжилт 
хангалтгүй, зориулалтын бусаар 
ашиглах тохиолдлууд гардаг, зээлийн 
төслөө хангалттай сайн гүйцэтгэдэггүй 
нь зээл шинээр болон дахин олгохгүй 
байх гол нөхцөл болдог байна.

Шигтгээ 5. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх сан:

Анх 1993 онд АНУ-аас Монгол улсад “ХАА-н 
бүтээгдэхүүний тусламж үзүүлэх тухай” 
хэлэлцээрийн дагуу тусламжийн шар тос, 
цөцгийн тосны борлуулалтын орлогоос ЖДҮ-

ийг дэмжих чиглэлээр төвлөрүүлж, Үйлдвэр 
худалдааны яам (тухайн үеийн нэрээр)-
нд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санг 
Жижиг дунд үйлдвэрийн хэлтэс нэртэйгээр 
байгуулагдсан. 

2000 онд Үйлдвэр худалдааны яамны 
(тухайн үеийн нэрээр) сайдын тушаалаар 
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санг 
өөрийгөө санхүүжүүлж бие даасан хэлбэрээр 
ажиллуулахаар шинэчлэн зохион байгуулав. 

Харин 2006 онд УИХ-аар “Засгийн газрын 
тусгай сангийн тухай” хуулийн 5.4.6 дэх хэсэг, 
14 дүгээр зүйлүүдэд жижиг дунд үйлдвэрийг 
дэмжих үйл ажиллагаанд шаардагдах 
хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилго бүхий 
“Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан”-г 
байгуулсан. Өнөөгийн байдлаар тус сан нь 
Хөдөлмөрийн яамны харьяа Жижиг дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нэртэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. 

Зорилго: Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд 
шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг 
төвлөрүүлж, үйлдвэрлэгчдийг дэмжих замаар 
эдийн засагт жижиг, дунд үйлдвэрийн эзлэх 
байр суурийг бэхжүүлэх, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэхэд оршино.

Зорилтууд
•	 ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулж урт хугацааны 

хөнгөлөлттэй зээл олгох;
•	 Ажлын байр шинээр бий болгосон ажил 

олгогчдод санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;
•	 ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн түрээс 

(лизинг)-ээр үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмжийг авч ашиглахад дэмжлэг 
үзүүлэх;

•	 Төслийн гүйцэтгэл дээр хяналт тавих;
•	 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 

дэмжих зорилгоор санхүүжилт, дүрэм 
журмыг бий болгож дотоодын болон 
гадаадын ижил төстэй байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах;

•	 ЖДҮ эрхлэгчдэд мэргэжлийн зөвлөгөө 
өгөх;

•	 Зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ 
үзүүлэх;
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Хөнгө лөлттэй 
зээлийн 
нөхцөл

Орон 
нутаг Нийслэл Бүс 

нутгийн Лизинг

Зээлийн 
хэмжээ

100 сая 
хүртэл

200 са 
хүртэл

200 
саяас 
дээш

100 сая 
хүртэл

Зээлийн хүү 
(жил) 7% 7% 7% 10.80%

Зээлийн 
хугацаа 5 жил 6 жил 7 жил 8 жил

Үндсэн 
зээлээс 
чөлөөлөх

Доод 
хугацаа
1 жил

Доод 
хугацаа
1 жил

Доод 
хугацаа
1 жил

Доод 
хугацаа
1 жил

Төсөл хүлээн 
авагч

Орон 
нутгийн
хөдөл-
мөрийн 
хэлтэс

Нийслэл, 
дүүргийн 
ЗДТГҮ-н 

газар

Хөдөл мөрийн яам 
ЖДҮХСан

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 
2009-2012 оны хооронд олгосон хөнгөлөлттэй 
зээлд 5171 иргэд, ААН хамрагдсанаас 4113 нь 
үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж үлдсэн 1058 нь 
шинэ төсөл хэрэгжүүлжээ. Уг хөнгөлөлттэй 
зээлийн үр дүнд нийт 22825 ажлын байр 
шинээр бий болсон бол 24477 ажлын байрыг 
хадгалж үлдсэн байна.

Он ЖДҮ-ийг дэмжих хөрөнгийн эх 
үүсвэр

2006 1 тэрбум ₮
2007 1 тэрбум ₮
2008 1 тэрбум ₮
2009 30 тэрбум ₮
2010 30 тэрбум ₮
2011 276 тэрбум ₮
2012 50 тэрбум ₮
2013 60 тэрбум ₮

Харин 2013 онд Жижиг дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрээр нийт 490 
төслийн 59 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдож 
4330 ажлын байр шинээр бий болж, 1960 
ажлын байр хадгалагдсан байна. Олгогдсон 
нийт хөнгөлөлттэй зээлийн 28 хувийг хөнгөн 
үйлдвэрлэлийн, 25 хувийг хөдөө аж ахуйн, 
14 хувийг хүнсний салбарт олгосон бөгөөд 
үйлчилгээний салбарт 10 хувийг нь олгожээ.

Сум хөгжүүлэх сан: 
Засгийн газар 2011 оноос сумын санг 
бие даасан байх тал дээр илүү анхааран, 
орон нутагт эрх мэдлийг шилжүүлэн бий

болгож, сумдад жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх  
зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
эх үүсвэрээр байгуулах “Сум хөгжүүлэх сан” 
бүрдүүлэх, сангийн хөрөнгийг удирдах, төсөл 
сонгон шалгаруулах, сангаас зээл олгох, 
эргэн төлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулах журмыг баталсан.

Уг журмаар сангийн хөрөнгийг сумдад жижиг, 
дунд үйлдвэрийг дэмжих, шинээр байгуулах, 
үйл ажиллагааг өргөтгөх, шинээр ажлын 
байр бий болгох, хадгалахад санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хөнгөлөлттэй зээл 
олгоход зарцуулахтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулсан.

Зээлийг жилийн 3 хүртэл хувийн хүүтэй, 
36 хүртэл сарын хугацаатай олгож, нэг 
төсөлд олгох зээлийн дээд хэмжээ, хяналтын 
зардлын хэмжээ, тухайн жилд орон нутагт 
тэргүүн ээлжинд дэмжих үйлдвэрийн 
салбар чиглэлийг тус тус тогтоох эрхийг 
сумын ИТХ-д олгон сангийн хөрөнгийн 
зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлт, 
тайлагналтанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий 7 
хүний бүрэлдэхүүнтэй орон тооны бус зөвлөл 
сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
төлөөлөгчөөр ахлуулан байгуулах, зээлийн 
төслийн сонгон шалгаруулах зөвлөлийг 
сумын засаг даргаар ахлуулан зохион 
байгуулахаар зохицуулсан.

Нэг суманд хүн амын тоо, эдийн засгийн 
багтаамж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, 
шаардлага зэргийг харгалзан 50.0-265.0 сая 
төгрөгийг төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн 
бөгөөд 2013 оны байдлаар нэг суманд 150.0 
саяаас 1 тэрбум төгрөг хүртэлх зээлийг олгоод 
байна.

330 суманд хөнгөлөлттэй зээлийн 
нөхцөлүүд

Зээлийн 
хэмжээ

Сумын 
ИТХ-аар 
зээлийн 

дээд 
хэмжээг 
тогтооно

Арилжааны банкаар 
дамжуулахгүй, орон 
нутаг өөрөө бие дааж 
шийдвэрлэдэг, сумын 
засаг дарга шууд гэрээ 
байгуулан олгодог, 
Сум хөгжүүлэх сангаас 
шууд санхүүжүүлдэг, 
барьцаа, баталгаа нь 
арилжааны банкных 
шиг хатуу нөхцөлгүй, 

Зээлийн 
хүү (жил) 3% хүртэл

Зээлийн 
хугацаа 3 жил
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Төсөл 
хүлээн 
авагч

Сумын 
ЗДТГазарт

зээлийн гэрээг орло гын 
эх үүсвэрээс ха маа-
руулан хийх боломж-
той, эх үүсвэ рийг улсын 
төсөвт буцаан татдаггүй 
учир тухайн суманд 
байнгын тасралтгүй 
эргэх санхүүгийн эх 
үүсвэр бүрдсэн

Сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрээр сүүлийн 3 жилд 
жилийн 24 тэрбум төгрөгийг сумдуудад хуваарилсан 
байна. 

Тэрбум ₮ 2011 2012 2013 нийт

Архангай 1.39 1.39 1.39 4.17

Баян-Өлгий 1.15 1.15 1.15 3.45

Баянхонгор 1.30 1.30 1.30 3.89

Булган 1.12 1.12 1.12 3.35

Говь-Алтай 1.14 1.14 1.14 3.41

Дорноговь 1.14 1.14 1.14 3.42

Дорнод 0.96 0.96 0.96 2.87

Дундговь 1.00 1.00 1.00 3.00

Завхан 1.53 1.53 1.53 4.59

Өвөрхангай 1.61 1.61 1.61 4.82

Өмнөговь 0.99 0.99 0.99 2.96

Сүхбаатар 0.94 0.94 0.94 2.82

Сэлэнгэ 1.45 1.45 1.45 4.34

Төв 1.70 1.70 1.70 5.10

Увс 1.23 1.23 1.23 3.69

Ховд 1.23 1.23 1.23 3.68

Хөвсгөл 1.62 1.62 1.62 4.86

Хэнтий 1.34 1.34 1.34 4.02

Дархан-Уул 0.51 0.51 0.51 1.53

Орхон 0.33 0.33 0.33 0.98

Говь-Сүмбэр 0.37 0.37 0.37 1.10

нийт 24.00 24.00 24.00 72.00

ЖДҮ эрхлэгч Сум хөгжүүлэх сангийн төсөд 
хамрагдах явц:

- Засаг даргын тамгын газарт төслөө өгөх
- ЖДҮ эрхлэгч, иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн сум 

хөгжүүлэх сангийн зөвлөлөөр хэлэлцэн шийдвэр 
гаргана

- Сумын Засаг дарга дэмжигдсэн төслийг 
хэрэгжүүлэгч ЖДҮ эрхлэгчтэй гэрээ байгуулна

- Зээлдэгчдэд зээл олгогдоно. 

Эх үүсвэр: ХЯам, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх

Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид хөнгөлөлттэй зээлийн эх 
үүсвэрийн олдоц муугаас гадна бусад 
эх үүсвэрүүдээс (тухайлбал хөрөнгийн 
зах зээлээс санхүүжилт авах боломж) 
санхүүжилт авах боломж бага байна 
гэжээ. Азийн зарим орнуудад ЖДҮ-
үүд хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан 
санхүүжилт авч байгаа бол Манай 
орны хувьд хөрөнгийн зах зээлийн 
хөгжил төдийлөн хангалттай бус, 
иргэд болон ААН-ийн хувьд үнэт цаас, 
хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг 
хомс байдаг нь санал асуулгын үр дүнд 
нөлөөлсөн байх талтай.

Шигтгээ 6. Азийн зарим хөгжиж буй 
орнууд дахь ЖДү-ийн санхүүжилт ба 
хөрөнгийн зах зээл

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлж, 
эрчимжүүлэхэд урт хугацаат санхүүжилт 
хэрэгтэй байдаг тул Азийн хурдтай эдийн 
засгийн өсөлт нь уламжлалт эх үүсвэр болох 
банкны зээлээс гадна бусад урт хугацаат 
санхүүжилтийн загварын хөгжлийг шаардах 
болсон. Хөрөнгийн зах зээл (хувьцаа болон 
корпорацын бонд гаргах, гэх мэт) нь Азид 
эрчимтэй хөгжиж буй жижиг дунд үйлдвэрийн 
санхүүжилтийг дэмжих олон хувилбаруудын 
нэг юм. Өнөөгийн байдлаар Азийн хэд хэдэн улс 
орнууд жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан 
бий болгох боломжийг ашиглаж байна.

Бүс улс Биржийн 
нэр Б/ он

Бүртгэлтэй 
компаний 

тоо

Зах 
зээлийн 
үнэлгээ 

сая $

Зүүн 
Ази

Хятад SZSe 2004 701 4534824
 SZSe 2009 355 138371
Солонгос KrX 1987 1005 109122000

KrX 2013

Өмнөд 
Ази 

Энэтхэг BSe 2012 22 10091
 NSe 2012 3  

Зүүн 
өмнөд 
Ази

Малайз Bursa.M 2009 112 6935
Филипин PSe 2001 2 586
Тайланд SeT 1998 81 133017
Вейтнам HNX 2009 132 28868424

Эх үүсвэр: Asian SME Finance Monitoring 2013
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ЖиЖиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгЖил, 
санхүүЖилтийн байдал            Судалгааны хэлтэс

Тухайлбал Хятадын жижиг дунд үйлдвэрүүд 
2004 оноос Шинзений хөрөнгийн биржээр 
дамжуулан ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн эх 
үүсвэрээ босгох боломж нээгджээ. 2012 оны 
сүүл гэхэд 1000 гаруй ЖДҮ-үүд хөрөнгийн 
биржэд бүртгэлтэй болсон ба зах зээлийн 
үнэлгээ нь 594 тэрбум ам.долаарт хүрсэн 
байна. Түүнчлэн хувьцааны санхүүжилтээс 
гадна банк хоорондын зах болон Хөрөнгийн 
бирж дээр арилжаалагдах SMe Joint Bond, 
SMe Collective Note, SMe Private Placement 
Bond гэсэн гурван төрлийн бондын арга 
хэрэгслүүдийг бий болгосон.

Малайз болон Тайланд дахь Хөрөнгийн 
биржүүд нь ЖДҮ-д зориулагдаагүй ч эдгээр 
нь ЖДҮ-үүд оролцох боломжтой байдаг. 
Дээрх улсуудаас гадна Солонгос, Энэтхэг, 
Филиппин, Вейтнам зэрэг орнуудад ЖДҮ-үүд 
хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан санхүүжилт 
авч байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгааны 
үр дүнгээр зээлийн хүү (-0.67) бизнес 
эрхлэхэд нь багаүй хүндрэл учруулж 
байна гэж үзжээ. Зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү 2014 оны 2 дугаар улирлын 
байдлаар 19.7 хувьтай байгаа бол 
орон нутагт олгогдож буй зээлийн хүү 
улсын дунджаас ойролцоогоор 2 нэгж 
хувиар илүү байна. Энэ нь нэг талаас 
хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа 
эрхлэгчдийн бизнес эрхлэх зардал 
өндөр, нөгөө талаас хөдөө орон нутагт 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг банкуудын 
эх үүсвэрийн зардал өндөр байдагтай 
холбоотойгоор орон нутаг, улсын 
дундаж хүүний зөрүү өндөр байна.

Харин ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн 
жилийн хүү дунджаар 7-10 хувьтай 
(сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хүү 
жилийн 3%, ЖДҮ хөгжүүлэх сангийн 
зээлийн хүү жилийн 7-10%, бондын 
санхүүжилтээр олгож буй зээлийн 
хүү жилийн 9%) байгаа боловч уг 

зээлийн олдоц хангалттай бус байдаг. 
Ингэснээр ЖДҮ эрхлэгчид банкны 
бизнесийн зээлд хамрагддаг бөгөөд 
банкны хүү өндөр байгаа нь үйл 
ажиллагаа эрхлэхэд хүндрэл учруулж 
байна гэжээ. 

Мөн ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хугацаа 
богино байгаа явдал нь хүндрэлтэй 
гэж үзсэн байна. Арилжааны банкууд 
урт хугацааны эх үүсвэр татаж 
чаддаггүй нь зээлийн хугацаа богино 
байхад голлон нөлөөлдөг. Банкууд урт 
хугацаатай зээл олгох нь тэдгээрийг 
хөрвөх чадварын эрсдэлд оруулж 
болзошгүй тул бизнес эрхлэгчдэд урт 
хугацааны санхүүжилт бага олгоход 
хүргэж байна. Бизнесийн зээл ихэвчлэн 
1-3 хүртэлх жилийн хугацаатай 
олгогддог бол сүүлийн үед 5 хүртэлх 
жилийн хугацаатай олгогдож эхэлсэн 
байна.

Зураг 31. Зээлийн хүү 

Эх үүсвэр: Монголбанк

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид тулгарч буй дээрх гол 
хүндрэлүүдээс гадна зээлийн батлан 
даалтын санд хамрагдах боломж, 
зээлийн барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, 
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ББСБ-ын зээлд хамрагдах боломж, 
зээлийн хугацаа, хэмжээ зэрэг нь 
жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэхэд 
ерөнхийдөө хүндрэлтэй гэж үзэж 
байна. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээ, зээл олгох үйл ажиллагаа 
болон банкны зээлийн олдоц 
зэрэг үзүүлэлтүүдийг харьцангуй 
боломжийн гэж дүгнэсэн байна. 

хүснэгт 12. Санхүүжилтийн орчин, үзүүлэлтээр
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 2=маш сайн) , аймаг болон нийслэл хот
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Улсын дүн -0.33 -0.89 -0.98 -0.38 -0.53 -0.76 -0.67 -0.51 -0.49 -0.57 -0.56 -0.32
Архангай -0.05 -1.48 -1.68 -0.15 -0.64 -1.18 -1.23 -0.78 -0.60 -1.00 -0.90 -0.23
Баян-Өлгий -0.32 -1.02 -1.16 -0.29 -0.63 -1.14 -1.14 -0.63 -0.50 -0.63 -0.60 -0.31
Булган -0.58 -1.09 -1.23 -0.58 -0.88 -1.09 -0.91 -0.81 -0.91 -0.81 -0.88 -0.60
Баянхонгор -0.30 -1.12 -1.41 -0.09 -0.52 -1.19 -0.79 -0.48 -0.33 -0.70 -0.64 -0.09
Дархан-Уул -0.56 -1.14 -1.32 -0.19 -0.30 -0.96 -0.88 -0.56 -0.38 -0.63 -0.46 -0.22
Дорнод -0.26 -1.00 -1.25 -0.24 -0.43 -1.21 -0.94 -0.75 -0.43 -0.72 -0.80 -0.17
Дорноговь -0.40 -1.10 -1.33 -0.43 -0.83 -0.97 -1.00 -0.60 -0.70 -0.90 -0.80 -0.50
Дундговь -0.41 -1.14 -1.30 -0.25 -0.75 -1.11 -1.17 -0.77 -0.79 -0.78 -0.93 -0.31
Говь-Алтай -0.50 -1.43 -1.67 -0.07 -1.10 -1.37 -1.20 -0.50 -0.60 -0.97 -1.07 -0.30
Говьсүмбэр -0.05 -1.05 -1.10 0.15 -0.70 -1.00 -0.35 -0.55 -0.50 -0.35 -0.60 -0.10
Хэнтий -0.50 -1.03 -1.41 -0.14 -0.39 -1.00 -0.68 -0.50 -0.36 -0.45 -0.36 -0.03
Ховд -0.47 -1.22 -1.20 -0.56 -1.27 -1.32 -1.26 -1.04 -0.98 -1.18 -0.98 -0.56
Хөвсгөл -0.28 -1.40 -1.55 -0.87 -1.05 -1.32 -1.28 -1.10 -1.08 -1.26 -0.75 -0.55
Орхон -0.40 -1.04 -1.20 -0.49 -0.63 -1.06 -0.96 -0.68 -0.53 -0.62 -0.49 -0.33
Сэлэнгэ -0.34 -1.08 -1.15 -0.37 -0.75 -0.98 -1.08 -0.72 -0.68 -0.77 -0.67 -0.43
Сүхбаатар -0.23 -1.30 -1.53 -0.23 -1.00 -1.70 -1.10 -0.67 -0.47 -0.80 -0.90 -0.23
Төв -0.45 -0.82 -0.82 -0.46 -0.48 -0.70 -0.66 -0.55 -0.62 -0.68 -0.60 -0.48
Улаанбаатар -0.27 -0.68 -0.71 -0.43 -0.40 -0.46 -0.41 -0.36 -0.37 -0.40 -0.43 -0.31
Өмнөговь -0.56 -0.96 -1.33 -0.24 -0.46 -1.16 -0.84 -0.62 -0.56 -0.51 -1.02 -0.56
Увс -0.39 -1.04 -1.23 -0.41 -0.87 -1.07 -0.80 -0.67 -0.72 -0.75 -0.56 -0.15
Өвөрхангай -0.51 -1.42 -1.63 -0.28 -0.64 -1.35 -1.12 -0.79 -0.79 -0.55 -0.63 -0.35
Завхан -0.25 -0.98 -1.24 -0.15 -0.55 -1.13 -0.61 -0.38 -0.35 -0.76 -0.47 -0.06

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгааны үр дүн (2014)

Аймаг, нийслэлээр

Санхүүжилтийн орчны ерөнхий 
индексийг аймаг, нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Хөвсгөл, Ховд, 
Говь-Алтай, Булган, Сүхбаатар, 
Өвөрхангай аймгуудаас санал 
асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид 
улсын дундажтай харьцуулахад 
санхүүжилтийн орчин хамгийн 

хүндрэлтэй гэж үнэлжээ. Харин 
Завхан, Хэнтий, Говьсүмбэр зэрэг 
аймгууд санхүүжилтийн орчинг 
харьцангуй боломжийн гэж дүгнэсэн 
байна (Зураг 32). 

Санхүүжилтийн орчинд хамгийн 
тааруу үнэлгээ өгсөн Хөвсгөл, 
Ховд аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид 
хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц, 
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хөрөнгийн захаас санхүүжилт 
авах боломж, зээлийн хүү болон 
зээлийн батлан даалтыг хамгийн 
хүндрэлтэй гэсэн ба Говь-Алтай, 
Булган, Сүхбаатар аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчид мөн эдгээр хүндрэлүүдийг 
дурджээ (Хүснэгт 12). ЗГ, ОУБ-ын 
хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц муу гэж 
ихэнх аймгууд үзсэн нь орон нутаг 
дахь ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй 
зээлийн олдоц төдийлөн сайн биш 
байгааг харуулж байна. 

Харин санхүүжилтийн орчинд улсын 
дундаж болон бусад аймгуудаас 
хамгийн сайн үнэлгээг өгсөн 

Зураг 32. Санхүүжилтийн орчин, аймгуудаар
(-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 
2=маш сайн)

Хэнтий, Говьсүмбэр аймгуудын 
судалгаанд хамрагдагсад хөнгөлөлттэй 
зээлийн олдцоос бусад үзүүлэлтүүдийг 
ерөнхийдөө боломжийн гэж үзсэн. 
Ялангуяа банкны санхүүжилт, зээл 
олгох үйл ажиллагаанд эдгээр аймгууд 
бусдаас сайн үнэлгээг өгчээ. 

Дүгнэлт

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар 
санхүүжилтийн орчинд өгсөн ЖДҮ 
эрхлэгчдийн үнэлгээ өнгөрсөн 
судалгааны дүнгээс (2012 он) бага 
зэрэг сайжирч эдийн засгийн халалттай 
үеийн (2011 он) түвшинтэй ойролцоо 
гарсан байна. Үүнд Засгийн газраас 
нийслэл болон орон нутагт ЖДҮ-н 
хөгжлийг дэмжих тусгай сангуудаар 
дамжуулан хөнгөлөлттэй зээлийг 
олгохоос гадна олон улсын зах дээр 
гаргасан бондын эх үүсвэрүүдээр 
дотоодын үйлдвэрийг дэмжих, 
экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг 
орлох үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа 
нь нөлөөлсөн байх талтай. ЖДҮ 
эрхлэгчид хөнгөлөлттэй зээлээр 
санхүүжих явдал бага зэрэг нэмэгдсэн 
ч хамгийн гол хүндрэл хэвээр байгаа 
буюу хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц 
төдийлөн сайн биш ялангуяа орон 
нутагт тун муу байна. Үүнд тендер 
болон төслийн сонгон шалгаруулалт 
ил, тод бус, хяналт болон хариуцлагын 
тогтолцоо муу, орон нутгийн удирдах 
албан тушаалтны танил талд олгодог 
зэрэг нь нөлөөлж байна. 

Түүвэр судалгаанд оролцогчид 
хөнгөлөлттэй зээлийн олдоцоос гадна 
тулгарч буй гол бэрхшээлүүдийн 
нэг нь зээлийн хүү гэж үзсэн. 
Хөнгөлөлттэй зээлийн хүү дунджаар 
7-10 хувьтай байгаа боловч түүний 
олдоц төдийлөн хангалттай биш тул 
ЖДҮ эрхлэгчид банкнаас бизнесийн 
зээл авч байна. Гэвч банкны зээлийн 
хүү өнөөгийн байдлаар дунджаар 19-
20 (хөтөлбөрийг хассан) хувьтай буюу 
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хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс 9-13 
нэгж хувь өндөр бол орон нутаг дахь 
банкуудын жигнэсэн дундаж хүү даруй 
11-15 нэгжээр өндөр байна.

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж 
буй ЖДҮ эрхлэгчдээс санхүүжилтийн 
орчинд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн 
Хөвсгөл, Ховд аймгуудын хувьд 
мөн л хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц 
хамгийн хүндрэлтэй байна гэж үзсэн 
бөгөөд зээлийн хүү хөрөнгийн захаас 
санхүүжилт авах болон зээлийн 
батлан даалтанд хамрагдах боломж 
бага байгаа нь санхүүжилтийн орчинд 
муугаар нөлөөлдөг гэж үзсэн.

Монголбанк МЕК ХХК-тай хамтран 
2014 оны 6 дугаар сард ЖДҮ 
эрхлэгчдийн дунд “Монгол улс 
дахь ЖДҮ-ийн хөгжил, түүний 
санхүүжилт”-ийн талаар санал асуулга 
явуулж үр дүнг нэгтгэн танилцуулж 
байна. 

Энэхүү судалгаанд нийслэл хотын бүх 
дүүргүүд болон 21 аймаг хамрагдсан 
бөгөөд нийт 1940 ЖДҮ эрхлэгч аж 
ахуйн нэгж (ХК, ХХК, нөхөрлөл, 
хоршоо), иргэд оролцов. Судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн ихэнх 
нь өмнөх судалгаанд оролцогчдын 
адил худалдаа, үйлчилгээний салбарт 
үйл ажиллагаа явуулдаг, дотоодын 
хөрөнгө оруулалттай, 1-9 хүртэлх 
ажилчидтай, 1-10 жил үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй, жилийн 50 хүртэлх сая 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 
ААН, иргэд байв. 

Бизнес эрхлэхэд (ЖДҮ эрхлэхэд) 
макро эдийн засгийн байдал, нийгмийн 

өөрчлөлт, хууль эрх зүйн орчин, дэд 
бүтцийн хөгжил, санхүүжилтийн эх 
үүсвэр, зах зээлийн байдал, зардал 
болон бизнес эрхлэгчдийн өөрсдийн 
ур чадвар зэрэг олон хүчин зүйлс 
нөлөөлдөг. 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчдийн дийлэнх нь ЖДҮ эрхлэх 
эдийн засгийн таатай орчин хангалттай 
бүрдээгүй гэж өмнөх судалгааны 
адилаар үзсэн нь манай улсад бизнес 
эрхлэх орчин, боломж төдийлөн 
бүрдэж чадахгүй байгааг харуулж 
байна. Хэдийгээр эдийн засгийн өсөлт 
хоёр оронтой тоогоор илэрхийлэгдэж 
байгаа ч уг үр шим хүртээмжгүй 
байгааг судалгаанд оролцогчид 
илэрхийлж (тэдгээрийн ердөө 17 хувь 
хүртээмжтэй байгаа гэж хариулжээ) 
байгаагаас харахад нийгэмд бүрэлдэж 
буй баялаг түүний хуваарилалтын 
тогтолцоо тэгш бус байгааг гэрчилсээр 
байна. Инфляцийг нам дор түвшинд, 
ханшийн хэлбэлзлийг бага байлгаж 
бизнес эрхлэгчдэд таатай орчин 
бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 

Нийгмийн зүгээс ЖДҮ-ийн хөгжилд, 
ядуурал, ажилгүйдэл, хээл хахууль 
хамгийн гол бэрхшээл байгаа нь 
өмнөх судалгааны дүнтэй ижил гарчээ. 
Гэсэн хэдий ч өмнөх судалгаатай 
харьцуулахад тэдгээрийн үнэлгээ 
бага зэрэг буурсан байна. Төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын 
тогтолцоонд эрх бүхий албан хаагчид 
хээл хахууль авах замаар лиценз, 
тусгай зөвшөөрөл болон бусад 
төрлийн холбогдох зөвшөөрлийг 
олгодог үзэгдэл нийгэмд тодорхой 
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хэмжээгээр байгаа нь85 бизнес 
эрхлэгчдэд нэлээд хүндрэл учруулж 
байна. Ядуурал, ажилгүйдлийн түвшин 
өндөр байгаагаас хэрэглэгчдийн 
худалдан авах чадварт муугаар 
нөлөөлж, үүнээс шалтгаалж ЖДҮ 
эрхлэгчдийн борлуулалт хангалттай 
түвшинд хийгдэхгүйд хүрч, урт 
хугацаанд эргэлтийн хөрөнгөөр 
дутагдах, хэрэв зээлтэй бол зээлийн 
эргэн төлөлтийн дарамтанд орох зэрэг 
санхүүгийн хүндрэлүүдтэй тулгарч 
байгаа талаар судалгаанд оролцогчид 
онцолж байлаа. Нөгөө талаас ядуурал, 
ажилгүйдэл нийгэмд өндөр байгаагаас 
ЖДҮ эрхлэгчдийн тодорхой хэсэг нь 
санхүүжилт авах барьцаа хөрөнгө, 
баталгаа байхгүй байгааг нотолж 
байна. Гэмт хэргийн байдалд өгсөн 
үнэлгээ өмнөх онуудын санал 
асуулгын дүнгээс нэлээд сайжирсан 
байна. 

Хууль, эрх зүй, зохицуулалтын 
орчин нь ЖДҮ-ийн хөгжилд хамгийн 
чухал хүчин зүйлсийн нэг бөгөөд 
төр, засгаас ЖДҮ эрхлэгчдийн үйл 
ажиллагааг дэмжих, бизнес эрхлэх 
таатай орчинг бүрдүүлэх талаар 

85 Авлигатай тэмцэх газар 2013 онд ирсэн нийт 
гомдол, мэдээллээс гэмт хэргийн шинжтэй 
427 (өмнөх оны үлдэгдэл 5 орсноор) гомдол, 
мэдээллийг хуульд заасан үндэслэл журмын 
дагуу шалгасан бөгөөд нутгийн захиргааны болон 
өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хамаарах 103, хууль хяналтын байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хамаарах 72, боловсрол, эрүүл 
мэнд, төрийн үйлчилгээний салбарт хамаарах 
58, газар, ашигт малтмалын салбарт хамаарах 23, 
яамдын үйл ажиллагаатай холбоотой 23, УИХ-ын 
гишүүнд холбогдох 4, төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой үйлдвэрийн газрын үйл 
ажиллагаанд хамааралтай 51, аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаанд хамаарах 40, бусад байгууллагад 
хамаарах 26 гомдол, мэдээлэл байна.

анхааран ажилласаар байна. “ЖДҮ-
ийн тухай хууль”, “ЖДҮ-ийн 
зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг 
хэрэгслийг гаалийн болон нэмэгдсэн 
өртгийн албан татвараас чөлөөлөх 
тухай хууль”, “Засгийн газрын тусгай 
сангийн тухай хууль”, “Зээлийн 
батлан даалтын сангийн тухай хууль”, 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” зэрэг 
хуулийг батлан, мөрдөн ажиллаж 
байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд хууль эрх 
зүйн орчинд бий болсон томоохон 
амжилтын илэрхийлэл юм. Гэсэн хэдий 
ч санал асуулгын дүнгээр хууль эрх 
зүйн ерөнхий орчны үнэлгээ төдийлөн 
сайн биш байна. Өмнөх судалгааны 
дүнтэй харьцуулахад үнэлгээ бага 
зэрэг сайжирсан байна. Тухайлбал, 
төрийн байгууллагын үйлчилгээ 
хууль зүйн орчны үзүүлэлтүүдээс 
тааруу үзүүлэлттэйд тооцогдож 
байгаа ч өмнөх судалгааны дүнтэй 
харьцуулахад харьцангуй сайжирчээ. 
Энэ нь төрийн үйлчилгээний цахим 
ТҮЦ машиныг Улаанбаатар хот, 
аймгийн төвүүдэд байршуулсан 
нь аж ахуй эрхлэгч байгуулага, 
иргэдэд төрийн зарим үйлчилгээг 
түргэн шуурхай авах болсон, төрийн 
байгууллагад гаргасан гомдол саналаа 
хэрхэн шийдвэрлэж, ямар шатанд явж 
байгаа талаар онлайнаар мэдэх болсон 
зэрэгтэй холбоотой юм. Мөн газар 
эзэмшихтэй холбоотой хууль эрхзүйн 
орчны үнэлгээ өмнөх судалгааны 
дүнтэй харьцуулахад сайжирч, 
боломжийн гэсэн хариулт нэлээд 
нэмэгджээ. Судалгаанд оролцогчид 
өөрсдийн гэр бүлийн хэрэгцээнд 
болон аж ахуйн зориулалтаар газраа 
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хувьчилж авч байгаагаас уг үнэлгээ 
сайжирсан байна. Харин гадаад 
худалдаа хийх нөхцөлд энэ удаагийн 
судалгаагаар хамгийн муу үнэлгээг 
өгсөн байна. Үүнд төгрөгийн ханшийн 
хэлбэлзэл, сулралт нь гадаад худалдаа 
хийхэд сөргөөр нөлөөлөхөд хүргэсэн 
байна. 

ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн 
худалдан авах чадвар буурч байгаа, зах 
зээлийн багтаамж хангалтгүй байгаа 
нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж байна гэж судалгаанд 
хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн зарим 
үзэж байгаа боловч ерөнхийдөө зах 
зээлийн байдалд өгсөн үнэлгээ өмнөх 
судалгааны дүнгээс сайжирч муугаас 
илүүтэйгээр боломжийн байна гэж 
үзсэн байна. 

Бизнес эрхлэхэд чухал хүчин зүйлсийн 
нэг нь дэд бүтцийн асуудал байдаг. 
Судалгааны дүнгээр манай улсын 
дэд бүтцийн байдал боломжийн гэж 
дүгнэгдсэн байна. Дэд бүтцийн орчин 
дотроо зам тээврийн хөгжил хамгийн 
тааруу үнэлгээг авсан бөгөөд дулаан, 
усан хангамжийн асуудал үүний дараа 
орж байгаа боловч боломжийн гэсэн 
үнэлгээ давамгайлсан байв. Өмнөх 
судалгааны дүнтэй харьцуулахад 
эдгээрийн үнэлгээ сайжирч, 
боломжийн үнэлгээ давамгайлах 
болжээ. Энэ нь 2013 онд Баянхонгор, 
Дундговь, Дорноговь аймгуудыг хатуу 
хучилттай замын сүлжээнд холбосон, 
дулаан усан хангамж сайжирсантай 
холбоотой. Цахилгаан хангамж болон 
мэдээлэл холбооны хөгжил харьцангуй 
сайн үнэлгээг авсан бөгөөд боломжийн 

үнэлгээ түлхүү байгаа ч сайн гэсэн 
үнэлгээг зарим судалгаанд оролцогч 
өгсөн байна. Үүрэн холбоо, интернет 
хэрэглэгчдийн тоо сүүлийн жилүүдэд 
мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, бүх аймгуудад 
тэдгээрийн сүлжээ нэвтэрсэн нь 
мэдээлэл холбооны хөгжил харьцангуй 
сайн үнэлгээ авах гол шалтгаан болсон 
хэвээр байна.

Зардлын байдалд ЖДҮ эрхлэгчдээс 
өгсөн үнэлгээ 2011-2012 онуудын 
судалгаатай харьцуулахад сайжирсан 
боловч бизнес эрхлэхэд хүндрэлтэй 
хэвээр байна. Зээлийн хүү, түүхий эд, 
түрээс, шимтгэл, хураамжийн зардал 
хамгийн их хүндрэл учруулсаар байна. 
Ялангуяа, зээлийн хүүний зардал 
хамгийн их хүндрэлтэй байгаа бөгөөд 
үүнийг хэрэглэгчдийн худалдан авах 
чадвар муудаж, борлуулалтын орлого 
багассанаас зээлийн төлөлтөнд муугаар 
нөлөөлж байгаагаар тайлбарлаж 
байлаа. Мөн түүхий эдийн зардал гол 
хүндрэлүүдийн нэг гэж судалгаанд 
оролцогчид үзэж байгаа ч 2012 оны 
судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 
буурсан байна. Үүнд Монголбанк, 
Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж 
буй өргөн хэрэглээний гол бараа 
бүтээгдэхүүн болон барилгын голлох 
материалуудын үнийг тогтвортой 
байлгах талаар шат дараатай арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн нь 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Шимтгэл хураамжийн төлбөр 
хүндрэлтэй гэж үзсэн нь тусгай 
зөвшөөрөл, лицензийг авах шат 
дамжлага зарцуулах хугацааны их 
зарцуулагдсан хэвээр байгааг харуулж 
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ЖиЖиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгЖил, 
санхүүЖилтийн байдал            Судалгааны хэлтэс

байна. Хэдийгээр ЖДҮ эрхлэх 
зориулалт бүхий тоног төхөөрөмжийг 
импортын татвараас чөлөөлсөн хэвээр 
байгаа ч тоног, төхөөрөмжийн зардал 
нь хүндрэлтэй хэвээр байгаа нь бизнес 
эрхлэгчдийн санхүүгийн чадавх 
муудсаар байгааг илтгэж байна. 

Манай улсад ЖДҮ эрхлэхэд хамгийн 
их бэрхшээл учруулж байгаа хүчин 
зүйл нь хөгжиж буй улсуудын нэгэн 
адил санхүүжилтийн асуудал юм. 
Ялангуяа, барьцаа хөрөнгө, баталгаа 
байхгүй, зээлийн нөхцөл хатуу (хүү 
өндөр, хэмжээ бага, хугацаа богино), 
хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц хомс, 
хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сул 
зэрэг нь бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн 
асуудлаа шийдвэрлэх боломж 
бүрэлдэхгүйд хүргэж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулагдсан 
хөнгөлөлттэй зээлийн олдоцыг 

сайжруулах нэн тэргүүний шаардлага 
тулгарч байгаа тул Засгийн газрын 
хөнгөлөлттэй зээлийг олгоход шийдвэр 
гаргах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үйл 
ажиллагааны тогтолцоог сайжруулах, 
төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, хяналтыг сайжруулах, 
хариуцлагын тогтолцоог бий болгох, 
ил тод нээлттэй байх чиглэлийг 
баримталж ажиллах нь зүйтэй юм. 

Ерөнхийдөө энэ удаагийн судалгааны 
үр дүн өмнөх судалгааны дүнгээс 
сайжирсан байлаа. Ялангуяа, нийгмийн 
үзүүлэлт, зардлын байдалд өгсөн 
үнэлгээний индекс 0.3-0.4 нэгжээр 
сайжирсан байна. Үүний дараагаар 
дэд бүтэц, зах зээл, хууль, эрх зүйн 
орчны үнэлгээний индекс 0.1 нэгжээр 
сайжирчээ. Харин санхүүжилтийн 
орчинд өгсөн үнэлгээ маш багаар 
нэмэгдсэн байна.



ИпоТЕКИйн ЗАх ЗээлИйн ТӨлӨв

Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Д.Энхзаяа
 МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч О.Цолмон

 Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар
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ТАнИлцуулгА

Засгийн газар, Монголбанк хамтран 2013 оны 6 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж 
буй “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх 
хөтөлбөр”-тэй холбоотойгоор 2014 оны 1 дүгээр сарын байдлаар 1116.2 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг гаргаад байна. Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл мөн үед 
2021.4 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнөх үетэй 
харьцуулахад 2.1 дахин нэмэгдээд байгаа юм. Цаашид хөтөлбөр үргэлжлэн 
хэрэгжихтэй холбогдон орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлт, ипотекийн зах зээлийн 
төлөв байдлыг судлах нь энэ судалгааны зорилго юм.

Судалгааны хүрээнд өрхийн орлого болон зээл авах боломжинд тулгуурлан 
иргэдийн орон сууц худалдан авах чадамжийг гаргах бөгөөд түүнд үндэслэн 
орон сууцны зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлох юм. Нийлүүлэлт талаас хөтөлбөр 
хэрэгжихтэй холбогдон барилгын салбарын тэлэлт хэрхэн явагдах, орон сууцны 
хангамж хэр хүрэлцээтэй байх нийлүүлэлтийн байдлыг судална. Санхүүжилт 
талаас хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, ипотекийн зээлийн санхүүжилт, зээлийн 
эргэн төлөлт дээр үндэслэн, ипотекийн зээлийн санхүүжилт цаашид хэрхэн 
үргэлжлэх боломжтой талаар дүн шинжилгээ хийнэ.

Шинжилгээнд Үндэсний Статистикийн Хорооны хүн ам, өрхийн тоо, цалин, 
өрхийн орлого, зарлагын тайлан, Монголбанкны ипотекийн зээлийн тайлан 
болон бусад холбогдох эх үүсвэрүүдийг ашигласан. Тооцооллыг хийхдээ 2014-
2016 он хүртэлх 3 жилийн хугацаанд орон сууцтай, орон сууцгүй өрхүүдийн 
хувьд урьдчилгаа төлөх боломжтой, боломжгүй гэсэн хэд хэдэн хувилбараар 
таамаглал дэвшүүлж гаргасан.

Тооцооллоос харахад иргэд 100% зээл авах тохиолдолд орлогын шаардлага 
хангах өрхүүдийн тоо ирэх 3 жилийн хугацаанд нийлүүлэлтийг хангаж 
чадахааргүй байна. Харин иргэд урьдчилгаа 30% төлж зээл авах боломжтой гэж 
үзвэл нийлүүлэлт тал дээр хомсдол үүсэхээр байна. Орон сууцгүй өрхүүдээс 
орлогын түвшингээр (хуучин орон сууц барьцаалан) 100% зээл авах боломжтой 
өрхүүдэд нэмэлт санхүүжилтийн эх үүсвэр гаргавал ирэх 3 жилийн хугацаанд 
525.0 тэрбум төгрөгөөр 17.0 мянган өрхийг орон сууцжуулах боломжтой 
байна. Харин өрхүүдийг урьдчилгаа төлөх боломжтой гэж үзвэл 70% зээл авах 
өрхүүдийн хувьд 3 жилийн хугацаанд 30 мянган өрх зээлд хамрагдах боломжтой 
бөгөөд 825.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай байна.

Энэхүү судалгааны ажлын эхний хэсэгт эрэлт талыг тодорхойлж, хоёрдугаар 
хэсэгт орон сууцны нийлүүлэлт, гуравдугаар хэсэгт ипотекийн зээлийн 
санжүүжилтийн байдлыг шинжилж, дараагийн бүлэгт ипотекийн зах зээлийн 
төлөв байдлыг тодорхойлж, дүгнэлтийг танилцуулна.
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1. оРон Сууцны эРэлТИйн ТААмАглАл

Орон сууцны эрэлт талыг судлахдаа дараах байдлаар таамаглал хийв. Үүнд; 
2014-2016 онд Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт өрхийн тоог таамаглаж, 
эдгээр өрхүүдээс орон сууцтай эсэх, “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн 
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн (ОСИСТТБХ) зээлд хамрагдах 
боломжтой эсэхийг судална.

•	 Өрхийн тооны таамаглал

Нийслэлийн статистикийн газраас гаргасан мэдээллийн дагуу 2013 оны 1 дүгээр 
сарын байдлаар Улаанбаатар хотод 317.1 өрх оршин сууж байгаагаас 127.6 буюу 
40% нь орон сууцтай, 189.5 буюу 60% нь орон сууцгүй өрх байна. Статистик 
дүнгээс харахад 2000 оноос хойш жилд өрхийн тоо жилд дунджаар 5.3%-
иар өссөн байна. Судалгаанд 2014-2016 оны өрхийн тоог таамаглахдаа өмнөх 
жилүүдийн дундаж өсөлт ашигласан бөгөөд Улаанбаатар хотын нийт өрхийн тоо 
2016 онд 389.9 мянгад хүрнэ гэж таамаглав.

Зураг 1. улаанбаатар хот болон орон нутаг 
дахь нийт өрхийн тоо, мянга

хүснэгт 1. Өрхийн тооны таамаглал

Өрхийн тоо
10 

жилийн 
дундаж 
өсөлт

2013 2014 2015 2016

Улс 3.0% 791.3 815.1 839.5 864.7
Улаан-
баатар 5.3% 333.9 351.6 370.3 389.9

Орон 
нутаг 1.2% 457.4 463.5 469.2 474.8

•	 Өрхийн орлогын таамаглал

Өрхийн орлого, зарлагын судалгаагаар 2013 онд Улаанбаатар хотын өрхийн 
сарын дундаж орлого 1144.6 мянган төгрөг байна. Өрхийн орлогыг бодитоор 
тооцвол сүүлийн жилд төдийлөн өсөөгүй байна. Өрхийн орлогыг ирэх 3 жилд 
таамаглахдаа бодит орлого тогтвортой буюу нэрлэсэн орлого хамгийн багадаа 
инфляцийн түвшинд өснө гэж үзсэн. Инфляцийн түвшинг Монголбанк болон 
олон улсын байгууллагууд (IMF, ADB)-ын таамаглалууд дээр үндэслэн тооцов.
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хүснэгт 2. Өрхийн сарын дундаж орлого ба 
жилийн өсөлт

Өрхийн сарын 
дундаж орлого 

(мян.төг)

Жилийн 
өсөлт (%)

2014 1283.0 12.0
2015 1411.3 10.0
2016 1524.2 8.0

Зураг 2. улаанбаатар хотын өрхүүдийн 
сарын дундаж нэрлэсэн ба бодит орлого

“Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс”-ийн түүвэр судалгаа, (МУИС)-наас харахад 
2013 оны байдлаар Улаанбаатар хотын өрхүүдийн 70 орчим хувь нь сард 400.0-
1200.0 мянган төгрөгийн орлоготой байна. Орон сууцанд амьдарч буй өрхүүдийн 
хувьд дийлэнх нь 600.0-1200.0 мянган төгрөгийн хооронд орлоготой байгаа бол 
гэр хорооллын өрхүүдийн хувьд 400.0-800.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрхүүд 
ихэнхи хувийг эзэлж байна. Өрхийн орлогын бүлгийн хувийн жинг ашиглан, 
дундаж орлогын өсөлтөөр 2014-2016 оны өрхийн орлогын хуваарилалтыг 
таамаглав.

Зураг 3. Өрхийн орлогын хуваарилалт, 2013 
он, мянган төгрөг

Эх үүсвэр: “Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс” 
түүвэр судалгаа, эдийн засгийн хүрээлэн, 
МУИС, 2012-2013

хүснэгт 3. Өрхийн сарын дундаж орлого, 
таамаглал

Ху-
вийн 
жин

Өрхийн сарын дундаж орлого, 
таамаглал (мян. төг)

2014 2015 2016

2.9 0-225 0-245 0-265

9 255-450 245-490 265-530

17.9 450-675 490-735 530-795

20.6 675-900 735-980 795-1060

17.1 900-1125 980-1225 1060-1325

13.5 1125-1350 1225-1470 1325-1590

6.5 1350-1575 1470-1715 1590-1855

5 1575-1800 1715-1960 1855-2120

7.8 1800-с 
дээш

1960-с 
дээш

2120-с 
дээш
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•	 Ипотекийн зээлд хамрагдах боломжтой өрх

Өрхийн орлогын таамаглалыг ашиглан нийт өрхүүдээс орон сууцны 8%-ийн 
зээлийн шаардлагыг хангах өрхийн тоо, үүнээс орон сууцгүй өрхүүдээс хэд нь 
орлогын түвшингээр зээлийн шалгуур хангах боломжтой эсэхийг тооцов. 

Зээлд хамрагдахад шаардлагатай өрхийн орлогын доод хэмжээг тооцохдоо 
дараах нөхцөлөөр тооцов:

•	 2013 оны 12 дугаар сарын байдлаар Улаанбаатар хотын шинэ ба хуучин 
орон сууцны 1м2-ын дундаж үнэ 2.083 сая төгрөг байв86. 

•	 Орон сууцны талбайн хэмжээг 36-60м2, 60-80м2, 80м2-аас дээш гэсэн 3 
бүлэгт хувааж авч үзсэн бөгөөд 2 өрөө байрны дундаж талбайн хэмжээг 
45м2-р тооцов.

•	 ОСИСТТБХ-ийн зээл нь жилийн 8%-ийн хүүтэй, дундаж хугацаа нь 17.5 
жил87 байгаа бөгөөд сарын зээлийн төлбөр өрхийн орлогын 45%-иас 
хэтрэхгүй байх ёстой.

•	 Өрхүүд орон сууцны зээлэнд урьдчилгаа 30%-ийг төлөх боломжтой, эсвэл 
100% зээл авах 2 тохиолдолд авч үзэв.

хүснэгт 4. Зээлд хамрагдахад шаардлагатай орлогын доод хэмжээ

Орон сууцны 
хэмжээ (м2)

Зээлд хамрагдахад шаардлагатай орлогын доод хэмжээ (мян.төг)
Урьдчилгаа 30% төлбөл 100%-ийн зээл

36-60 1032.0-1721.0 1475.0-2458.0
60-80 1721.0-2294.0 2458.0-3278.0
80 < 2294.0 < 3278.0 <
45* 1291.0 1844.0

* 2 өрөө байрны дундаж хэмжээ 45м2 – 2 өрөө байрны 120 төслийн дунджийг тооцов. Эх үүсвэр: 
oronsuuts.mn, barilga.mn, shinebair.mn

Өрхүүд дунджаар 45м2 орон сууц худалдан авахад орлогын доод хэмжээ нь 
урьдчилгаа 30%-ийг төлөх боломжтой гэж үзвэл 1291.0 мянга, 100% зээл авах 
тохиолдолд 1844.0 мянган төгрөг байх шаардлагатай байна. Дээрх зээлийн 
орлогын доод хэмжээг хангах өрхийн тоог таамаглахдаа өрхийн тоо, орлогын 
таамаглал болон орон сууцны дундаж үнийг ашигласан. Хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдон орон сууцны үнэ 2013 оны 12 дугаар сарын байдлаар 
өмнөх онтой харьцуулахад 33.6% өссөн бөгөөд энэ нь эрэлтээс үүдэлтэй өндөр 
өсөлт гэж үзэн 2014-2016 онд одоогийн түвшнээс илүү өсөхгүйгээр тооцоолол 
хийв.

86 Барилга, хот байгуулалтын яамны судалгааны үр дүнгээс
87 Эх сурвалж: Монголбанк
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хүснэгт 5. орлогын түвшингээрээ ипотекийн зээлд хамрагдах боломжтой өрхийн тоо

Зээл
Орлогын түвшингээрээ зээлд хамрагдах 

боломжтой өрхийн тоо, мянга Нийт өрхөд 
эзлэх хувь (45м2)36-60 м2 60-80 м2 80 м2 < 45м2

2014 70% 138.3 32.8 13.7 78.7 22.4%
100% 54.1 10.5 1.6 25.4 7.2%

2015 70% 172.2 47.4 18.7 108.9 29.4%
100% 71.8 15.7 4.7 38.2 10.3%

2016 70% 202.6 63 24.6 137.2 35.2%
100% 98.8 20.1 6.1 51.3 13.2%

Тооцооллоос харахад орлогын түвшингээр зээлд хамрагдах боломжтой өрхийн 
тоо 2014-2016 онд ойролцоогоор 25.4-78.7 мянган (45м2, 100% зээл авах 
тохиолдолд) өрх буюу нийт өрхийн 7.2-13.2% нь байна.

Үүнээс орон сууцгүй өрх буюу гэр хороололд болон бусдын эзэмшлийн орон 
сууцанд амьдардаг өрхүүдээс орлогын түвшингээр зээлийн шалгуурыг хангах 
өрхийн тоог таамаглав88.

хүснэгт 6. Зээлд хамрагдахад орлогын түвшин хангаж байгаа 
      орон сууцгүй өрхийн тоо

Бусдын 
эзэмшлийн 

орон сууцанд 
амьдардаг өрх

Гэр хорооллын 
өрх

Орлогын түвшингээр зээлд хамрагдах 
боломжтой, орон сууцгүй нийт өрх

70% 100% 70% 100% 70% 100%
Орон сууцгүй нийт 

өрхөд эзлэх хувь
70% 100%

2014 14.8 4.8 15.8 2.5 30.6 7.3 14.5% 3.5%
2015 20.5 7.2 28.2 4.8 48.7 12 21.9% 54.0%
2016 25.8 9.6 41.3 7.4 67.1 17 28.7% 7.3%

Улаанбаатар хотод 2 өрөө байрны дундаж хэмжээ 45м2, үнэ нь дунджаар 1м2-
2.083 сая төгрөг гэж үзвэл 2014-2016 онд орон сууцгүй өрхийн ойролцоогоор 
3.5-7.3% нь буюу 7.3-17.0 мянган өрх (100% зээл авах тохиолдолд) орлогын 
түвшингээр зээлийн шалгуурыг хангахаар байна.

2. оРон Сууцны нИйлүүлэлТ

Судалгаанд орон сууцны нийлүүлэлтийг таамаглахдаа албан эх сурвалжаас 
мэдээлсэн одоо суурь нь тавигдсан байгаа орон сууцны тоог авав. Барилга хот 
байгууллагын яамнаас мэдээлснээр 2013 оны 12 сар гэхэд суурь нь тавигдсан 
30 мянга орчим айлын орон сууцны төсөл байгаагаас 2014 онд багтан 8965 орон 
сууц ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдөж байна. 

88 Үүнд 2010 оны “Хүн амын орон сууцны тооллого”-ын үр дүнг ашиглав.
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Зураг 6. улаанбаатар хотын хэмжээнд шинээр ашиглалтанд орж буй орон сууцны 
тоо

Эх үүсвэр: Нийслэлийн статистикийн газар, БХБЯ, barilga.mn, shinebair.mn 

Зураг 7. 2014 онд улаанбаатар хотод 
ашиглалтанд орох орон сууц, дүүргээр

хүснэгт 7. Шинээр баригдаж буй орон 
сууцны талбай

Орон 
сууцны тоо

Нийтэд 
эзлэх хувь

36-60 м2 6301 77.1%

61-80 м2 1197 14.7%

80-с дээш 671 8.2%

Эх үүсвэр: “Улаанбаатар хотын хэмжээнд баригдаж буй орон сууцны судалгаа”, Барилгын 
хөгжлийн төв ТӨҮГ, БХБЯ 2013 он 9 сар

3. ЗээлИйн САнхүүЖИлТ

“Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх 
хөтөлбөр” хэрэгжиж эхэлснээс хойш банкуудын ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 
огцом өсч, 2014 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 2193.4 тэрбум төгрөгт хүрсэн 
байна. 

Хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа хугацаанд нийт 23867 зээлдэгч шинээр ипотекийн 
зээл авснаас 73.5 хувьд буюу 17535 нь тус хөтөлбөрийн зээл авсан байна. 2014 
оны I сарын байдлаар 8%-ийн хүүтэй зээл шинээр авсан бол зээлээ 8%-ийн 
хүүтэй зээлд шилжүүлсэн зээлдэгчдийн тоо 34.6 мянгад хүрэв.



225

ИПОТЕКИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨВ Д.Энхзаяа, О.Цолмон

Зураг 8. Банкуудын ипотекийн зээлийн 
үлдэгдэл (тэрбум төг.)

Зураг 9. Тухайн сард шинээр нэмэгдсэн 
зээлдэгчдийн тоо

Цаашид 2014 оны 1 дүгээр сарын байдлаар олгосон хөтөлбөрийн зээлийн эргэн 
төлөлтөөр жилд олгох боломжтой ипотекийн зээлийн хэмжээг тодорхойлов. 
Дунджаар 45м2 хэмжээтэй, 1м2 нь 2.083 сая төгрөгийн үнэтэй орон сууцны 
урьдчилгаа 30%-ийг төлбөл 2014-2016 онд 15075 зээлдэгчид, эсвэл давхар 
барьцаатайгаар 100%-ийн зээл олгох боломжтой тохиолдолд 10553 зээлдэгчид 
олгох боломжтой байна.

хүснэгт 8. Зээл олгох боломжтой зээлдэгчдийн тоо

Тухайн жилд олгох зээлийн эх үүсвэр 
(сая төг.)

Зээлдэгчийн тоо
100% зээл 70% зээл

2014 430797.8 4598 6568
2015 264230 2820 4029
2016 293698.2 3135 4478

4. ИпоТЕКИйн ЗАх ЗээлИйн ТӨлӨв

Өрхийн орлого, орон сууцны нийлүүлэлт болон санхүүжилтийн байдлыг 
харьцуулж үзэн хөтөлбөрийн зээлд хамрагдах боломжтой орон сууцгүй 
өрхүүдийн тоог дор харуулав.

хүснэгт 9. орон сууцны зах зээлийн төлөв

Зээлд хамрагдах боломжтой 
орон сууцгүй өрхийн тоо 

(мянга)

Тухайн жилд 
ашиглалтанд орох 
орон сууцны тоо 

(мянга)

Одоогийн зээлийн эх 
үүсвэрээр зээл олгох 

боломжтой зээлдэгчийн тоо 
(мянга)

70% 100% 70% 100%
2014 30.6 7.3 9.0 6.6 4.6
2015 48.7 12.0 10.0 4.0 2.8
2016 67.1 17.0 10.0 4.5 3.1
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Урьдчилгаа төлөх чадвартай ихэнх өрхүүд ипотекийн зээлд хамрагдсан гэж үзвэл 
100% зээлийн орлогын шаардлага хангаж байгаа орон сууцгүй бүх өрхүүдийг 
зээлд хамруулахад шаардагдах нэмэлт санхүүжилтийн хэмжээ:

хүснэгт 10. Зээлийн шаардлага хангаж буй орон сууцгүй өрхүүдэд зээл олгоход шаардлагатай 
санхүүжилтийн хэмжээ (100%-ийн зээл)

Зээлд хамрагдах 
боломжтой орон 
сууцгүй өрхийн 

тоо (мянга)

Одоогийн зээлийн 
эх үүсвэрээр зээл 
олгох боломжтой 
зээлдэгчийн тоо 

(мянга)

Тухайн жилд 
ашиглалтанд 

орох орон 
сууцны тоо 

(мянга)

Шаардлагатай 
нэмэлт 

санхүүжилтийн 
хэмжээ (тэрбум 

төг.)
2014 7.3 4.6 9.0 253.0
2015 4.7 3.1 10.0 150.0
2016 5.0 3.7 10.0 122.0

Өрхүүд урьдчилгаа 30%-ийг төлж, 70%-ийн зээл авна гэж үзвэл орлогын 
шаардлага хангаж байгаа орон сууцгүй өрхүүдээс нийлүүлтээр хязгаарлан зээлд 
хамруулахад шаардагдах санхүүжилтийн хэмжээ:

хүснэгт 11. Зээлийн шаардлага хангаж буй орон сууцгүй өрхүүдэд зээл олгоход шаардлагатай 
санхүүжилтийн хэмжээ (70%-ийн зээл)

Зээлд хамрагдах 
боломжтой орон 
сууцгүй өрхийн 

тоо (мянга)

Одоогийн зээлийн 
эх үүсвэрээр зээл 
олгох боломжтой 
зээлдэгчийн тоо 

(мянга)

Тухайн жилд 
ашиглалтанд 

орох орон 
сууцны тоо 

(мянга)

Шаардлагатай 
нэмэлт 

санхүүжилтийн 
хэмжээ (тэрбум 

төг.)
2014 30.6 6.6 9.0 157.4
2015 39.7 4.0 10.0 373.0
2016 48.1 4.5 10.0 295.1

Үүнээс гэр хорооллын өрхүүдийн хувьд жилд дунджаар 10 мянга орчим өрхийг 
орон сууцжуулна гэж үзвэл шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээг дараах 
нөхцөлөөр тооцов.

•	 Хамгийн багадаа 36 м2, 1м2-1.6* сая төгрөгийн үнэтэй орон сууц худалдан 
авбал; 

•	 Зээлд шаардагдах орлогын доод хэмжээ 100% зээл авах тохиолдолд 
1133.0 мянган төгрөг, 70% зээл авах тохиолдолд 793.0 мянган төгрөг;

хүснэгт 12. гэр хорооллын өрхүүдийг зээлд хамруулахад шаардлагатай санхүүжилтийн 
хэмжээ

Зээлд хамрагдах боломжтой гэр 
хорооллын өрхийн тоо (мянга)

Орон сууцны 
нийлүүлэлт 

(мянга)

Шаардлагатай санхүүжилтийн 
хэмжээ (тэрбум төг.)

70% 100% 70% 100%
2014 89.1 30.5 10.0 403.2 570.6
2015 113.7 48.0 10.0 353.2 516.8
2016 135.7 64.5 10.0 304.2 476.2
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Гэр хорооллын өрхүүдийг хямд үнэтэй, бага талбайн хэмжээтэй орон сууцыг 
зээлээр худалдан авах боломжийг тооцвол 100% зээл авах тохиолдолд 30-65 
мянган өрх, 70% зээл авбал 89-136 мянган өрх орлогын шалгуурыг хангаж байна. 
Жилд дунджаар 10 мянган өрхийг орон сууцжуулна гэж үзвэл 1060.0-1560.0 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай байна.

ДҮГНЭЛТ

Орон сууцны үнэ одоогийн түвшинд байна гэж үзвэл ипотекийн зээлийн 
шалгуурыг хангах орлоготой өрхийн тоо 2014-2016 онд урьдчилгаа 30% төлбөл 
78.7-137.2 мянга буюу нийт өрхийн 22-35% байна. Харин 100% зээл авах 
тохиолдолд 25.4-51.3 мянган өрх буюу нийт өрхийн 7.2-13.2% нь орлогын доод 
түвшинг хангахаар байна.

Үүнээс орон сууцгүй (гэр хороолол, түрээсийн байр, эсвэл нэг орон сууцанд 
хамтран амьдардаг) өрхүүдийг авч үзвэл 2014-2016 онд 30.6-67.1 мянган өрх 
70% зээлийн орлогын шаардлага хангаж байгаа нь орон сууцгүй нийт өрхийн 
14.5-28.7%-ийг эзэлж байна. Харин 7.3-17.0 мянган өрх буюу нийт орон сууцгүй 
өрхийн 3.5-7.3% орчим нь 100% зээлийн орлогын шаардлагыг хангахаар байна. 

Барилга хот байгуулалтын яам болон холбогдох эх үүсвэрүүдээс гаргасан 
мэдээллээр одоо суурь нь тавигдсан 25-30 мянган орон сууц байгаагаас 2014 онд 
9000 орчим нь ашиглалтанд орох тооцоо байна.

Зээлийн санхүүжилтийн хувьд нэмэлт эх үүсвэр гаргахгүй тохиолдолд одоогийн 
олгосон зээлийн эргэн төлөлтөөр 2014-2016 онд 100% зээл авбал 10 мянган хүнд, 
урьдчилгаа 30%-ыг төлбөл 20 мянган хүнд зээл олгох боломжтой байна.

	 Орон сууцгүй өрхүүдээс орлогын түвшингээр (хуучин орон сууц 
барьцаалан) 100% зээл авах боломжтой өрхүүдэд нэмэлт санхүүжилтийн 
эх үүсвэр гаргавал ирэх 3 жилийн хугацаанд 525.0 тэрбум төгрөгөөр 17.0 
мянган өрхийг орон сууцжуулах боломжтой байна. 

	 Харин өрхүүдийг урьдчилгаа төлөх боломжтой гэж үзвэл 70% зээл авах 
өрхүүдийн хувьд 3 жилийн хугацаанд 30 мянган өрх зээлд хамрагдах 
боломжтой бөгөөд 825.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай 
байна.

100%-ийн зээл 70%-ийн зээл
Санхүүжилтийн 

хэмжээ 
(тэрбум төг.)

Зээлд хамрагдах 
өрхийн тоо 

(мянга)

Санхүүжилтийн 
хэмжээ 

(тэрбум төг.)

Зээлд хамрагдах 
өрхийн тоо 

(мянга)
2014 253.0 7.3 157.4 9.0
2015 150.0 4.7 373.0 10.0
2016 122.0 5.0 295.1 10.0
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	 Гэр хорооллын өрхүүдийн хувьд:

	 Гэр хорооллын өрхүүдийг хямд үнэтэй, бага талбайн хэмжээтэй орон 
сууцыг зээлээр худалдан авах боломжийг тооцвол 100% зээл авах 
тохиолдолд 30-65 мянган өрх, 70% зээл авбал 89-136 мянган өрх 
орлогын шалгуурыг хангаж байна. Жилд дунджаар 10 мянган өрхийг 
орон сууцжуулна гэж үзвэл 1060.0-1560.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт 
шаардлагатай байна.

	 Судалгаанаас харахад иргэд 100% зээл авах тохиолдолд орлогын 
шаардлага хангах өрхүүдийн тоо ирэх 3 жилийн хугацаанд нийлүүлэлтийг 
хангаж чадахааргүй байна. Харин иргэд урьдчилгаа 30% төлж зээл авах 
боломжтой гэж үзвэл нийлүүлэлт тал дээр хомсдол үүсэхээр байна.

АШИглАСАн мАТЕРИАл

“Аnchorage Housing Market Analysis”, Municipality of Anchorage, Plannign 
Division, March 2012

“Supply Constraints and Housing Market Dynamics”, Andrew D. Paciorek, Finance 
and economics Discussion Series, Divisions of research & Statistics and Monetary 
Affairs, Federal reserve Board, Washington, D.C.

“Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал”, Үндэсний 
Статистикийн хороо, Улаанбаатар хот, 2013 он

“Хүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогын үр дүн”, Үндэсний 
Статистикий хороо

“Өрхийн нийгэм эдийн засгийн түүвэр судалгаа”, Үндэсний Статистикийн хороо, 
2011, 2012, 2013 он

“Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс”, түүвэр судалгаа, Эдийн засгийн хүрээлэн, 
МУИС, 2011, 2012, 2013 он

“Нийслэлийн хүн амын орон сууцны хангамж”, Нийслэлийн статистикийн газар, 
2013 он

“34 мянган орон сууц шинээр ашиглалтанд орно”, Барилга, хот байгуулалтын 
сайдтай хийсэн ярилцлага, http://www.mcud.gov.mn/pages/251



хӨТӨлБӨРИйн эДИйн ЗАСАгТ 
үЗүүлэх нӨлӨӨлӨл

Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч А.Ананд
МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Д.Даваасүх

 Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар

хуРААнгуй

Монголбанк, Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино. 
Хөтөлбөрийн нөлөөллийг судлахдаа олон улсад өргөн хэрэглэгддэг вектор 
авторегрессив болон ОУВС-ийн боловсруулсан санхүүгийн программчлалын 
аргачлалуудыг ашиглалаа. Судалгааны үр дүнгээр эдийн засгийн гадаад болон 
дотоод хүчин зүйлсийг өнөөгийн түвшинд байна гэж үзвэл хөтөлбөрийг цаашид 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх нь дотоодын үйлдвэрлэлийг сааруулах, төгрөгийн 
ханшийг сулруулах, инфляцийн түвшинг нэмэгдүүлэх сөрөг нөлөөг үзүүлж 
болзошгүй байна. 

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал 
нь зөвхөн зохиогчийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 
Монголбанкны байр суурийг заавал илэрхийлэх албагүй болно.
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оРШИл 

Сүүлийн жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтийн гол эх үүсвэрүүдийн нэг болох 
хөрөнгийн орох урсгалын зогсонги байдал нь манай улсын эдийн засагт сөргөөр 
нөлөөлж, төгрөгийн ханш огцом сулрах, үнийн өсөлтийг өндөр түвшинд хүргэх, 
мөн төсвийн орлого тасалдах эрсдэл рүү түлхэж байна. Монголбанк үнийн 
өсөлтийг нам түвшинд байлгах зорилгынхоо хүрээнд мөнгөний бодлогыг 
боловсруулж, хэрэгжүүлэхийн хажуугаар Засгийн газартай хамтран үнийг 
бууруулах дунд хугацааны “Хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэхүү 
хөтөлбөр нь манай эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж буй, ямар үр дүнтэй байгааг 
судлах нь зайлшгүй шаардлагатай сэдвүүдийн нэг болоод байна. 

Монголбанк, ЗГ-ын хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны гол зорилго оршино.

Хөтөлбөрийн нөлөөллийг судлахдаа олон улсад өргөн хэрэглэгддэг вектор 
авторегрессив болон Олон улсын валютын сан (ОУВС)-ийн боловсруулсан 
санхүүгийн программчлалын аргачлалуудыг ашиглалаа. Хөтөлбөрийн 
нөлөөллийг зээлийн сувгаар дамжуулан эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж буйг 
шалгахын зэрэгцээ нийт зээлээс хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон зээлийг хасч 
эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд дээр богино хугацааны таамаглалуудыг хийн, 
хооронд нь харьцуулан харуулсан болно. 

Судалгааны үр дүнгээр эдийн засгийн гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийг 
өнөөгийн түвшинд байна гэж үзвэл хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх нь дотоодын үйлдвэрлэлийг сааруулах, төгрөгийн ханшийг 
сулруулах, инфляцийн түвшинг нэмэгдүүлэх сөрөг нөлөөг үзүүлж болзошгүй 
байна. 

Энэхүү судалгааны ажлын эхний бүлэгт эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийн 
өнөөгийн байдлыг товч тайлбарлаж, хоёрдугаар бүлэгт судалгаанд ашигласан 
аргачлал болон үр дүнгийн талаар тайлбарлаж, эцэст нь дүгнэлт болон цаашид 
авах арга хэмжээг орууллаа. 
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ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ А.Ананд, Д.Даваасүх

1. эДИйн ЗАСгИйн ӨнӨӨгИйн БАйДАл

Зээлийн өрийн үлдэгдэл нь 2014 оны I улирлын байдлаар 11.3 их наяд төгрөгт 
хүрсэн бөгөөд үүний 19% буюу хамгийн их хувийг ипотекийн зээл бүрдүүлж 
байна. Зээлийн өрийн үлдэгдлээс хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон санхүүжилт 
болох 2.1 их наяд төгрөгийг (2014 оны I улирлын байдлаар) хасч тооцвол 
хамгийн их буюу 20% нь хэрэглээний зээл байна. 

Зураг 1. Зээл (2014. I улирал, хөтөлбөртэй) Зураг 2. Зээл (2014. I улирал, хөтөлбөргүй)

Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк

Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн 54%-ийг ипотекийн зээл, 28%-ийг барилга болон 
орон сууцны нийлүүлэлтийг дэмжихэд зориулж олгосон байна. Өөрөөр хэлбэл 
хөтөлбөрийн зээлийн 80 гаруй хувь нь барилгын салбарыг дэмжихэд чиглэгджээ. 
Монголбанк болон Засгийн газар хамтран “үнэ тогтворжуулах” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлснээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 2014 оны I улиралд жилийн 58%-ийн 
өсөлттэй гарчээ. 

Зураг 3. Зээл (2014. I улирал, хөтөлбөртэй) Зураг 4. Зээлийн өрийн үлдэгдэл (тэрбум төгрөг)

Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк
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Доорх графикуудад зээл болон импортын хоорондын хамаарлыг харууллаа. 
Хөтөлбөр хэрэгжүүлээгүй үе буюу 2001-2012 он хүртэлх хамаарал нь эерэг 
бөгөөд зээл 1%-иар өсөхөд импорт 0.3%-иар өсөхөөр байна. Хөтөлбөр (ипотек, 
барилгын салбарыг дэмжсэн зээл) хэрэгжүүлж эхэлснээс хойшхи хамаарлыг 
харвал хөтөлбөргүй үеийнхээс нэлээд нэмэгдсэн байна. 

Зураг 5. Зээл, импортын хамаарал 
(2001-2012)

Зураг 6. Зээл, импортын хамаарал 
(2013-2014.04 сар)

Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк

Экспортоос давсан импортын хэрэглээг бий болгосноор урсгал тэнцэл алдагдалтай 
гарахад голлон нөлөөлж байна. Урсгал тэнцлийн алдагдалд худалдааны алдагдал 
ихээхэн нөлөөлж байгаа бөгөөд 2014 оны I улирлын байдлаар өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад 61%-иар буурч, 293 сая долларт хүрчээ. 

Зураг 7. экспорт, импорт (сая ам.доллар) Зураг 8. урсгал тэнцэл (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк

2013 он гарсаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2012 онтой харьцуулахад 
огцом буурсан дүр зурагтай байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бууралт, 
урсгал тэнцлийн алдагдал нь төлбөрийн тэнцлийн алдагдалд гол нөлөө үзүүлж 
байна. 
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Зураг 9. Санхүүгийн тэнцэл (сая ам.доллар) Зураг 10. урсгал тэнцэл (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бууралт, худалдааны тэнцлийн алдагдал 
нь гадаад валютын нөөц 2013 онд өмнөх онтой харьцуулахад 67%, төгрөгийн 
ханш 19%-иар сулрахад гол нөлөө үзүүлсэн. Эдийн засгийн хямралын жилүүд 
болох 2008-2009 оны хооронд дэлхийн зах зээл дээрх экспортын гол бараа 
бүтээгдэхүүний үнэ буурсантай холбоотойгоор валютын дотогшлох урсгал 
буурч, улмаар төлбөрийн тэнцэлийн алдагдал нэмэгдсэнээр гадаад валютын нөөц 
багасч төгрөгийн ханш сулрахад нөлөөлсөн. 

Зураг 11. гадаад валютын нөөц, худалдааны 
тэнцэл, долларын ханш

Зураг 12. Инфляци

Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын бюллетень, Монголбанк

Харин 2010 он гарсаар нүүрсний экспорт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор төгрөгийн 
ханш бага зэрэг чангарч байсан. Импортын хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 
2011 оны туршид төгрөгийн ханш суларч, улмаар импортоор орж ирж буй 
бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсч, үнийн ерөнхий түвшин өсөхөд нөлөөлжээ. Үнэ 
тогтворжуулах хөтөлбөр 2012.IV-2013.II улирлын хооронд дотоодын бараа 
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бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөлж инфляци буурч байсан хэдий ч 2013.III улирлаас 
эхлэн төгрөгийн ханш суларснаар инфляцийн түвшин өсчээ.

2. ШИнЖИлгээнИй хэСэг

Монголын одоогийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг авч үзвэл үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөр нь зээлийн сувгаар дамжин дараах байдлаар эдийн засгийн гол 
үзүүлэлтүүдэд нөлөөлөхөөр байна. 

•	 Хөтөлбөрийн зээлийн дийлэнх буюу 80 гаруй хувийг барилгын салбарын 
эрэлт болон нийлүүлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон нь импортыг 
өсгөх нэг хүчин зүйл юм. Энэхүү импортын өсөлт нь цэвэр экспортыг 
бууруулж, улмаар дотоодын үйлдвэрлэлийг багасгах нөлөө үзүүлнэ.

•	 Импортын өсөлт нь валютын гадагшлах урсгалыг эрчимжүүлэн үндэсний 
мөнгөн тэмдэгтийг сулруулж, улмаар импортын барааны үнийг өсгөх 
нөлөөтэй. Ханшийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс бодлого баригчид 
гадаад валютын нөөцөөрөө дамжуулан мөнгөний нийлүүлэлтийг 
өөрчилснөөр мөн дотоодын үнэд нөлөөлнө. 

•	 Барилгын салбар эрчимжиж шинээр ашиглалтанд орох орон сууцны тоо 
нэмэгдэх нь хувийн хэрэглээ, ялангуяа удаан эдэлгээтэй бараа (гэр ахуйн 
цахилгаан хэрэгсэл, тавилга гэх мэт)-ны эрэлтийг мөн өсгөнө. Ингэснээр 
нийт хэрэглээг нэмэгдүүлж дотоодод үнэ өсөх дарамтыг нэмэгдүүлнэ. 

Зураг 13. хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

•	 Нөгөө талаар хөтөлбөрийн зээл нь шатахуун, мах зэрэг үнийн өсөлтөнд 
ихээхэн нөлөөтөй барааны үнийг тогтворжуулах зорилго бүхий 
санхүүжилтийг хийж байгаа нь үнэд шууд нөлөөлөх боломжтой. 
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2.1. вектор авторегрессив загварчлал болон үр дүн

2.1.1. Загварчлал

2001 оны II улирлаас 2014 оны I улирал хүртэлх тоон өгөгдлийг ашиглав. Бусад 
хүчин зүйлс тогтмол буюу өнөөгийн түвшинд байна гэж таамаглан зээлийн 
өсөлтийг 20% хүртэл бууруулан хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг 
тодорхойлсон. 

хувьсагчид Тэмдэглэгээ Тооцоолол эх үүсвэр

Бодит ДНБ
Улирлын ДНБ (2005 оны 
зэрэгцүүлсэн үнээр) улирлын 
зохицуулалт хийсэн, логарифм

Үндэсний 
статистикийн хороо

Зээлийн өрийн 
үлдэгдэл

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл, 
логарифм Монголбанк

Хэрэглээний 
үнийн индекс 

Хэрэглээний үнийн индекс  
(2005.12=100), логарифм

Үндэсний 
статистикийн хороо

Нэрлэсэн үйл-
чилж буй ханш

Төгрөгийн ам.доллартай харь-
цах нэрлэсэн ханш, логарифм Монголбанк

Импорт Импорт, улирлын зохицуулалт 
хийсэн Монголбанк

Бидний ашиглах эмпирик загварчлал дараах байдлаар тодорхойлогдож байна. 

(1)

Үүнд yt нь t хугацаан дахь n хувсагчтай вектор, a нь n хувьсагчтай тогтмол 
вектор, Ai нь i хугацаан дахь nxn матриц, et нь алдаа юм. 

2.1.2. үр дүн

Зээлийн өсөлт нь ДНБ-ийг 1 үе (улирал)-ийн дараагаас эхлэн өсгөх нөлөөг 
үзүүлж байна. Зээл 1 хувиар өсөхөд ДНБ-ийг 1 үеийн дараа 0.10 хувиар өсгөж, 
цаашид 5 үеийн турш огцом өсгөж байна. 
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Зураг 14. ДнБ-ий зээлийн өсөлтөнд үзүүлж 
буй хариу үйлдэл

Зураг 15. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
зээлийн өсөлтөөс хамаарсан мэдрэмж

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол Санамж: Будагдсан багануудад статистикийн 
хувьд ач холбогдолтой (90%-ийн түвшинд) 
утгуудыг харуулав. 

Зээлийн өсөлт нь 4 үе (улирал)-ийн дараагаас инфляцийг өсгөж байна. 
Статистикийн хувьд ач холбогдолгүй ч богино хугацаанд буюу 1 үеийн дараа 
инфляци буурсан байгаа нь хөтөлбөрийн нөлөө орсон байж болох юм. Зээл 1 
хувиар өсөхөд инфляци 4 үеийн дараа 0.12 хувиар өсч, цаашид өсгөх хандлагатай 
байна.

Зураг 16. Инфляцийн зээлийн өсөлтөнд 
үзүүлж буй хариу үйлдэл

Зураг 17. Инфляцийн зээлийн өсөлтөөс 
хамаарсан мэдрэмж

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол Санамж: Будагдсан багануудад статистикийн 
хувьд ач холбогдолтой (90%-ийн түвшинд) 
утгуудыг харуулав.

Зээлийн өсөлт нь тухайн үеэс эхлэн импортыг дунд болон урт хугацааны турш 
өсгөх нөлөөг үзүүлж байна. Зээл 1 хувиар өсөхөд импорт тухайн үеэс эхлэн 0.17 
хувиар өсч, цаашид 3 үеийн турш огцом өсөхөөр байна. 
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Зураг 18. Импортын зээлийн өсөлтөнд үзүүлж 
буй хариу үйлдэл

Зураг 19. Импортын зээлийн өсөлтөөс 
хамаарсан мэдрэмж

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол Санамж: Будагдсан багануудад статистикийн 
хувьд ач холбогдолтой (90%-ийн түвшинд) 
утгуудыг харуулав.

Зээлийн өсөлт нь төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг 4 үе (улирал) –ийн дараагаас 
эхлэн сулруулах нөлөөг үзүүлж байна. Зээл 1 хувиар өсөхөд төгрөгийн нэрлэсэн 
ханш нь 4 үеийн дараа 0.04 хувиар суларч, цаашид сулралт нь 3 үеийн турш 
үргэлжлэхээр байна. Ханшийн зээлээс хамаарсан мэдрэмж маш бага байгаа нь 
ханшийг валютын нөөцөөр зохицуулж ирсэнтэй холбоотой байж болох юм. 

Зураг 20. нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн 
зээлийн өсөлтөнд үзүүлж буй хариу үйлдэл

Зураг 21. нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн 
зээлийн өсөлтөөс хамаарсан мэдрэмж

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол Санамж: Будагдсан багануудад статистикийн 
хувьд ач холбогдолтой (90%-ийн түвшинд) 
утгуудыг харуулав.

2.2. Санхүүгийн программчлалын загварчлал болон үр дүн

2.2.1. Загварчлал

Загварын ерөнхий шинж нь тодорхой нэг эдийн засгийн онолыг даган мөрдөхөөс 
илүүтэйгээр тухайн улсын онцлог, өнгөрсөн үеийн эдийн засгийн байдал болон 
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салбар хоорондын уялдаан дээр үндэслэн бодлогын нөлөөллийг тусгаж, богино 
болон дунд хугацааны таамаглалыг хийх боломжтой юм. 

Загвар дахь эгзоген хувьсагчдыг таамаглаж загварт оруулах бөгөөд эндоген 
хувьсагчид нь загвараас тодорхойлогдоно. Эгзоген хувьсагчдыг тухайн 
эдийн засгийн байдал, бусад мэдээллүүд дээр үндэслэн эконометрикийн арга, 
аргачлалуудаар таамаглана. 

Уг загвар нь санхүүгийн болон мөнгөний сектор, гадаад сектор, төсвийн тэнцэл 
болон бодит секторуудаас бүрдэх бөгөөд доорх тэгшитгэл (2)-(6)-д сектор 
хоорондын уялдаа холбоог харууллаа89. 

Бодит сектор:

(2)

Төлбөрийн тэнцэл:

(3)

Төсвийн тэнцэл:

(4)

Мөнгөний сектор

(5)

Хувийн сектор

(6)

2.2.2. үр дүн

2014 оны I улирал хүртэлх тоон өгөгдөл дээр суурилан 2014 оны эдийн засгийн 
төлөвийг санхүүгийн программчлалаар тодорхойллоо. Ингэхдээ зарим экзоген 
хувьсагчдыг эконометрикийн үнэлгээн дээр тулгуурлан 2000 оны I улирлаас 2014 
оны I улирлын хоорондох тоон өгөгдлийг ашиглан тооцсон.

Бусад хүчин зүйлс тогтмол буюу өнөөгийн түвшинд байна гэж таамаглан 
зээлийн өсөлтийг 10-20% хүртэл бууруулан хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийг тодорхойлов. 

89 Загварын дэлгэрэнгүйг: IMF, 1998. “A Model for Financial Programming”, IMF Working paper series 98/80, G. 
Mikkelsen. 
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хүснэгт 1. Бодит сектор

   Бодит ДНБ 12.6 11.6 10.3 9.4 8.5
        Дотоодын эрэлт (% ДНБ) 34.2 15.2 0.7 -3.6 -8.4
        Цэвэр экспорт  (% ДНБ) -21.6 -3.6 9.7 13.1 16.9
   Хэрэглээний үнийн индекс (eop) 14.2 11.2 15.4 14.4 13.5
   Төгрөг/U.S. дундаж, хугацааны эцэст 1,392.1 1,659.3 1,980.0 1,962.4 1,944.9
   Төгрөг/U.S. доллар, хугацааны дундаж 1,396.1 1,674.6 1,980.0 1,962.4 1,944.9

(Жилийн өөрчлөлтийн хувь)

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Зээлийн өсөлтийг 10%-иар бууруулахад эдийн засгийн өсөлт 9.4%, инфляци 
14.4%, төгрөгтэй харьцах ам.долларын ханш 1962-д хүрэх төлөвтэй байна. Харин 
зээлийн өсөлтийг 20% бууруулах буюу хөтөлбөрийг зогсоовол эдийн засгийн 
өсөлт 8.5%, инфляцийн түвшин 13.5%-д хүрэхээр байна. 

хүснэгт 2. гадаад сектор

    Экспорт, f.o.b. 4,384.7 4,269.1 5,459.5 5,430.7 5,402.4
    Импорт, c.i.f. 5,938.0 5,589.6 5,665.6 5,511.1 5,335.4
    Урсгал тэнцэл -3,362.3 -3,192.0 -1,827.5 -1,659.8 -1,463.9
          % ДНБ -32.2 -29.1 -17.5 -16.0 -14.1
    Төлбөрийн тэнцэл 1,705.0 -1,867.3 -895.0 -708.7 -492.9
          % ДНБ 16.3 -17.0 -8.6 -6.8 -4.8
    Гадаад валютын нөөц 3,629.9 1,193.0 298.0 484.3 700.1
          Импортыг хангах нөөц /7 хоног/ 5.4 1.9 0.5 0.8 1.2

(сая доллар)

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Зээлийн өсөлтийг 10-20% бууруулахад экспортын хэмжээнд үзүүлэх нөлөөлөл 
нь харьцангуй бага байгаа бөгөөд импортын хэрэглээтэй манай улсын хувьд 
импортын хэмжээ буурах хандлага ажиглагдаж байна. Зээлийн өсөлтийг 20%-
иар бууруулснаар гадаад валютын цэвэр албан нөөц хөтөлбөртэй үеийнхтэй 
харьцуулахад 400 сая доллараар илүү байх магадлалтай. 
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хүснэгт 3. Төсвийн тэнцэл

    Төсвийн орлого 33.3 32.0 25.4 25.4 25.4
    Зардал ба цэвэр зээл 40.6 33.6 33.1 33.4 33.7
           Урсгал зардал 30.5 24.8 25.8 26.0 26.2
           Хөрөнгийн зардал 9.5 7.9 6.8 6.9 7.0
           Эргэж төлөгдөх цэвэр зээл 0.6 0.9 0.5 0.5 0.5
    Урсгал тэнцэл -7.5 -1.6 -7.7 -8.0 -8.3
    Төсвийн тэнцэл -7.3 -1.6 -7.7 -8.0 -8.3

(% ДНБ)

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

хүснэгт 4. мөнгөний сектор

    Нийт мөнгө 18.8 24.1 35.8 35.4 34.9
      Гадаад цэвэр актив 43.5 -78.5 -37.6 0.5 44.0
      Дотоод цэвэр зээл -2.3 135.8 43.6 39.5 34.9
          Засгийн газрын цэвэр зээл 121.8 -65.9 -166.0 -169.3 -172.8
          Зээлийн өрийн үлдэгдэл 23.9 54.1 24.0 14.7 4.5
    Эргэлтийн хурд 2.1 2.2 1.9 1.8 1.8

(Жилийн өөрчлөлтийн хувь)

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

2.3. харьцуулсан үр дүн

Вектор авторегрессив загвар (ВАР) болон санхүүгийн программчлал (СП) –
ын аргачлалыг ашиглан хөтөлбөртэй болон хөтөлбөргүй хувилбараар хийсэн 
таамаглалуудыг харьцуулан харуулав. 

Bектор авторегресс Санхүүгийн программчлал
2013 2014 2014 2014 2014

 Хөтөлбөр-
тэй

Хөтөлбөр-
гүй Зөрүү Хөтөлбөр-

тэй
Хөтөлбөр-

гүй Зөрүү

ДНБ-ий 
өсөлт, % 11.6 7.0 4.3 -2.7 10.3 8.5 -1.8

Инфляци, 
% 11.2 19.0 17.1 -1.9 15.4 13.5 -1.9

Ханш 
(₮/$), төг 1659.3 1942.0 1936.8 -5.2 1980.0 1944.9 -35.1

ДНБ-ий өсөлт 2014 оны эцэст ВАР загвараар хөтөлбөргүй үед 4.3% болж 
хөтөлбөртэй үеийнхээс 2.7 нэгж хувиар буурахаар байгаа бол СП-ын аргаар 
хөтөлбөргүй үед 8.5% болж 1.8 нэгж хувиар буурахаар байна. 
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Инфляци 2014 оны эцэст ВАР загвараар хөтөлбөргүй үед 17.1% болж 
хөтөлбөртэй үеийнхээс 1.9 нэгж хувиар буурахаар байгаа бол СП-ын аргаар 
хөтөлбөргүй үед 13.5% болж мөн 1.9 нэгж хувиар буурахаар байна. 

Ам.долларын ханш 2014 оны эцэст ВАР загвараар хөтөлбөргүй үед 1942 төгрөг 
болж хөтөлбөртэй үеийнхээс 5.2 төгрөөр чангарахаар байгаа бол СП-ын аргаар 
хөтөлбөргүй үед 1945 төгрөг болж 35 төгрөгөөр чангарахаар байна. 

ДүгнэлТ, цААШИД АвАх АРгА хэмЖээ

Уг судалгаагаар “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийн нөлөөг вектор авторегрессив 
болон ОУВС-ийн боловсруулсан санхүүгийн программчлалын аргачлалыг 
ашиглан судлав. Судалгааны үр дүнгээр эдийн засгийн гадаад болон дотоод 
хүчин зүйлсийг өнөөгийн түвшинд байна гэж үзвэл хөтөлбөрийг цаашид 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх нь дотоодын үйлдвэрлэлийг сааруулах, төгрөгийн 
ханшийг сулруулах, үнийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх магадлал өндөр байна.

Судалгаанаас харахад “хөтөлбөр” нь богино хугацаанд үр дүнгээ өгч, харин 
өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөлд дунд болон урт хугацаанд үр дүнгээ үгүйсгэх, 
улмаар сөрөг нөлөөг үзүүлж болзошгүй байна. Хөтөлбөрийн санхүүжилтийг 
зогсоовол 2014 оны эцэст хөтөлбөртэй үеийнхээс эдийн засгийн өсөлт саарч, 
инфляцийн түвшин буурч, төгрөгийн ханш бага зэрэг чангарч, импорт буурахаар 
байна. 

Хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийг зөвхөн зээлийн сувгаар 
дамжуулан судлах нь өрөөсгөл бөгөөд хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн олон 
зохицуулалтын арга хэмжээнүүдийн үр дүнг бүрэн тусгаж чадахгүй юм. Тиймээс 
цаашдын судалгааны ажлуудад үүнийг анхаарах нь зүйтэй. 

Хөтөлбөрийн санхүүжилтийг зогсоох нь богино хугацаанд эдийн засгийн 
өсөлтийг сааруулах хэдий ч үнэ болон төгрөгийн ханшийг тогтворжуулж дунд 
хугацаандаа эдийн засгийг эргэн сэргээхээр үр дүн харагдлаа.

Ипотекийн зээлээс бусад хөтөлбөрийн зээлүүдийг банкуудын эх үүсвэрээр 
санхүүжүүлснээр, санхүүгийн зуучлалыг гүнзгийрүүлж, зээлийн үйл ажиллагааг 
зах зээлийн горимд шилжүүлэх боломжтой. 

Ипотекийн зах зээлийг тусгай фондоор сан байгуулж, сангийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх бөгөөд ипотекийн зээлийн хэмжээг эдийн засгийн нөхцөл 
байдалтай уялдуулах, зохистой түвшинд байлгах шаардлагатай байна.
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Танилцуулга

Монгол улсын экспортын 80 орчим хувийг чулуун нүүрс, зэсийн баяжмал, 
төмрийн хүдэр алт гэсэн түүхий эд бүрдүүлдэг бөгөөд эдгээрийн үнэ эдийн засагт 
чухал нөлөө үзүүлдэг. Зэсийн баяжмал, алт манай улсын экспортын гол орлогыг 
авчирдаг байсан бол сүүлийн үед чулуун нүүрс ихэнх орлогыг бүрдүүлэх болсон. 
2010 онд нүүрсний дэлхийн зах зээлийн үнэ өссөнтэй холбоотой манай улсын 
нүүрсний экспорт гадаад худалдаанд голлох нөлөө үзүүлж байсан бол 2013 онд 
нүүрсний үнэ буурснаас экспортын орлого огцом унаж, гадаад худалдааны тэнцэл 
өндөр алдагдалтай гарсан. 

Энэ судалгааны зорилго нь манай улсын экспортын гол түүхий эд болох зэс, 
нүүрс, алт, төмрийн хүдрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг бүтцийн вектор 
авторегрессийн аргаар судлахад оршино. 

Ерөнхийдөө экспортын түүхий эдийн үнэ өссөнөөр гадаад худалдааны тэнцэл 
сайжирч улмаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн нэмэгдүүлж, төсвийн зардлыг 
өсгөж улмаар инфляци хүүд нөлөөлөх магадлалтай. Эдгээр нөлөөллийг зэс, 
нүүрс, төмрийн хүдэр, алт тус бүрээр болон экспортын нийт үнээр судлахыг 
оролдсон. 

Судалгаандаа бүтцийн вектор авторегрессийн аргыг ашиглан экспортын гол 
түүхий эдийн үнийн шокуудыг тодорхойлж, эдгээр шокуудын хариу үйлдлийн 
функцуудыг тооцож эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг харууллаа. Түүнчлэн 
өнгөрсөн үеийн болон ирээдүйн вариацын задаргаагаар макро эдийн засгийн гол 
хувьсагчуудын хэдэн хувийг тайлбарлаж байгааг тооцоолсон. 

Dungey Pagan нар (2000, 2009) бүтцийн вектор авторегресс загвар ашиглан 
Австралийн худалдааны нөхцлийн шокийг судалсан. Jaaskela, Smith (2011), 
Gulbrandsan (2013) нар худалдааны нөхцлийн шокийг эх үүсвэрээр нь задалбал 
инфляци, бодит ханш, хүүнд өөр өөр нөлөөлдгийг харуулсан. Mendosa (1995), 
Kose (2002) нар динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар ашиглан 
худалдааны нөхцлийн шок нь хөгжиж буй орнуудын ДНБ-ий хэлбэлзлийн 50 
орчим хувийг тайлбарлаж болохыг харуулсан. 

Экспортын үнийн эерэг шок нь сангийн мөчлөг дагасан бодлогоос шалтгаалан 
ерөнхийдөө инфляцийг өсгөж, ханшийг сулруулж байна. Энэ нь эргээд бодлогын 
хүү өндөр байх гол шалтгаан болж байна.

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн 
эх үүсвэрээс шалтгаалж байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокоос үүдэн 
дэлхийн ДНБ, манай улсын экспорт болон импортын үнэ өсч байна. Үүнтэй 
холбоотойгоор төсвийн тэлсэн бодлого явуулсны улмаас ДНБ өсч, улмаар 
инфляци нэмэгдэж байна. 

Түүхий эдийн захын шок инфляцид бараг нөлөөлөхгүй бол даяарчлалын шок бага 
зэргийн нөлөөтэй байна.
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Хэлбэлзлийн задаргаанаас харахад экспортын үнийн шок хэрэглээний барааны 
үнэ 50 орчим хувийг тайлбарлаж байна. Харин түүхий эд тус бүрээр авч үзвэл 
зэсийн үнэтэй харьцуулахад алт, нүүрс, төмрийн хүдрийн шок үнийн хэлбэлзлийг 
илүү сайн тайлбарлаж байна.

Судалгааны ажил 4 хэсгээс бүрдэнэ. 2-р хэсэгт динамик стохастик ерөнхий 
тэнцвэрийн загварын талаар талаар тайлбарласан. 3-р хэсэгт судалгааны үр дүнг 
танилцуулж сүүлийн хэсэгт дүгнэлтийг орууллаа.

1. ОнОлын загвар: Динамик сТОхасТик ерөнхий 
Тэнцвэрийн загвар

Судалгаанд ашиглаж байгаа загвар Medina ба Sото (2007, 2014)-ийн 
загвартай төстэй. Энэ загвар нь дотоод 2 сектороос бүрдэнэ. Эхний сектор нь 
бүтээгдэхүүнээ дотооддоо зарж, мөн гадаад руу экспорт хийнэ. Нөгөө сектор 
нь түүхий эд үйлдвэрлэх бөгөөд бүгдийг экспортлоно. Ялгаатай дотоодын бараа 
үйлдвэрлэж байгаа компани капитал болон хөдөлмөр гэсэн 2 орцтой, тогтмол 
өгөөжтэй технологийг ашиглана. Хэрэглэгчид 2 төрлийн байна: Рикардо болон 
Рикардо-ийн бус Хөрөнгө оруулалт хийх нь нэмэгдэл зардалтай (adjustment cost). 
Үнэ болон нэрлэсэн цалин Calvo хэлбэрээр өөрчлөгддөг.

A. өрх гэр 

Өрх гэр j ийн хүлээгдэж буй ханамжийн функц: 

 

Үүнд: - хөдөлмөр,  - хэрэглээ,  -мөнгө

 

Үүнд: - дотоодын бараа,  - импортын бараа

A1. өрхийн төсвийн хязгаарлалт

Ricardo-ийн өрх гэр
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Ricardo-ийн бус өрх гэр
 

Үүнд:  -цалин,  -ашиг,  -татвар  -гадаад бонд, -

дотоод бонд  -нэрлэсэн ханш, -дотоод бондны үнэ

A.2 хөдөлмөрийн нийлүүлэлт ба цалин
 

 

Нийт цалингийн индекс

 

в. хөрөнгө оруулалт ба капитал 

Хөрөнгө оруулалт дотоод гадаад бараануудаас бүрэлдэнэ: 

 

Төлөөлөгч аж ахуйн нэгж ашигаа мах утгатай болгоно:

 

subject to  

Үүнд: - капитал, δ -элэгдлийн хувь, -рент

с. Дотоодын үйлдвэрлэл

Дотоод болон гадаад эрэлт:

 

 

Нийт эрэлт:
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Үйлдвэрлэлийн функц:

 

D. импортын бараа

Импортын бараа   –ийн эрэлт:

 

E. Түүхий эд ба гадаад сектор

Түүхий эдийн дотоод үнэ:

 

Түүхийн эдийн үнийг AR(1)-ээр загварчилсан:

 

Бодит ханшийн тодорхойлолт:

 

Дотоодын барааны гадаад эрэлт:

 

F. мөнгө болон сангийн бодлого

Мөнгөний бодлогын хүүгийн дүрэм: 

 

Сангийн бодлогын дүрэм:

 

Үүнд: -түүхий эдийн орлогоос орох хувь -өрийн үйлчилгээ (ДНБ %)  
- татварын хувь
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C. Түүхий эдийн үнийн эерэг шоконд үзүүлэх загварын импульсийн 
хариу функц

Түүхий эдийн эерэг шокийн улмаас төсвийн орлого нэмэгдэж улмаар Засгийн 
газар 2 сонголттой тулгарна : 

• Төсвийн хэмнэлттэй бодлого 
• Төсвийн мөчлөг дагасан тэлэлттэй бодлого

Төсвийн тэлэлттэй бодлогын үед ДНБ харьцангуй өндөр өсч улмаар инфляци 
нэмэгдэж байна.
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Төсвийн тэлсэн бодлоготой үед инфляци өссөн учир Төв банк бодлогын хүүгээ 
өсгөж байна. Төсвийн алдагдлыг ДНБ –тэй харьцуулсан хувь 2 бодлогын хувьд 
адилхан байна.

2. суДалгааны үр Дүн

2000 оны I улирлаас 2013 оны IV улирал хүртэлх экспортын үнийн индекс, бодит 
ДНБ, хэрэглээний үнийн индекс, төгрөг ам. долларын ханш, Төв банкны үнэт 
цаасны хүү, засгийн газрын төсвийн зардлын өгөгдлүүдийг ашигласан бүтцийн 
вектор авторегресс аргаар тооцоолол хийсэн. Бүтцийн вектор авторегресс 
загварыг дараах тэгшитгэлээр илэрхийлж болно:
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зураг 1. экспортын үнийн эерэг шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функц
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Экспортын үнийн эерэг шоктой үед ЗГ төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэн улмаар ДНБ 
өсч, төгрөгийн ханш сулран инфляцийн дарамтыг бий болгож байна. Төв банк 
инфляци өссөний улмаас бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлж байна.

зураг 2. хэрэглээний барааны үнийн индексийн ерөнхий хандлагаас хазайх 
хэлбэлзэл

2001-2007 онуудад экспортын үнийн шок сөрөг байсан нь инфляцийн түвшин 
нам доор байхад нөлөөлсөн бол 2011-2013 онуудад экспортын үнийн эерэг 
шокийн улмаас төсөв тэлж инфляци өссөн байна.
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зураг 3. хэрэглээний барааны үнийн индексийн ерөнхий хандлагаас хазайх 
хэлбэлзэл (түүхий эд тус бүрээр)

Зургаас харахад алтны болон нүүрсний үнийн шок үнийн хэлбэлзэлд хүчтэй 
нөлөөлж байхад зэсийн болон төмрийн хүдрийнх харьцангуй сул байна.

хүснэгт 1. хэрэглээний барааны үнийн индексийн хэлбэлзлийн задаргаа (%)
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Хэлбэлзлийн задаргаанаас харахад үнийн хэлбэлзлийн 50 орчим хувийг 
экспортын нийн шок тайлбарлаж байна (Хүснэгт 1). Харин түүхий эд тус бүрээр 
авч үзвэл зэсийн үнэтэй харьцуулахад алт, нүүрс, төмрийн хүдрийн шок үнийн 
хэлбэлзлийг илүү сайн тайлбарлаж байна. 

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн эх 
үүсвэрүүдээс шалтгаалж өөр өөр байх боломжтой. Экспортын үнийн шокийн эх 
үүсвэрийг 3 төрлийн байхаар Uhlig (2005)-ийн аргыг ашиглан импульсийн хариу 
үйлдлийн функцийн тэмдэгт хязгаарлалт хийх байдлаар таньсан (Хүснэгт 2-ыг 
үзнэ үү). 

хүснэгт 2. экспортын үнийн шокийн эх үүсвэр

 
Тэмдэглэл: (+) тэмдэг өсөлтийг, (- ) тэмдэг бууралтыг харуулна.

Экспортын шокуудын эх үүсвэрийг дараах байдлаах таньсан:
• Дэлхийн эрэлтийн шок: Экспорт болон импортын үнэ нэмэгдэж дэлхийн ДНБ 

өснө.
• Түүхий эдийн захын шок: тухайн түүхий эдийн захын үнэ өсч, дэлхийн ДНБ 

буурна.
• Даяарчлалын шок: экспортын үнэ нэмэгдэн импортын үнэ буурч, дэлхийн 

ДНБ өснө 
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зураг 4. Дэлхийн эрэлтийн шок

зураг 5. Түүхий эдийн зах зээлийн шок

Responses to CMarket shock
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зураг 6. Даяарчлалын шок

Responses to CMarket shock

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн эх 
үүсвэрээс шалтгаалж байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокоос үүдэн дэлхийн ДНБ, 
манай улсын экспорт болон импортын үнэ өсч байна. Үүнтэй холбоотойгоор төсвийн 
тэлсэн бодлого явуулсны улмаас ДНБ өсч, улмаар инфляци нэмэгдэж байна. Харин 
түүхий эдийн захын шок инфляцид бараг нөлөөлөхгүй бол даяарчлалын шок бага 
зэргийн нөлөөтэй байна. 

Экспортын үнийн ханшид үзүүлэх нөлөөлөл нь бас шокийн эх үүсвэрээс хамааран өөр 
өөр байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шок ханшийг сулруулж байхад даяарчлалын 
шок чангаруулж байна. Харин түүхийн эдийн зах зээлийн шок бараг нөлөөгүй.

Экспортын үнийн экспортод үзүүлэх нөлөөлөл нь шокийнхоо эх үүсвэрээс 
шалтгаалан харилцан адилгүй байна. Дэлхийн эрэлтийн шок экспортыг хүчтэй 
өсгөж байхад харин даяарчлалын шокийн нөлөө сул байна. Харин түүхийн эдийн 
зах зээлийн шок бараг нөлөөгүй.

Экспортын үнийн төсвийн зардалд үзүүлэх нөлөөлөл нь бас шокийн эх үүсвэрээс 
хамааран ялгаатай байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокийн төсвийн зардалд 
үзүүлэх нөлөө хүчтэй байхад харин даяарчлалын шокийн нөлөө сул байна. Харин 
түүхийн эдийн зах зээлийн шок нөлөө үзүүлэхгүй байна.
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ДүгнэлТ

Экспортын үнийн эерэг шок нь сангийн мөчлөг дагасан бодлогоос шалтгаалан 
ерөнхийдөө инфляцийг өсгөж, ханшийг сулруулж байна. Энэ нь эргээд бодлогын 
хүү өндөр байх гол шалтгаан болж байна. 

2001-2007 онуудад экспортын үнэ харьцангуй тогтвортой байсан нь инфляцийн 
түвшин нам доор байхад нөлөөлсөн бол 2011-2013 онуудад экспортын үнийн 
өсөлтийн улмаас төсвийн тэлэлттэй холбоотойгоор инфляци өндөр байна

Алтны болон нүүрсний үнийн шок инфляцийн хэлбэлзэлд хүчтэй нөлөөлж 
байхад зэсийн болон төмрийн хүдрийнх харьцангуй сул байна.

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн 
эх үүсвэрээс шалтгаалж байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокоос үүдэн 
дэлхийн ДНБ, манай улсын экспорт болон импортын үнэ өсч байна. Үүнтэй 
холбоотойгоор төсвийн тэлсэн бодлого явуулсны улмаас ДНБ өсч, улмаар 
инфляци нэмэгдэж байна. 

Түүхий эдийн захын шок инфляцид бараг нөлөөлөхгүй бол даяарчлалын шок бага 
зэргийн нөлөөтэй байна.

Хэлбэлзлийн задаргаанаас харахад экспортын үнийн шок хэрэглээний барааны 
үнийн хэлбэлзлийн 50 орчим хувийг тайлбарлаж байна. Харин түүхий эд тус 
бүрээр авч үзвэл зэсийн үнэтэй харьцуулахад алт, нүүрс, төмрийн хүдрийн шок 
үнийн хэлбэлзлийг илүү сайн тайлбарлаж байна.

Экспортын үнийн эерэг шоктой үед сангийн бодлого нь бизнесийн мөчлөгийг 
дагасан бус хэмнэх бодлого явуулах нь зохистой юм. Тухайлбал экспортоос олсон 
орлогын тодорхой хувийг нөөцлөн хадгалах хэрэгтэй.

Эдийн засгийн мөчлөг сөрсөн сангийн бодлого явуулахдаа урсгал зардал бус урт 
хугацааны хөрөнгө оруулалтанд чиглэсэн бодлого явуулах нь зүйтэй.
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Оршил

Жижиг эдийн засагтай, гадаад худалдаа нь нээлттэй, импортын хэрэглээнээс 
хараат манай орны хувьд дотоодын үнийн өсөлт нь импортоос ихээхэн 
хамааралтай байдаг. Тухайлбал: төгрөгийн ханш сулрах, импортын барааны 
дэлхийн зах зээл дээрх үнэ өсөх (хүнсний бүтээгдэхүүн, шатахуун), дотоодод 
импортын барааны хомсдол бий болох (хүнсний бүтээгдэхүүн, шатахуун, 
барилгын материал гэх мэт) зэрэг нь дотоодын үнийн өсөлтөд нөлөөлөх 
боломжтой. 

Иймээс валютын ханш, импортын үнэ болон импортын барааны хомсдол 
нь инфляцид хэрхэн нөлөөлж буйг судлан тогтоох нь инфляцийг бууруулах 
цаашлаад дунд болон урт хугацаанд нам түвшинд, тогтвортой байлгах бодлого 
хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Энэхүү судалгааны ажлаар төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах ханш болон импортын үнэ нь (дэлхийн зах зээл дээрх үнэ) 
дотоодын бараа, бүтээгдэхүүний үнэд шууд болон шууд бусаар хэрхэн нөлөө 
үзүүлж буйг бүтцийн вектор авторегрессив загварыг (recursive VAR) ашиглан 
хариу үйлдлийн функцээр тооцохыг зорьсон болно.

Валютын ханшийн дамжих нөлөөг шалгасан судалгааны ажлуудыг ерөнхий 
гурван төрөлд хуваан авч үзэж болдог. Эхний төрөлд валютын ханшийн 
дамжих нөлөө нь тухайлсан аж үйлдвэрийн салбаруудын импортолж буй бараа, 
бүтээгдэхүүний үнэд хэрхэн нөлөөлж буйг судалдаг бол дараагийн төрлийн 
судалгааны ажлууд нь (Klitgaard, 1999; Hooper, P. and Mann, L.C., 1989, 1989) 
нийт импортын үнэд үзүүлэх нөлөөг судалдаг (Hooper, P. and Mann, L.C., 1989, 
1989), (Campa, M.J. and Goldberg, L.S., 2005). Харин эцсийн төрөлд валютын 
ханшийн дамжих нөлөөг дотоодын буюу хэрэглээний үнэд хэрхэн нөлөө үзүүлж 
буйг шалгасан судалгааны ажлууд багтдаг. Манай орны хувьд Д.Ган-Очир 
төгрөгийн нэрлэсэн ханш ба инфляцийн харилцан хамаарлыг судалсан (Д.Ган-
Очир, 2010) бол П.Авралт-Од, Б.Даваадалай нар нь 2010 онд хийсэн судалгааны 
ажилдаа валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх асимметр нөлөөг шалгасан байдаг. 

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах бүтэцтэй. Хоёрдугаар бүлэгт валютын 
ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг шалгасан олон улсад болон Монголд 
хийгдсэн судалгаануудын талаар тоймлох бол гуравдугаар бүлэгт арга, 
аргачлалын талаар тайлбарлана. Харин дөрөвдүгээр бүлэгт эмпирик шинжилгээг 
гүйцэтгэх бол тавдугаар бүлэгт дүгнэлт, саналыг танилцуулна. 
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1. суДлагДсан байДал

Энэхүү бүлэгт уг сэдвийн хүрээнд олон улсын түвшинд болон Монгол улсад 
хийгдсэн судалгааны ажлуудын талаар тоймлон авч үзлээ. Валютын ханшийн 
инфляцид үзүүлж буй дамжих нөлөө нь хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудын 
хувьд эмпирик байдлаар ихээхэн судлагдсан байдаг. Тухайлбал Жонаттон 
МкКарти 2006 оны ажилдаа аж үйлдвэржсэн орнууд болох АНУ, Япон, Герман, 
Франц, Их британи, Бельги, Голланд, Швед, Швейцарь зэрэг орнуудын хувьд 
валютын ханшийн дотоодын үнэд үзүүлэх нөлөөг шалгасан байдаг. Уг судалгааны 
ажилдаа шатахууны үнэ, үйлдвэрлэлийн зөрүү (GDP gap), нэрлэсэн ханш, хүүний 
түвшин, аж үйлдвэрийн үнийн индекс, хэрэглээний үнийн индекс, мөнгөний 
нийлүүлэлт гэсэн үзүүлэлтүүдийн хувьд вектор авторегрессив загварын үнэлгээг 
хийж аж үйлдвэржсэн орнуудын хувьд валютын ханшийн дотоодын инфляцид 
үзүүлэх нөлөө харьцангуй бага байсан бол импортын үнэ дотоодын инфляцид 
хүчтэй нөлөөлж байна гэсэн үр дүнд хүрсэн байдаг (McCarthy, 2006).

Марио Мараззи болон Александр Ротенбегр нар нь 2006 оны ажилдаа Их 
долоогийн орнуудын хувьд импортын үнэ болон хэрэглээний үнийн хувьд 
дамжих нөлөөг шалгасан. Уг судалгаагаар зарим орнуудын хувьд валютын 
ханшинд үзүүлэх импортын үнийн хариу үйлдлийн хувьд 1970-1980 оны 
хооронд дотоодын валютын ханшийн 10%-ийн сулралт нь импортын үнийг 
ойролцоогоор 7 орчим хувиар өсгөдөг байсан бол 1990-2004 оны хооронд энэхүү 
нөлөөлөл нь буурч импортын үнийг 4%-иар өсгөдөг гэсэн үр дүнд хүрсэн. Мөн 
эдгээр бүх орнуудын хувьд валютын ханшийн хэрэглээний үнэд үзүүлэх нөлөө 
буурах хандлагатай болсон ба дотоодын валютын ханшийн 10%-ийн сулралт 
нь хэрэглээний үнийг 2 орчим хувиар өсгөж байсан бол сүүлийн 15 жилд бараг 
нөлөөгүй буюу нейтраль шинжтэй болсныг уг судалгаагаараа харуулсан (Jane E. 
Ihrig, 2006).

Ринкон 2000 оны ажилдаа Иохансений аргачлалын хүрээнд дамжин өнгөрөх 
нөлөөг Колумб улсын хувьд судалсан байдаг. Тэрээр 1980-аас 1988 оны 
хоорондох сарын өгөгдөлд тулгуурлан эконометрик үнэлгээг хийжээ. Уг 
судалгааны үр дүнгээр валютын ханшийн өөрчлөлд үзүүлж буй импорт, 
экспортын үнийн мэдрэмж нь харгалзан 0.84, 0.61 байсан ба валютын ханшийн 
урт хугацаанд хэрэглээний үнэд үзүүлж буй шууд нөлөө 0.84 гэж тооцсон байна 
(Rincon, 2000). 

Алью болон Якубу нар нь 2008 оны ажилдаа Нигер улсын хувьд валютын 
ханшийн хэрэглээний үнэ болон импортын үнэд хэрхэн нөлөө үзүүлж буй 1986-
2007 оны хугацааны хоорондох өгөгдлийг ашиглан судалсан. Уг судалгааны 
ажлаар валютын ханшийн дамжих нөлөө нь импортын үнэд хэрэглээний үнээс 
харьцангуй өндөр нөлөө үзүүлдэг буюу валютын ханшийн 1%-ийн шок нь 
импортын үнийг 14.3%-иар өсгөдөг бол хэрэглээний үнэд 10.5%-ийн нөлөө 
үзүүлж байна гэж тооцоолсон (Aliyu S.U.R Yakubu M.U, Sanni G.K & Duke 
O.O, 2008). Мөн тус улсын хувьд Адитилое 2010 онд валютын ханш болон 
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хэрэглээний үнийн индексийн харилцан хамаарлыг шалгажээ. Тэрээр корреляци 
болон Гранжерийн учир шалтгааны тестийг ашиглан валютын ханш болон 
хэрэглээний үнийн индексийн хоорондох хамаарлыг харуулсан (Adetiloye, 2010). 

Шиаонвен Жин нь 2012 оны Хятад улсын хувьд валютын ханшийн дамжих нөлөө 
болон мөнгөний бодлогын харилцан хамаарлыг шугаман болон вектор авто 
регрессив загварыг ашиглан судалсан. Тус судалгааны ажлаар шугаман загварын 
хувьд нэрлэсэн үйлчилж буй валютын ханшийн 1%-ийн чангаралт нь хэрэглээний 
үнийн индексийг 0.13%, аж үйлдвэрийн үнийн индексийг 0.49%-иар бууруулж 
байна. харин вектор авторегрессив загварын хувьд шугаман загварын үр дүнтэй 
нийцтэй бөгөөд аж үйлдвэрийн үнийн индекст үзүүлэх нөлөө хэрэглээний үнийн 
индекст үзүүлэх нөлөөгөөр харьцангуй өндөр байна гэсэн үр дүн хүрсэн байдаг 
(Jin, 2012). 

Манай улсын хувьд валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг Д.Ган-Очир 
“Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах нэрлэсэн ханш ба инфляцийн харилцан 
хамаарал” гэсэн судалгааны ажилдаа шалгасан байдаг. Уг судалгааны ажилд 
1998.1 – 2009.7 сарын хоорондох өгөгдлийг ашиглан шатахууны үнийн индекс, 
ДНБ, нэрлэсэн ханш, хэрэглээний үнийн индекс, M1 гэсэн үзүүлэлтүүдийн хувьд 
SVAR аргачлалаар валютын ханшийн дамжих нөлөөг тооцсон. Уг судалгаагаар 
төгрөгийн ханш 6, 12, 18 сарын хугацаанд 10%-иар сулрах тохиолдолд 
хэрэглээний үнийн индекс харгалзан 4.8, 5.8, 6.3 хувиар өсч байна харин 
хэрэглээний үнийн индекс 6, 12, 18 сарын хугацаанд 10%-иар өсөх тохиолдолд 
ханш дунджаар 4.2, 3.0, 3.3%-иар сулардаг гэсэн үр дүнд хүрсэн (Д.Ган-Очир, 
2010).

Харин П.Авралт-Од, Б.Даваадалай нар нь 2010 онд хийсэн судалгааны ажилдаа 
валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх асимметр нөлөөг шалгасан байдаг. Уг 
судалгааны ажлаар ханшийн чангаралт, сулралтыг салган авч үзээгүй үед ханш 
6, 12, 18 сарын хугацаанд 10%-иар өөрчлөгдөх тохиолдолд хэрэглээний үнийн 
индекс харгалзан дунджаар 3.1, 3.9, 4.1%-иар өөрчлөгдөж байна, төгрөгийн ханш 
3, 6, 12 сарын хугацаанд 10%-иар сулрах тохиолдолд хэрэглээний үнийн индекс 
харгалзан дунджаар 7.0, 5.8, 5.5%-иар өсч байгаа бол төгрөгийн ханш чангарах 
тохиолдолд үнэ төдийлөн буурдаггүй байна гэжээ (П.Авралт-Од Б.Даваадалай, 
2010). Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөний талаарх олон улсад 
хийгдсэн бусад судалгааны ажлуудыг тоймлон хавсралт хэсэгт үзүүллээ 
(Хавсралт 1). 
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2. ОнОл, арга зүй

Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш, импортын үнэ болон импортын 
барааны хомсдол нь дотоодын инфляцид шууд болон шууд бус сувгуудаар 
дамжин нөлөөлнө гэж үздэг. (Laflachell, 1996). 

шууд сувгийн нөлөөгөөр импортын эцсийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь нийт 
инфляцид нөлөөлөх боломжтой. 

• Жишээ нь: Хувцас, гутал, элсэн чихэр, цагаан будаа, архи зэрэг эцсийн 
бүтээгдэхүүний үнэ өснө. 

шууд бус сувгийн нөлөөгөөр түүхий эд, машин, тоног төхөөрөмжийн үнийн 
өсөлт нь үйлдвэрлэлийн зардлыг нэмэгдүүлэх замаар дотоодын барааны үнэд 
нөлөөлдөг. Мөн импортыг орлох дотоодын барааны үнэд нөлөөлнө. 

• Жишээ нь: Гурил, ургамлын тос, сүү, цемент, бензин зэрэг зарим тохиолдолд 
түүхий эд болох импортын барааны үнэ өссөнөөр дотоодын талх, нарийн 
боов, сүүн бүтээгдэхүүн болон бусад бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх 
магадлалтай.

Импортын гурил, цементийн үнэ өссөнөөр дотоодын гурил, цементийн эрэлтийг 
нэмэгдүүлэх ба улмаар дотоодын барааны үнийг өсгөх боломжтой.

зураг 1. валютын ханш, импортын үнэ болон импортын барааны хомсдолын 
дотоодын инфляцид үзүүлэх нөлөөг харуулсан бүдүүвч зураг
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Энэхүү судалгааны ажилд валютын ханшийн инфляцид үзүүлж буй шууд болон 
шууд бус нөлөөг тооцоолохын тулд МкКарти 2000 оны ажилд тулгуурлан 
бүтцийн вектор авто регрессив (recursive VAR) загварыг90 ашигласан. Уг 
судалгаагаар Үндэсний статистикийн хорооноос тооцоолон гаргадаг хэрэглээний 
сагс дахь 329 бараа, бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон 
импортын бараа гэсэн ерөнхий хоёр хэсэгт хувааж тус бүрд индекс гаргах 
замаар валютын ханшийн шууд болон шууд бус нөлөөг шалгах юм. Уг загвар 
нь нэрлэсэн валютын ханш ext, хэрэглээний сагс дахь импортын барааны үнийн 
индекс imcpit, хэрэглээний сагс дахь дотоодын барааны үнийн индекс dcpit, 
бараа бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн үнийг илэрхийлэх импортын үнийн 
индекс ipt болон эрэлтийн шокын нөлөөг тусгах үүднээс нийт зээл гэсэн loont 
хувьсагчдыг авч үзсэн. 

Бүтцийн загварын үнэлгээг тэгшитгэл хэлбэрээр бичвэл:

Энд Et-1 [.] нь вектор авто регрессив систем дэхь дээрх таван хувьсагчдын 
хоцрогдлуудын шугаман хамаарлыг төлөөлүүлэн тэмдэглэсэн болно.  

90  Бүтцийн вектор авторегрессив загвар болгохын тулд Cholesky decomposition-ийг ашигласан. 
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3. шинжилгээний хэсэг

Үндэсний статистикийн хорооноос тооцоолон гаргадаг хэрэглээний сагс дахь 
329 бараа, бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон импортын 
бараа гэсэн ерөнхий хоёр хэсэгт хувааж тус бүрд шинэ индекс тооцоолох замаар 
валютын ханшийн шууд болон шууд бус нөлөөг шалгах талаар өмнөх бүлэгт 
дурьдсан. 

Энд:   нь нийт хэрэглээний үнийн индекс,   нь импортын барааны үнийн 
индекс,  дотоодын барааны үнийн индекс бол ,   нь импортын болон 
дотоодын барааны харгалзах хувийн жингүүд юм. Хэрэглээний сагс дахь 
нийт 329 барааг Төрөөс зохицуулалттай бараа (цахилгаан, ус, дулаан, их дээд 
сургуулийн төлбөр...), Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан бараа (мах, 
гурил, бензин зэрэг), импортын бараа болон бусад дотоодын бараа, үйлчилгээ 
гэсэн 4 бүлэгт хуваан авч үзэх боломжтой (Зураг 2). 

Зураг 2. Импортын барааны үнийн өсөлтийн нийт инфляцид үзүүлэх шууд нөлөө

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Засгийн газар, Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлэх өргөн хэрэглээний 
бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дэд хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 
нийлүүлэлтийн гаралтай инфляци 2012 оноос 2013 оны хагас хүртэл буурч 
байсан бол төгрөгийн ханшийн сулралтаас үүдэн импортын барааны (бензинээс 
бусад) үнэ өсөх хандлагатай болжээ. Дээрх зургаас харахад импортын барааны 
үнийн өсөлтийн нийт инфляцид үзүүлэх шууд нөлөө харьцангуй бага буюу 
сүүлийн 4 жилийн дунджаар (2010-2013 он) нийт инфляцийн 1/3-ийг (хэрэглээний 
сагсан дахь импортын барааны хувийн жингээр тооцвол 3.1%) импортын 
барааны инфляци бүрдүүлж байна.
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Өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнээ импортоор авдаг манай орны хувьд 
импортын барааны үнийн өсөлт нь түүхий эд материалын үнийн өсөлт, дотоодын 
орлох барааны үнийн өсөлт зэргээр дамжин дотоодын бараа, үйлчилгээний үнийг 
өсгөх магадлалтай байна (Зураг 3). 

зураг 3. импортын болон дотоодын 
барааны үнийн өсөлтийн хамаарал

зураг 4. импортын түүхий эдийн үнийн 
дотоодын барааны үнэд үзүүлэх нөлөө

Эх үүсвэр: ҮСХ Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Импортоор худалдан авдаг бензин (Л.Даваажаргал, “Шатахууны үнийн 
инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл” Монголбанк судалгааны товхимол-8) цагаан будаа 
зэрэг зарим тохиолдолд түүхий эд болох барааны үнийн өсөлт нь үйлдвэрлэлийн 
зардлаар дамжин дотоодын үнэд нөлөөлж байна (Зураг 4). 

зураг 5. Дотоодын барааны үнийн 
өсөлтийн импортын барааны үнэд 
үзүүлэх нөлөө

зураг 6. импортын барааны үнийн 
өсөлтийн түүнийг орлох дотоодын 
барааны үнэд үзүүлэх нөлөө

Эх үүсвэр: ҮСХ, Дэлхийн банк Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол
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Импортын барааны үнийн өсөлт (жишээ нь: тамхи) нь импортын барааны 
эрэлтийг бууруулж болох юм. Энэ нь дотоодын орлох барааны эрэлтийг 
нэмэгдүүлж улмаар үнэ өсөхөд нөлөөлж байх талтай (Зураг 6). 

Дотоодын барааны үнийн өсөлт нь мөн импортын барааны үнийн өсөлтөд нөлөөлөх 
боломжтой байна. Тухайлбал махны үнэ өсөх нь худалдан авагчдын зардлыг 
өсгөнө. Ингэснээр орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд импортын барааныхаа үнийг өсгөх 
магадлалтай (Зураг 5).

зураг 7. Төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш ба импортын барааны 
инфляци

зураг 8. Дэлхийн зах зээлийн үнэ ба 
дотоодын барааны үнэ.

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн сулралт импортын барааны үнийн 
өсөлтөд нөлөөлж байгаа нь графикаас харагдаж байна (Зураг 7). Мөн дэлхийн зах 
зээлийн үнэ болон дотоод дахь импортын барааны хомсдол зэрэг нь импортын 
барааны үнийг нэмэгдүүлж байна. Энэ нь шууд болон шууд бус нөлөөгөөр нийт 
инфляцид нөлөөлөх боломжтой. 

эмпирик шинжилгээ
Аргачлалын хэсэгт тодорхойлсны дагуу бүтцийн вектор авто регрессив (recursive 
VAR) загварын үнэлгээг хийж үр дүнг танилцуулсан бөгөөд загвар нь дараах 
хэлбэртэй бичигдэнэ. 

Бүтцийн вектор авто регрессив загварын үнэлгээнд төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш, импортын барааны дэлхийн зах зээлийн үнэ (импортын үнийн 
индекс), хэрэглээний сагс дахь импортын болон дотоодын барааны индекс, мөн 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 2006.1 сараас 2013.12 сар хүртэлх сарын өгөгдлийг 
ашигласан. Засгийн газар, Монголбанктай хамтран үнэ тогтворжуулах дэд 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь нийт мөнгөний нийлүүлэлтийг 
тооцох аргачлалд тусгагддаггүй тул нийт зээлийн өрийн үлдэгдлээр (эрэлтийн 
шок) эдийн засаг дахь мөнгөний эргэлтийг төлөөлүүлэн авч үзлээ. 
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Валютын ханшийн шок 

Валютын ханшийн инфляцид үзүүлж буй шууд нөлөө: Валютын ханшийн шок 
нь 1 сарын дараагаас эхлэн 8 сарын турш импортын барааны инфляцид нөлөө 
үзүүлэх ба 9 сарын дараагаас шокын нөлөө арилж байна. Валютын ханш 1%-
иар өсөхөд 1 сарын дараагаас эхлэн импортын барааны инфляцийг 8 сарын турш 
0.13-0.32 нэгж хувь хүртэл өсгөдөг байна. Импортын барааны инфляци нь нийт 
инфляцийн 1/3 орчмыг бүрдүүлдэг гэвэл валютын ханшийн нийт инфляцид 
үзүүлж буй шууд нөлөө 0.12 орчим байхаар байна. 

зураг 9. импортын барааны инфляцийн 
валютын ханшийн шокд үзүүлж буй 
хариу үйлдэл

зураг 10. импортын барааны 
инфляцийн валютын ханшнаас 
хамаарсан мэдрэмж

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол (Будагдсан хэсэгт статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
утгуудыг илтгэнэ)

Валютын ханшийн инфляцид үзүүлж буй шууд бус нөлөө: Импортын барааны 
үнийн өсөлтийн дотоодын бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлтөд үзүүлэх шууд 
бус нөлөө нь шок өгсний дараагаас 5 сарын турш үргэлжилж байна. ХҮИ дэх 
импортын барааны үнэ 1%-иар өсөхөд тухайн сараас эхлэн дотоодын бараа, 
үйлчилгээний инфляци шууд бус сувгийн нөлөөгөөр 5 сарын туршид 0.42-0.78 
нэгж хувиар өсдөг байна. 
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зураг 12. Дотоодын барааны инфляцийн 
импортын барааны үнийн өсөлтөөс 
хамаарсан мэдрэмж

зураг 11. импортын барааны үнийн 
өсөлтийн дотоодын барааны инфляцид 
үзүүлж нөлөө

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол (Будагдсан хэсэгт статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
утгуудыг илтгэнэ)

Импортын барааны үнийн өсөлтийн дотоодын бараа, үйлчилгээний үнийн 
өсөлтөд үзүүлэх нөлөө шок өгснөөс 1 сарын дараагаас нөлөөлж 3 сарын турш 
үргэлжилж байна. ХҮИ дэх дотоодын бараа, үйлчилгээний үнэ 1%-иар өсөхөд 
1 сарын дараагаас эхлэн импортын барааны инфляци 3 сарын туршид 0.12-
0.25 нэгж хувиар өсдөг байна. Дотоодын барааны инфляцийн нийт инфляцид 
эзлэх хувийн жинг харгалзан валютын ханшийн шокын нийт инфляцид үзүүлж 
буй шууд бус нөлөө 0.17 нэгж хувь орчим байхаар байна. Дотоодын барааны 
үнийн өсөлт нь хугацааны хоцрогдолтойгоор импортын барааны үнэд нөлөөлөх 
замаар дотоодын болон импортын барааны инфляци нь бие биедээ нөлөөлөх 
магадлалтай тул энэхүү шууд бус нөлөө хугацааны t үед өгөгдсөн шокын хамгийн 
бага утгыг илэрхийлнэ.

Эрэлтийн шок

Эрэлтийн шокыг зээлийн өрийн үлдэгдлээр төлөөлүүлэн авч үзсэн ба зээлийн 
шок нь 3 сарын дараа дотоодын бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлтөд нөлөөлөхөөр 
байна. Түүнчлэн шокын нөлөө 10 сарын дараагаас эхлэн тогтворжиж байна. 
Зээлийн өрийн үлдэгдлийн 1%-иар өсөхөд 3 сарын дараагаас дотоодын бараа, 
үйлчилгээний инфляцийг 8 сарын турш 0.11-0.23 нэгж хувиар өсгөдөг бол 
импортын барааны үнийн өсөлтөд 6 сарын дараагаас эхлэн импортын барааны 
инфляцийг хамгийн багадаа 0.07 нэгж хувиар өсгөдөг байна. 
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зураг 13.  Дотоодын барааны инфляцийн 
зээлийн өрийн үлдэгдлээс хамаарсан 
мэдрэмж

зураг 14. импортын барааны 
инфляцийн зээлийн өрийн үлдэгдлээс 
хамаарсан мэдрэмж

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол (Будагдсан хэсэгт статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
утгуудыг илтгэнэ)
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ДүгнэлТ

Импортын хэрэглээнээс хараат манай орны хувьд импортын барааны үнийн өсөлт 
нь нийт инфляцид шууд болон дотоодын барааны үнийн өсөлтөөр дамжин шууд 
бусаар нөлөөлж байгаа нь судалгаагаар ажиглагдлаа.

Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх шууд сувгийн нөлөө харьцангуй бага 
байгаа бол шууд бус сувгийн нөлөө нь илүү өндөр бөгөөд нөлөө нь 2, 3 дахь 
сараас эрчимжиж нийт 5 сарын турш үргэлжилж байна. Энэхүү шууд бус нөлөө 
нь импортын түүхий эд материалын үнийн өсөлт, дотоодын орлох барааны үнийн 
өсөлт, валютын ханшийн уналт зэргээр дамжин дотоодын бараа, үйлчилгээний 
үнийг өсгөж байх талтай.

Түүнчлэн дотоодын зарим гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний хувьд дэлхийн зах 
зээл дээрх түүхий эдийн үнийн өсөлтөөс (Жишээ нь: дотоодын гурилын үнэ нь 
улаан буудайн дэлхийн зах зээлийн үнээс хамаарч байна) хамааралтай байгаа нь 
судалгааны үр дүнгээр харагдлаа.

Зээлийн шок нь импортын болон дотоодын барааны үнийн өсөлтөд үзүүлэх 
нөлөө төдийлөн хүчтэй биш ч урт хугацаанд тогтвортой үргэлжилж байна.

Иймд цаашид валютын ханшийн хэлбэлзлийг тогтворжуулахын тулд дотоодын 
валютын биржийг байгуулах, ханшийг тэнцвэрт түвшинд хэлбэлзэл багатайгаар 
тогтвортой барих, импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээл дээрх 
үнийн огцом өсөлтөөс үүсэх дотоодын үнийн өсөлтийг саармагжуулахын тулд 
үнийн эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах, мөн дотоод дахь импортын барааны 
хомсдолоос үүдэх үнийн өсөлтийн эсрэг импортын хэрэглээгээ хумих, түүнчлэн 
дотоод дахь импортыг орлох үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь зүйтэй юм.



ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ИНФЛЯЦИД ҮЗҮҮЛЭХ
ШУУД БА ШУУД БУС НӨЛӨӨ

269

Л.Дөлгөөн

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Adetiloye, K. (2010). Exchange Rates and the consumer price Index in Nigeria A 
causality Approach. Journal of Emerging Trends in Economics and Management 
sciences, JETEMS 1 (2): 114 -120.
Aliyu S.U.R Yakubu M.U, Sanni G.K & Duke O.O. (2008). Exchange rate pass- through 
in Nigeria Evidence from a vector Error correction model.

Campa, M.J. and Goldberg, L.S. (2005). Exchange rate pass-through to import prices in 
the Euro area. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 219.

Feinberg, R. (1989). The Effects of Foreign Exchange Movements on U.S. Domestic 
Prices. Review of Economics and Statistics 71 (3), 505-11.

Hooper, P. and Mann, L.C., 1989. (1989). Exchange Rate Pass-Through in the 1980s: 
the Case of U.S. Imports of Manufactures. Brookings Papers on Economic Activity, 20 
(1989-1), 297-337.

Jane E. Ihrig, M. M. (2006). Exchange-rate pass-through in the G-7 countries. Board of 
Governors of the Federal Reserve System.

Jin, X. (2012). An Empirical Study of Exchange Rate Pass-Through in China. 
PANOECONOMICUS, pp. 135-156.

Klitgaard, T. (1999). Exchange Rates and Profit Margins: The Case of Japanese 
Exporters. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 5(1), 41-54.

Laflachell, T. (1996). The import of Exchange Rate movement on consumer prices. “Base 
of Canada Rerians writer.

McCarthy, J. (2006). PASS-THROUGH OF EXCHANGE RATES AND IMPORT PRICES 
TO DOMESTIC . New York, NY 10045: Federal Reserve Bank of New York.

Rincon. (2000). Exchange rate pass-through effect in Columbia. 

Д.Ган-Очир. (2010). “Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах нэрлэсэн ханш ба 
инфляцийн харилцан хамаарал” . Улаанбаатар хот: Монголбанк, Судалгааны 
товхимол.

П.Авралт-Од Б.Даваадалай. (2010). Валютын ханшийн асимметр нөлөөг шалгах 
нь. Улаанбаатар хот: Монголбанк, Судалгааны товхимол.



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

270

хавсралТ
хавсралт 1: судалгааны ажлуудын тойм

судлаач улс аргачлал өгөгдөл үр дүн 
Jonathan 
McCarthy 
(2006)

Зарим аж 
үйлдвэржсэн 
орнууд: АНУ, 
Япон, Герман, 
Франц, Их 
британи, 
Бельги, 
Голланд, Швед, 
Швейцарь

VAR

загвар

1.	 Шатахууны үнэ
2.	 Үйлдвэрлэлийн зөрүү 

(gdp gap)
3.	 Нэрлэсэн ханш
4.	 Хүүний түвшин
5.	 PPI
6.	 CPI
7.	 Импортын үнийн 

индекс
8.	 Мөнгөний нийлүүлэлт

Валютын ханшийн 
дамжих нөлөөг (pass-
through) шалгасан. Аж 
үйлдвэржсэн орнуудын 
хувьд валютын ханшийн 
дотоодын инфляцид 
үзүүлэх нөлөө харьцангуй 
бага байсан бол импортын 
үнэ дотоодын инфляцид 
хүчтэй нөлөөлж байна. 

Ogundipe A. 
Adeyemi and 

Egbetokun.S 
(2013)

Нигер SVAR

загвар

1.	 NEER
2.	 Мөнгөний нийлүүлэлт
3.	 ХҮИ

Валютын ханшийн 
дамжих нөлөө нь 
дотоодын инфляцид 
хүчтэй нөлөө үзүүлж 
байна. 

Jeevan Kumar

Khundrakpam

(2007)

Энэтхэг VAR, OLS 1.	 PPI
2.	 CPI
3.	 Импортын үнийн 

индекс
4.	 Шатахууны үнэ

Валютын ханшийн 
уналтын урт хугацааны 
дамжих нөлөө нь 0.05 
байна. 

Xiaowen Jin

(2012)

Хятад VAR, OLS 1.	 CPI
2.	 NEER
3.	 Импортын үнийн 

индекс
4.	 PPI
5.	 Мөнгөний нийлүүлэлт

Валютын ханшийн 
1%-ийн чангаралт нь 
инфляцийг 0.13%-иар, 
аж үйлдвэрийн үнийн 
индексийн өсөлтийг 
0.49%-иар бууруулж 
байна. 

Jane E. Ihrig, 
Mario Marazzi, 
and Alexander 
D. Rothenberg 
(2006)

G-7 countries OLS 1.	 ХҮИ
2.	 Импортын үнийн 

индекс
3.	 Нэрлэсэн ханш
4.	 Үйлдвэрлэлийн зөрүү 

(gdp gap)
5.	 Таваарын үнэ 

(commodity price)

Дотоодын валютын 
ханшийн 10%-ийн 
уналт нь хэрэглээний 
үнийн индексийг 2%-
иар өсгөж байна. 

Arnildo da Silva 
Correa and 
Andrй Minella 
(2006)

Бразил Phillips 
curve

1.	 Инфляци
2.	 Нэрлэсэн ханш
3.	 Үйлдвэрлэлийн зөрүү 

Эдийн засаг хурдтай 
өсч буй үед валютын 
ханшийн дамжих 
нөлөө өндөр байна. 

Bouakez and 

Rebei (2005)  

Канад

1973.1-2004.4 

DSGE 
Model

 ...
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хавсралт 2. хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний задаргаа

хавсралт 3.

Д.д
хувьсагчид Тэмдэглэгээ Түвшин

ADF P-Perron  
эрэмбэТогтмол Тренд Тогтмол Тренд

1 Нэрлэсэн валютын 
ханш (/₮$) LEX

Level -1.09 -2.35 -0.47 -1.83 I(1)
first Diff

2 Импортын барааны 
инфляци LICPI

Level -036* -1.79 -0.39* -1.87 I(1)
first Diff

3 Дотоодын барааны 
инфляци LDCPI

Level -0.49 -2.93 -0.47* -2.49 I(1)
first Diff

4 Импортын үнийн 
индекс LIPRICE

Level -0.39* -2.15 -0.60 -2.27 I(1)
first Diff

5 Зээлийн өрийн 
үлдэгдэл LLOAN

Level -0.30* -1.47 -0.35* -1.78 I(1)
first Diff

Тэмдэглэл: 1%, 5%, 10% -ийн ач холбогдолын түвшин нь харгалзан ***, **, * -оор тэмдэглэгдсэн. 
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хавсралт 4.
Exogenous variables: C 
Date: 12/04/14   Time: 11:05
Sample: 2006M01 2013M12
Included observations: 88

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  422.4876 NA  5.21e-11 -9.488354 -9.347596 -9.431646
1  1013.255  1100.975  1.36e-16 -22.34670  -21.50215* -22.00645
2  1058.785   79.67775*   8.57e-17*  -22.81330* -21.26496  -22.18951*
3  1072.117  21.81632  1.13e-16 -22.54812 -20.29599 -21.64079
4  1090.295  27.68051  1.36e-16 -22.39308 -19.43716 -21.20221
5  1100.653  14.59492  1.98e-16 -22.06030 -18.40060 -20.58590
6  1113.633  16.81527  2.78e-16 -21.78712 -17.42363 -20.02918
7  1131.869  21.55134  3.57e-16 -21.63339 -16.56611 -19.59191
8  1143.520  12.44560  5.54e-16 -21.33001 -15.55894 -19.00499

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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хавсралт 4.
Exogenous variables: C 
Date: 12/04/14   Time: 11:05
Sample: 2006M01 2013M12
Included observations: 88

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  422.4876 NA  5.21e-11 -9.488354 -9.347596 -9.431646
1  1013.255  1100.975  1.36e-16 -22.34670  -21.50215* -22.00645
2  1058.785   79.67775*   8.57e-17*  -22.81330* -21.26496  -22.18951*
3  1072.117  21.81632  1.13e-16 -22.54812 -20.29599 -21.64079
4  1090.295  27.68051  1.36e-16 -22.39308 -19.43716 -21.20221
5  1100.653  14.59492  1.98e-16 -22.06030 -18.40060 -20.58590
6  1113.633  16.81527  2.78e-16 -21.78712 -17.42363 -20.02918
7  1131.869  21.55134  3.57e-16 -21.63339 -16.56611 -19.59191
8  1143.520  12.44560  5.54e-16 -21.33001 -15.55894 -19.00499

 * 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

хавсралт 5. хариу үйлдлийн функцууд 
Дотоодын барааны үнийн шокд үзүүлж буй 
импортын барааны хариу үйлдэл

Импортын барааны үнийн шокд үзүүлж буй 
дотоодын барааны хариу үйлдэл

• Зээлийн шокд үзүүлж буй дотоодын 
барааны хариу үйлдэл

• Зээлийн шокд үзүүлж буй импортын 
барааны хариу үйлдэл



мөнгөний бОДлОгын
шинжилгээний “GAP” загвар

Боловсруулсан: МБСГ, МБХ-ийн эдийн засагч Г.Бумчимэг91

  МБСГ, МБХ-ийн эдийн засагч Б.Ундрал
МБСГ, МБХ-ийн эдийн засагч Б.Дуламзаяа

МБСГ, МБХ-ийн эдийн засагч Б.Цэнд-Аюуш
2013 оны 5 дугаар сар

хураангуй

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголбанкин дээр хийдэг мөнгөний бодлогын шинжилгээ, 
дунд хугацааны төсөөлөлд ашиглаж буй “GAP” загварыг танилцуулахыг зорилоо. Тус 
судалгаанд 1) Шинэ Кейнсийн бүтцийн загварыг Монголын эдийн засагт нийцүүлэн 
хөгжүүлэх, 2) Загварын калибраци, хариу үйлдлийн шинжилгээ болон түүхэн цаг 
хугацаан дахь шокуудын ач холбогдлыг тайлбарлахад голчлон анхаарав.

Судалгааны үр дүнгээс харахад, Монголын эдийн засагт, дахь инфляцид нийлүүлэлтийн 
шокоос гадна дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ, гадаад эрэлт ихээхэн нөлөөтэй 
байна. Нэрлэсэн хүү болон нэрлэсэн ханшийн хэлбэлзэлд өөрсдийнх нь шок өндөр 
хэлбэлзлийг үүсгэж байгаа тул бодлогын хүүний шийдвэр болон ханшийн оролцоо нь 
макро эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй төдийлөн нийцтэй бус байгааг илэрхийлж 
байна. Түүнчлэн, GAP загварыг Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн 
хөгжүүлснээр макро эдийн засгийг загварчлах чадварыг нэмэгдүүлэх, бодлогын шоконд 
макро хувьсагчдын үзүүлэх хариу үйлдлийг шинжлэх, хүлээлтэд тулгуурласан дунд 
хугацааны төсөөлөл хийх боломжийг олгож байна.
Түлхүүр үгс: Монголын эдийн засаг; Мөнгөний бодлогын шинжилгээ;
GAP загвар; Хариу үйлдлийн шинжилгээ.

91 Энэхүү судалгааны ажлыг хийхэд тусалсан OGResearch судалгааны байгууллага, Hynek  Hrebicek нарт 
талархал илэрхийлье. Судалгааны ажилд дурьдсан санал, дүгнэлтүүд нь Монголбанкны албан ёсны байр 
суурийг илэрхийлэхгүй болно.
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 Г.Бумчимэг, Б.Ундрал, 
Б.Дуламзаяа, Б.Цэнд-Аюуш

1. мөнгөний бОДлОгын шинжилгээний GAP загвар 
хөгжүүлэх үнДэслэл, ОнОлын Тавил

Хөгжиж буй орнуудын туршлагаас судлахад жижиг, нээлттэй эдийн засгийн 
хувьд зохицуулалттай хөвөгч ханшийн дэглэм бүхий инфляцийг онилох 
мөнгөний бодлогын арга хэлбэр нь эдийн засгийн гадаад тэнцвэрийг хадгалахын 
зэрэгцээ зах зээлийн хүлээлтийг удирдаж инфляцийг нам, тогтвортой түвшинд 
хадгалснаар дунд урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг бий болгох нөхцлийг 
бүрдүүлдэг байна. Иймд 2007 оноос Монголбанк нь зохицуулалттай хөвөгч 
ханшийн дэглэм бүхий инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын арга хэлбэрийг 
нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлуудыг хийсээр ирсэн. Инфляцийг онилох мөнгөний 
бодлогын арга хэлбэр нь дараах хэд хэдэн шинж чанарыг агуулсан байх 
шаардлагатай. Үүнд:

• Мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт нь инфляцийн нам тогтвортой 
түвшинг урт хугацаанд хадгалах, мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэл нь 
мөнгөний бодлогын зорилтод нийцтэйгээр тодорхойлогдсон байх.

• Мөнгөний бодлогын нөлөө нь эдийн засагт тодорхой хугацааны 
хоцрогдолтойгоор илэрдэг тул бодлогоор өнөөгийн инфляцийг бууруулах 
гэж оролдох нь төдийлөн амжилтад хүргэдэггүй.  Харин ирээдүйн 
инфляцийг удирдах буюу нийгмийн ирээдүйн инфляцийн талаарх 
хүлээлтийг удирдаж, түүнд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлснээр урт 
хугацаанд нам тогтвортой инфляцид хүрэх буюу инфляцийг онилох 
боломжтой. Иймд мөнгөний бодлого нь ирээдүйд чиглэсэн байх.

• Валютын ханш нь зах зээлийн хүчин зүйлсээр чөлөөтэй тогтох динамик 
ерөнхий тэнцвэрийн системтэй байх, улмаар эдийн засгийн гадаад орчин 
тогтвортой байж мөнгөний бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх боломж олгох.

• Инфляцийн хүлээлтийг удирдахын тулд Төв банк олон нийтэд нээлттэй, 
үр дүнтэй харилцааг бий болгох.

• Төв банкны бодлогын арга хэмжээ, түүний үр дүнд олон нийт хяналт 
тавих боломжтой байх, зорилтод чиглэсэн тууштай мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлснээр олон нийтийн Төв банкинд итгэх итгэл өндөр байх.

Мөнгөний бодлогын зорилтоос үл хамааран мөнгөний бодлогын аливаа шийдвэр 
нь макро эдийн засгийн талаарх богино хугацааны төсөөлөл, хэтийн төлөвийн 
шинжилгээнд үндэслэсэн байх шаардлагатай. Монголбанкны хувьд төсөөлөл, 
бодлогын шинжилгээ хийхэд хэд хэдэн загварыг зэрэг ашигладаг. Богино 
хугацааны төсөөлөлд вектор авторегрессив загварууд, дунд хугацааны төсөөлөлд 
Кейнсийн жижиг бүтцийн загвар SIMOM-ыг 2008 оноос ашиглаж байна. Үүний 
зэрэгцээ инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын арга хэлбэрт шилжихэд ирээдүйд 
чиглэсэн мөнгөний бодлогын дамжих сувгийг тодотгосон, эдийн засагт аливаа 
шок үүсээгүй тохиолдолд мөнгөний бодлогын баримтлах чиглэлийг тодорхойлох, 
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эдийн засаг дахь тодорхой бус байдлын нөлөөг тусгах боломжтой техникжсэн 
загварыг хөгжүүлж, ашиглах шаардлагатай болсон. Иймд Монголбанк 2013 
оноос эдийн засгийн бүтцийн шинж чанарыг агуулсан Шинэ Кейнсийн жижиг 
загвар GAP-ыг нэвтрүүлж Монголын нөхцөлд нутагшуулаад байна. Мөнгөний 
бодлогын шийдвэр гаргалтад ашиглах энэхүү загвар нь дараах үндсэн шинж 
чанартай байна. Үүнд:

• Зах зээл, хэрэглэгчдийн хүлээлтийг тусгасан байх,
• Үйлдвэрлэлийн зөрүү буюу GAP-ыг оновчтой тооцох,
• Зөвхөн тоон мэдээлэлд үндэслэн тооцох бус, судлаачдад өөрсдийн 

хүлээлт, эргэцүүллийг тусгах, улмаар бүтцийн өөрчлөлтийг оруулах 
боломж олгох,

• Инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын дүрэмтэй байх,
• Валютын хөвөгч ханшийн дүрэмтэй боловч интервенци хийх боломжтой 

байх.

Тодруулбал, ирээдүйд чиглэсэн мөнгөний бодлогын шинжилгээ хийхэд 
ашиглагдах GAP загварт эдийн засгийн агентуудын ирээдүйн талаарх хүлээлтүүд 
чухал хүчин зүйл болдог. Иймд эдийн засгийн агентуудын хүлээлтийг тусгаж, 
мөнгөний бодлогоор хариу арга хэмжээ авах боломжит механизмыг оруулсан 
нь загварын давуу тал юм. Үүний зэрэгцээ мөнгөний бодлогын эрх баригчид 
зохицуулалттай хөвөгч ханшийн дэглэм бүхий инфляцийг онилох арга хэлбэрээр 
мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх бодлогын дүрэмтэй бөгөөд валютын ханшийн 
богино хугацааны огцом хэлбэлзлийг саармагжуулах зорилгоор интервенци 
хийх боломжийг мөн бодлогын дүрэмд тусгасан байдаг. Түүнчлэн Төв банк нь 
инфляцийг онилох бодлогыг тууштай хэрэгжүүлдэг, улмаар Төв банкинд итгэх 
зах зээлийн итгэл сайн, олон нийттэй харилцах харилцаанд нь тодорхой бус 
байдал байхгүй тул мөнгөний бодлогын арга хэмжээг зах зээл шууд хүлээн авч 
өөрсдийн хүлээлтийг нийцтэйгээр өөрчилдөг гэж үздэг.

Загварын бүтцийн хувьд эдийн засгийн сектор бүрийн харьцангуй үнийн тренд, 
бодит ханшийн илүү ба дутуу үнэлэгдсэн байдал, экспортын бараа, бүтээгдэхүүн 
дэх импортын орц, ханшийн төгс бус шилжих суваг, хөрөнгө оруулалтын 
шок болон гадаад худалдааны нээлттэй байдал зэргийг эдийн засгийн тухайн 
нөхцөл байдалд нийцтэйгээр тохируулах, тодорхойлох боломжийг судлаачдад 
олгодгоороо онцлог юм.

Макро эдийн засгийн төсөөлөл, мөнгөний бодлогын шинжилгээнд GAP загварыг 
дараах байдлаар ашиглана: Нэгдүгээрт, эдийн засгийн өнөөгийн төлөв байдлыг 
тодорхойлох, хоёрдугаарт төсөөлөл хийх, бодлогын нөлөөллийн шинжилгээ хийх 
явдал юм. Онолд суурилсан, эдийн засгийн бүтцэд нийцтэй энэхүү загвар нь 
эдийн засагт ажиглагдаж буй тоон мэдээллийг тайлбарлахын зэрэгцээ судлаачийн 
хүлээлт, түүний хувийн эргэцүүлэл, үнэлэлт дүгнэлтийг тусгах боломжийг 
олгодог.  Дүгнэж хэлвэл загвар нь тоон үр дүн, түүний тайлбар, эдийн засгийн 
төрөл бүрийн хувилбарын шинжилгээг хийх үндсэн аппарат бөгөөд мөнгөний 
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бодлогын шийдвэр гаргахад ашиглах чухал  хэрэгсэл юм.  Гэхдээ төсөөллийн 
аналитик үр дүн болон эдийн засгийн учир шалтгаан нь зөвхөн загвараас 
бодогдож гарсан хэрэг биш, бусад олон хүчин зүйлийн нөлөөллөөр бий болж буй 
үр дүн юм. 

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголбанкны мөнгөний бодлогын тооцоо 
шинжилгээнд ашиглаж буй “GAP” загварыг дэлгэрэнгүй танилцуулах бөгөөд 
судалгааны ажлын дараагийн хэсгүүдэд Монголын нөхцөлд нутагшуулсан “GAP” 
загварын бүтэц, түүний динамик шинж чанарт хийсэн шинжилгээний үр дүн, 
эргэцүүллийг танилцуулна.

2. мөнгөний бОДлОгын шинжилгээний “GAP” загварыг 
мОнгОлын нөхцөлД нуТагшуулах нь

а. загварын бүтэц

Судалгааны ажлын энэхүү хэсэгт эхлээд дөрвөн гол үйл хөдлөлийн тэгшитгэл 
бүхий улирлын “GAP” загварын92 ерөнхий тавилыг танилцуулж, Монголын 
эдийн засгийн нөхцөлд нутагшуулах зорилгоор оруулсан зарим өөрчлөлтүүдийг 
тухай бүрт нь тайлбарлана.  Онолын хувьд жишиг загвар нь дараах үндсэн шинж 
чанартай байна. Үүнд:

• Нэрлэсэн ба бодит хувьсагчид нь уян хатан бус, үйлдвэрлэлийг эрэлтээр 
төлөөлүүлэх Шинэ Кейнсийн загварыг төгс хүлээлт бүхий ДСЕТ-ийн 
бодит бизнесийн мөчлөгийн уламжлалт загвартай уялдуулсан загвар юм.

• Тэгшитгэл бүр нь эдийн засгийн онолын хамааралд суурилсан бүтцийн 
бөгөөд ерөнхий тэнцвэрийн загвар учраас гол хувьсагчид нь эндоген буюу 
харилцан хамааралтай байна. 

• Загвар нь стохастик хувьсагчдыг агуулдаг тул санамсаргүй шок нь 
эндоген хувьсагч бүрт нөлөөлж, улмаар суурь төсөөлөлд тодорхой бус 
байдлын хэмжүүрийг бий болгоход ашиглах боломжтой. 

• Загварт төгс хүлээлтийг оруулж, уг хүлээлт нь загварт эндоген байдлаар 
тодорхойлогдох тул эдийн засгийн агентуудыг дахин хуурах боломжгүй 
гэж үзнэ. 

• Хэдийгээр загвар нь микро эдийн засгийн үндэслэлээс шууд гараагүй 
боловч микро эдийн засгийн үндэслэлийн гол элементүүд болох 
хүлээгдэж буй ханамжийг хамгийн их байлгах хэрэглэгчид; бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний үнийг зөвхөн тодорхой давтамжтайгаар өөрчлөх 
монополистик өрсөлдөөнт пүүсүүдийн үйл хөдлөлийг агуулсан байдаг. 
Загварт уламжилсан (adaptive) болон төгс (rational) хүлээлтийг оруулж, 
загварын тэгшитгэлүүдэд инерцийг оруулсан. 

92  GAP загварыг цаашид “загвар” гэх
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Дээр дурдьсанчилан жишиг загвар нь дараах үндсэн дөрвөн тэгшитгэлтэй 
бөгөөд бодит ДНБ, инфляци, мөнгөний бодлогын дүрэм, бодит валютын ханш 
(эдгээрийн тогтвортой төлөв буюу зорилтот түвшнээс хазайх хазайлт)93 – ийг авч 
үздэг. Үүнд:
1. Нийт эрэлт буюу IS муруй нь хүлээгдэж буй болон өнгөрсөн үеийн бодит 

үйлдвэрлэл, бодит хүү болон бодит валютын ханшаар тодорхойлогдоно. 

Монголын нөхцөлд тохируулахдаа, ДНБ-ийг уул уурхайн ба уул уурхайн 
бус хэмээн салгаж, хоёр төрлийн IS муруйг тодорхойлсон. Мөн жижиг, 
нээлттэй эдийн засгийн хувьд ДНБ-ий түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс 
хамаарах хамаарал, ХАА-н салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
орхигдуулахгүйн тулд худалдааны нөхцөл, малын зүй бус хорогдлыг IS 
муруйнд тайлбарлагч хувьсагчаар нэмж оруулсан.

2. Үнэ тогтох процесс буюу Филипсийн муруй нь өнгөрсөн болон хүлээгдэж буй 
инфляци, бодит үйлдвэрлэл, бодит валютын ханшаар тодорхойлогдоно. 

Монголын эдийн засгийн онцлогт ойртуулах зорилгоор инфляцийг 
хүнсний болон хүнсний бус гэж салгаж оруулсан.

3. Нэрлэсэн валютын ханшийн тэгшитгэл нь хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл 
(UIP) болон ханшийн хүлээлтийн хувьсагчдаар тодорхойлогдоно. 

4. Хүүний зохистой түвшинг тодорхойлох мөнгөний бодлогын дүрэм нь бодит 
үйлдвэрлэлийн зөрүү болон хүлээгдэж буй инфляци (шаардлагатай бол нэрлэсэн 
ханш)-ийн функц байна. 

Монголын нөхцөлд мөнгөний бодлогын гол зорилт нь инфляци байх 
боловч үйлдвэрлэлийн зөрүү, төгрөгийн ханшийн хэлбэлзэлд мөнгөний 
бодлогоор хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзсэн.

5. Жишиг загварт мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтийн талыг тусгадаггүй боловч 
Монголбанк нь бодлогын хүүнээс гадна мөнгөний нийлүүлэлтийг өөрчлөх 
замаар94 мөнгөний бодлогын төлөвийг өөрчлөх, эдийн засагт нөлөөлөх 
боломжтой тул дээрх нөлөөллийг тооцох зорилгоор мөнгөний эрэлт, 
нийлүүлэлтийн функцийг нэмж оруулсан. 

6. Энэхүү загварт нийлүүлэлтийн талыг хязгаарлагдмал хэмжээнд загварчилсан. 
Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэл, бодит хүүг тэнцвэрт түвшнээсээ хэлбэлзэх 
хэлбэлзлээр загварчилж, тренд хувьсагчдыг энгийн стохастик процессийг 
дагадаг гэж үзсэн.

93 Загварт бүх хувьсагчдыг тэнцвэрээсээ хазайх хазайлтаар авсан тул зөрүү гэж нэрлэсэн болно. 
Фильтерийн аргууд, шинжээчийн эргэцүүлэл болон тэнцвэрт төлөвийн утгын таамаглалд 
тулгуурлан хувьсагч тус бүрийн зөрүүг тодорхойлсон.

94 Төсөл, хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтэд олгож буй зээлүүд нь зах зээл дэх мөнгөний 
нийлүүлэлтийг шууд нэмэгдүүлэх тул уламжлалт бус мөнгөний бодлогын нэг хувилбар гэж 
үзнэ.
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1. үйлдвэрлэлийн зөрүүний тэгшитгэл

Жишиг загварын хувьд үйлдвэрлэлийн зөрүү нь ирээдүйн утгаасаа гадна нийт 
эрэлт, бодит зээлийн хүү, бодит валютын ханшаас хамаардаг. Манай орны хувьд 
ДНБ-ийг уул уурхайн ба уул уурхайн бус гэж ялгаж, үүний дагуу үйлдвэрлэлийн 
зөрүүг ч мөн адил хоёр ангилсан. Мөнгөний бодлогын арга хэрэгслээр уул уурхайн 
салбарт нөлөөлөх боломж хомс, уул уурхайн өсөлт нь дотоод эрэлтээс илүүтэйгээр 
ихэнхдээ потенциаль үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тул загварт ДНБ-ийг ийнхүү 
ялгаатай авч үзэх нь загварын тайлбарлах чадварыг сайжруулах ач холбогдолтой. 
Ингэхдээ уул уурхайн ДНБ нийт ДНБ-ий 20%-ийг дунджаар бүрдүүлж байсан 
тул нийт үйлдвэрлэлийн зөрүүний 20%-ийг уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү 
тайлбарлана гэж үзсэн. 

• Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүүг тайлбарлахдаа гадаад худалдааны 
нөхцөл, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зөрүүг95 жишиг загварын IS 
тэгшитгэлд нэмж оруулсан. Гадаад худалдааны нөхцөл тэнцвэрт түвшнээсээ 
илүү хурдацтай сайжрах нь дотоод эрэлтийг нэмэгдүүлнэ гэж үзсэн. 
Түүнчлэн, манай орны хувьд хөдөө аж ахуйн салбар эдийн засгийн хорь 
орчим хувийг эзэлдэг чухал салбар боловч цаг агаарын нөхцлөөс ихээхэн 
хамаардаг тул уг салбарыг загварт нэмэлт хувьсагч болох малын хорогдлын 
хэмжээгээр төлөөлүүлэн оруулсан. Малын хорогдлын хэмжээ хэвийн 
хорогдлын түвшингээс нэмэгдэх нь үйлдвэрлэлийн зөрүүнд сөргөөр 
нөлөөлөхөөр загварт тусгаснаар зудтай жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтийн 
хэлбэлзлийг тайлбарлахад дөхөм болсон. Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн 
зөрүү нь дараах байдалтай:

 :  Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүү

  Нэгж хувиар илэрхийлэгдэх бодит хүү

  Нэгж хувиар илэрхийлэгдэх бодит валютын ханш (эерэг өөрчлөлт нь ханшийн 
сулрах процесс)

 Гадаад эрэлт (АНУ ба БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн зөрүүний жигнэсэн дундаж)

 : Гадаад худалдааны нөхцлийн индекс 

 : Малын зүй бус хорогдол (малын хорогдол нь хэвийн хэмжээнээс хазайх 
хазайлтаар хэмжигдэнэ)

: Уул уурхайн бус эрэлтийн шок. 

rmci буюу бодит мөнгөний бодлогын нөхцлийн индексийн үйлдвэрлэлийн 
зөрүүнд үзүүлэх нөлөө нь –параметрүүдээс хамаарна. Өөрөөр хэлбэл 
мөнгөний бодлогын төлөв нь уул уурхайн бус дотоод эрэлтийг дэмжих 
95  Малын зүй бус хорогдлоор төлөөлүүлсэн.
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эсвэл бууруулах нөлөөтэй байгаа эсэх нь бодит хүү ба бодит валютын ханш 
тэнцвэрт түвшнээс хэр өндөр эсвэл нам тогтоогдсоноос шууд хамаарна. 
Ингэхдээ мөнгөний бодлогын нөлөө нь үйлдвэрлэлийн зөрүүний өмнөх үеийн 
уламжлагдсан нөлөөллөөс ямагт бага бөгөөд 0.10-0.25-ын хооронд байдаг 
нь ихэнх орнуудын туршлагаас харагдаж байна. Иймд энэхүү загварт  
параметрийг 0.15-аар тогтоосон.

 үржвэрийн утга 0.0225 бөгөөд энэ нь хүүг нэгж хувиар өсгөхөд дараагийн 
үед гарцын зөрүү 0.0225 хувиар буурна гэсэн утгатай.

Өнгөрсөн үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүүний уламжлагдсан нөлөөллийг тохируулах 
параметр  нь ихэвчлэн 0.50-аас 0.90-ын хооронд байдаг бол манай загварт 0.7-
0.8 байна. Хүлээгдэж буй үйлдвэрлэлийн зөрүүний коэффициент нь 0.05-аас 0.15-
ын хооронд байдаг бол манай загварт 0.1-ээр тогтоосон.

Аж үйлдвэржсэн орнуудад, мөнгөний бодлогын төлөв дэх бодит ханшийн 
коэффициент нь бодит хүүний коэффициентээс бага байх хандлагатай байдаг 
боловч энэ нь тухайн орны гадаад худалдааны нээлттэй байдлаас хамаардаг. 
Харин манай орон нээлттэй, жижиг эдийн засгийн хувьд гадаад худалдаа, ханшаас 
хамаарах хамаарал өндөр гэж үзэн загварт ханшийн нөлөөллийг өндрөөр авав.

Уул уурхайн бус дотоод эрэлтийн гадаад эрэлт ( )-ээс хамаарах хамаарлыг  
коэффициент харуулах бөгөөд өөрийн орны хувьд 0.5-аар сонгон авсан. Энэхүү 
тэгшитгэлд авсан гадаад эрэлтийн зөрүү нь АНУ, БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн 
зөрүүг тус бүрт нь AR(1) экзоген процесс байна гэж загварчлаад тэнцүү 
жинтэйгээр дундажласан хувьсагч юм.

Уул уурхайн бус эрэлтийн худалдааны нөхцөл, малын зүй бус хорогдлоос 
хамаарах параметрүүд -ийг 0.025-аар, -ийг 0.03-аар тус тус сонгон авсан. 

• Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү нь өөрийн өнгөрсөн үеийн утга, экспортын 
үнэ, гадаад эрэлтийн зөрүүнээс хамаарна гэж үзсэн. Өөрөөр хэлбэл, мөнгөний 
бодлогоор уул уурхайн бүтээгдэхүүний өсөлтөд нөлөөлөх боломжгүй гэж 
тусгасан. 

:  Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү

 : Экспортын үнийн өөрчлөлт

: Гадаад эрэлт (АНУ ба БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн зөрүүний жигнэсэн дундаж)

: Уул уурхайн салбарын эрэлтийн шок.

Энд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүүний 80% нь өмнөх үеийн утгаас хамаарах 
бөгөөд экспортын үнийн өөрчлөлтийн параметр -ийг 0.02 байхаар сонгож 
авсан. Харин гадаад эрэлтийн зөрүүний уул уурхайн үйлдвэрлэлд уул уурхайн бус 
үйлдвэрлэлтэй ижил нөлөө үзүүлнэ гэж таамаглав.
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2. Филипсийн муруй

Жишиг загварт инфляци нь хүлээгдэж буй болон өмнөх үеийн инфляци, 
үйлдвэрлэлийн зөрүү, бодит ханшийн зөрүүнээс хамаарна96. Манай загварын 
хувьд инфляцийг хүнсний ба хүнсний бус гэж тусад нь загварчилж, эдгээрийг 
хэрэглээний сагсанд эзлэх жингээр97 нь дундажлан ерөнхий инфляцийг 
тодорхойлсон. Дараах тэгшитгэлийн коэффициентууд нь хүнсний болон хүнсний 
бус инфляцийн хувьд өөр өөр байх боловч тэгшитгэлүүд нь ерөнхий тохиолдолд 
дараах нийтлэг хэлбэртэй байна.

 

•  нь инфляци,  нь үйлдвэрлэлийн зөрүү,   нь валютын бодит ханшийн 
зөрүү,   нь нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн шокыг илэрхийлнэ. 

• Бодит ахиу зардал (mc) дахь    нь дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний ба 
хүнсний бус бүтээгдэхүүний харьцангуй үнийн зөрүүг,   нь хүнсний 
бүтээгдэхүүний бодит ахиу зардлын хувьд дэлхийн хүнсний бодит үнийн 
зөрүүг, харин хүнсний бус бүтээгдэхүүний бодит ахиу зардлын хувьд дэлхийн 
шатахууны бодит үнийн зөрүүгээр тус тус тодорхойлогдоно.

• Үйлдвэрлэлийн зөрүү болон валютын ханшийн коэффициентууд нь тэгээс их 
байна.

• Дээрх тэгшитгэл  мөнгөний бодлогын хэрэгжих хэлбэрийн талаарх хэд 
хэдэн гол санааг агуулдаг. Мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт нь инфляцийг 
нэрлэсэн зорилтот түвшинтэй ойр байлгах явдал юм. Дээрх тэгшитгэлд 
хүлээгдэж буй болон өнгөрсөн үеийн инфляцийн коэффициентуудын нийлбэр 
нь нэгтэй тэнцүү байгаа нь үйлдвэрлэлийн зөрүү болон бодит ханшийн 
зөрүү тэг үед тэгшитгэлийн шийд нь инфляцийн инерцийг илтгэх дурын 
нэг тогтмол түвшин байхыг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл инфляци нь 
дангаараа зорилтот түвшин рүү дөхөхгүй, харин мөнгөний бодлогын дүрэм 
үйлдвэрлэлийн зөрүү болон валютын ханшинд нөлөөлөх замаар инфляцийг 
зорилтот түвшин рүү чиглүүлнэ. 

• Төв банк нь эдийн засгийн агентуудыг байнга хуурч чадахгүй гэж үзвэл 
хүлээгдэж буй инфляцийн өмнөх коэффициент нь эерэг байх ёстой. Хэрвээ   
нь тэг байвал Төв банк инфляцийг хүлээгдэж буй инфляциас өндөрт байлгаж 
эдийн засгийн агентуудыг байнга цочролд оруулан үйлдвэрлэлийг ямагт 
тэнцвэрт түвшнээс өндөр байлгах боломжтой болно.

• Жишиг загварт микро эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу эдийн засгийн 

96 Инфляци нь жилийн болгосон улирлын өөрчлөлтийн хувиар илэрхийлэгдэх бөгөөд 
 болно.   нь ХҮИ-ийн дөрвөн улирлын өөрчлөлт, ө.х бөгөөд 
  болно. 

97  Хүнсний бүтээгдэхүүн нь нийт хэрэглээний сагсны 30 хувийг бүрдүүлдэг.
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агентууд төгс хүлээлттэй, түүндээ нийцтэй эдийн засгийн шийдвэр 
гаргадаг гэж үздэг. Түүнчлэн  өмнөх үеийн инфляци нь өнөөгийн инфляцид 
нөлөөтэй бөгөөд Төв банкинд итгэх итгэл төгс бус байх, эсвэл инфляцийн 
индексжилт зэргээс хамааран өнгөрсөнд суурилсан хүлээлт байдаг гэж 
үзээд  коэффициентийн утгыг 1-ээс багаар тогтоодог. Ихэнх орнуудад энэ 
коэффициент нь 0.50-аас бага байдаг бол манай загварт 0.45-аар авсан. 

•   үржвэрийн утга нь валютын ханшийн өөрчлөлт инфляцид хэрхэн 
нөлөөлөхийг тайлбарлах бөгөөд эдийн засаг нээлттэй байх тусам уг үржвэр 
өндөр байдаг. Ерөнхийдөө валютын ханшийн шууд нөлөө өндөр байх нь 
мөнгөний бодлогод итгэх итгэл сул, нэмүү өртөг багатай орнуудад голчлон 
ажиглагддаг байна. Ихэвчлэн валютын ханшийн нөлөө нь импортын бараа, 
үйлчилгээний дотоод үнийг нэмэгдүүлэх байдлаар инфляцид шууд нөлөөлөх 
тул дээрх үржвэр нь ХҮИ-ийн сагс дахь импортын барааны жингээс бага 
байдаг. Монголын загварт уг үржвэр нь хүнсний Филипсийн муруйн 
тэгшитгэлд 0.11, хүнсний бус Филипсийн муруйн тэгшитгэлд 0.05 байна. 

•  үржвэрийн утга нь хүнсний инфляцийн хувьд 0.1, хүнсний бус 
инфляцийн хувьд 0.3 байна. Түүнчлэн, -ийн утга нь хүнсний 
инфляцийн хувьд -0.08, хүнсний бус инфляцийн хувьд 0.02 утгатай байна. 
Өөрөөр хэлбэл хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ бусад бараа бүтээгдэхүүний 
үнэтэй харьцуулахад өндөр өсөлттэй байх нь хүнсний бүтээгдэхүүний бодит 
ахиу зардлыг бууруулж, харин бусад бүтээгдэхүүний бодит ахиу зардлыг 
нэмэгдүүлнэ. 

3. хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл

Гадаад болон дотоод хүүний өгөөжийн тэнцвэрт нөхцөл хадгалагддаг гэж үзвэл 
валютын ханшийн тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна. 

Энд ,  нь t үеийн ба хүлээгдэж буй нэрлэсэн ханш,  нь гадаад хүү, 
 нь эрсдэлийн нэмэгдлийн тэнцвэрт түвшин,   нь нэрлэсэн ханшийн 

стохастик алдаа болно.

• Нэрлэсэн хүү, эрсдэлийн нэмэгдэл нь жилийн хувиар илэрхийлэгдсэн бол 
валютын ханшийн өөрчлөлт нь улирлын өөрчлөлт тул тэдгээрийн ялгаврыг 
4-т хуваасан.

• Онолын хувьд хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл ямагт хангагдана 
гэж үзээд хүүний ялгаврын өмнөх коэффициентийг 1-ээр авдаг боловч 
бодит байдал дээр үүнийг батлах хэцүү байдаг. Учир нь мөнгөний бодлого 
боловсруулагчид валютын ханшийн хөдөлгөөнд мөчлөг сөрсөн бодлого 
хэрэгжүүлвэл тухайн үед үнэлэгдэх коэффициент нь гажуудалтай гарч болно.
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Хүлээгдэж буй валютын ханшийн хувьд төгс бус хүлээлттэй байхаар загварчлав. 

Энд  нь АНУ-ын бодит ханшийн трендийн өөрчлөлт ба  нь инфляцийн 
зорилтот түвшин,    нь АНУ-ын тэнцвэрт төлөвийн инфляцийн түвшин 
болно. 

• Хэрэв  гэвэл Дорнбушийн овэршүтинг динамик болно. Бодит 
байдал дээр овэршүтинг процесс нь илүү удаан хөдөлгөөнтэй байдаг 
тул уг коэффициент нь 1-ээс бага байх нь бодит байдалд илүү нийцтэй 
болно. Манай загварт 0.8 байна гэж үзсэн. 

4. мөнгөний бодлогын дүрэм

Бодлогын дүрмийг тодорхойлохдоо мөнгөний бодлогын үндсэн хэрэгсэл 
нь богино хугацааны нэрлэсэн хүү, Төв банкны үйл ажиллагааны зорилт нь 
банк хоорондын захын хүү гэж үзсэн. Төв банк бодлогын хүүг өөрчлөх замаар 
инфляцийг зорилтот түвшин98  -д хүргэхийн сацуу үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлдэг.

: Тэйлорын нэрлэсэн хүү
: Инфляцийн зорилтот түвшнээс хазайх хазайлт
: Үйлдвэрлэлийн зөрүү
: Нэрлэсэн ханш

• Эмпирик үнэлгээнд суурилсан хариу үйлдлийн функцэд  нь ихэвчлэн 0.5-
аас 1-ийн хооронд байдаг тул манай загварын хувьд 0.75-аар авсан.

• Инфляцийг тогтвортой байлгахын тулд -ийг тэгээс их байлгах шаардлагатай 
бөгөөд манай загварт 0.25-аар авсан. 

• Загварт  нь 0.2 бөгөөд  нь 0.1 гэж авсан. Төв банк инфляцийн зорилтод 
илүү анхаарлаа хандуулах хэдий ч Тэйлорын дүрмийн тэгшитгэл дэх тэгээс 
ялгаатай ,  коэфициентууд нь Төв банк үйлдвэрлэлийн өсөлт, ханшийн 
хэлбэлзэлд мөн ач холбогдол өгдөг болохыг харуулна.

Валютын ханш Төв банкны хариу үйлдлийн функцэд орох эсэх нь маргаантай 
асуудлуудын нэг боловч ерөнхийдөө хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл 
хангагдаж байгаа үед мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн функцэд валютын 
ханшийг оруулах нь чанарын хувьд нэг их ялгаа байхгүй юм. Учир нь нэг талаас, 
валютын ханш нь хүлээгдэж буй ирээдүйн хүүний функцээр тодорхойлогдох 
тул бусад хувьсагчдад ороогүй шинэ мэдээлэл агуулах боломж маш бага. 

98 Жишиг загварын адилаар инфляцийн зорилт нь санамсаргүй процесс (random walk)-ын зүй 
тогтлоор тодорхойлогдох ба эдийн засгийн тухайн үеийн нөхцөл байдалтай нийцтэй байна.
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Нөгөө талаас, бодлого боловсруулагчид валютын ханшийн хэлбэлзэлд өндөр ач 
холбогдол өгдөг эсвэл ханшийн хүлээлт нь өнгөрсөн үед суурилдаг бол валютын 
ханшийн өөрчлөлтөд мөнгөний бодлогоор шууд хариу үйлдэл үзүүлэх шаардлага 
гарч ирж болох юм. 

5. мөнгөний эрэлтийн функц

Жишиг загваруудад мөнгөний эрэлтийн функцийг оруулдаггүй. Харин 
манай загварт мөнгөний эрэлтийг оруулсанаар Төв банкнаас хэрэгжүүлж буй 
хөтөлбөр, Хөгжлийн банк, ЗГ-ын бондын санхүүжилтээр олгож буй мөнгөний 
нийлүүлэлтийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг харах боломжтой болсон. Банк 
хоорондын захад тогтох хүү ( ) нь мөнгөний бодлогын дүрмээр санал болгох хүү 
( ) –ээс гадна мөнгөний илүүдэл эрэлтийг мөн тусгана гэж үзсэн. 

: Нэрлэсэн хүү

: Мөнгөний эрэлт, бодит

: Уул уурхайн бус ДНБ-ий дефлятор

 : Мөнгөний нийлүүлэлтийн зорилтот түвшин, нэрлэсэн

Хэрэв бүх илүүдэл эрэлтийг Төв банк стерилизаци хийж татаж авдаг гэж үзвэл   
нь нэгтэй тэнцүү байна, харин тодорхой хувиар стерилизаци99 хийдэг тохиолдолд 
мөнгөний эрэлт ( ) –ээс давсан нийлүүлүүлэлт ( ) –ийн улмаас захад 
тогтох хүү нь бодлогын хүүнээс багаар тогтох боломжтой.  

• Мөнгөний эрэлтийн функцийг дараах байдлаар загварчилсан.

М2 мөнгөний нийлүүлэлтийн гадаад валютаар илэрхийлэгдэх хэсгийн М2-т 
эзлэх жингийн түүхэн дундаж утгыг ашиглан М2 мөнгөний гадаад валютаар 
илэрхийлэгдэх хэсгийг тодорхойлсон. М2 мөнгөний дотоод валютаар 
илэрхийлэгдэх хэсгээр мөнгөний нийлүүлэлтийн зүй тогтлыг тодорхойлсон.

Мөнгөний эрэлт нь уул уурхайн бус ДНБ-ий өөрчлөлт ( ), нэрлэсэн хүүний 
өөрчлөлт ( ), мөнгөний эргэлтийн хурд ( ), бодит мөнгөний зөрүү (  ), 
мөнгөний эрэлтийн шок ( )–оос хамаарна гэж үзлээ. Мөнгөний бодлогын 
дүрмээр тодорхойлогдсон хүүний түвшинтэй нийцтэй байх мөнгөний эрэлт 
дараах байдалтай байна:

 

99  Загварт стерилизацийн хувийг 80%-иар авсан.
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Мөнгөний эрэлтийн уул уурхайн бус ДНБ-ий өөрчлөлт болон нэрлэсэн хүүний 
өөрчлөлтөөс хамаарах кэоффициентууд  ба -ийг мөнгөний тооны онолд 
үндэслэн тус бүр 1, 1 байхаар сонгож авсан. Харин бодит мөнгөний зөрүүний 
коэффициентийг 0.5-аар сонгосон.

• Харин дээрх мөнгөний эрэлттэй нийцтэйгээр зорилтот мөнгөний 
нийлүүлэлтийг тодорхойлсон. Зорилтот мөнгөний нийлүүлэлт нь 
өмнөх үеийн утгаас гадна өмнөх үеийн хүлээгдэж буй мөнгөний эрэлт 

, мөнгөний нийлүүлэлтийн шок -оос хамаарна. 

 

• Мөнгөний захын тэнцвэр богино хугацааны хүүг өөрчлөх чадвартай тул 
мөнгөний нийлүүлэлтийн зорилттой нийцтэй хүү ( ) нь дараах байдалтай 
байна: 

6. нийлүүлэлтийн тал

Энэхүү загварт нийлүүлэлтийн талыг хязгаарлагдмал хэмжээнд загварчилсан. 
Өөрөөр хэлбэл,  үйлдвэрлэл, бодит хүү, бодит ханшийг тэнцвэрт түвшнээсээ 
хэлбэлзэх хэлбэлзлээр загварчилж, тренд хувьсагчдыг энгийн стохастик 
процессийг дагадаг гэж үзсэн. Иймд хувьсагчдын бодит утгыг тодорхойлохдоо 
шинжээчид таамаглал хийх шаардлагатай болдог. Тухайлбал, үйлдвэрлэлийн 
түвшин нь тэгшитгэл (1)-д тооцогдох үйлдвэрлэлийн зөрүү ба түүний потенциаль 
үйлдвэрлэлээр100 тодорхойлогдоно.  

 

Дээрх тэгшитгэл нь харьцангуй хялбар байдлаар тодорхойлогдсон бөгөөд 
загварт нийлүүлэлтийн талыг сайн загварчлахын тулд илүү цогц загвар авч үзэх 
шаардлагатай. Ийнхүү хялбаршуулсаны нэг шалтгаан нь үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
инфляцийг өсгөх нийлүүлэлтийн байнгын шок бараг байхгүй гэж үздэгтэй 
холбоотой юм. Харин потенциаль үйлдвэрлэлийн өсөлт нь үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
улмаар инфляцийг бууруулах нөлөөтэй.

Нийлүүлэлтийн талын гол хувьсагчид: потенциаль үйлдвэрлэл, тэнцвэрт ханш 
болон тэнцвэрт эрсдэлийн үнэ нь өмнөх үеийн утга болон трендийн шокоос 
хамаарна гэж үзсэн. 

• Потенциаль үйлдвэрлэл: 

                                          (12) 

100  Потенциаль үйлдвэрлэл нь үйлдвэрлэлийн тэнцвэрт түвшнээр илэрхийлэгдэнэ.
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• Тэнцвэрт бодит ханш:

                                          (13)

• Тэнцвэрт эрсдэлийн үнэ:
                           (14)

Энд потенциаль ДНБ-ий байнгын болон түр зуурын шок нь үйлдвэрлэлийн зөрүү 
болон инфляцид нөлөөгүй. Харин судлаач эргэцүүлэлд үндэслэн потенциаль 
ДНБ, үйлдвэрлэлийн зөрүү болон инфляцийн түвшинг өөрчлөх шокуудыг 
нэмснээр загварыг илүү өргөн агуулгатай болгох боломжтой.

Судлаач валютын ханшинд тухайн утга эсвэл түүний тэнцвэрт түвшинг 
өөрчлөх замаар хоёр хэлбэрээр шок өгөх боломжтой. Валютын ханшийн 
тухайн утга буюу тэнцвэрт бус үеийн валютын ханшийг сулруулах нь 
тэлэх нөлөөтэй. Учир нь ханшийн эерэг зөрүүг бий болгож улмаар нийт 
эрэлтийг нэмэгдүүлэх боловч инфляци ба мөнгөний бодлогын хариу 
үйлдлийн нөлөөгөөр энэ нөлөө саармагжих боломжтой. Харин тэнцвэрт 
ханшийг сулруулах нь тухайн ханшийг өөрчилж, инфляцийг өсгөх боловч 
валютын ханшийн эерэг зөрүүг үүсгэхгүй тул нийт эрэлтэд шууд тэлэх нөлөө 
үзүүлэхгүй. 

• Бодит ханш, эрсдэлийн үнэ, гадаад хүү тэнцвэрт түвшиндээ байх нөхцөл 
хангагдах байдлаар тэнцвэрт бодит хүү нь тодорхойлогдоно. 

                                                    (15)

• Инфляцийн зорилт ( ) нь өмнөх үеийн утгатай тэнцүү буюу тогтмол 
байх ба зөвхөн түр зуурын шоктой байна. 

                                    (16)

Энд инфляцийн зорилтот түвшний өмнөх үеэсээ хамаарах коэффициент 
-г эмпирикт үнэлгээнд суурилсан хариу үйлдлийн функцэд үндэслэн 0.8 

байхаар сонгож авсан.

Монголын эдийн засагт тохируулан нутагшуулахдаа “GAP” загварын дээрх 
6 багц тэгшитгэлүүдийн коэффициентуудыг онолд нийцтэй, бусад улсуудын 
утгатай харьцуулан тоон мэдээлэлд анхан шатны боловсруулалт хийж, зарим 
хувьсагчдын урт хугацааны тэнцвэрт түвшинг тодорхойлохдоо түүхэн хандлагыг 
нь ашиглан калибраци хийсэн болно. Энэ талаар дэлгэрэнгүйг дараагийн хэсгээс 
үзэх боломжтой.
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B. Тоон мэдээллийг бэлтгэх, параметрүүдийн утгыг сонгох, загварыг 
ажиллуулах

Судалгааны ажилд инфляци, ДНБ, мөнгө, төлбөрийн тэнцэл, худалдааны нөхцөл, 
гадаад сектор, хүү, ханш гэсэн 200 орчим үзүүлэлтүүдийн 2000 оноос 2014 оны 
хоорондох сарын болон улирлын тоон өгөгдлийг ашиглав. Монголын эдийн 
засгийн тоон мэдээллийг Үндэсний статистикийн хороо болон Монголбанкны 
статистик мэдээллийн сангаас, гадаад эдийн засгийн мэдээллийг Блүүмбэрг 
системээс авч нэмэлт тооцоолол хийсэн. Бүх үзүүлэлтүүдэд улирлын зохицуулалт 
хийж, хувиар илэрхийлэхдээ логарифм ялгавар авч 100-аар үржүүлсэн, харин 
хүүнүүд нь хувиар илэрхийлэгдэхээр түүвэрлэсэн. Загвар дахь бүх хувьсагчид 
нь тогтвортой төлөвөөс хазайх хазайлт тул дээрх түүвэрлэгдсэн өгөгдлүүдийг 
Калман фильтер ашиглан тренд болон зөрүүгээр ялгасан.

Загварын тэгшитгэлүүдийн параметрүүдийг тодорхойлохтой зэрэгцэн бодит 
валютын ханш, гадаад хүү, потенциаль үйлдвэрлэл, инфляцийн зорилт зэрэг 
хувьсагчдын тэнцвэрт түвшний утгыг тодорхойлж, тэдгээр мэдээллийг 
загварын бусад хувьсагчтай ижил тодорхойлж оруулах шаардлагатай болдог. 
Ингэхдээ судлаачийн субьектив эргэцүүлэл, өгөгдлийн түүхэн дундаж, 
эконометрикийн шинжилгээнд суурилав. Жишээ нь инфляцийн зорилтот 
түвшинг Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлд заасан 
зорилттой нийцүүлдэг бол потенциаль үйлдвэрлэлийг түүхэн дунджаар, бодит 
ханшийн тэнцвэрт түвшинг эконометрик үнэлгээнд тулгуурлан сонгосон.

Дараагийн алхам нь загварын тэгшитгэлүүд дэх параметрүүд буюу дээр 
дурьдагдсан коэффициентүүдийн утгыг Монголын эдийн засгийн нөхцөлд 
тохируулан сонгох буюу калибраци хийх явдал юм. Загварын үр дүн нь 
параметрийг хэрхэн зөв сонгохоос ихээхэн хамаарна. Тэдгээрийг судлаач 
сонгох бүрэн боломжтой бөгөөд ингэхдээ Төв банкуудын туршлагад үндэслэн 
эдийн засгийн онолын зарчмууд, эконометрик нотолгоо, эдийн засгийн талаарх 
ойлголттой нийцтэй байдлаар сонгохыг хичээдэг. Загварын үр дүн, хувьсагч 
хоорондын харилцан хамаарал зохистой гарах хүртэл коэффициентуудыг 
өөрчилсөөр байдаг. 

Ерөнхийдөө мөнгөний бодлогын шинжилгээний “GAP” загварт бүрэн 
калибраци хийж, эдийн засгийн онол болон Монголын эдийн засгийн шинж 
чанарт нийцтэй үр дүн, төсөөллийг гарган авахад “Хэрхэн боломжийн 
коэффициентууд сонгох вэ? Загварын үр дүнд хэрхэн эргэцүүлэл хийх вэ?” 
гэсэн хоёр асуулт чухлаар тавигдана. 

1. Хэрхэн боломжийн коэффициентууд сонгох вэ?

Микро үндэслэлд суурилсан загваруудын калибрацид, бүтцийн параметрүүдийн 
тухайлбал, ялгаатай бараа бүтээгдэхүүн хоорондын орлуулалтын мэдрэмж 
зэргийг микро эдийн засгийн судалгаанаас авах боломжтой. Бидний ашиглаж 
байгаа загвар нь онолын үндэслэл харьцангуй сайн тул голлох параметрүүдийн 
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бүтцийн тодорхойлогчдыг судалснаар бүтцийн параметрүүдийн утгыг 
тодорхойлсон. 

Мөн, загварыг калибраци хийхэд олон төрлийн эконометрикийн техникүүдийг 
хэрэглэж болно.  Тухайлбал, Orphanides (2003) нь АНУ-ын Холбооны Нөөцийн 
мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн функцийг үнэлэхдээ түүвэр судалгааны 
хэмжүүрүүд болон Холбооны Нөөцийн хүлээгдэж буй инфляци ба үйлдвэрлэлийн 
зөрүүний real-time таамаглалыг ашигласан. Ингэснээр ирээдүйд чиглэсэн 
мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн функцийг үнэлэхэд ихэвчлэн гардаг 
хэмжилтийн алдаа болон загварын тооцооллын алдаанаас зайлсхийсэн байна.

Өөр нэг хандлага нь Төв банкууд болон бусад бодлогын байгууллагуудын 
хөгжүүлж ирсэн загваруудын шинж чанарыг судалж, ижил төстэй орнуудын 
загваруудтай харьцуулах юм. Эдгээрээс гадна дээрх асуудлуудыг шийдэхэд зарим 
эконометрикийн шинжилгээ ч тустай байдаг. Тухайлбал, загварын шинж чанарыг 
вектор авторегрессив загварын хариу үйлдлийн функцтэй харьцуулж болно.

Загварыг зөвхөн эмпирикээр үнэлэх нь яагаад учир дутагдалтай вэ? Загварын 
эконометрик үнэлгээ нь дээр санал болгож байгаа нөхцлийн зөвхөн нэг 
хувилбар юм. Энэ хувилбар нь өнгөрсөн цаг хугацаанд алдааг хамгийн бага 
байлгахаар параметрүүдийг сонгох бөгөөд хугацааны цуваа нь хэтэрхий 
богино, мөн бүтцийн өөрчлөлттэй үед алдаа нь хамгийн бага байж чаддаггүй. 
Түүнчлэн өнгөрсөнд суурилсан загварууд нь бодлогын систем өөрчлөгдөх, 
эсвэл урьдчилсан нөхцөлт таамаглалыг өөрчлөхөд харьцуулсан шинжилгээ хийх 
бололцоог олгодоггүй. Иймд зөвхөн эконометрик загварт найдах нь хангалтгүй 
юм. Бодлогын шийдвэр гаргалтанд ашиглах загвар нь маш олон эх сурвалжаас 
авсан эдийн засгийн шийдвэр гаргагчдын ойлголт, төсөөлөлтэй нийцтэй байх 
шаардлагатай ба эдгээр эх сурвалжуудад туршлага, бусад орнуудын загварууд 
болон бусад ажиглагчидтай зөвлөлдсөн байдал зэрэг орж болно. Гэхдээ 
калибрацийн аргыг хэрэглэж буй үед эконометрик үнэлгээний үр дүнгүүд нь 
хэрэгцээгүй гэсэн үг биш, түүний үр дүнгүүдийг харьцуулалт болон параметрийн 
сонголтод ашиглаж болно. 

2. Загварын үр дүнд хэрхэн эргэцүүлэл хийх вэ?

Загварыг шинжлэхдээ параметрүүдийг хэрхэн сайн сонгосон эсвэл эдгээр нь 
өгөгдөлтэй хэр нийцтэй байгааг анхаарч үзэхээс гадна тодорхойлогдсон загвар 
маань мөнгөний бодлогын шилжих механизмыг хэр сайн харуулж чадаж байгааг 
давхар авч үзэх шаардлагатай. Жишээлбэл, валютын ханшийн шок нь үнийн 
түвшинд ямар хугацааны хоцрогдолтойгоор нөлөөлөх, инфляцийг зорилтот 
түвшин хүртэл бууруулахад хэдэн нэгж хувийн үйлдвэрлэлийн өсөлтөөс ухрах 
эсвэл үйлдвэрлэлийн зөрүүний нэгж өөрчлөлтөд инфляци ямар хэмжээний хариу 
үйлдэл үзүүлэх зэргийг загвар сайтар тайлбарлаж байх ёстой. Эдгээрийн зарим 
нь энгийн туршилтаас гарч болох мэдээлэл бөгөөд судлаач бодлогын нөлөөллийн 
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талаарх өөрийн мэдлэгт суурилан эдийн засгийн дурын шокыг оновчтой 
тодорхойлох оролдлогуудыг туршиж үздэг. Шокын нөлөө, хугацааны хоцрогдол 
зэргийг сайтар ажиглах замаар тухайн параметрийн утгыг дахин дахин өөрчлөн, 
тохируулах боломжтой болно. 

Өөрөөр хэлбэл загварын анхны ажиллаж болохуйц хувилбарыг хөгжүүлэх, 
эдийн засгийн суурь зарчим, эконометрикийн үр дүн болон эдийн засгийн 
бүтцийн талаарх ойлголтуудад суурилан коэффициентүүдийг сонгосны дараа 
гарсан загварын системийн шинж чанарт үнэлэлт өгнө. Загварын системийн 
шинж чанарт хэрхэн үнэлэлт дүгнэлт хийх талаар дараагийн бүлэгт дэлгэрэнгүй 
танилцуулна.

3. мөнгөний бОДлОгын шинжилгээний “GAP” 
загварын шинж чанарууД 

Монголын эдийн засгийн тоон мэдээлэл дээр хийсэн загварын зарим шинж 
чанаруудыг энэ хэсэгт авч үзье. Ингэхдээ загварын тавил, калибраци нь бодлого 
боловсруулагчдын хүлээлт, эдийн засгийн талаарх итгэл үнэмшилтэй хэр нийцтэй 
байгааг шинжих хариу үйлдлийн функц, түүхэн цаг хугацаанд гарсан өөрчлөлт, 
шокуудын нөлөөг загвар хэр сайн тайлбарлаж байгааг шинжлэх шокын задаргаа, 
түүхэн симуляцийн шинжилгээ тус бүрээр авч үзнэ.

а. хариу үйлдлийн функцууд

Энэ хэсэгт загварын динамик шинж чанарыг хариу үйлдлийн функцээр 
тайлбарлана. Эдийн засагт тохиолдож болох голлох хэд хэдэн шокуудын 
инфляци (өмнөх үеийн инфляци, инфляцийн хүлээлт, бодит ахиу зардлаар 
тодорхойлогдоно), хүү (өмнөх үеийн хүү, хүүний трэнд, инфляцийн зорилтот 
түвшнээс зөрөх зөрүү, үйлдвэрлэлийн зөрүү, нэрлэсэн ханшийн хэлбэлзлээр 
тодорхойлогдно), мөнгөний бодлогын төлөв (бодит хүүний зөрүү болон бодит 
ханшийн зөрүүгээр тодорхойлогдоно), бодит ахиу зардал (үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
бодит ханшийн зөрүү, харьцангуй үнийн зөрүү, дэлхийн зах зээл дээрх хүнс 
эсвэл газрын тосны бодит үнээр тодорхойлогдоно), валютын нэрлэсэн ханшинд  
хэрхэн нөлөөлөхийг тус бүрт нь сонирхоё.   

1. Дотоод эрэлтийн шок (үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок)

Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүүг ДНБ-ий 1 нэгж хувиар өсгөхөд бусад 
хувьсагчид ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг Зураг 1-д үзүүллээ.  Богино хугацаанд 
эдийн засагт эрэлтийн шок үүсвэл үйлдвэрлэл потенциаль түвшнээсээ давна. 
Нийт эрэлт нэмэгдэх буюу хэрэглээний өсөлт нь дотоодын үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлж, энэ нь дотоодын нөөцийн хэт ашиглалтаар дамжин хүчин 
зүйлсийн үнэ, улмаар дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний инфляцийг 
өсгөнө. Илүүдэл эрэлт нь дотоодын бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдсэнийг 
илэрхийлэх тул инфляцитай зэрэгцээд төгрөгийн эрэлт нэмэгдэж улмаар 
төгрөгийн нэрлэсэн ханш чангарна. Инфляци өсч, нэрлэсэн ханш чангарснаар 
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төгрөгийн бодит ханш мөн чангарна. Үүний зэрэгцээ инфляци өссөн боловч 
нэрлэсэн хүү тогтмол байх тул бодит хүү буурна. Энэ үед бодит ханш чангаар 
тогтож, харин бодит хүү буурсан байх тул мөнгөний бодлогын бодит төлөв 
ерөнхийдөө чанга талдаа байна.   

Эхний шатанд дотоод эрэлтийн эерэг шокын улмаас эдийн засаг халж, инфляци 
зорилтот түвшнээс өндөр байх тул мөнгөний бодлогын дүрмийн дагуу хариу 
арга хэмжээ авч нэрлэсэн хүүний түвшинг өсгөнө. Ингэснээр бодит хүү өсч, 
төгрөгийн бодит ханш чангарах тул мөнгөний бодлогын бодит төлөв чангарч 
илүүдэл эрэлтийг бууруулж, улмаар бодит ахиу зардлыг бууруулан, инфляцийг 
зорилтот түвшинд хүртэл бууруулна. Эрэлтийн шокын дараа мөнгөний 
бодлогоор хариу арга хэмжээ авч эдийн засаг буцаад тэнцвэрт төлөвтөө хүрэхэд 
(хэдийгээр эдийн засгийн бодит үзүүлэлтүүд анхны тэнцвэрт түвшиндээ хүрч, 
өөрчлөгдөөгүй байх боловч) төгрөгийн нэрлэсэн ханш шокын өмнөх үеэс сул, 
үнийн түвшин мөн өндрөөр тогтсон байна101. 

зураг 1. эрэлтийн шок

101  Зураг 1-ийн зүүн доод булангийн Нэрлэсэн үнийн график дахь FX нь нэрлэсэн ханшийн 
түвшинг, CPI нь хэрэглээний үнийн индексийн түвшин илэрхийлнэ.
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2. нийлүүлэлтийн шок (хүнснээс бусад бараа үйлчилгээний инфляци)

Эдийн засагт үүссэн түр хугацааны нийлүүлэлтийн шоконд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг Зураг 2-т харуулав. Шатахуун, цахилгаан, дулааны 
үнийн өсөлт зэрэг шалтгаантай зардлын өсөлт эсвэл нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний 
үр ашиггүй байдал зэрэг нь дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний зардлын шоконд 
хамаарна.  Хүнснээс бусад бараа үйлчилгээний үнэ өссөн нь харьцангуй үнийг 
бууруулж хүнсний бараа үйлчилгээний бодит зардал өссөнөөр102 ерөнхий үнэ өснө. 
Инфляци өссөн нь эхний шатанд бодит валютын ханшийг чангаруулна. Бодит ханш 
чангарсан нь дотоодын үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлж, улмаар 
экспорт буурч, төгрөгийн эрэлт буурах тул төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг сулруулна. 

Инфляци өсч, нэрлэсэн ханш суларсан тул мөнгөний бодлогоор  хариу үйлдэл 
үзүүлэх шаардлагатай болж нэрлэсэн хүүг өсгөнө. Бодит валютын ханш чангарч, 
бодит хүү өссөнөөр мөнгөний бодлогын төлөвийг чангаруулж үйлдвэрлэл, 
инфляцийн түвшинг эргээд бууруулна. 

Инфляци буурснаар мөнгөний бодлогын дүрмээр нэрлэсэн хүүг бууруулна. 
Үүний нөлөөгөөр нэрлэсэн ханшийн сулрах эрч саарч, бодит ханшийн хэт 
үнэлэлт хаагдана. Эцэстээ бодит ханш болон хүүний түвшин тэнцвэрт төлөвтөө 
хүрч, үйдвэрлэл потенциаль түвшиндээ очно103.

зураг 2. нийлүүлэлтийн шок

102  Харьцангуй үнэ буурснаар хүнснээс бусад бараа, үйлчилгээний бодит зардал буурна.
103  Хүнсний бараа үйлчилгээний инфляцийн шок ижил зарчимаар нөлөөлнө.
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3. хүүний шок (нэрлэсэн хүүний шок)

Нэрлэсэн хүүний эерэг шок буюу нэрлэсэн хүүг нэмэгдүүлвэл эдийн засагт 
хэрхэн нөлөөлөхийг энд авч үзье (Зураг 3). Нэрлэсэн хүүг өсгөснөөр бодит хүү 
нэмэгдэж, улмаар мөнгөний бодлогын төлөв чангарна. Нэрлэсэн хүү өссөнөөр 
төгрөгийн харьцангуй өгөөжийг нэмэгдүүлж, хөрөнгийн дотогшлох урсгал 
нэмэгдэж нэрлэсэн ханшийг чангаруулна. Инфляци тогтвортой байх эхний үед 
нэрлэсэн ханш чангарснаас бодит ханш чангарч, мөнгөний бодлогын төлөвийг 
дахин хатууруулах ба бодит зардлыг ч мөн бууруулна. Бодит зардал буурснаар 
инфляци буурах бол мөнгөний бодлогын төлөв чангарснаар үйлдвэрлэл тэнцвэрт 
төлөвийн хэмжээнээсээ буурахад хүрнэ. 

Үйлдвэрлэл болон инфляци буурч, валютын ханш чангарсанаас мөнгөний 
бодлогын хариу арга хэмжээ авч нэрлэсэн хүүг бууруулна. Ингэснээр валютын 
нэрлэсэн ба бодит ханш суларч улмаар мөнгөний бодлогын төлөвийг зөөлрүүлэх 
ба инфляци аажмаар өсч эдийн засаг тэнцвэртээ дөхнө. Энэхүү процесс бодит 
валютын ханш, бодит зардал тэнцвэрт түвшиндээ хүрэх хүртэл үргэлжилнэ. Эдийн 
засаг тэнцвэрт түвшиндээ хүрэх үед хэдийгээр инфляци өсч зорилтот түвшиндээ 
хүрсэн байх боловч үнийн түвшин анхны тэнцвэрээс доогуур тогтсон байна. 
Түүнчлэн энэхүү процессийн явцад валютын нэрлэсэн ханш чангарсны  дараа 
эргэн суларснаар эдийн засаг дахин тэнцвэрт түвшинд хүрэхэд валютын ханшийн 
чангарах, сулрах процесс зогсох боловч эхний тэнцвэртэй харьцуулахад нэрлэсэн 
ханш илүү чангарч тогтсон байна.
зураг 3. нэрлэсэн хүүний шок
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4. нэрлэсэн ханшийн шок

Гадаад худалдааны нөхцөл өөрчлөгдсөн, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал 
нэмэгдсэн, хөрөнгийн дотогшлох урсгал буурсан зэрэг шалтгааны улмаас 
төгрөгийн ам. доллартай харьцах нэрлэсэн ханш сулрахад эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийг авч үзье (Зураг 4). Нэрлэсэн ханш суларснаар инфляци тогтвортой 
байх үед бодит ханш суларна. Бодит ханш суларснаар мөнгөний бодлогын төлөв 
суларч дотоод эрэлтийг урамшуулна. Дотоод эрэлт өссөнөөр үйлдвэрлэлийн 
бодит өртөг нэмэгдэж, улмаар инфляци өснө. Мөн ханшийн шууд нөлөө буюу 
импортын барааны үнийн нөлөөгөөр инфляци өснө.

Инфляци өсч, нэрлэсэн ханш сулрах процессийн хариуд мөнгөний бодлогын 
дүрмийн дагуу Төв банк нэрлэсэн хүүг өсгөх хариу үйлдэл үзүүлнэ. Үүний 
үр дүнд нэрлэсэн ханш богино хугацаанд чангарч, мөнгөний бодлогын төлөв 
эргэн чангарснаар дотоод илүүдэл эрэлт хумигдаж, бодит ахиу зардлаар дамжин 
инфляцийн түвшин зорилтот түвшиндээ тогтворжино. Энэ процесс үргэлжилсээр 
эдийн засаг тодорхой хугацааны дараа тэнцвэрт төлөвт очно. Дээрхийн адил, 
хэдийгээр зөрүү болон өөрчлөлтийг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд шинэ тэнцвэрийн 
үед 0-рүү дөхөх боловч нэрлэсэн үнэ ба ханшийн түвшин шинэ тэнцвэрийн үед 
өндөр тогтох юм.

зураг 4. нэрлэсэн ханшийн шок
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в.  шокын задаргаа

Хариу үйлдлийн функцийн шинжилгээ нь шоконд тухайн үзүүлэлт ямар 
хэмжээний хариу үйлдэл үзүүлэхийг илэрхийлэх боловч тус үзүүлэлтийн 
хэлбэлзэлд шок хэр ач холбогдолтойг харуулдаггүй.  Эдийн засагт голчлон 
илэрдэг шокууд, тэдгээрийн макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлж 
байсныг загвар ашиглан тайлбарлая. 

1. инфляцийн шок задаргаа 
Жилийн инфляцийн өөрийн анхны утга (зорилтот инфляци) –аас хазайх хэлбэлзлийг 
эдийн засгийн шокуудаар задлан Зураг 5-д үзүүлэв. 

• 2007-2008 онд хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн шокоос гадна түүхий 
эдийн үнийн өсөлтөөс болж инфляци өндөр байсан бол 2008 оны сүүлээс 
инфляци буурч эхэлсэн ч төгрөгийн ханш суларсан нь инфляцид өсөх дарамт 
учруулж байсан байна.

• 2012 онд түүхий эдийн үнэ өссөн, эрэлтийн эерэг шок буюу дотоод эрэлт 
сэргэсэн нь инфляци эрчимжихэд голчлон нөлөөлжээ.  104

зураг 5. инфляцийн шок задаргаа104

104 Аливаа хувьсагчийн тэнцвэрт түвшнээс хазайх хэлбэлзлийг тайлбарлах хамгийн том 7 шокыг хэмжээгээр 
нь дарааллуулан зурж, бусад жижиг шокуудыг нэгтгэн бусад шокууд гэсэн бүлэгт харууллаа.

анхны утга
хүнсний бус инфляцийн шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
хүнсний инфляцийн шок
стат.зөрүү
гадаад хүүний шок
үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок
бусад шок
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2. үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок задаргаа

Үйлдвэрлэлийн зөрүүнд дотоод эрэлтийн шок, түүхий эдийн үнийн шок, гадаад 
эрэлтийн105 шок голлон нөлөөлдөг болохыг Зураг 6-аас харж болно. Төсвийн 
талын үзүүлэлтүүдийг энэхүү загварт тусгаагүй тул эрэлтийн шоконд төсвийн 
зардлын шок агуулагдана.

• 2007 оноос 2008 оны эхний хагас хүртэлх хугацаанд гадаад эрэлтийн эерэг шок 
нь үйлдвэрлэлийн зөрүү өндөр хадгалагдах шалтгаан болж байсан бол 2008 
оны 3-р улирлаас гадаад эрэлт буурсан боловч дотоод эрэлт өссөнөөр 2008 оны 
сүүлийн хагаст эерэг үйлдвэрлэлийн зөрүү хадгалагдсаар байсан байна. 

• 2009 онд түүхий эдийн үнэ сэргэсэн ч уул уурхайн бус дотоод эрэлт ба гадаад 
эрэлт сөрөг  шоктой байснаар 2009-2010 онд үйлдвэрлэлийн зөрүү сөрөг 
түвшинд хадгалагдах гол шалтгаан болсон байна.

• 2011 оноос эдийн засаг халж эхэлсэн нь голчлон дотоод эрэлтийн шоктой 
холбоотой байна. Дотоод эрэлтийн шок 2013 оны сүүлийн улиралд сөрөг 
нөлөөтэй болсон нь засварт тодоройлогдоогүй хүчин зүйлстэй холбоотой 
байж болох юм. 2013 оны сүүлийн улиралд дотоод ба гадаад эрэлт, эрдэс 
бүтээгдэхүүний үнийн сөрөг шок нь нийлээд үйлдвэрлэлийн зөрүү сөрөг 
гарахад голчлон нөлөөлжээ. 

зураг 6. үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок задаргаа

105  Хятад ба АНУ-ын үйлдвэрлэлийн зөрүүний жигнэсэн дунджаар төлөөлүүлсэн.

үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
БНХАУ-ын эрэлтийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
АНУ-ын эрэлтийн шок
нэрлэсэн ханшийн шок
анхны утга
бусад шок

үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
БНХАУ-ын эрэлтийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
АНУ-ын эрэлтийн шок
нэрлэсэн ханшийн шок
анхны утга
бусад шок
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3. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

Нэрлэсэн хүүний шок задаргааг Зураг 7-д үзүүлэв. Нэрлэсэн хүүг эдийн засгийн 
шокуудаар тайлбарлахад уул уурхайн бус ДНБ-ий дефлятор, бодит мөнгөний 
эрэлт, хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокууд голлох нөлөөг үзүүлжээ.  

• 2007 он, 2008 оны 3-р улирлыг дуустал нэрлэсэн хүүг өсгөх шаардлагатай 
байсныг тухайн хугацаан дахь нэрлэсэн хүүний сөрөг шокоос харж болох 
юм. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай нийцтэйгээр хүү тогтож 
байсан эсэхийг нэрлэсэн хүүний шок харуулж байна. 2008 оны 4-р улирлаас 
эхлэн 4 улирал дараалан банк хоорондын захын хүү огцом өссөнийг зургаас 
харж болно.  2010 оны сүүлээс эхлэн бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч 
байсан ч өсгөөгүй, харин 2011, 2012 онуудад нэрлэсэн хүүний шок бага 
байгаа нь уг хугацаанд бодлогын хүү эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй 
нийцтэй байгааг, мөнгөний бодлого зөв чиглэлд хөдөлж байсныг харуулж 
байна. 

• Хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокын нөлөөгөөр 2013 оны сүүлээс 
бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч ирж байгааг мөн зургаас харж болох.  

зураг 7. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

анхны утга
уул уурхайн бус дефляторын шок
мөнгөний эрэлтийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
нэрлэсэн хүүний шок
бодит ханшийн тренд шок
бусад шок



МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ “GAP” ЗАГВАР

297

 Г.Бумчимэг, Б.Ундрал, 
Б.Дуламзаяа, Б.Цэнд-Аюуш

3. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

Нэрлэсэн хүүний шок задаргааг Зураг 7-д үзүүлэв. Нэрлэсэн хүүг эдийн засгийн 
шокуудаар тайлбарлахад уул уурхайн бус ДНБ-ий дефлятор, бодит мөнгөний 
эрэлт, хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокууд голлох нөлөөг үзүүлжээ.  

• 2007 он, 2008 оны 3-р улирлыг дуустал нэрлэсэн хүүг өсгөх шаардлагатай 
байсныг тухайн хугацаан дахь нэрлэсэн хүүний сөрөг шокоос харж болох 
юм. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай нийцтэйгээр хүү тогтож 
байсан эсэхийг нэрлэсэн хүүний шок харуулж байна. 2008 оны 4-р улирлаас 
эхлэн 4 улирал дараалан банк хоорондын захын хүү огцом өссөнийг зургаас 
харж болно.  2010 оны сүүлээс эхлэн бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч 
байсан ч өсгөөгүй, харин 2011, 2012 онуудад нэрлэсэн хүүний шок бага 
байгаа нь уг хугацаанд бодлогын хүү эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй 
нийцтэй байгааг, мөнгөний бодлого зөв чиглэлд хөдөлж байсныг харуулж 
байна. 

• Хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокын нөлөөгөөр 2013 оны сүүлээс 
бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч ирж байгааг мөн зургаас харж болох.  

зураг 7. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

4. нэрлэсэн ханшийн шок задаргаа

Нэрлэсэн ханшийг шок задаргаагаар шинжлэхэд түүний өндөр хэлбэлзэлд 
хамгийн их нөлөөлсөн шокууд нь ханшийн өөрийнх нь шок, уул уурхайн бус 
бүтээгдэхүүний дефляторын шок болон түүхий эдийн үнийн шокууд байна.

Төгрөгийн ханшийн өөрийнх нь шокын нөлөө хамгийн өндөр байгаа нь 
төгрөгийн ханш зах зээлд уян хатан тодорхойлогдоогүй болохыг харуулж байна. 
Тухайлбал, 2008 оны сүүлийн гурван улиралд ханш сулрах дарамт өндөр байхад 
сулраагүй нь энэ үед ханшийн шок сөрөг байснаар тайлбарлагдана. Ийнхүү ханш 
зах зээлд тогтох тэнцвэрээсээ холдсон нь дараагийн улиралд огцом сулрахад 
хүргэж уг өөрчлөлт нь эдийн засгийн бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад хэт их 
хэлбэлзсэн гэж үзэж болохоор байна. 2012 оноос эхлэн түүхий эдийн үнийн шок 
нь төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг сулруулах чиглэлд нөлөөлж байна.

зураг 8. нэрлэсэн ханшийн шок задаргаа

нэрлэсэн ханшийн шок
уул уурхайн бус дефляторын шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
мөнгөний эрэлтийн шок
экспортын үнийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
хүнсний инфляцийн шок
бусад шок
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с. Түүхэн симуляци106

Энэ хэсэгт тоон өгөгдлийг түүвэр дотор нь төсөөлөл хийх замаар загварын 
төсөөлөл хийх чадварыг шинжилнэ. Экзоген хувьсагчдын хувьд төсөөллийн 
утга нь тухайн үеийн түүхэн утгатайгаа адил байх бөгөөд харин загвараар 
тодорхойлогдож буй хувьсагчдын хувьд түүвэр дотор хийсэн төсөөллийг бодит 
утгатай нь харьцуулна. Өөрөөр хэлбэл, хугацааны үе бүрт цаашид эдийн засагт 
аливаа шок үүсэхгүй гэж үзээд загвараар голлох хувьсагч бүрийн төсөөллийг 
боловсруулж, төсөөллийг тухайн хувьсагчийн бодит гүйцэтгэлтэй харьцуулах 
замаар загварын төсөөлөл боловсруулах чадварыг шалгах явдал юм. Түүхэн 
симуляци буюу төсөөллийг инфляци, хүнсний бус инфляци, нэрлэсэн хүү, 
бодит ДНБ-ий өсөлт, үйлдвэрлэлийн зөрүүний хувьд хийж Зураг 9-14-т тус 
бүр харууллаа. Өгөгдлийн түүвэр нь 2001 оны 1-р улирлаас эхэлж 2013 оны 4-р 
улирлаар дуусна. Дээрх хугацаанд загвараар улирал бүрт дараах 12 улирлын 
хувьд хийсэн төсөөллийг харуулав. Энэхүү төсөөлөл нь богино хугацааны бусад 
загваруудаар хийдэг төсөөлөл, судлаачийн эргэцүүллийг тусгаагүй тул бодит 
байдалд хийдэг төсөөллөөс илүү алдаатай гарах боловч “GAP” загварын ерөнхий 
чиг хандлагыг харах боломжтой. 

• Ерөнхий инфляцийн төсөөллийн алдаанаас хүнсний бус бүтээгдэхүүний 
инфляцийн алдаа бага байгаа нь хүнсний инфляцийн хөдөлгөөн нь 
загварын алдааг нэмэгдүүлдгийг харуулж байна. 

• Загвар 2013 оны эцсийн эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг 2011 оны 
эцсийн тоо мэдээлэлд үндэслэн тухайн улиралд хийсэн төсөөлөлд багаар 
таамаглаж байсан байна. Харин 2012 оны эцсийн эдийн засгийн бодит 
өсөлт нь өндөр гарч, загвараар таамаглаагүй эерэг шокыг оруулсан 
тул 2013 оны сүүлийн улиралд хийгдэж буй 2013 оны эдийн засгийн 
өсөлтийн таамаглал нь өндөр болсон байна. 2012 оны дотоод эрэлтийн 
энэхүү эерэг шок нь төсөвтэй адилтгах зардал, уламжлалт бус мөнгөний 
бодлоготой холбоотой байж болох юм.

• Зургаас харахад нэрлэсэн хүүний төсөөллийн алдаа хамгийн өндөр 
байгаа нь бодлогын хүүний шийдвэр эдийн засгийн нөхцөл байдалтай 
төдийлөн нийцтэй гардаггүй мэт харагдуулахаар байна. Энд бодлогын 
хүүг 2007 оноос нэвтрүүлсэн, өмнөх үеийн банк хоорондын захын хүү 
нь ТБҮЦ-ны арилжааны дундаж хүүг дагадаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 
Харин ТБҮЦ-ны дундаж хүү нь хүүгээр өрсөлдөх арилжааны үр дүнд 
тогтдог байсан тул мөнгөний бодлогын төлөвөөс илүүтэйгээр банк 
хоорондын захын тухайн үеийн хөрвөх чадварыг илүү илэрхийлэх 
шинжтэй байсан. Өөрөөр хэлбэл, 2007 оноос өмнө Монголбанк банк 
хоорондын захын хүүг бодлогын зорилгоор удирддаггүй байсантай 
холбоотой.

106  Historical simulation
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• Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн төсөөллөөр ханш 2013 оны 
эхнээс эрчимтэй суларч, харин оны сүүл руу хурд нь саарахаар байсан 
боловч бодит байдалд үүний эсрэгээр байсан нь загварт тусгагдаагүй 
Монголбанкны интервенцийн нөлөө юм. Монголбанк оны эхэнд 
гадаад валютын захад идэвхитэй оролцож, оны сүүл рүү оролцоогоо 
харьцангуй бууруулсан юм. 

зураг 9. инфляцийн түүвэр доторх 
төсөөлөл  

зураг 10. хүнсний бус инфляцийн түүвэр 
доторх төсөөлөл

зураг 11. бодит Днб-ий түүвэр доторх 
төсөөлөл

зураг 12. үйлдвэрлэлийн зөрүүний 
төсөөлөл
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зураг 13. нэрлэсэн хүүний түүвэр доторх 
төсөөлөл 

зураг 14. нэрлэсэн ханшийн түүвэр 
доторх төсөөлөл
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ДүгнэлТ

Мөнгөний бодлогын шийдвэр нь тодорхой хугацааны дараа эдийн засгийн үйл 
хөдлөл, улмаар инфляцид нөлөөлдөг тул мөнгөний бодлогоор одоогийн биш 
ирээдүйн инфляцид нөлөөлөхийг зорьдог. Тиймээс ирээдүйн эдийн засгийн 
төлөв, инфляцийн төсөөлөл нь одоо гаргах бодлогын шийдвэрийн гол тулгуур 
болох тул төсөөллийн үнэн зөв байдал нь бодлогын шийдвэрийн оновчтой 
байдалд шууд нөлөөлөх юм. Эдийн засгийн бүтцийг тусгасан, эдийн засгийн 
онолд нийцтэй загварыг хөгжүүлснээр Монголын эдийн засгийн өнөөгийн 
нөхцөл байдлыг тоон өгөгдөлд тулгуурлан тайлбарлах, бодлогын төрөл бүрийн 
нөлөөллийн шинжилгээ хийх болон ирээдүйн төсөөллийг хийх үндсэн хэрэгсэл 
болж байна.

Цөөнгүй улсын Төв банкуудад хэрэглэгдэж буй энэхүү загвар нь Монголбанкинд 
ашиглаж байсан өмнөх загваруудаас хэд хэдэн давуу талтай. Тухайлбал, 
мөнгөний бодлого нь эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй нийцтэйгээр загвар 
дотроо тодорхойлогддог, хүлээлтийг оруулсан, хагас бүтцийн загвар тул эдийн 
засгийн талаарх ойлголтыг бүхэлд нь өгөхөд илүү дөхөм болсон. 

Загварын үр дүнгээс харахад Монголын эдийн засаг дахь инфляцид 
нийлүүлэлтийн шокоос гадна, дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ, гадаад 
эрэлт ихээхэн нөлөөтэй байна. Мөн сүүлийн жилүүдэд инфляцийн дарамтыг 
дотоод эрэлтийн эерэг шок бий болгожээ. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд гадаад 
эрэлт, түүхий эдийн үнэ буурч байгаа нь үйлдвэрлэлийн зөрүүг бууруулах дарамт 
учруулж байсан ч үүнийг дотоод эрэлтийн огцом тэлэлтээр нөхөж үйлдвэрлэлийн 
зөрүү эерэг байхад нөлөөлсөн байна. Гэвч 2013 оны сүүлийн улиралд гадаад 
эрэлт сайжраагүй байхад дотоод эрэлтийн шок сөрөг болсон нь үйлдвэрлэлийн 
зөрүүг сөрөг болоход нөлөөлөв. Нэрлэсэн хүү болон нэрлэсэн ханшийн шок 
задаргаанаас харахад тухайн хувьсагчдын өөрийнх нь шок өндөр хэлбэлзлийг 
үүсгэж байгаа тул бодлогын хүүний шийдвэр болон ханшийн оролцоо нь макро 
эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй төдийлөн нийцтэй бус байгааг илэрхийлж 
байна. Энэ нь өнгөрсөн хугацаанд мөнгөний бодлогын шийдвэрүүд нь оновчтой 
бус байсныг илэрхийлж болох ч мөн эдийн засаг бүтцийн өөрчлөлт, мөнгөний 
бодлогын дэглэм өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалсан байж болох юм.

Энэхүү загварыг цаашид сайжруулахад бусад орнуудын энэ төрлийн загварууд, 
өмнө нь Монголбанкинд хөгжүүлж байсан загваруудаас гадна эдийн засагчдын 
Монголын эдийн засгийн үйл хөдлөлийн талаарх дүгнэлт, үзэл санаатай 
харьцуулах, тэдгээрийг тусгах шаардлагатай юм. 
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хавсралТ 

нийТ эрэлТ (IS муруй)

     Үйлдвэрлэлийн зөрүү Гадаад эрэлт

    Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү Гадаад худалдааны нөхцөл

   Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүү Бодит хүүний зөрүү

  Бодит мөнгөний бодлогын төлөвийн индекс Бодит ханшийн зөрүү

  Экспортын үнэ Малын зүй бус хорогдлын зөрүү

үнэ (ФилиПсийн муруй, ахиу зарДал)

Хэрэглээний үнийн индекс Хүнсний инфляци
Хүнсний үнийн индекс Хүнсний бус инфляци
Хүнсний бус үнийн индекс Харьцангуй үнийн зөрүү

Бодит ахиу зардал (хүнсний) Дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний бодит үнийн 
зөрүү

Бодит ахиу зардал (хүнсний бус) Дэлхийн зах зээл дээрх шатахууны бодит үнийн 
зөрүү
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хүүний өгөөж ТэнцвэрТэй байх нөхцөл

  Төгрөгийн ам. доллартай харьцах нэрлэсэн ханш   Эрсдэлийн нэмэгдлийн тренд
  Төгрөгийн ам. доллартай харьцах ханшийн хүлээлт    Гадаад хүү
  Бодит ханшийн тренд    Бодит ханшийн тренд, гадаад
    Бодит хүүний тренд    Бодит хүүний тренд, гадаад

   Инфляцийн зорилтот түвшин   Гадаад инфляцийн тэнцвэрт түвшин

мөнгөний бОДлОгын Дүрэм

Тэйлорын хүү Төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийн зөрүү

Нэрлэсэн хүү Мөнгөний эрэлт, бодит

Уул уурхайн бус дефлятор Мөнгөний нийлүүлэлтийн зорилтот түвшин, 
нэрлэсэн



МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ “GAP” ЗАГВАР

305

 Г.Бумчимэг, Б.Ундрал, 
Б.Дуламзаяа, Б.Цэнд-Аюуш

бОДиТ мөнгөний эрэлТ, нийлүүлэлТ

  Бодит мөнгөний зөрүү Мөнгөний үржүүлэгч

Бодит мөнгөний тренд Мөнгөний нийлүүлэлтийн нөлөөг оруулсан хүү

  Долларжилтийн түвшин

гаДааД хуДалДааны нөхцөл

Импортын үнэ Дэлхийн зах зээл дээрх зэсийн үнэ
Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнэ Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ
Дэлхийн зах зээл дээрх алтны үнэ Гадаад үнэ
Дэлхийн зах зээл дээрх төмрийн хүдрийн 
үнэ Дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний үнэ
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гаДааД эДийн засгийн үзүүлэлТүүД

  Гадаад хүү Гадаад үнэ

  Бодит хүүний тренд Гадаад эдийн засгийн инфляци

  Гадаад эрэлт Төгрөгийн юаньтай харьцах нэрлэсэн ханш

ТОДОрхОйлОлТууД
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Бодит хүү Харьцангуй үнийн зөрүү
Бодит ханш Дотоод ба гадаад хүнсний харьцангуй үнэ
Нэрлэсэн ДНБ Дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний бодит үнэ
Уул уурхайн бус нэрлэсэн ДНБ Дэлхийн зах зээл дээрх шатахууны бодит үнэ
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загварын параметрүүдийн калибраци 



хОс алДагДал ба хөТөлбөрийн 
санхүүжилТ

Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Д.Энхзаяа
МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Д.Даваасүх

 Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал 
нь зөвхөн зохиогчийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 
Монголбанкны байр суурийг заавал илэрхийлэх албагүй болно.

хураангуй

Энэхүү судалгааны ажлаар Засгийн газар, Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж буй 
эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжих үед төсөв, урсгал тэнцлийн алдагдлын 
харилцан хамаарал эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлохыг зорьсон. Судалгаанд 2000.I-
2013.III-ын хоорондох улирлын давтамжтай тоон өгөгдлийг ашиглан, бүтцийн вектор 
авторегресс (SVAR) загвараар эмпирик шинжилгээг хийв. Судалгааны үр дүнгээр эдийн 
засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр нь төсвийн гадуурх засгийн газрын зардлыг нэмэгдүүлж, 
импортыг өсгөснөөс урсгал тэнцэл муудан, улмаар төгрөгийн ханш сулрахад нөлөөлж 
байна. Төгрөгийн ханш суларснаас дотоод үнийг өсгөх нөлөөтэй байна. 
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Танилцуулга

Эдийн засагчид төсвийн алдагдал болон урсгал тэнцлийн алдагдал зэрэг 
үүсэхийг “хос алдагдал” гэж нэрлэдэг. Эдийн засагчдын дунд хос алдагдал яагаад 
үүсдэг талаар онолын маргаантай тайлбарууд байдаг. Уламжлалт Кейнсийн 
таамаглалаар төсвийн алдагдал нь урсгал тэнцлийн алдагдлын шалтгаан болдог 
гэж үздэг бол Рикардогийн эквивалент таамаглалаар эдгээр алдагдлын хооронд 
хамаарал байхгүй гэж үздэг. Харин эмпирик судалгааны ажлуудад эдгээр 
онолын таамаглалыг няцааж урсгал тэнцлээс төсөв рүү чиглэсэн, харилцан хоёр 
чиглэлтэй, эсрэг чиглэлтэй хамаарлууд байж болохыг нотолсон байдаг. Төсөв, 
төлбөрийн тэнцлийн урсгал данс алдагдалтай улсад ихэвчлэн инфляци болон 
хүүний түвшин өсдөг болохыг судалгааны ажлуудын үр дүнгээр харуулсан 
байдаг. 

Сүүлийн жил уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт буурч, ялангуяа нүүрсний 
экспорт огцом буурсан нь гадаад худалдааны нөхцөл муудах, цаашлаад төсвийн 
орлогыг бууруулж, төсвийн тэнцэл алдагдалтай гарахад голлон нөлөөлж байна. 
Түүнчлэн Монголбанк, Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж буй эдийн засгийг 
тогтворжуулах хөтөлбөртэй холбоотой төсвийн тэлэлт ихээхэн нэмэгдэж байна. 

Иймд хөтөлбөрийн санхүүжилтийг төсвийн зардалд оруулж тооцон хос 
алдагдлын таамаглалыг шалгаж, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох нь 
энэхүү судалгааны зорилго юм. Судалгаанд 2000 оны I улирлаас 2013 оны III 
улирлын хоорондох улирлын давтамжтай өгөгдлийг ашиглан, бүтцийн вектор 
авторегресс аргачлалаар эмпирик шинжилгээ хийв. Судалгааны үр дүнгээс 
харахад төсвийн болон урсгал тэнцлийн алдагдал нь хоорондоо харилцан 
нэгнийхээ шалтгаан болж байна. Эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр нь 
төсвийн гадуурх засгийн газрын зардлыг нэмэгдүүлж, импортыг нэмэгдүүлснээр 
урсгал тэнцлийг муутган улмаар төгрөгийн ханш сулрахад нөлөөлж байна. 
Төгрөгийн ханш суларснаас дотоод үнийг өсгөх нөлөөтэй байна. Урсгал 
тэнцлийн алдагдлаас төсөвт үзүүлэх нөлөө нь экспортын татварын орлогоос 
ихээхэн хамааралтай байна.

Судалгааны ажлын эхний хэсэгт хос алдагдлын онолын үндэслэлийг тодорхойлж, 
хоёрдугаар дугаар хэсэгт Монгол улсын төсвийн ба төлбөрийн тэнцлийн урсгал 
дансны байдлыг танилцуулан, дараагийн хэсэгт эмпирик шинжилгээний үр дүнг 
тайлбарлах бөгөөд төгсгөлд нь дүгнэлтийг танилцуулав.
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1. хОс алДагДлын ОнОлын Тайлбар

Үндэсний тооцооны тэнцэтгэл нь төсвийн болон урсгал тэнцлийн алдагдлын 
хоорондох онолын хамаарлыг илэрхийлдэг. Нээлттэй эдийн засаг дахь үндэсний 
нийт орлогын тэнцэтгэл дараах хэлбэртэй байна. 

Энд: GDP-дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ), I-хөрөнгө оруулалт, 
G-засгийн газрын хэрэглээ, X-экспорт, M-импорт. Эндээс цэвэр экспорт буюу 
худалдааны тэнцлийг ялгаж бичвэл:

    

тэгшитгэлээс худалдааны тэнцэл үндэсний хуримтлал ), хөрөнгө 
оруулалтын зөрүүтэй тэнцүү болохыг илэрхийлнэ. Эндээс худалдааны тэнцэл, 
хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын хоорондох хамаарлыг тайлбарлаж болно. 
Тухайлбал, хөрөнгө оруулалт өсвөл худалдааны тэнцэлд сөрөг нөлөөтэй 
байна. Хувийн болон засгийн газрын хэрэглээ буурахад үндэсний хуримтлалыг 
өсгөснөөр худалдааны тэнцэлд эерэг нөлөөтэй байна.

Үндэсний хуримтлалыг хувийн ( ) болон улсын ( ) секторт хувааж, төсвийн 
тэнцлийг  татварын орлого ( ), засгийн газрын зардлын ( ) зөрүүгээр 
тодорхойлбол хувийн секторын хуримтлал нь татварын дараах орлогоос хувийн 
хэрэглээг хассантай тэнцүү, улсын секторын хуримтлал нь татварын орлогоос 
засгийн газрын зардлыг хассантай тэнцүү байна.

               

Тэнцэтгэлээс худалдааны тэнцэл, төсвийн тэнцлийн хоорондох урт хугацааны 
хамаарлыг илэрхийлбэл: 

               

Худалдааны тэнцэл нь төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансны үлдэгдлийн гол 
бүрэлдэхүүн болдог учраас онолын хамаарал эквивалент байна гэж таамаглана. 
Иймд урсгал тэнцлийн болон төсвийн хос алдагдлын таамаглал дараах 
хамаарлаар илэрхийлэгдэнэ.

                 
Үүнд , -урсгал тэнцлийн алдагдал, -төсвийн алдагдал. (5) тэнцэтгэлээс 
урсгал тэнцлийн алдагдал нь хувийн секторын хуримтлал, дотоодын хөрөнгө 
оруулалтын зөрүү болон төсвийн алдагдлын нийлбэртэй тэнцүү байна. 

Хэрэв хувийн секторын хуримтлал нь дотоодын хөрөнгө оруулалттай тэнцүү 
бол урсгал тэнцэл, төсвийн тэнцэл шууд хамааралтай болно. Иймд аль нэг нь 
алдагдалтай болох үед хос алдагдлыг үүсгэж байна. Эдгээр 2 алдагдал аль нь 
алиныхаа шалтгаан болдог, хоорондоо ямар хамааралтай болохыг дараах онолын 
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таамаглалуудаар тайлбарладаг. 

• Манделл-Флемингийн загвараар, жижиг нээлттэй эдийн засагт дотоодын 
хүү дэлхийн зах зээлийн хүүнд нөлөөлж чадахгүй, капитал төгс шилждэг 
тохиолдолд төсвийн тэлэх бодлого нь хүүг өсгөх бөгөөд хүүний өсөлтийг 
дагаж хөрөнгийн дотогш урсгал ихсэж, улмаар экспортыг бууруулж, 
импортыг өсгөх нь урсгал тэнцлийн алдагдалд хүргэдэг гэж үздэг.

• Кейнсийн таамаглалын дагуу, төсвийн алдагдал өсөх нь дотоодын 
хэрэглээ, хөрөнгө оруулалтыг өсгөх бөгөөд дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бараа, 
бүтээгдэхүүний болон импортын барааны эрэлтийг өсгөдөг. Энэ нь төсвийн 
алдагдлаас урсгал тэнцлийн алдагдалд нөлөөлөх чиглэлтэй байдаг гэж үздэг.  

• Рикардогийн эквивалент таамаглалын дагуу, төсвийн алдагдал нь бодит хүү 
болон хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд нөлөөлөхгүй учраас урсгал 
тэнцлийн алдагдалд нөлөөгүй гэж үздэг. Татвар буурах эсвэл засгийн газрын 
зардал өсөхөд улсын секторын хуримтлалыг бууруулах ч  хувийн секторын 
хуримтлалын өсөлтөөр дотоод эдийн засаг тэнцвэржинэ гэж үздэг. 

• 

• Онолын дагуу, Мандел-Флемингийн загвар болон Кейнсийн таамаглалаар 
төсвийн алдагдал нь урсгал тэнцлийн алдагдлын шалтгаан болдог гэж үздэг 
бол Рикардогийн эквивалент таамаглалаар эдгээр  алдагдлын хооронд хамаарал 
байхгүй гэж үздэг байна.

Харин эмпирик судалгаануудад жижиг, нээлттэй эдийн засагтай хөгжиж буй 
орнуудад урсгал тэнцлийн алдагдал нь төсвийн алдагдлын шалтгаан болохыг 
харуулсан байдаг. Тухайлбал, төсвийн орлогын дийлэнх хэсгийг экспортын 
бүтээгдэхүүний татвараас бүрдүүлдэг улсын хувьд урсгал тэнцлийн алдагдал нь 
төсвийн алдагдлын гол хүчин зүйл нь болдог байна. Мөн их хэмжээний урсгал 
тэнцлийн алдагдлаас санхүүгийн салбарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, 
эдийн засгийг сэргээхийн тулд төсвийн бодлогоор дэмжих нь төсвийн алдагдал 
өсөхөд хүрдэг байна.

2. мОнгОл улсын Төсвийн бОлОн урсгал Тэнцэл

Төсвийн тэнцэл

Төсвийн гүйцэтгэлээр 2010-2013 оны хооронд төсвийн орлого дунджаар ДНБ-
ийн 37%, төсвийн зарлага ДНБ-ий 39%-ийг тус тус эзэлж байна. 2013 он 
гарснаар уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт буурч, тэр дундаа нүүрсний 
экспорт огцом буурсан нь гадаад худалдааны нөхцөл муудах, цаашлаад төсвийн 
орлогыг бууруулж төсвийн тэнцэл алдагдалтай гарахад голлон нөлөөлж байна. 
Тодруулбал, нүүрсний экспорт 2012 онд жилийн дундаж өсөлт нь 4% байсан бол 
2013 оны эхний 9 сарын байдлаар жилийн дундаж өсөлт нь 21%-иар буурсан 
дүнтэй байна. Мөн бонд болон хөтөлбөрийн санхүүжилттэй холбоотой их 
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хэмжээний төсөвтэй адилтгах зардал өссөөр байна. Төсвийн гадуурх зарлагыг 
төсөвт оруулж тооцвол 2013 оны III улиралд төсвийн алдагдал дунджаар ДНБ-
ийн 30 орчим хувийг эзэлж байна.

зураг 1. Төсвийн орлого, зарлага / тэрбум.төг/ зураг 2. Төсвийн нийт тэнцэл / Днб %/

Эх сурвалж: Сарын мэдээ, Сангийн яам Эх сурвалж: Сарын мэдээ, Сангийн яам

Төлбөрийн тэнцлийн урсгал данс

Төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансны алдагдал 2013 оны II улирлын байдлаар 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 33.6%-тай тэнцэж байна.  Өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад урсгал тэнцлийн алдагдал 47%-иар өссөн бөгөөд үүнд барааны 
тэнцлийн алдагдал голлон нөлөөлжээ. Өөрөөр хэлбэл, экспортоос давсан 
импортын хэрэглээ бий болсноор урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж байна. 
Урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдсэн, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсан 
зэргээс шалтгаалан төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш ихээхэн суларч байна.

зураг 3. экспорт, импорт, урсгал тэнцэл /сая.
дол/

зураг 4. урсгал тэнцэл /Днб %/

Эх сурвалж: Сарын мэдээ, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын мэдээ, Монголбанк
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зээл, үнэт цаас

Зээлийн өрийн үлдэгдэл 2013 оны III улирлын байдлаар өнгөрсөн оны мөн үеэс 
48%-ийн өсөлттэй байна. Үүнд, Засгийн газар болон Монголбанкнаас хамтран 
хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн зээл голлож нөлөөлсөн байна. Засгийн газраас 
хөтөлбөрийн зээлийг санхүүжүүлснээр банкууд зээлд гаргах боломжтой байсан 
эх үүсвэрээ ТБҮЦ, ЗГҮЦ зэрэгт байршуулах хандлагатай байгааг зурагнаас 
харагдаж байна.

зураг 5. зээлийн өрийн үлдэгдэл 
/тэрбум.төг/

зураг 6. үнэт цаас /тэрбум.төг/

Эх сурвалж: Сарын мэдээ, Монголбанк Эх сурвалж: Сарын мэдээ, Монголбанк

3. эмПирик шинжилгээ

Эмпирик шинжилгээгээр төсөв, урсгал тэнцлийн алдагдлын харилцан хамаарал, 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлохын тулд дараах тооцооллуудыг хийв. 
Үүнд:

• Нэгдүгээрт, хөтөлбөр хэрэгжүүлээгүй байхад төсөв, урсгал тэнцлийн 
алдагдал эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд ямар нөлөө үзүүлж байгааг шинжлэх.

• Хоёрдугаарт, хөтөлбөрийн санхүүжилтийг төсвийн зардалд нэмж тооцон хос 
алдагдлын таамаглалыг шалгах

• Гуравдугаарт, зээл болон импортын өсөлтийг шинжэх

Тоон өгөгдөл

Шинжилгээнд 2000 оны I улирлаас 2013 оны III улирлын хоорондох тоон 
өгөгдлийг улирлын давтамжтай ашиглав. ДНБ, төсвийн тэнцэл, урсгал тэнцэл, 
ХҮИ ба нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн тоон өгөгдөлд улирлын зохицуулалт 
хийсэн. 
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хүснэгт 1. Тоон өгөдөл

хувьсагчид Тэмдэглэгээ Тооцоолол эх үүсвэр
Эндоген хувьсагчид

Бодит ДНБ
Улирлын ДНБ (2005 оны 
зэрэгцүүлсэн үнээр) улирлын 
зохицуулалт хийсэн, логарифм

Үндэсний 
статистикийн 
хороо

Хэрэглээний үнийн 
индекс 

Хэрэглээний үнийн индекс  
(2005.12=100), логарифм

Үндэсний 
статистикийн 
хороо

Валютын ханш
Төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах нэрлэсэн ханш, 
логарифм

Монголбанк

Төсвийн тэнцэл  
Төсвийн нийт тэнцлийн ДНБ-д 
харьцуулсан харьцаа, улирлын 
зохицуулалт хийсэн

Сангийн яам

Урсгал тэнцэл  
Урсгал нийт тэнцлийн ДНБ-д 
харьцуулсан харьцаа, улирлын 
зохицуулалт хийсэн

Монголбанк

Экзоген хувьсагчид
Экспортын үнийн 
индекс

 Экспортын үнийн индекс Монголбанк

Импортын үнийн 
индекс

 Импортын үнийн индекс Монголбанк 

загвар

Эмпирик судалгаанд Blanchard, Perotti (2002) нарын үндэслэсэн бүтцийн вектор 
авторегрессив (SVAR) аргачлалыг ашигласан. Бүтцийн загвар дараах байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ.

                               (1)
Үүнд,    –макро эдийн засгийн хувьсагчдын вектор,   

-дотоодын нийт бүтээгдэхүүн,  -төсвийн тэнцэл,  -хэрэглээний үнийн 
индекс,  -нэрлэсэн үйлчилж буй ханш, -урсгал тэнцэл, -I улирлыг төлөөлнө. 

-матрицын лаг полинимал, -лаг оператор,  – бүтцийн 
шокуудыг илэрхийлнэ. Вариац-ковариацын матриц нь  байна.

                                                     

(2)

Төсвийн болон урсгал тэнцлийн өөрчлөлтүүдийн хувьсагч бүрт үзүүлэх 
нөлөөллийг хариу үйлдлийн функцээр харуулна.
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үнэлгээний үр дүн

Эмпирик үнэлгээний үр дүн дараах байдалтай гарав.
хүснэгт 2. үнэлгээний үр дүн

хөтөлбөрөөс өмнөх хөтөлбөр нэмсэн

хувьсагчид Төсвийн алдагдал 
өсөхөд

Урсгал тэнцлийн 
алдагдал өсөхөд

Төсвийн 
алдагдал 
өсөхөд

Урсгал 
тэнцлийн 
алдагдал 
өсөхөд

Бодит ДНБ - - - -
Инфляци  -  -
Валютын ханш -   -
Төсвийн тэнцэл -  - 

Урсгал тэнцэл  -  -

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

• Хөтөлбөр хэрэгжүүлээгүй үед: 
Төсвийн алдагдал өсөхөд инфляцийн түвшин болон урсгал тэнцлийн 
алдагдал нэмэгдэж байна.
Урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэхэд төгрөгийн ханш суларч, 
төсвийн алдагдал өсч байна. 

• Хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн үед:

Төсвийн алдагдал өсөхөд инфляцийн түвшин өсч, төгрөгийн ханш 
суларч, урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж байна. 
Урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэхэд төсвийн алдагдал өсч байна.
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Хөтөлбөр хэрэгжсэн болон хэрэгжээгүй үед төсөв, төлбөрийн тэнцлийн урсгал 
дансны алдагдал харилцан нэгнийхээ шалтгаан болж байна. Эдийн засгийг 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн санхүүжилтийг төсвийн тэлэлт гэж үзэн үнэлгээг 
хийхэд урсгал тэнцлийн алдагдал/ДНБ 1%-иар өсөхөд төсвийн алдагдал/ДНБ 
0.17%-иар өсч, төсвийн алдагдал/ДНБ 1%-иар өсөхөд урсгал тэнцлийн алдагдал/
ДНБ 0.54%-иар өсөх нөлөөтэй байна. Урсгал тэнцлээс төсвийн алдагдалд үзүүлэх 
нөлөөлөл нь тухайн үедээ илэрч байхад төсвийн алдагдлаас урсгал тэнцлийн 
алдагдалд үзүүлэх нөлөөлөл нь 2-4 улирлын дараа ажиглагдаж байна. Мөн төсөв, 
урсгал тэнцлийн алдагдал нь ханш суларч, инфляци өсөхөд нөлөөлж байна. 
Харин хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс өмнөх тооцоонд төсвийн алдагдлын төгрөгийн 
ханшинд үзүүлэх нөлөө статистикийн ач холбогдолгүй гарав.

зураг 7. зээлийн өсөлтөд 
импортын үзүүлж буй 
хариу үйлдэл

зураг 8. зээлийн өсөлтөд 
Днб-ий үзүүлж буй хариу 
үйлдэл

зураг 9. импортын өсөлтөд 
инфляцийн үзүүлж буй хариу 
үйлдэл

Төсвийн алдагдал импортоор дамжин урсгал тэнцлийн алдагдлыг үүсгэж байгаа 
эсэхийг VAR загвар ашиглан зээлийн өрийн үлдэгдлийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийг тодорхойлсон. Уг үнэлгээгээр зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэх нь 
дотоодын эрэлтийг нэмэгдүүлж, импорт, үнийн ерөнхий түвшинг өсгөж байна. 
Өөрөөр хэлбэл, зээл нэмэгдсэнээр импортыг өсгөж, урсгал тэнцлийн алдагдлыг 
нэмэгдүүлж байна.

Төсөв, урсгал тэнцлийн хос алдагдлын үед авах арга хэмжээ

Төсөв, урсгал тэнцлийн хос алдагдлын үед авах бодлогын арга хэмжээ нь тус 
алдагдлыг өдөөж байгаа хүчин зүйл, аль нь алиныхаа учир шалтгаан болж 
байгаагаас хамаарна. Онолын хувьд урсгал тэнцлийн алдагдлыг бууруулахын 
тулд төсвийн зохицуулалтыг зайлшгүй хийх шаардлагатай болдог. Энэ үед 
бодлогын арга хэмжээ нь төсвийн алдагдлыг бууруулах, хувийн секторын 
хуримтлалыг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ. 

Төсвийн бодлого: Төсвийн бодлогоор урсгал тэнцэлд шууд болон шууд бус замаар 
нөлөөлнө. Шууд нөлөө нь төсвийн бодлогын арга хэрэгслүүдээр хувийн сектор 
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болон засгийн газрын зардлыг бууруулснаар дотоодын нийт хэрэглээг бууруулах 
боломжтой. Тухайлбал, импортын бараа үйлчилгээ худалдан авах зардал, 
нийгмийн халамжийн зардал бууруулах, татварын бүтцийг шинэчлэх, татвар 
хураалтын системийг сайжруулах зэргээр дотоодын нийт хэрэглээг бууруулж, 
урсгал тэнцлийг сайжруулна. Урсгал тэнцэлд үзүүлэх шууд бус нөлөө нь 
ханшийн сувгаар дамжин дотоод зардалд нөлөөлөх боломжтой (Төсвийн хумих 
бодлого-хүү буурах -ханш сулрах- урсгал тэнцлийн алдагдал буурах).

Гадаад худалдааны бодлого: Хэрэв урсгал тэнцлээс төсвийн алдагдалд 
нөлөөлдөг бол зөвхөн төсвийн бодлого нь алдагдлыг бууруулж, эдийн 
засгийг тогтворжуулахад хангалттай биш юм. Улс орнуудын туршлагаас 
харахад импортын худалдааны зарим тариф, квот тогтоох, экспортыг дэмжих, 
бүтээмжийг сайжруулах, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг 
арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлдэг байна. 

Валютын ханш сулруулах: Төв банк интервенцийн бодлогоор ханш сулрахад 
нөлөөлж болно. Ханш сулрахад импорт буурч, экспортын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх 
чадвар сайжирч урсгал тэнцлийн алдагдал буурна. Нөгөө талаас, ханш сулраснаас 
үнэ өсч, хэрэв мөнгөний нийлүүлэлт пропорциональ өсөхгүй бол бодит мөнгөний 
нийлүүлэлт бууран хүү өсч, улмаар бизнесийн хөрөнгө оруулалт, хэрэглээний 
зээлийн эрэлт буурч дотоод нийт зардал хумигдан импорт буурах нөлөөтэй. 

Мөнгөний бодлого: Чөлөөт ханшийн системд урсгал тэнцлийн алдагдлыг 
бууруулахад мөнгөний бодлого үр ашиг муутай байдаг. Тухайлбал, хатуу 
бодлогын үед дотоод эрэлтийг бууруулснаар импортыг бууруулж, урсгал 
тэнцлийг сайжруулах ч (хүү өсч) ханшийн чангаралтаар урсгал тэнцэл муудна. 
Мөнгөний хатуу бодлого нь орлогоор дамжин урсгал тэнцлийн алдагдлыг богино 
хугацаанд бууруулах ч валютын ханшаар дамжин уг нөлөөг саармагжуулдаг. 
Мөнгөний зөөлөн бодлогын үед эсрэгээр хүү буурч, дотоод эрэлт нэмэгдсэнээр 
импорт өсч, урсгал тэнцэл муудах бол нөгөө талаас ханшийн сулралтаар урсгал 
тэнцлийн алдагдлыг тэнцвэржүүлэх нөлөөтэй байна.

Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдаа: Төсөв, мөнгөний бодлого аль аль нь хэрэглээ 
болон ханшаар дамжин урсгал тэнцэлд нөлөөлдөг. Онолын хувьд төсвийн бодлогын 
дээрх хоёр сувгаар дамжих нөлөө нь харилцан нэгнийгээ дэмждэг бол мөнгөний 
бодлогын дамжих нөлөө нь харилцан эсрэг чиглэлтэй байдаг. Иймд төсвийн бодлого 
нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг бууруулахад илүү үр ашигтай гэж үздэг. 

Төсөв, урсгал тэнцлийн давхар алдагдлын үед, түүнийг санхүүжүүлэхэд инфляци 
өсөх, хүү өсөх, хувийн хөрөнгө оруулалтыг шахах, эдийн засгийн өсөлт буурах, 
гадаад өрийн дарамт нэмэгдэх зэрэг сөрөг үр дагавар үүсдэг. Иймд эдийн засгийг 
тогтворжуулахад төсөв, мөнгөний харилцан уялдаатай бодлого авч хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй. Зөвхөн нэг бодлогын арга хэрэгсэл нь дотоод болон гадаад тэнцвэрийг 
зэрэг хангах боломжгүй юм. Эдийн засагчид бодлогын оновчтой хослол нь 
төсвийн бодлогоор урсал тэнцлийг сайжруулах, мөнгөний бодлогоор дотоод 
эдийн засаг дахь үнийн түвшинг хянахад чиглэх нь хамгийн үр ашигтай гэж үздэг.
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ДүгнэлТ
Энэ судалгааны ажлаар “Эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр”- ийн нөлөөг 
тусган хос алдагдлын харилцан хамаарал, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг 
тодорхойлохыг зорьсон. Эмпирик шинжилгээнд хөтөлбөрийн санхүүжилтийг 
төсвийн зардалд нэмж тооцон, хөтөлбөр хэрэгжсэн болон хэрэгжээгүй үеийг 
харьцуулан үзсэн.

Манай улсын хувьд төсвийн болон урсгал тэнцлийн алдагдал нь харилцан 
нэгнийхээ шалтгаан болж хоёр чиглэлээр нөлөөлж байна. Судалгааны үр дүнгээс 
харахад урсгал тэнцлийн алдагдлаас төсвийн алдагдалд үзүүлэх нөлөөлөл нь 
богино хугацаанд илэрч байгаа бол төсвөөс урсгал тэнцэлд үзүүлэх нөлөөлөл нь 
тодорхой хугацааны хоцролттойгоор илүү хүчтэй нөлөөлж байна. 

“Эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр” нь төсвийн гадуурх засгийн газрын 
зардлыг тэлж, импортыг нэмэгдүүлснээр урсгал тэнцлийн алдагдлыг өдөөж, 
улмаар төгрөгийн ханш сулран, дотоод үнийг өсгөх нөлөөтэй байна. Урсгал 
тэнцлээс төсөвт үзүүлэх нөлөөлөл нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын 
бууралттай холбоотой байна. 

Хос алдагдалтай үед төсөв, урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэх нь цаашид 
харилцан нэгнийхээ алдагдлыг өдөөж, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг улам 
хүчтэй болгох үр дагавартай юм. Иймд тус алдагдлыг бууруулахын тулд экспорт, 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихээс гадна, нөгөө талаас төсвийн үр ашиггүй 
зардлыг бууруулах шаардлагатай байна. Төсөв, урсгал тэнцлийн хос алдагдлын 
үед авах бодлогын арга хэмжээ нь хувийн секторын хуримтлалыг дэмжихэд 
чиглэх бөгөөд төсөв, мөнгөний харилцан уялдаатай бодлого авч хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй юм.
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хураангуй

Монгол Улсын импортын барааны эрэлтийг импортын барааны дэд бүлэг тус 
бүрээр судлан үзэхэд эрэлтэд орлуулалтын болон орлогын хүчин зүйлс аль аль 
нь нөлөөтэй бөгөөд, эдийн засгийн идэвхжлээс өндөр хамааралтай болох нь 
тогтоогдлоо. Өөрөөр хэлбэл импортын барааны эрэлтэд бодит секторын нөхцөл 
байдал хүчтэй нөлөөлдөг бөгөөд валютын ханш 1%-иар сулрахад нийт импортын 
эрэлт 0.28%-иар буурах үр дүн гарлаа.

Шинжилгээний үр дүнд Монгол Улсын хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд 
“Байнгын орлогын таамаглал (Permanent income hypothesis)” биелдэг болохыг 
илрүүллээ. Өөрөөр хэлбэл ажилчдын цалингийн (тогтмол) орлого нэмэгдэх 
нь иргэдэд олгож буй зээл (түр зуурын орлого)-ийн өсөлтөөс илүү хэрэглээний 
импортын барааны эрэлтийг урамшуулдаг байна.

Валютын ханшийн өөрчлөлт хэрэглээний бараа болон барилгын материалын 
импортын эрэлтэд нөлөөлдөг бөгөөд бусад барааны хувьд валютын ханш 
өөрчлөгдөх нь эрэлтэд нөлөөгүй болох нь тогтоогдсон.

Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлт нь эдийн засгийн идэвхжлийг даган өсч, буурдаг 
болох нь тогтоогдсон бөгөөд валютын ханш, хилийн үнэ зэргээс хамааралгүй 
буюу нефтийн бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжүүд нь гадаад үнийг шууд 
хүлээн авагч болж байна.
107  Монголбанкны Валют, эдийн засгийн газрын төлбөрийн тэнцлийн статистик, судалгааны хэлтсийн эдийн 

засагч. Энэхүү судалгаанд дурьдагдах санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг илэрхийлнэ. 
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УДирТгал

Эдийн засгийн онолд валютын ханшийн өөрчлөлт нь тухайн улсын өрсөлдөх 
чадвараар дамжин гадаад худалдаанд нөлөөлдөг гэж үздэг. Тухайлбал, үндэсний 
валютын ханш сулрахад экспортын барааны эрэлт нэмэгдэж, импортын барааны 
эрэлт буурснаар гадаад худалдаа тэнцвэрждэг. 

Монгол Улсад уг онол биелдэг эсэхийг шалгах, биелэх тохиолдолд төгрөгийн 
ханшийн сулралт нь импортын эрэлтэд хэдий хэмжээгээр, ямар хугацааны дараа 
нөлөөлж буйг тооцох зорилгоор тус судалгааг гүйцэтгэлээ.

1.  валюТын ханш ба имПОрТын барааны эрэлТийн 
харилцан хамаарал

1.1 сэдвийн судлагдсан байдал

Олон улсад импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжийг (i) барааны дэд бүлэг 
бүрээр (disaggregated import) (ii) нийт импортын бараагаар (aggregated import) 
гэсэн үндсэн хоёр аргаар судалсан байдаг.

(a) импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжийг барааны дэд бүлэг тус 
бүрээр тооцох. Энэ төрлийн судалгаанууд нь хэрэглээний бүтээгдэхүүн болон 
аж үйлдвэрлэлд ашиглагдах бүтээгдэхүүн гэх мэт ялгаатай шинж чанартай 
бүтээгдэхүүний эрэлтийг тодорхойлох хүчин зүйлс нь харилцан адилгүй 
байдаг гэсэн санаанд суурилдаг. Тухайлбал, Монгол Улсын хувьд хэрэглээний 
импортын барааны эрэлтэд үнийн хүчин зүйлсийн нөлөө өндөр байхад, аж 
үйлдвэрлэлийн барааны эрэлтэд орлогын хүчин зүйлсийн нөлөө өндөр байх 
хандлагатай байдаг. Иймээс импортын барааг онцлог шинжүүдээр бүлэглэн тус 
бүрийн эрэлтийн тэгшитгэлийг тодорхойлж мэдрэмжүүдийг тооцох нь илүү 
ач холбогдолтой гэж үздэг. Үүнээс гадна зарим үзүүлэлтүүд тодорхой шинж 
чанартай барааны эрэлтийг тайлбарлах чухал хүчин зүйл болдог боловч нийт 
импортын барааны эрэлтэд эконометрикийн хувьд нөлөөгүй тодорхойлогдох 
тохиолдол үүсдэг. Судалгааны явцад эдгээр дутагдлаас зайлсхийхийн 
тулд импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжүүдийг дэд бүлэг бүрийн хувьд 
тодорхойлох шаардлагатай байдаг. 

(b) нийт импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжийг тооцох. Импортын 
барааны эрэлт нь барааны шинж чанараас үл хамааран хоорондоо ижил төстэй 
хүчин зүйлсээр тайлбарлагддаг бол мэдрэмжийн тооцооллыг нийт импортын 
хувьд гүйцэтгэж болно. 

Эрэлтийн мэдрэмж тооцох шинжилгээнд (i) энгийн регресс OLS, (ii) 
динамик OLS (DOLS), (iii) вектор авторегрес, (iv) хугацааны хоцрогдолтой 
авторегрессийн загвар (ARDL), (v) урт хугацааны коинтегрэшн гэх мэт 
эконометрикийн аргуудыг түгээмэл ашигласан байдаг. 

энгийн OLS загварыг ашиглах нь хамгийн түгээмэл ашиглагддаг, загварт 
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тавигдах нөхцөл шаардлагууд хангагдаж чадвал үнэлгээнээс гарах алдааг 
боломжит хамгийн бага байлгаж чаддагаараа онцлогтой. Гэвч бодит амьдралд 
тоон мэдээлэл уг загварын шаардлагыг хангахгүй байх тохиолдол түгээмэл 
байдаг. 

Коинтегрэшн загвар нь шинжилгээнд ашиглаж буй хувьсагчид тэг болон нэгдүгээр 
эрэмбийн интеграцчилагдах процесс байх үед хувьсагчдын хоорондын урт 
хугацааны хамаарлыг тооцоолдог. /Энгийн OLS аргад ашиглагдах бүх хувьсагчид 
зөвхөн 0 эрэмбийн интеграцчилагдах процесс байх шаардлага тавигддаг/.

вектор авторегрессийн загвар нь дээрх загваруудыг илүү өргөтгөн 
тэгшитгэлүүдийг систем байдлаар үнэлж, ашиглагдаж буй хувьсагчдыг загвар 
дотроос эндоген байдлаар тодорхойлон, хоорондын хамаарлыг илүү нарийн 
гаргадгаараа онцлогтой. Гэвч хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг маш нарийн 
загварчлах шаардлага үүсдэг.

1.2 гадаад валютын ханшийн импортын эрэлтэд нөлөөлөх механизм

Импортын эрэлтийг тооцоолохын тулд (i) орлогын болон (ii) үнийн мэдрэмжийг 
тооцох шаардлагатай болдог. Хувь хүмүүсийн орлого (цалингийн болон 
цалингийн бус орлогоор) нэмэгдэж, эдийн засаг идэвхжсэнээр (үйлдвэрлэлийн 
гарцын түвшин өсөх, бүтээмж нэмэгдэх) нийт эрэлт нэмэгдэнэ. Практикт орлого 
өсөхөд илүү их бараа худалдан авах боломж бий болж улмаар барааны эрэлт 
өсдөг тул орлогын мэдрэмж эерэг тэмдэгтэй байдаг.

Барааны үнийн нэгж хувийн өөрчлөлтөд харгалзах эрэлтийн тоо хэмжээний 
өөрчлөлтийг үнийн мэдрэмж гэж нэрлэдэг. Барааны харьцангуй үнэ өсөхөд 
хэрэглэгчид тухайн барааг өөр бараа бүтээгдэхүүнээр орлуулж хэрэглэх, эсвэл 
өөрийн худалдан авах чадварын хүрээнд хэрэглэх барааны хэмжээгээ бууруулах 
хандлагатай болдог тул үнийн мэдрэмж ихэвчлэн сөрөг тэмдэгтэй байдаг.

Импортын барааны үнэ бүрдэхдээ (i) төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш, 
(ii) импортын барааны хилийн үнэ гэсэн хүчин зүйлсээр тодорхойлогдоно. Уг 
шинжилгээнд импортын барааны дэд бүлгүүдийн хувьд төгрөгийн нэрлэсэн 
үйлчилж буй ханшийн индекс, тухайн барааны дэд бүлгийн хилийн дундаж 
үнийн индексүүдийг (ХДҮИ) ашиглан тооцооллыг гүйцэтгэлээ. 

Монгол Улсын онцлогоос шалтгаалан импортын бараа нь дэд бүлгүүдийн 
хувьд харилцан адилгүй эх үүсвэрээр санхүүжигддэг тул орлогын мэдрэмжийг 
тооцохдоо уг байдлыг харгалзан үзэх нь зүйтэй. Тухайлбал, хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүний импорт нь ихэвчлэн цалингийн орлого, хэрэглээний зээлээр 
санхүүжигддэг. Харин аж үйлдвэрлэлийн барааны импорт нь гадаад болон 
дотоодын хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн идэвхжилээр тодорхойлогддог. Иймд, 
эконометрик үнэлгээндээ аж үйлдвэрлэлийн импортыг гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт, ДНБ зэрэг үзүүлэлтүүд тайлбарлана гэж үзлээ.
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1.3 шинжилгээнд ашигласан тоон мэдээлэл

Монгол Улсын импортын барааг бүрэлдэхүүнээр ангилан үзвэл хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүн (28-40%), аж үйлдвэрийн бараа (35-51%), нефтийн 
бүтээгдэхүүн (20-25%) гэсэн үндсэн 3 бүлгээс бүрддэг. Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа эрчимжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд нийт 
импортод эзлэх аж үйлдвэрлэлийн барааны хувийн жин өссөн бөгөөд үүнд 
машин, механик тоног төхөөрөмжийн импортын өсөлт голлон нөлөөлж байна 
(Хүснэгт 1).

хүснэгт 1. импортын барааны бүтэц (Оны үнээр)
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2003-2006 39% 21% 6% 5% 7% 35% 20% 11% 3% 24% 1% 100%

2007-2010 32% 15% 5% 5% 7% 42% 26% 13% 3% 24% 2% 100%

2011-2014 28% 10% 5% 6% 7% 51% 32% 16% 3% 20% 1% 100%

Эх сурвалж: ГЕГ

Монгол Улсын импортын барааны үнэ жилийн дөрвөн улиралд ялгаатай, 
импортоор авж буй барааны шинж чанар хугацааны үеүдэд харилцан адилгүй 
байдгаас шалтгаалан хэлбэлздэг. Иймд эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдээр 
тайлбарлагдах импортын эрэлтийг шинжлэхэд үнийн нөлөө, улирлын шинжтэй 
нөлөө зэргийг тооцоонд ашиглах тоон мэдээллээс цэвэрлэх шаардлага гардаг. 
Уг шаардлагын хүрээнд импортын барааны дэд бүлгийн хилийн дундаж үнийн 
индексийг дифлятор болгон үнийн нөлөөг салгаж, Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг засварласан болно.108

Суурь хэрэглээний бараа болох хүнс, хувцас зэрэг бүтээгдэхүүний импорт 
хугацааны туршид хэлбэлзэл багатай буюу эрэлтийн хэмжээ нь харьцангуй 
тогтвортой байна. Гэтэл удаан эдэлгээтэй бараа болох автомашин, гэр ахуйн 
барааны импорт Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралаас хойш нэмэгдсээр 

108  Улирлын нөлөөг засварлах Census X12 аргын талаар U.S. Census Bureau (2007), X-12-ARIMA Reference 
Manual (Version 0.3), Washington, DC ажлаас дэлгэрэнгүйг үзэх боломжтой.
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2009-2013 оны хооронд эрэлт нь 2.6 дахин өссөн байна. 

2009 оны эдийн засгийн хямралаар төгрөгийн ханш огцом (4-5 сарын хугацаанд 
39%-иар) суларсан, ДНБ буурсан (-1.3%) зэрэг үнийн болон орлогын хүчин 
зүйлс давхар нөлөөлснөөр эцсийн хэрэглээний импортын бараа 28%-иар 
буурснаас хүнс, хувцасны импорт 14%-иар, бусад эцсийн хэрэглээний барааны 
импорт 35%-иар буурсан байна. Үүнтэй харьцуулахад 2013 онд төгрөгийн 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 15.5%-иар суларсан ч ДНБ 11.6%-иар өссөнөөр 
эцсийн хэрэглээний импорт 3.8%-иар буурсны 0.1%-ийг хүнс, болон хувцасны, 
3.7%-ийг бусад барааны импортын бууралт бүрдүүлж байна. Үүнээс үзэхэд 
харьцангуй удаан эдэлгээтэй хэрэглээний импортын барааны валютын 
ханшаас хамаарах мэдрэмж өндөр байдаг гэж таамаглаж болохуйц харагдаж 
байна (Зураг 1). Түүнчлэн зарим барааны эрэлт үнийн хүчин зүйлээс гадна 
үнийн бус хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. Тухайлбал зээлийн өсөлт нь удаан 
эдэлгээтэй хэрэглээний бараа болох гэр ахуйн бараа, суудлын машины импортыг 
нэмэгдүүлдэг байх магадлалтай. Жишээлбэл 8%-ийн хүүтэй ипотекийн зээлийг 
олгож эхэлснээр гэр ахуйн барааны импорт нэмэгдэх хандлагатай болсон109 
(Зураг 2).

зураг 1. эцсийн хэрэглээний импорт (сая 
ам.доллар, 2012-12=100%)

зураг 2. гэр ахуйн барааны импорт (сая 
ам.доллараар, 2012-12=100%)

*~Улирлын болон мөчлөгийн нөлөөг салгасан.
Эх сурвалж: Монголбанк

*~Улирлын болон мөчлөгийн нөлөөг салгасан.
Эх сурвалж: Монголбанк

109  2013/10-2014/03 сард гэр ахуйн барааны импортын эрэлт дундажаар 56%-иар өссөн.
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зураг 3. аж үйлдвэрийн импортын бараа 
(Дэд бүлэг тус бүрээр, сая ам.доллараар, 
2012.12=100%)

зураг 4. аж үйлдвэрийн импортын бараа 
(тэрбум ам.доллараар, 2012.12=100%)

*~Улирлын болон мөчлөгийн нөлөөг салгасан.
Эх сурвалж: Монголбанк

Эх сурвалж: Монголбанк

Уул уурхайн төслүүдийн бүтээн байгуулалттай холбоотой гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж буй тоног төхөөрөмжийн импорт өнгөрсөн 
жилүүдэд өндөр байсан бол 2013 оноос шууд хөрөнгө оруулалт буурсныг дагаад 
тоног төхөөрөмжийн импорт буурах болсон. Түүнчлэн хүнд даацын машин 
механизмын импорт өсөх нь нефтийн бүтээгдэхүүний импортыг нэмэгдүүлэх нэг 
хүчин зүйл болдог (Зураг 3, 4).
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2.  экОнОмеТрик загвар, Түүний үр Дүн

2.1 загварын тавил

Эконометрик загваруудын хувьд ихэнх тохиолдолд ашиглаж буй тоон 
мэдээллүүдийг 0 эрэмбийн интеграцчилагдах процесс байхыг шаарддаг ч 
макро эдийн засгийн хувьсагчид дээрх шаардлагыг хангахгүй байх тохиолдол 
элбэг байдаг. Уг асуудлыг Энгле-Гранжерийн коинтегрэшн загварт шийдэж, 
1-р эрэмбийн интерацчилагдах процессуудын хувьд хоорондын хамаарлыг 
тодорхойлох боломж олгодог. Иймд, уг шинжилгээг Энгле-Гранжерийн 
коинтегрэшн аргыг ашиглан гүйцэтгэсэн болно.

Импортын барааг шинж чанараас нь хамааруулан дэд бүлгүүдэд (хэрэглээний, 
аж үйлдвэрлэлийн, нефтийн бүтээгдэхүүн) ангилж бүлэг тус бүрийн эрэлтийн 
мэдрэмжүүд харилцан адилгүй тул дэд бүлгүүдийн хувьд үнэлгээний загварыг 
бий болгон мэдрэмжүүдийг тооцох нь зүйтэй.

Нэрлэсэн ханш, дотоод болон гадаад үнийн хүчин зүйлс нь импортын барааны 
харьцангуй үнээр, цалингийн орлого, иргэдийн зээлийн өрийн үлдэгдэл зэрэг 
нь худалдан авах чадвараар дамжин хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд 
нөлөөлнө гэж үзсэн110.

            
importt

cons : Хэрэглээний импортын бараа
 NEERt : Нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн индекс
 MPIt

cons : Хэрэглээний импортын барааны үнийн индекс
 Wt : Ажиллагсдын сарын дундаж цалин
 loant : Иргэдийн авсан зээлийн өрийн үлдэгдэл
 et: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

Аж үйлдвэрлэлд ашиглагдаж буй түүхий эд, орц, тоног төхөөрөмжийн хувьд 
нийлүүлэгчдээс худалдаж авах үнэ болон санхүүжилтийн хэмжээ, эдийн засгийн 
идэвхжил зэргээр эрэлт нь тайлбарлагдана. Үнийн хүчин зүйл нь нийлүүлэгчдээс 
гадаад валютаар авах үнэ, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш зэргээр 
тайлбарлагдана. Үүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтаар санхүүжигдсэн стратегийн ордуудын бүтээн байгуулалт эрчимтэй 
явагдсан. Энэ нь Монгол Улсын эдийн засгийг тодорхой хэмжээнд эрчимжүүлж 
бусад салбаруудын бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлд дам нөлөө үзүүлсэн. Эдгээр 
нөхцөл байдалд үндэслэн аж үйлдвэрлэлийн импортын барааны эрэлтийн 
тэгшитгэлийг дараах байдлаар загварчиллаа111.

110  Хэрэглээний импортын барааны эрэлтийг (1) тэгшитгэлийн дагуу үнэлсэн.
111  Аж үйлдвэрлэлийн импортын барааны эрэлтийг (2) тэгшитгэлийн дагуу үнэлсэн.
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 importt

int: Аж үйлдвэрийн импортын бараа (зэрэгцүүлэх үнээр)
 MPIt

int: Аж үйлдвэрийн импортын барааны үнийн индекс
 fdit: Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
 ut: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

Нефтийн бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсын хувьд дангаараа импортын барааны 
20-25%-ийг бүрдүүлдэг бөгөөд иргэдийн хэрэглээнээс гадна үйлдвэрлэлд 
хэрэглэгддэг онцгой шинжтэй, инфляцийг тодорхойлогч гол бүлгийн нэг юм. 
Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлтэд валютын ханш, хилийн дундаж үнээс гадна 
Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн потенциал хэмжээ буюу аж үйлдвэржилт чухал 
нөлөөтэй гэж үзсэн112.

                                           (3)
 importt

oil: Нефтийн бүтээгдэхүүн (зэрэгцүүлэх үнээр)
 MPIt

oil: Нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн индекс
 Et: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

Барилгын материалын импорт нь эдийн засгийн идэвхжлээс ихээхэн хамаардаг. 
Түүнчлэн томоохон төслүүдийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтаар санхүүжсэн барилгын материалын импорт 2011 оноос 
нэмэгдэх болсон. Уг дэд бүлэгт үнийн хүчин зүйлс болох барилгын материалын 
хилийн дундаж үнэ, гадаад валютын ханш зэрэг хүчин зүйлс эрэлтэд нөлөөтэй 
гэж таамаглан (4) тэгшитгэлээр загварчилсан. 

               
 importt

constructionl: Барилгын материал (зэрэгцүүлэх үнээр)
 MPIt

construction: Барилгын материалын үнийн индекс
 Wt: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

2.2 үр дүн

Импортын барааны бүлэг тус бүрээр үнэлсэн загварын үр дүнд импортын 
барааны эрэлтийн мэдрэмжүүд дараах байдлаар гарлаа. 

112  Нефтийн бүтээгдэхүүний импортын эрэлтийг (3) тэгшитгэлийн дагуу үнэлсэн.
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хүснэгт 2. энгле-гранжерийн коинтегрэшн загварын үр дүн
Хэрэглээний 

бараа
Аж үйлдвэрийн 

бараа
Барилгын 
материал

Нефтийн 
бүтээгдэхүүн

ДНБ 0.59*** 1.75*** 0.72***

ГШХО 0.07*** 0.10*** 0.04*

Иргэдийн авсан зээл 0.03**

Сарын дундаж цалин 0.45***

NEER 0.53*** 0.87***

Хэрэглээний барааны 
үнэ (ХДҮ) -0.23***

Аж үйлдвэрийн барааны 
үнэ (ХДҮ) -0.18**

Барилгын материалын 
үнэ (ХДҮ) -0.75***

Хямралын дамми -0.20*** -0.08*

*, **, *** нь харгалзан 90%, 95%, 99%-ийн итгэх интервалд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ.
Эх сурвалж: Судалгааны үр дүн.

Хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд нэрлэсэн ханш болон иргэдийн сарын 
дундаж цалин хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг болох нь загвараас харагдсан. Бусад 
хүчин зүйлс өөрчлөлтгүй үед нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн индекс 1%-иар 
буурахад (төгрөгийн ханш сулрахад) хэрэглээний импортын барааны эрэлт 
0.53%-иар буурна гэсэн үр дүн гарлаа. Зураг 1-т үзүүлснээр хүнс, хувцасны 
импортын эрэлт нь валютын ханшаас хамааралгүй, эсрэгээрээ эдгээр хоёр 
бүлгээс бусад хэрэглээний бараанд валютын ханш 1%-иар сулрахад эрэлт нь 
1.02%-иар буурах үр дүн гарсан. Хэрэглээний импортын барааны жилийн 
өсөлтийг нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлттэй харьцуулан үзвэл уг үзүүлэлтүүдийн 
хооронд хугацааны хоцрогдолтой боловч хүчтэй хамаарал байгаа нь харагдаж 
байна. 

2014 оны 4 сарын байдлаар төгрөгийн нэрлэсэн ханш өмнөх оны мөн үеэс 17.8%-
иар суларсан нь хэрэглээний импортын барааны эрэлтийг бууруулах нөлөөтэй 
байсан боловч иргэдийн авсан зээлийн өрийн үлдэгдэл 50%-иар, ажиллагсдын 
дундаж цалин 2014 оны эхний улиралд 10.2%-иар өссөн (YoY%), хэрэглээний 
барааны хилийн үнэ 7.7%-иар буурсан зэргээс шалтгаалан хэрэглээний импортын 
бараа 2014 оны эхний 5 сарын байдлаар 3.3%-иар буурсан нь загварын үр 
дүнтэй нийцтэй байна. 
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Аж үйлдвэрийн импортын барааны эрэлтэд орлогын хүчин зүйлс голлох нөлөөтэй 
бөгөөд бусад хувьсагч мэдрэмж багатай болох нь тогтоогдсон. 2013 онд гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт буурсантай уялдан аж үйлдвэрийн барааны импорт 
буурсан нь үнэлгээний үр дүнтэй нийцтэй байна. Түүнчлэн барилгын материалын 
импортын эрэлтэд аж үйлдвэрийн бусад бараатай харьцуулахад илүү олон хүчин 
зүйл нөлөөлдөг бөгөөд үүнээс эдийн засгийн идэвхжлийг илэрхийлэх ДНБ 
голлох нөлөөг үзүүлдэг болох нь харагдаж байна. ДНБ нь ГШХО-ыг бодвол илүү 
хэлбэлзэл багатай тогтвортой үзүүлэлт тул ДНБ-ийн мэдрэмж харьцангуй өндөр 
тооцогдож байна. Гэсэн хэдий ч 2010 оноос эхлэн Монгол Улсад оруулсан ГШХО 
эрчимтэй өсч 2010 онд өмнөх жилээс 186%-иар, 2011 онд 183%-иар өссөнөөс 
шалтгаалан аж үйлдвэрлэлийн барааны импорт эдгээр онуудад харгалзан 28%, 
105%-иар нэмэгдэж байсан бол “Оюутолгой” төслийн хөрөнгө оруулалт саарсан, 
хууль эрх зүйн орчин муудсан зэргээс шалтгаалан 2012 оноос эхлэн ГШХО буурах 
хандлагатай болж 2013 онд өмнөх жилээс 48%-иар буурснаар аж үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний импорт 2012 онд 12.7%-иар, 2013 онд 4.2%-иар буурсан байна.

Түүнчлэн аж үйлдвэрийн барааны ихээхэн хэсэг нь гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтаар санхүүжигддэг тул валютын ханшаас мэдрэмжгүй болох нь 
тогтоогдсон. Харин уг бүлгийн барааны эрэлт нь хилийн дундаж үнээс сөрөг 
хамааралтай байгаа нь эрэлтийн хуультай нийцтэй байна113.

Барилгын материалын импортын эрэлтэд орлогын болон үнийн нөлөө аль аль нь өндөр 
болох нь тогтоогдсон. 2013 оноос хэрэгжиж эхэлсэн “Барилгын салбарыг дэмжих, 
улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанк 
арилжааны банкаар дамжуулан аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүжилт олгосон ч энэ нь 
барилгын материалын урт хугацаанд эрэлтэд нөлөөгүй гэсэн үр дүн гарсан114.

Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлтэд орлогын нөлөө хүчтэй байдаг бөгөөд тухайлбал 
ДНБ нэг хувиар өсөхөд нефтийн бүтээгдэхүүний импортын эрэлт 0.72%-иар, 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 1%-иар нэмэгдэхэд нефтийн бүтээгдэхүүний 
импорт 0.04%-иар нэмэгдэх тооцоо гарлаа. Түүнчлэн нефтийн бүтээгдэхүүний 
хилийн үнэ, ба валютын ханш нефтийн импортын эрэлтэд урт хугацаандаа 
нөлөөгүй гарсан. Энэ нь дараах шалтгаантай байж болох юм. (i) Монгол Улс 
дотооддоо нефть боловсруулдаггүйгээс орлуулах бүтээгдэхүүнгүй, (ii) нефтийн 
бүтээгдэхүүний зах зээл нь харьцангуй цөөн тооны нийлүүлэгчтэй, (iii) уг 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь инфляцийг өдөөж байдаг тул дотоодын зах зээлд 
үнэ тогтохдоо төрийн оролцоо өндөр байдаг зэргээс шалтгаалан үнийн хүчин 
зүйлийн нөлөө харьцангуй бага байна115.
113  Аж үйлдвэрийн импортын барааны үнэ (ХДҮИ-р төлөөлүүлсэн) 1%-иар буурахад уг дэд бүлгийн барааны 

эрэлт 0.18%-иар буурна.
114  Хүснэгт 6-д LOG(TOTLOAN) хувьсагч загварт статистик ач холбогдолгүй байгаагаар тайлбарлагдана.
115  Хүснэгт 7-д валютын ханш, нефтийн бүтээгдэхүүний хилийн дундаж үнэ статистик ач холбогдолгүй 

байгаагаар тайлбарлагдана.
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ДүгнэлТ

Монгол Улсын импортын барааны эрэлтэд орлуулалтын болон орлогын хүчин 
зүйлс аль аль нь нөлөөтэй бөгөөд, эдийн засгийн идэвхжлээс өндөр хамааралтай 
болох нь тогтоогдлоо. Өөрөөр хэлбэл импортын барааны эрэлтэд бодит секторын 
нөхцөл байдал хүчтэй нөлөөлдөг бөгөөд валютын ханш 1%-иар сулрахад нийт 
импортын эрэлт 0.28%-иар буурах үр дүн гарлаа.

Шинжилгээний үр дүнд Монгол Улсын хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд 
“Байнгын орлогын таамаглал (Permanent income hypothesis)” биелдэг болохыг 
илрүүллээ. Өөрөөр хэлбэл ажилчдын цалингийн (тогтмол) орлого нэмэгдэх нь 
иргэдэд олгож буй зээл (түр зуурын орлого)-ийн өсөлтөөс илүү хэрэглээний 
импортын барааны эрэлтийг урамшуулдаг байна.

Валютын ханшийн өөрчлөлт хэрэглээний бараа болон барилгын материалын 
импортын эрэлтэд нөлөөлдөг бөгөөд бусад барааны хувьд валютын ханш 
өөрчлөгдөх нь эрэлтэд нөлөөгүй болох нь тогтоогдсон.

Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлт нь эдийн засгийн идэвхжлийг даган өсч, буурдаг 
болох нь тогтоогдсон бөгөөд валютын ханш, хилийн үнэ зэргээс хамааралгүй 
буюу нефтийн бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжүүд нь гадаад үнийг шууд 
хүлээн авагч болж байна.
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хавсралТ

хавсралт 1. шинжилгээнд ашигласан хувьсагчдын шинж чанар, тестийн үр дүн

хүснэгт 3. шинжилгээнд ашигласан хувьсагчид

№ хувьсагч хувьсагчийн 
нэр Тайлбар H0 : I(0)13 H0 : I(1)14

1
Нэрлэсэн 
үйлчилж буй 
ханшийн индекс

LNEER

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.978 0.000

2
Өргөн 
хэрэглээний 
бараа

LCONS

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.769 0.000

3 Аж үйлдвэрийн 
бараа LINT2

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.643 0.000

4 Барилгын 
материал LCONST

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.570 0.000

5 Нефтийн 
бүтээгдэхүүн LOIL

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.380 0.000
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6
Өргөн 
хэрэглээний 
барааны ХДҮИ

LCONSPI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.457 0.000

7 Аж үйлдвэрийн 
барааны ХДҮИ LINTPI

Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.671 0.000

8
Барилгын 
материалын 
ХДҮИ

LCONSTPI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.322 0.000

9
Нефтийн 
бүтээгдэхүүний 
ХДҮИ

LOILPI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.746 0.000

10 ДНБ LY
Бодит ДНБ-ээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.906 0.000

11 ГШХО LFDI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.326 0.000

12 Иргэдийн авсан 
зээл LLOAN

Зээлийн нэрлэсэн үзүүлэлтээс 
ХҮИ-р дифлятор болгосон 
үзүүлэлтийг Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.545 0.000

13 Сарын дундаж 
цалин LW

Сарын дундаж цалингийн 
нэрлэсэн үзүүлэлтээс ХҮИ-р 
дифлятор болгосон үзүүлэлтийг 
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.971 0.085
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хавсралт 2. Дэд бүлэг тус бүрээр гүйцэтгэсэн энгле-гранжерийн загварын үр дүн

хүснэгт 4. хэрэглээний барааны 
эрэлтийн мэдрэмжийн тооцоолол

зураг 5. хэрэглээний барааны эрэлтийн 
бодит ба үнэлэгдсэн утга

хүснэгт 5. хүнс, хувцасны эрэлтийн 
мэдрэмжийн тооцоолол

хүснэгт 6. хүнс, хувцаснаас бусад 
хэрэглээний барааны эрэлтийн 
мэдрэмжийн тооцоолол
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хүснэгт 7. аж үйлдвэрийн барааны 
эрэлтийн мэдрэмжийн тооцоолол

зураг 6. аж үйлдвэрийн барааны 
эрэлтийн бодит ба үнэлэгдсэн утга

 

 

 

 

 
 

  

   RTSNOCL :elbairaV tnednepeD
   serauqS tsaeL :dohteM
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LCONSPI -0.747831 0.062591 -11.94794 0.0000 
LY 1.751618 0.361755 4.841998 0.0000 

LNEER(-2) 0.871126 0.307663 2.831428 0.0054 
LFDI 0.096130 0.016338 5.883851 0.0000 

LOG(TOTLOAN) 0.159104 0.106362 1.495869 0.1371 
LCONSTR(-1) 0.165589 0.059388 2.788251 0.0061 

C -9.808502 1.083625 -9.051568 0.0000 

R-squared 0.890071    Mean dependent var 4.075886 
Adjusted R-squared 0.884919    S.D. dependent var 0.555902 
S.E. of regression 0.188582    Akaike info criterion -0.448105 
Sum squared resid 4.552100    Schwarz criterion -0.297461 
Log likelihood 37.24711    Hannan-Quinn criter. -0.386888 
F-statistic 172.7322    Durbin-Watson stat 1.400967 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Оршил

Монгол Улсын төлбөрийн тэнцлийн статистикт аялал жуулчлалын үйлчилгээтэй 
холбогдох орлого, зарлагыг үйлчилгээний дэд дансанд бүртгэдэг ба тоон 
мэдээллийн чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд 2014 оны 1 дүгээр улиралд 
“Гадаадад аялж буй Монгол иргэдийн зардлын түүвэр судалгаа”-г Монголбанк, 
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны харьяа Аялал жуулчлалын үндэсний төв, 
Нийслэлийн аялал жуулчлалын газрууд хамтран зохион байгууллаа. 

1. суДалгааны арга зүй

1.1 судалгааны зорилго

Одоогийн байдлаар төлбөрийн тэнцэл дэх аялал жуулчлалын салбарын зардлыг 
тодорхойлохдоо Монголбанкнаас 2005 онд хийсэн түүвэр судалгааны үр дүнд 
суурилж, Хил хамгаалах ерөнхий газраас сар бүр гаргадаг “Монгол Улсын 
хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын мэдээ”-д үндэслэн тооцоолж байна. 

Гэвч сүүлийн жилүүдийн эдийн засгийн өөрчлөлтүүдээс шалтгаалан гадаадад 
аялсан жуулчны дундаж зардлын хэмжээг 2005 оны судалгааны дүнд суурилах 
нь учир дутагдалтай тул энэхүү дүнг шинэчлэн тогтоох шаардлагатай болсон. 

Иймээс энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь Монгол жуулчдын гадаадад 
аялахдаа зарцуулж буй дундаж зардлыг тооцож, түүнийг үйлчилгээний дансны 
тооцоололд ашиглахад оршино. 

1.2 Түүврийн оновчтой хэмжээ

Судалгаанд түүврийн оновчтой хэмжээг сонгох олон аргачлал байдаг бөгөөд 
практикт өргөн ашиглагддаг энгийн санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүврийн 
хэмжээг хэрхэн сонгох томьёог доор үзүүлэв. Энэхүү түүвэрлэлтийн үндсэн 
таамаглал нь эх олонлогийг хэвийн тархалттай гэж үздэг. 

Энд, t = Стьюдентийн t тархалтын критик утга; w = түүврийн тодорхой 
асуултанд хариулах магадлал буюу зорилтот бүлгийн эх олонлогт эзлэх хувь. 
Судалгаа хийхээс өмнө энэ үзүүлэлт мэдэгдэхгүй бол 0.5 гэсэн тогмтол хэмжээг 
ашигладаг; N = эх олонлогийн хэмжээ;  = алдааны хязгаар буюу түүврийн үр 
дүнд гарсан дундаж утга нь түүврийн хэмжээг  хувиар ихэсгэж, бууруулсан ч үр 
дүн нь ижил гарна гэсэн таамаглал.
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өгөгдөл: утга Тайлбар

t 1.96 95%-ийн итгэх магадлалын түвшин

w 0.5 тогтмол утга

N 183,029 эх олонлог. 1 жилд аялсан жуулчдын тоо

0,05 алдааны хягаар

n 384 Оновчтой түүврийн хэмжээ

Түүврийн хамгийн бага оновчтой хэмжээг 95%-ийн итгэх магадлалтай, +/- 5%-ийн 
алдааны хязгаартай байхаар сонгон эх олонлогийн хэмжээг 2013 онд гадаадад аялсан 
жуулчдын тоо болох 183,029116  гэж үзэн тооцоолоход 384 гарч байна.

1.3 Түүвэр

Түүвэр судалгааны хүрээнд Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлаас 
гадаадад аялаад ирсэн Монгол Улсын 697 зорчигч, багцын аялалын үйлчилгээ 
үзүүлэгч 7 жуулчны компаниас анкетийн аргаар мэдээлэл цуглуулсан. Түүнчлэн 
2013 онд Замын-Үүд боомтод хийгдсэн бэлэн валютын судалгаагаар цуглуулсан 
324 жуулчны түүврийг дундаж зардлын тооцоололд нэгтгэн боловсрууллаа.

Судалгааны анкетанд117 жуулчдын талаарх ерөнхий мэдээлэл, аялах хугацаандаа 
зарцуулсан зардлын талаарх асуултууд орсон. 

Хил хамгаалах ерөнхий газраас гаргадаг Монгол Улсын хилээр гарсан жуулчдыг 
аялсан улс орноор нь ангилж, түүврийн бүтэцтэй харьцуулсан байдлаар Зураг 1-д 
үзүүллээ. Энэхүү түүвэрлэлтийн бүтэц нь эх олонлогийн бүтэцтэй харьцангуй нийцтэй 
байгаа тул ангилал тус бүрийнхээ хувьд түүврийн утгууд нь эх олонлогоо төлөөлж 
чадна гэж үзэж байна. 

зураг 1: эх олонлог болон түүврийн бүтцийн харьцуулалт

 

116  Хил, хамгаалах ерөнхий газрын мэдээ. 
117  Судалгааны маягттай хавсралтаас танилцана уу.



ГАДААДАД АЯЛЖ БУЙ МОНГОЛ ЖУУЛЧДЫН 
ЗАРДЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

339

Б.Мөнх-Эрдэнэ

2. суДалгааны нэгДсэн үр Дүн

2.1. Жуулчдын түүвэр судалгааны үр дүн

Судалгаанд хамрагдсан жуулчдын дийлэнхи нь БНХАУ, БНСУ, Япон улсуудад аялсан 
бөгөөд бусад улс гэсэн ангиллыг ихэвчлэн Тайланд, Энэтхэг, Сингапур, Катар гэсэн 
Азийн орнууд бүрдүүлж байна. Жуулчдын хүйсийн харьцаа харьцангуй тогтвортой 
бөгөөд насны бүтцийн дийлэнхийг 30-39 настай хүмүүс эзэлж байна.

Түүвэрт хамрагдсан зорчигчдын 44% нь амралт, аялал жуулчлалын зорилгоор, 
32% нь бизнесийн болон албан томилолтоор, 12% нь эрүүл мэндийн үзлэг, 
эмчилгээнд орох зорилготой байна. 

зураг 2. жуулчдын нас, хүйсийн бүтэц зураг 3. Түүврийн асуулт: Таны 
аялалын үндсэн зорилго юу вэ?

зураг 4. асуулт: Та аялалаа хэрхэн 
зохион байгуулсан бэ?

зураг 5. асуулт: Та аялах хугацаандаа 
төлбөр тооцоогоо ямар хэлбэрээр хийсэн бэ?

Мөн аялагчдын 13% нь жуулчлалын компаниар дамжуулан, 87% нь өөрөө 
аялалаа зохион байгуулсан бөгөөд дундаж дүнгээр гадаадад зорчих хугацаандаа 
хийсэн төлбөр тооцооны 81%-ийг бэлэн мөнгөөр, 19%-ийг карт ашиглан 
гүйцэтгэдэг гэсэн үр дүн гарчээ. (Зураг 4, 5)
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2.2. Жуулчдын дундаж зардал118

Гадаадад аялж буй Монгол жуулчид аялсан улс бүрийнхээ хувьд ялгаатай зардал 
гаргадаг бөгөөд энэхүү судалгааны үр дүнд дунджаар 1622 ам.доллар зарцуулж 
байна. Аялсан улс орон бүрээр ангилсан дүнг Хүснэгт 1-д үзүүллээ. Энд, АНУ, 
Канад улсад аялсан жуулчид хамгийн их, ОХУ-д аялагчид хамгийн бага зардал 
гаргасан байна. Манай улсаас ОХУ-д аялагчдын ихэнхи нь Буриад улс руу 
Байгаль нуур үзэх, Итгэлт Хамбад бараалхах зорилгоор явдаг нь компаниудаас 
авсан судалгаанд ажиглагдсан. Иймээс тус улсад зарцуулах дундаж зардал 
бусад улстай харьцуулбал бага дүнтэй гарчээ. Мөн БНХАУ-д аялагчдын дундаж 
зардлыг Замын-Үүд боомтоор ба онгоцоор аялсан гэж 2 ангилан тооцоолсон. 
Онгоцоор аялсан жуулчдын зардлын дүнг энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар, 
харин Замын-Үүд боомтоор зорчсон аялагчдын зардлыг Монголбанкнаас 2013 
онд зохион байгуулсан түүвэрлэлтийн үр дүнд үндэслэн тооцоолов. 

хүснэгт 1 гадаадад аялсан 1 жуулчны 
зарцуулах дундаж зардал (ам.доллар)

Гадаадад аялагчдын зарцуулах дундаж 
зардлын хэмжээ нь аялах хугацаанаасаа 
хамааран харилцан адилгүй байдаг 
тул дундаж зардлын тооцооллыг аялах 
хугацаагаар нь ангилан гүйцэтгэсэн.

Хил хамгаалах ерөнхий газраас гаргадаг 
Монгол Улсын tхилээр нэвтэрсэн 
зорчигчдын мэдээг 30 хүртэл, 30-90, 90-
ээс дээш хоногоор аялсан гэж 3 төрлийн 
ангиллаар мэдээлдэг.

Иймээс түүвэр судалгааны дундаж зардлын үр дүнг аялсан хугацаагаар нь болон 
аялсан улс орон тус бүрээр нь ангилан тооцооллоо. 

хүснэгт 2. аялалын хугацаагаарх ангилал

ХХЕГ-ын Хилээр зорчигчдын мэдээ

Түүнчлэн Хүснэгт 2-т үзүүлснээр 
гадаадад аялагчдын дийлэнхи буюу 97% 
нь 30-аас бага хоногоор аялдаг бөгөөд 
судалгааны түүвэрлэлтэн д хамрагдсан 
аялагчдын 93% нь 30-аас бага хоногоор 
аялсан үр дүн гарсан. Иймээс АНУ, 
Канад, БНСУ, ОХУ, бусад улсад 30-
аас дээш хоногоор аялсан жуулчдын 
түүвэрлэлтийн хэмжээ нь дундаж 
зардлыг тодорхойлох хангалттай 
хэмжээнд хүрээгүй байна.

Өмнө нь энэ төрлийн түүвэр судалгааг 2005 онд Монголбанкнаас зохион 
байгуулж байсан бөгөөд үр дүнг Хүснэгт 3-т үзүүллээ. 2014 онд хийгдсэн түүвэр 

118  Эмчилгээ, сургалт, бизнесийн зорилгоор аялсан иргэдийн дүн ороогүй. Зөвхөн жуулчлах зорилготой 
аялагчдын дундаж зардал.
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судалгааны үр дүнг 2005 онтой харьцуулахад Монгол жуулчдын гадаадад 
аялахдаа зарцуулсан дундаж зардлын хэмжээ 3.1 дахин өссөн байна.

хүснэгт 3. 2005 оны түүвэр судалгаатай харьцуулсан үр дүн

Үүнээс гадна Монголбанкнаас 2013 онд Монгол Улсын хилээр орж, гарч буй 
бэлэн валютын хэмжээг тооцоолох зорилгоор Чингис хаан нисэх онгоцны 
буудлаар зорчигчдын дунд түүвэр судалгаа зохион байгуулсан. Эдгээр 
түүвэрлэлтээс цуглуулсан мэдээллээр нийт болон жуулчлах зорилгоор гарч 
буй иргэдээс авсан түүврийн дундаж зардлын үр дүнг харьцуулан Хүснэгт 4-т 
үзүүллээ. 

Бэлэн валютын судалгаа дахь жуулчлах зорилготой зорчигчдоос авсан түүврийн 
хэмжээ 53, бүх зорилгоор гарсан иргэдийн түүвэр 130 гэсэн бага дүнтэй байгаа 
учраас дундаж зардлын утга нь нийт жуулчдыг төлөөлж чадах шаардлагагүй 
билээ. Гэсэн хэдий ч эдгээр ижил төстэй түүвэрлэлттэй харьцуулахад манай 
судалгааны дундаж зардлын дүн нь ойролцоо гарсан байна. 

хүснэгт 4. бусад түүврийн үр дүнтэй харьцуулсан хүснэгт

Мөн жуулчлах зорилгоор аялсан иргэд өөрийн аялалын зардлын дийлэнхи буюу 
30 орчим хувийг дэлгүүрээс худалдаа хийхэд зарцуулдаг байна. Харин БНСУ-д 
жуулчлах зорилгоор зорчсон иргэд зардлынхаа 56 хувийг эрүүл мэндийн үзлэгт, 
АНУ, Канад улсад аялагчид зардлынхаа 40%-ийг зочид буудлын төлбөрт төлдөг 
гэсэн сонирхолтой үр дүн гарчээ. (Зураг 6)
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зураг 6. аялалд зарцуулсан зардлын ангилал.

2.3. Компаниудаас авсан судалгааны үр дүн

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд хилээр нэвтэрч буй жуулчдаас гадна аяллын 
үйлчилгээ үзүүлэгч 7 компаниас анкетын аргаар түүвэр авсан. Компаниудаас 
авсан түүвэрлэлтээр 2012, 2013 онд гадаадад хийсэн багц аяллын мэдээллээс 1 
аялагчийн хувьд тухайн улсад зарцуулах дундаж зардлыг тооцоолж119, үр дүнг 
хувь хүмүүсээс авсан түүврийн үр дүнтэй харьцуулан Хүснэгт 5-д үзүүллээ.

Энэхүү харьцуулалтаар хувь хүмүүсээс авсан судалгаа дахь дундаж зардлын 
хэмжээ нь компаниас авсан түүврийн дунджаас зорчих улс орон тус бүрийнхээ 
хувьд 225-1587 ам. доллараар илүү байна. Энэ нь тухайн аялагчийн хувьд 
компанид төлсөн төлбөрөөс гадна хувьдаа зарцуулах халаасны зардалтайгаа 
явдагтай холбоотой юм. Мөн жуулчдаас авсан түүвэр судалгаанаас үзэхэд ердөө 
13% нь жуулчны компаний багц аялалд хамрагдсан учраас компаниас авсан 
судалгааны үр дүн нь нийт жуулчдын дундаж зардлыг бүрэн илэрхийлж чадахгүй 
гэсэн үр дүнд хүрсэн.

119  Нисэх онгоц, галт тэрэг буюу олон улсын тээврийн үйлчилгээний зардал ороогүй бөгөөд зөвхөн гадаадад 
аялах хугацаандаа зарцуулсан зардал
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хүснэгт 5. жуулчдаас болон компаниудаас авсан түүврийн үр дүн. (ам.доллар)

ДүгнэлТ

Энэхүү судалгаагаар гадаадад аялсан Монгол жуулчдын дундаж зардлыг аялсан 
улс, зорчсон хоног бүрээр, мөн БНХАУ-д аялж буй жуулчдыг гарч буй хилийн 
боомт тус бүрийнх нь хувьд тооцоолсон нь цаашид төлбөрийн тэнцэл, аялал 
жуулчлалын статистикийн чанарыг сайжруулах ач холбогдолтой боллоо.

Жуулчдын хувьд зорчсон улс, хугацаанаасаа хамаарч зарцуулсан зардлууд нь 
харилцан ялгаатай байгаа бөгөөд түүврийн дунджаар 1622 ам.доллар байна. Энэ 
нь одоогийн төлбөрийн тэнцэлд ашиглагдаж буй 2005 оны судалгааны дундаж 
зардлаас 3.1 дахин өндөр үзүүлэлт юм. 

Мөн жуулчдын 80-аас дээш хувь нь өөрөө аялалаа зохион байгуулдаг бөгөөд 
аялах үедээ төлбөр тооцоогоо бэлэн мөнгөөр хийдэг. Олон улсын тээврээс бусад 
зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 30 орчим хувийг дэлгүүрийн худалдаанд, харин 
БНСУ-д зорчих иргэд дийлэнхи хувийг эрүүл мэндийн үзлэгт зарцуулдаг гэсэн 
үр дүн гарсан.
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хавсралТ

• Түүвэр судалгааны маягт
Хавсралт.

Хувийн жуулчдаас авах судалгааны маягт

аЯлал жуулчлалын суДалгаа

Монголбанк, Аялал жуулчлалын үндэсний төв, Нийслэлийн аялал жуулчлалын 
газар нь хамтран Монгол иргэдийн гадаадад аялсан жуулчлалын статистик 
үзүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор энэхүү түүвэр судалгааг зохион байгуулж 
байна. Энэхүү судалгааг бөглөхөд ойролцоогоор 1 минут зарцуулагдана. Таны 
өгсөн мэдээллийн нууцлалыг Статистикийн тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу 
чандлан хадгалж, тайланг зөвхөн нэгтгэсэн байдлаар боловсруулах тул та үнэн 
зөв бөглөнө үү.

1. Таны нас? 
a. 19-с доош   b. 20-29    c. 30-39    d. 40-49    e. 50-59     f. 60-с дээш 

2. Таны хүйс? 
a. эрэгтэй b. эмэгтэй 

3. Та аль улсуудад, хэдэн өдөр аялаад ирсэн бэ? / 1-ээс олон хариулт сонгож болно/

a. БНХАУ-д ………....….....өдөр e. Япон-д …………................................өдөр
b. ОХУ-д …………...............өдөр f. Европ-д .............. /бичнэ үү/…..........өдөр
c. АНУ, Канад-д ….....…….өдөр g. Бусад .... ............. /бичнэ үү/…..........өдөр
d. Солонгос-д ………….......өдөр НИЙТ: .................. өдөр

4. Таны аяллын үндсэн зорилго юу вэ? /1-ээс олон хариулт сонгож болно/

a. Амралт, аялал жуулчлал e. Боловсрол /1-ээс дээш жил/

b. Албан томилолт, бизнес /
богино хугацааны сургалт орно/ f. Ажил эрхлэлт /1-ээс дээш жил/

c. Эрүүл мэндийн үзлэг g. Бусад ......................... /бичнэ үү/
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5. Та аяллаа хэрхэн зохион байгуулсан бэ?

a. Тур операторын санал болгосон багц аялалд хамрагдсан /асуулт 4 рүү шилжинэ үү/

b. Аяллаа өөрөө зохион байгуулсан /асуулт 5 руу шилжинэ үү/

6. Та үйлчилгээ авсан тур оператор компанийхаа нэрийг бичнэ үү. ..................
.............. ХХК

7. Та аялах хугацаандаа төлбөр тооцоогоо ямар хэлбэрээр хийсэн бэ? 

a. ОУ-ын картаар ................. %-ийг b. Бэлнээр .................... %-ийг

8. Тухайн улсын талаар олж авсан мэдээллийн гол эх үүсвэр нь юу байсан бэ? 
/1-ээс олон хариулт сонгож болно/ 

a. Найз нөхөд хамаатан e. Бизнес, албан харилцаа 

b. Аялал жуулчлалын агент, тур оператор 
ТВ, сонин, сэтгүүл f. Аялал жуулчлалын үзэсгэлэн, 

яармаг

c. Жуулчдын гарын авлага, 
танилцуулга,ном g. Бусад.....................

d. Интернэт, вэб сайт 

Та аялах хугацаандаа хэр хэмжээний мөнгө зарцуулсан бэ? Зөвхөн өөртөө 
зарцуулсан буюу 1 хүний зардлын дүнг дараах хүснэгтэнд бөглөнө үү. (Та 
зардлынхаа хэмжээг сайн мэдэхгүй байвал ойролцоогоор бичнэ үү.)

A. Олон улсын зорчигч тээврийн зардал $ ...............
B. Бусад аяллын нийт зардал

 /Монгол Улсад ирсэн, явсан тээврийн зардлыг оруулахгүйгээр/
$ ...............

1. Тур агентлагт төлсөн аяллын төлбөр /зөвхөн багцын аялагч/ $ ...............
2. Хотын аялал: Дэлгүүр, худалдаа /Гар урлал, бэлэг дурсгал/ $ ...............
3. Тээврийн хэрэгсэл, унаа $ ...............
4. Зочид буудал, байр, жуулчны бааз $ ...............
5. Хөтөчийн үйлчилгээ $ ...............
6. Ресторан, хоол $ ...............
7. Үзвэр үйлчилгээ /хот доторх үзвэрийн газрууд/ $ ...............
8. Эрүүл мэндийн үзлэг, эмчилгээ $ ...............
9. Бусад зардалд $ ...............

суДалгаанД ОрОлцсОнД баЯрлалаа

ТанД амжилТ хүсье



Төгрөгийн гаДааД валюТТай харьцах 
нэрлэсэн ханшийн инФлЯциД үзүүлэх 

нөлөө

Боловсруулсан: ВЭЗГ, ТТССХ-ийн эдийн засагч Б.Мөнхзул 120

2014.06.25

ХУРААНГУЙ

Уг судалгааны ажлаар валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг судлахыг зорьсон. 
Уг зорилгын хүрээнд SVAR загварын үнэлгээнд суурилж 2000-2014 оны дунджаар 
валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг тооцоолох, цаашлаад валютын ханшийн 
нөлөөг асимметрик байдлаар авч үзэн өмнөх үр дүнтэйгээ харьцуулах, эцэст нь валютын 
ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг хугацааны туршид хэрхэн өөрчлөгдсөн ч ирсэн 
хандлагыг тооцох дэд зорилтуудын дагуу уг судалгааг гүйцэтгэлээ. 

Судалгааны үр дүнд тэгш хэмтэйгээр (симметр) үнэлсэн SVAR загвараар төгрөгийн 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн жилийн өсөлт 1 нэгжээр буурахад буюу сулрахад 2-12 
сарын хоцролттойгоор жилийн инфляцийг 0.45 нэгжээр нэмэгдэхэд нөлөөлж буйг 
тогтоосон. 

Харин өргөтгөсөн загвараар валютын ханшийн сулралт инфляцийг өсгөх хүчин зүйл 
болж байгаа боловч чангарах чиглэлдээ инфляцийг сааруулах нөлөө үзүүлж чадахгүй 
байна гэсэн үр дүн гарлаа. 

Цаг хугацааны хувьд валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициентийн 
динамикийг судлахад тус үзүүлэлтийн утга Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын 
өмнөх үед өндөр байсан бол хямралын дараа буурсан хандлага ажиглагдаж байна. 

Түлхүүр үгс: Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө (exchange rate pass-through to 
infl ation), Бүтцийн вåктор авторåгрåссив (SVAR) загвар, state-space model. 

120 Цахим шуудан: munkhzul.b@mongolbank.mn
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Оршил

Макро эдийн засгийн бодлого боловсруулагчдын хувьд сонирхдог гол асуудлуудын нэг 
нь валютын ханшийн инфляци болон дотоодын эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө /Exchange 
Rate Pass Through (ERPT)/ байдаг бөгөөд энэхүү судалгааны ажлаар төгрөгийн гадаад 
валюттай харьцах ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг тооцохыг зорилоо.

Тухайн эдийн засагт гадаад валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө 
харьцангуй бага байх нь Төв банкнаас явуулж буй мөнгөний бодлого бие даасан 
байдлаар үр дүнтэй хэрэгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл, 
эдийн засгийн мөчлөгийн уналтын үед валютын ханшийн сулралтаас үүдэлтэй 
инфляцийн эрсдэл бага тохиолдолд мөнгөний бодлогоо илүү мөчлөг сөрсөн 
шинжтэй явуулах боломжтой болдог. Frenkel (2005), Ho, McCauley (2003) 
нарын судалгаанд тухайн эдийн засгийн онцлогоос хамааран валютын ханш ба 
инфляцийн хамаарал нь тохиромжтой ханшийн бодлогыг (the degree of exchange 
rate flexibility) тодорхойлоход чухал мэдээлэл болдог тухай дурдагджээ. 

Валютын ханш болон инфляцийн хамаарлыг тодорхойлсон онолын загваруудыг микро 
болон макро гэж ангилан авч үзэж болдог. Микро эдийн засгийн талаас (i) Obstfeld, 
Rogoff (1995) нарын нэрлэсэн “Producer currency pricing /PCP/” буюу үнэ экспортлогч 
улсын валютад суурилан илэрхийлэгддэг, (ii) Krugman (1987)-ний тодорхойлсон “Local 
currency pricing /LCP/” буюу үнэ импортлогч улсын валютад суурилан илэрхийлэгдэх 
нь зонхилдог гэсэн үндсэн хоёр таамаглалыг авч үздэг. Эхний тохиолдолд гадаад 
валютаас хамаарч үнэ тогтох тул эдгээр валютын ханшийн өөрчлөлт нь дотоодын 
инфляцид нөлөөлж байдаг. Харин дотоод валютад суурилан үнэ тогтвол валютын 
ханшийн хэлбэлзэл нь дотоодын инфляцид нөлөөлөхгүй, импортлогчдын ашгийн 
маржинд нөлөөлдгийг харуулсан. Эхний тохиолдолд валютын ханшийн инфляцид 
үзүүлэх нөлөө өндөр байх бол хоёр дахь тохиолдолд эсрэгээрээ бага байдаг.

Макро эдийн засгийн талаас судалсан энэ төрлийн ажлуудад шинэ Кейнсийн 
загваруудыг түгээмэл ашигласан байдаг. Манай улсын хувьд валютын ханшийн 
инфляцид үзүүлэх нөлөөг Д.Ган-Очир (2007) бүтцийн авторегресс загвараар, 
Б.Даваадалай, П.Авралт-Од (2010) нар Монголын инфляцийн бүтцийн хураангуй 
загвар (SIMOM) болон SVAR загваруудад валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөг асимметрик (ханш сулрах ба чангарах чиглэлдээ инфляцид харилцан 
адилгүй нөлөөлнө) хэлбэрээр тус тус тооцоолж байсан.

Уг судалгааны ажлаар валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг SVAR 
загвар болон түүнд ханшийн асимметрик нөлөөг тусгасан хувилбараар 2000/01-
2014/04 хугацааны тоон өгөгдөлд үндэслэн тус тус шинэчлэн тооцох, state-
space хэлбэрийн загвар ашиглан мэдрэмжийн коэффициентийн динамикийг 
тодорхойлох зорилт тавьсан. Судалгааны ажлын хоёр дахь хэсэгт SVAR 
загварын үндсэн тавил, гурав дахь хэсэгт ашиглагдаж буй тоон мэдээлэл, дөрөв 
дэх хэсэгт SVAR загварын үнэлгээний үр дүн, дахь хэсэгт цаг хугацааны хувьд 
хувьсах хэлбэрт валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг авч 
үзэн зургаа дахь хэсэгт судалгааны ажлаа дүгнэсэн болно.
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1. ОнОлын үнДэслэл, арга зүй

Импортын барааны үнэ тогтоход тухайн эдийн засгийн өрсөлдөөний хэлбэр чухал 
нөлөөтэй байдаг. Өрсөлдөөн ихтэй зах зээлд импортлогчид валютын ханшийн 
өөрчлөлтийг 100% бүтээгдэхүүний үнэдээ шингээх нь үнийн өрсөлдөөнөөс үүдэн зах 
зээлийн хувь хэмжээгээ алдах эрсдэлийг дагуулж байдаг учир ханшийн өөрчлөлтийг 
барааны үнэдээ бүрэн шингээж чаддаггүй. Иймээс тухайн зах зээлд валютын 
ханшийн хэлбэлзлээс үүдэх үнийн өсөлт харьцангуй удаан хугацааны дараа гардаг.

Харин жижиг нээлттэй эдийн засагтай, хөгжиж буй улс орнууд экспортлохоосоо 
илүү импортлох хандлага давамгайлдаг, импортоор үйлдвэрлэлийн орцуудаа 
их хэмжээгээр авдаг, зах зээл нь өрсөлдөөн муутай, импортын барааны үнэ 
ихэвчлэн гадаад үнэд суурилж тодорхойлогддог гэх мэт хүчин зүйлүүдээс 
шалтгаалан валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө харьцангуй өндөр байх 
нөхцөл бүрддэг. Түүнчлэн валютын ханш нь үнийн түвшинд Зураг 1-д үзүүлсэн 
байдлаар шууд болон шууд бусаар нөлөөлдөг. 

зураг 1. Төгрөгийн ханшийн үнийн түвшинд үзүүлэх нөлөө

 

Импортын эцсийн хэрэглээний болон аж үйлдвэрийн завсрын бүтээгдэхүүний 
үнэ валютын ханшаас үүдэн өөрчлөгдөж улмаар инфляцид нөлөөлж буйг шууд 
сувгийн нөлөө гэдэг.

Гадаад худалдаанд тухайн улсын барааны харьцангуй үнэ (өрсөлдөх чадвар) 
валютын ханшаас шалтгаалан өөрчлөгдөж тухайн улсын экспортын барааны эрэлт, 
цаашлаад импортыг орлох шинж чанартай барааны эрэлтэд нөлөөлж, улмаар нийт 
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эрэлтээр дамжин инфляцид нөлөөлж буйг шууд бус сувгийн нөлөө гэж нэрлэдэг. 

Энэхүү судалгаанд SVAR загварыг ашигласан. Уг загвар нь богино хугацааны 
эдийн засгийн үзүүлэлтийг хамгийн сайн таамагладаг гэж судлаачид үздэг. 
Түүнчлэн Монгол улсын эдийн засгийн онцлогийг тусган, жижиг нээлттэй эдийн 
засгийн загварыг үүсгэж, бодит тоон өгөгдлөөр уг үзүүлэлтүүдийн ирээдүйн 
утгыг таамаглах боломжтой болдгоороо уг загвар нь ач холбогдолтой байна. 

Уг шинжилгээнд (i) мөнгөний бодлогын хүү, экспорт, импортын барааны хилийн 
үнэ зэрэг эгзоген (загварын гаднаас тодорхойлогдох) хувьсагчид (ii) төгрөгийн 
зээлийн хүү, мөнгөний нийлүүлэлт, ДНБ-ий алдагдал, төгрөгийн нэрлэсэн 
үйлчилж буй ханш, инфляци зэрэг 5 эндоген (загвар дотроос тодорхойлогдох) 
хувьсагчдыг ашиглан боловсруулсан SVAR загварыг ашигласан. Уг загварт 
ашиглагдаж буй хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг эдийн засгийн онолын 
дагуу тодорхой загварчлах шаардлагатай байдаг. Иймд эдгээр үзүүлэлтүүдийн 
хоорондын хамаарлыг дэлгэрэнгүй тайлбарлая. 

зураг 2. Төгрөгийн ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн суваг. 

Гадаад худалдаанаас өндөр хамааралтай, хэрэглээний сагсанд импортын 
барааны эзлэх хувь өндөр байдаг манай улсад импортын барааны төгрөгөөр 
илэрхийлэгдэх үнэ нь инфляцид өндөр нөлөө үзүүлэх боломжтой. Зураг 2-т 
үзүүлснээр эгзоген хувьсагчид нь загварын гаднаас тодорхойлогддог. Өөрөөр 
хэлбэл гадаад худалдаанд Монгол Улс үнийг хүлээн авагч гэж тодорхойлсон. 
ХҮИ-д багтсан импортын барааны хилийн үнийн өсөлт инфляцид шууд сувгаар 
нөлөөлнө. Түүнчлэн төгрөгийн гадаад валютын эсрэг нэрлэсэн ханш өөрчлөгдөх 



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

350

нь импортын барааны төгрөгөөр илэрхийлсэн үнэд нөлөөлөх тул мөн инфляцид 
шууд нөлөөлнө. Бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл дээр илүүдэл эрэлт бий болоход 
үнийн түвшин өсөх дарамт нэмэгддэг. Иймд нийт эрэлт нийт нийлүүлэлтээс 
давах буюу ДНБ-ий алдагдал /GDP gap/121 эерэг утгатай үед инфляцийн дарамт 
нэмэгддэг. Бусад хувьсагчид нь нийт эрэлтээр дамжин инфляцид нөлөөлдөг. 
/ Зураг 2, тэгшитгэл (1) – (9)-д тодорхойлсны дагуу инфляцид нөлөөлнө.

Загварт мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх нь төгрөгийн ханшийг сулруулах нөлөө 
үзүүлнэ. Валютын ханшид ДНБ-ий алдагдал, хүүгийн паритетээр дамжин 
төгрөгийн зээлийн хүү нөлөөлнө. Хөрөнгийн урсгалд хязгаарлалт тавьдаггүй 
нээлттэй эдийн засгийн хувьд бусад улс орнуудаас хүүгийн түвшин өндөртэй 
байх нь хөрөнгийн дотогшлох урсгалыг бий болох ба дотоодын валютын ханш 
бусад валютын эсрэг чангардаг.

Төгрөгийн зээлийн хүүг мөнгөний бодлогын хүү тодорхойлох ба хүүгээр 
дамжуулан мөнгөний нийлүүлэлтийг шууд бусаар удирдах боломжтой болдог. 
Мөн хүүгийн түвшин нь хөрөнгө оруулалтын үнийг илэрхийлдэг бөгөөд 
хүүгийн түвшин өндөр байх нь хөрөнгө оруулалт татах хямд үүсвэргүй байгааг 
илэрхийлэх ба өндөр хүүгийн түвшинд хөрөнгө оруулалт бага байдаг учир ДНБ 
буурах нөлөөтэй.

Мөнгөний нийлүүлэлтэд экспортын үнэ, хүүгийн түвшин нөлөөлөхөөс гадна 
бодит мөнгөний эрэлт болон нийлүүлэлт тэнцвэрт тогтсон үед мөнгөний зах зээл 
тэнцвэрт орших тул ДНБ-ий алдагдал нөлөөлнө.122

ДНБ-ий алдагдал нь эдийн засгийн нийт эрэлт өөрийн потенциал хэмжээнээсээ 
ямар байгааг илэрхийлдэг. Хэрэв уг үзүүлэлт 0-с их тохиолдолд нийт эрэлт 
потенциал хэмжээнээсээ өндөр үзүүлэлттэй байгааг илтгэх ба энэ тохиолдолд 
илүүдэл эрэлтээс шалтгаалсан үнийн өсөлт үүсэх дарамт нэмэгддэг. ДНБ-ий 
алдагдлын тэгшитгэл нь загварт бодит секторыг төлөөлнө.123 Уг үзүүлэлтэд 
зээлийн хүүгээс гадна экспорт, импортын барааны үнэ нөлөөлнө. Экспортын 
барааны үнэ өсвөл нийлүүлэлтийн хууль ёсоор манай улс илүү их экспортын 
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг хичээж улмаар гарц нэмэгдэнэ. Импортоор 
авдаг аж үйлдвэрийн завсрын бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдэх нь үйлдвэрлэлийн 
зардлыг өсгөж улмаар тухайн нийт нийлүүлэлтийг бууруулах нөлөөтэй байхаар 
тус тус хувьсагчдыг загварчиллаа. 

Макро эдийн засгийн эдгээр хувьсагчдын хоорондын хамаарлын математик 

121 Улирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг Калман фильтер ашиглан сард шилжүүлсэн. Үүнээс ДНБ-ий 
потенциал хэмжээнээс зөрөх зөрүүг Ходрик-Принскодын фильтер ашиглан тооцоолсон. (ДНБ-д эзлэх 
хувиар)

122  Мөнгөний зах зээлийн тэнцвэр буюу LM муруйг илэрхийлнэ.
123  Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн тэнцвэр буюу IS муруйг илэрхийлнэ. IS-LM загвар нь бусад төрлийн 

ихэнх загварын суурь санааг өөртөө агуулж байдгаараа давуу талтай. 
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тэгшитгэлүүдээр илэрхийлэн SVAR загварын үнэлгээг (1) – (8) тэгшитгэлийн 
дагуу гүйцэтгэлээ.

Энд:
           ~ Экспортын барааны үнийн жилийн өсөлт

           ~ Нефтээс бусад импортын барааны үнийн жилийн өсөлт

          ~ ДНБ-ий потенциал хэмжээнээс зөрөх зөрүү.

           ~ Бодит зээлийн хүү

           ~ Бодит мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт

           ~ Төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн жилийн өсөлт

           ~ Улаанбаатар хотын жилийн инфляци

Түүнчлэн бодит амьдралд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс шалтгаалан 
барааны үнэ өсдөг, хэдий эдгээр хувьсагчдын нөлөөгөөр үнэ буурах нөхцөл бий 
болсон ч барааны үнэ төдийлөн буурахгүй байх тохиолдол элбэг байдаг. Иймд 
инфляцийн тэгшитгэлийг цааш өргөтгөн валютын ханш чангарах ба сулрах 
чиглэлд харилцан адилгүй нөлөөлнө гэж таамаглан валютын ханшийн сулрах, 
чангарах чиглэлийг салган (8) тэгшитгэлд тусгав.

124

124 (8) ба (9) тэгшитгэлд apr, depr нь харгалзан валютын ханшийн чангаралт ба сулралтыг 
илэрхийлэх дамми хувьсагчид болно.

Бүтээгдэхүүний үнэ
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2. ТООн мэДээ

Уг судалгаанд нийт найман хувьсагч ашигласан бөгөөд эдгээрийн шинж чанарыг 
Хүснэгт 1-д харуулав. 

хүснэгт 1. судалгаанд ашиглах тоон мэдээллийн тайлбар125

№ Тоон мэдээлэл хэмжих 
нэгж эх сурвалж

илэрхийлэх 
хувьсагчийн 

нэр
Процесс

Unit root 
тестийн 
үр дүн

1
Экспортын 
барааны үнийн 
индекс

Жилийн 
өсөлтийн 

хувиар

Монголбанкны 
дотоод мэдээ

XPIGR I(0), level 0.0105

2
Импортын 
барааны үнийн 
индекс

MPIGR I(0), level 0.0847

3 М2 мөнгөний 
нийлүүлэлт 

Монголбанкны 
статистикийн 
бюллетень

M2GR I(0), C 0.0535

4 NEER NEERGR I(0), level 0.0473

5
Улаанбаатар 
хотын жилийн 
инфляци -

INF I(0), C 0.0632

6 Төгрөгийн 
зээлийн хүү INTGR I(0), level 0.0170

7 ДНБ-ий 
алдагдал

ДНБ-д 
эзлэх 
хувиар

Судлаачийн 
тооцоо GAP I(0), level 0.0000

SVAR загварыг ашиглан шинжилгээ хийхэд түгээмэл ашиглагддаг бусад 
загваруудын адил ашиглагдаж буй тоон мэдээллүүд нь 0 эрэмбийн 
интергацчилагдах процесс байхыг шаарддаг. Уг шаардлагад нийцүүлэхийн 
тулд ашиглагдаж буй зарим хувьсагчдыг хувиргасан бөгөөд экспорт, импортын 
барааны үнийн индекс, мөнгөний нийлүүлэлт, төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй 
ханшийн жилийн өсөлтийн хувийг шинжилгээнд ашигласан болно.

125  Энэхүү судалгааны ажилд ашиглагдах тоон мэдээллүүд бүгд сарын үзүүлэлт бөгөөд харин 
ДНБ улирлаар гардаг. ДНБ-ий улирлын тоо мэдээг гурав хуваан сар луу шилжүүлсэн. ДНБ-ий 
урт хугацааны трендийг НР фильтер ашиглан ялгаж ДНБ-ий алдагдлыг гарган авсан.
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3.  SVAR загварын үнэлгээ

Монгол Улсад SVAR загвар ашиглан Д.Ган-Очир (2007) энэ төрлийн судалгаа 
хийсэн байдаг. Уг ажлаар валютын ханш инфляцид 4-7 сарын хоцрогдолтойгоор 
нөлөөлж байна гэсэн үр дүн гарсан. Энэ нь Турк, Пакистан зэрэг жижиг нээлттэй 
эдийн засаг бүхий орнуудтай харьцуулвал валютын ханшийн нөлөө удаан болох 
нь харагдсан. Б.Даваадалай, П.Авралт-Од (2010) ажлаар валютын ханшийн 
инфляцид нөлөөлөх асимметрик нөлөөг тодорхойлсон. Үр дүнд нь валютын 
ханш сулрах нь инфляцийг нэмэгдүүлдэг боловч чангарах чиглэлдээ инфляцийг 
бууруулах нөлөө бага байна гэж дүгнэсэн. 

Энэ удаагийн шинжилгээнд валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг 
симметр ба асимметр байх тохиолдлуудыг шалгаж үзсэн. (1) – (7) тэгшитгэлийн 
дагуу үнэлсэн SVAR загвараар валютын ханш ба инфляцийн хоорондын симметр 
нөлөөг тодорхойлсон. Энэхүү ажлын гол зорилго болох валютын ханшийн 
инфляцид үзүүлэх нөлөөг дараах байдлаар шинжлэх боломжтой. Үүнд:

• (7) тэгшитгэлийн валютын ханшийн өмнөх коэффициентийн үнэлэгдсэн 
утгыг тодорхойлох (degree of ERPT)

• валютын ханшид өгөх шокын инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функцыг 
шинжлэх

• инфляцийн вариацын задаргаанд валютын ханш ямар нөлөөтэй болох зэргийг 
судлан, эдгээрийн үр дүнгээс нэгдсэн дүгнэлтэд хүрэх боломжтой.

Ийнхүү (1) – (7) тэгшитгэлийн системийг үнэлэхэд инфляцийн тэгшитгэл доорх 
байдлаар үнэлэгдсэн.

 
Статистикийн хувьд инфляцийн тэгшитгэлд мөнгөний нийлүүлэлт, импортын 
барааны хилийн үнээс бусад хувьсагчид статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
гарсан.

Валютын ханшийн бүтцийн шок инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функцийг 
графикаар харуулъя.
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зураг 3. валютын ханшийн нэгж стандарт 
хазайлт шокын инфляцид үзүүлэх хариу 
үйлдлийн функц.

зураг 4. валютын ханшийн нэгж хувийн 
шокын инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн 
функц.

Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд шокын нөлөө статистикийн хувьд 2-12 сарын 
хооронд ач холбогдолтой боловч валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө 17 
сарын дараа бүрэн сарнихаар ажиглагдаж байна. Инфляцид үзүүлэх ханшийн 
нөлөө 8 сарын дараа хамгийн өндөр бөгөөд 2-12 сарын дундажаар валютын ханш 
1%-иар нэмж сулрахад инфляцийг 0.45%-иар нэмэгдүүлж байна. 

Хариу үйлдлийн функц нь ханшид түүний үзүүлэх нэг стандарт хазайлтай тэнцүү 
бүтцийн шок өгөхөд инфляцийн утга хэрхэн өөрчлөгдөж буйг харуулах нөхцөлт 
үр дүн юм.

Инфляцийн вариацын задаргаагаар авч үзвэл ханшийн нөлөө эхний гурван сард 
инфляцийг хэлбэлзүүлэх чухал хүчин зүйл болдоггүй боловч мөн л 5-12 сарын 
дараа ханшийг хэлбэлзүүлэх чухал хүчин зүйл болдог ба инфляцийн вариацын 
20% орчмыг валютын ханшийн нөлөө эзэлж байна.

Цаашлаад өмнөх загвараас ялгаатай нь үнэлгээнд валютын ханшийн чангаралт ба 
сулралт нь инфляцид харилцан адилгүй нөлөөлдөг гэж таамаглана. Тодруулбал 
валютын ханш сулрахад инфляцийг өдөөх хүч болдог боловч буцаад чангарах 
чиглэлд инфляцийг бууруулах хүч болж чаддаггүй гэж таамаглаж байна.

Ийнхүү (7) тэгшитгэлийг (8) ба (9) тэгшитгэлээр ээлжлэн орлуулж валютын 
ханшийн сулрах болон чангарах чиглэлд үзүүлэх инфляцийн хариу үйлдлийн 
функцийг SVAR загвараар шинжлэхэд дараах үр дүн гарлаа. 
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зураг 5. валютын ханшийн чангарах шок 
инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функц

зураг 6. валютын ханшийн сулрах шок 
инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функц
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Өмнөх үр дүнгээс сонирхолтой нь валютын ханш сулрах нь инфляцийг өсгөх 
нөлөөтэй боловч ханш чангарахад инфляцийг бууруулах нөлөө үзүүлж чадахгүй 
гэж дүгнэж болохоор байна. Энэ үр дүн Б.Даваадалай, П.Авралт-Од (2010) 
ажлын үр дүнтэй мөн нийцтэй гарлаа.

Бидний дээр авч үзсэн хандлага нь валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөллийг тогтмол байдлаар авч үздэг бөгөөд түүний өсөлт, бууралт, хандлагын 
талаар мэдээлэл өгдөггүй. Иймд дараагийн хэсэгтээ валютын ханшийн инфляцид 
үзүүлэх нөлөөллийг хувьсах байдлаар авч үзлээ.
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4. хувьсах ERPT үнэлгээ

Тус судалгааны 2-р хэсэгт дурдагдсан (1)-(9) тэгшитгэлд суурилсан SVAR 
загварын үнэлгээнд валютын ханшийн мэдрэмжийн коэффициентийг цаг 
хугацааны туршид тогтмол байна гэж үздэг бөгөөд уг үзүүлэлт цаг хугацааны 
хувьд хэрхэн хувьсаж ирсэн, ямар хандлагатай байгаа талаар мэдээллийг 
өгдөггүй. 

Төлөв байдлын огторгуйн (State-space) загвар нь эконометрикээр үнэлэгдэж буй 
параметр буюу коэффициентийг цаг хугацааны туршид тодорхой процессын 
дагуу хувьсах боломжийг олгодог. Динамик системийг төлөв байдлын огторгуйн 
хэлбэрт авч үзэх нь түүвэрлэгдэх боломжгүй хувьсагчид болох төлөв байдлын 
хувьсагч (state variables)-ийг үнэлэх боломж олгодгоороо ач холбогдолтой 
юм. Энэ загвар дахь тэгшитгэлүүд нь дохионы (signal), төлөв байдлын (state) 
гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрддэг. Энэ хэлбэрийн систем нь Калманы филтер 
ашиглан үнэлэгдэх бөгөөд дохионы болон төлөв байдлын тэгшитгэлээр өгөгдсөн 
мэдээлэлд үндэслэн, өөрийн давталтын алгоритмынхаа явцад оновчтой үнэлгээг 
гүйцэтгэдэг. Энд төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг 
судлахын тулд дараах SVAR загварт ашигласан Филипсийн муруйн тэгшитгэл 
/(7) тэгшитгэл/-ийг дангаар нь (10), (11) тэгшитгэлийн дагуу төлөв байдлын 
огторгуйд үнэлсэн:

Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициентийг төлөв 
байдлын тэгшитгэлд санамсаргүй (random walk) процесс гэж тодорхойлсон 
бөгөөд өгөгдөл нь SVAR загварт ашиглагдсантай ижил болно. Загварт зөвхөн 
бидний сонирхож буй мэдрэмжийн коэффициентыг хувьсагч байдлаар, бусад 
коэффициентүүдийн хувьд тогтмол байхаар тус тус авч үзсэн. Энэ нь өгөгдлийн 
урт харьцангуй богино үед оновчтой шийдэл байна. Мөн Sekine (2006), Harvey 
(1989), Tombini, Alves (2006) нарын судалгаанаас үзэхэд төлөв байдлын 
тэгшитгэлд параметрыг нэгж язгуур бүхий дээр дурдсан санамсаргүй процесс 
байхаар авч үзэх нь түгээмэл бөгөөд энэ төрлийн судалгааны хувьд жишиг 
болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, тухайн коэффициентийг урьдчилан таамаглах 
боломжгүй, санамсаргүй процесс гэж үзсэн.
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Ийнхүү (10), (11) тэгшитгэлүүдийг төлөв байдлын огторгуйд үнэлэхэд зураг 
7-д харуулсан үр дүн гарсан. Төлөв байдлын огторгуй нь энгийн математикт 
ашигладаг огторгуйгаас өөр хэмжээстэй тул эдгээрийн утгуудыг бодит тоон 
огторгуйд харгалзах утгуудтай харьцуулах боломжгүй байдаг. Гагцхүү үр төлөв 
байдлын хувьсагчийн цаг хугацааны динамик хандлагыг тодорхойлох боломж 
олгодог нь энэ аргын нэг сул тал юм. 

зураг 7. State-Space загварын үнэлгээний үр дүн Үнэлгээг тогтвортой үнэлэхийн 
тулд төлөв байдлын огторгуйн 
үнэлгээнд коэффициентийн 
дундаж ба стандарт алдаанаас 
эхлэлийн утгыг (1) тэгшитгэлийг 
OLS аргаар үнэлж, харгалзах 
коэффициентийн утга болон 
түүний стандарт хазайлтаар авч 
үзсэн. 

Дэлгэрэнгүй үр дүнг Хүснэгт 10 
болон Зураг 7–д харуулав.

Үнэлгээний үр дүнгээс 
үзэхэд валютын ханшийн 
инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн 
коэффициентийн утга нь 2008 
оны хямралын өмнөх үед өсч, 
хямралын дараа буурсан бөгөөд 
түүнээс хойш алгуур өсөх 
хандлагатай байна.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад чөлөөт хөвөгч валютын ханшийн систем нь 
дотоод эдийн засгийг гадаад шокоос хамгаалах хэрэгсэл болж, шокыг дотоодын 
үнэд бус валютын ханшид шингээн зөөлрүүлж байдаг гэсэн онолын ойлголт 
Монгол Улсад биелж байгааг харуулж байна.126

126  Paul Krugman, Maurice Obstfeld “International economics: theory and policy” ( 9th edition p.449)
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ДүгнэлТ

Аливаа орны эдийн засагт валютын ханшийн дотоодын үнэд үзүүлэх нөлөө, 
түүний түвшин нь макро эдийн засаг бодлого боловсруулагчдын хувьд чухал 
үзүүлэлт юм. Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ нь 
тухайн орны мөнгөний бодлого, ханшийн дэглэмийн сонголтын талаар шийдвэр 
гаргахад нэн түрүүнд харгалзан үздэг үндсэн үзүүлэлтүүдийн нэг юм.

Манай улсын хувьд валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг Д.Ган-
Очир (2007) бүтцийн авторегресс загвараар, Б.Даваадалай, П.Авралт-Од [2010] 
нар Монголын инфляцийн бүтцийн хураангуй загвар буюу SIMOM болон SVAR 
загваруудад асимметрик нөлөөг нэмж тус тус тооцоолж байсан.

Энэ удаад валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг SVAR загвар болон 
түүнд ханшийн асимметрик нөлөөг нэмсэн хувилбараар 2012 оны эцсийн 
байдлаарх тоон өгөгдөлд үндэслэн тус тус шинэчлэн тооцох, state-space 
хэлбэрийн загвар ашиглан түүний динамик хандлагыг тодорхойлох зорилт 
тавьсан. Ийнхүү холбогдох үнэлгээг гүйцэтгэхэд дараах үр дүнгүүд гарсан 
болно:

• Төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн жилийн өсөлтийн хувь 1 нэгжээр 
буурахад буюу сулрахад 2-12 сарын хоцролттойгоор жилийн инфляцийг 0.45 
нэгжээр нэмэгдүүлэх нөлөөтэй байна. 

• Ханшийн асимметр нөлөөг тусгасан SVAR загвараар валютын ханшийн 
сулралт инфляцийг өсгөх хүчин зүйл болж байгаа боловч чангарахад 
инфляцийг сааруулах нөлөө үзүүлж чадахгүй байна гэсэн үр дүн гарсан. 

• Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициентыг 2000-2014 
онуудад судалж үзэхэд Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын өмнө өндөр 
байсан бол хямралын дараа хүчтэй буурах болсон. Энэ нь харьцангуй чөлөөт 
хөвөгч ханшийн системтэй үед инфляцийн дарамт бага байдаг гэсэн онолын 
ойлголттой нийцтэй байна.

санал

Цаашид энэ шинжилгээнд ашиглаж буй эмпирик загварыг бүтцийн өөрчлөлт 
бүхий Бейсийн вектор авторегрессийн загвар (BVAR) ашиглаж өргөтгөн судлах 
шаардлагатай. 
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хавсралТ 1. SVAR загвар
 

       Энд:
       yt ~ к элементтэй эндоген хувьсагчийн вектор
       xt ~ d элементтэй эгзоген хувьсагчдийн вектор
         ~ үнэлэгдсэн коэффициентүүдийн матриц
       ~ нэг үеийн утгууд нь корреляци хамааралтай боловч өмнөх үеийн 
утгууд, загварын бусад хувьсагчтай хамааралгүй мэдээллүүдийн матриц

VAR загвар нь (1) систем тэгшитгэлийг үнэлэн Ai, B матрицуудын элементүүдийг 
олдог. SVAR загвар нь VAR загварын үлдэгдлийн ковариац матрицад хязгаарлалт 
тавин ижил хугацаа хоорондын хамаарлыг арилгаж,  үнэлэгдсэн коэффифиентүүдэд 
эдийн засгийн онолын дагуу хязгаарлалт тавин хөгжүүлсэн хувилбар юм.  

: нь загварын үлдэгдлүүдийн хоорондын ковариац матриц байг.

Энд  нь багасгасан загварын үлдэгдэл хувьсагч,  нь ажиглагдахгүй бүтцийн 
мэдээлэл гэж үзэх ба эдгээр нь k элементтэй векторууд байна. Харин A,B нь 
элементүүдийг нь үнэлгээгээр тодорхойлох  хэмжээстэй матриц. Бүтцийн 
мэдээллийн ковариац матриц  байх тул үүний дагуу А,В матрицуудад: 

байхаар хязгаарлалт тавигддаг. Иймээс А ба В матрицийн элементийн утгуудыг 
үнэлэх хүрэлцээтэй нөхцөл нь хамгийн багадаа 

тооны нэмэлт хязгаарлалт тавьж үнэлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл загвар дор хаяж яг 
тодорхойлогдсон цаашлаад илүү тодорхойлогдсон байхыг шаарддаг. Уг нөхцөлийг 
хангахын тулд А,В матрицууд доорх хэлбэрээр тодорхойлогдно. (к=3 тохиолдолд)

Өөрөөр хэлбэл А матриц нь диагоналийн дагуу 1, диогоналийн дээд элементүүд 
бүгд 0 байх гурвалжин матриц байдаг. Харин доод гурвалжингийн элементүүд 
нь эдийн засгийн онолд суурилан тодорхойлсон коэффициентууд байдаг. В 
нь хязгаарлагдаагүй VAR загварын үлдэгдлүүдийн ижил хугацааны ковариац 
хамаарлыг арилгах диогональ матриц.

Дээрх шаардлагыг хангасан тохиолдолд SVAR загварын үнэлгээг гүйцэтгэх бөгөөд 
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ингэхдээ дараах алхмын дагуу үнэлдэг. Үүнд:

1. Unrestricted VAR загвараа найдвартай байдлаар үнэлнэ

2. Онолын хязгаарлалт болох текст хэлбэрийн код эсвэл А, В матрицаа бэлдэнэ

3. Structural Factorization буюу SVAR загвараа онолын хязгаарлалтын дагуу 
үнэлнэ. 

хүснэгт 2. валютын ханшийг тэгш хэмтэйгээр үнэлэх VAR загварын лаг 
тодорхойлох шинжүүр
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR NEERGR INF 
Exogenous variables: C 
Date: 07/01/14   Time: 18:56
Sample: 2007M01 2014M04
Included observations: 80

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -1710.041 NA  1.04e+10  42.92603  43.13446  43.00960
1 -1281.621  771.1558  790240.2  33.44054   35.10796*   34.10905*
2 -1209.548  117.1190  455884.3  32.86371  35.99012  34.11717
3 -1162.555  68.13975  514243.6  32.91388  37.49928  34.75230
4 -1085.549  98.18350  293676.2  32.21372  38.25811  34.63709
5 -1017.769   74.55806*  234422.4  31.74422  39.24760  34.75254
6 -964.9965  48.81420  317628.7  31.64991  40.61229  35.24319
7 -884.2244  60.57907  269636.6  30.85561  41.27698  35.03383
8 -783.5908  57.86436   202002.7*   29.56477*  41.44513  34.32794

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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хүснэгт 3. симметрик VAR загварын серийн корреляцийг шалгах тестийн үр дүн

VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 07/01/14   Time: 19:04
Sample: 2007M01 2014M04
Included observations: 87

Lags LM-Stat Prob

1  120.2532  0.2131
2  64.39492  0.3691
3  94.28138  0.1001
4  77.05363  0.1164
5  82.51993  0.4119
6  56.48330  0.2156
7  61.25995  0.1123
8  82.48354  0.3019
9  87.77108  0.3006
10  63.59629  0.2785

Probs from chi-square with 49 df.
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хүснэгт 4. SVAR загварын үнэлгээний үр дүн (симметрик)

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/04/14 Time: 09:08
 Sample (adjusted): 2007M02 2014M04
 Included observations: 87 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR NEERGR INF

XPIGR(-1)  0.825157  0.204642 -0.043332 -1.00E-06  0.012345  0.021590  0.021130
 (0.06850)  (0.07664)  (0.04943)  (9.5E-05)  (0.02969)  (0.01590)  (0.01063)
[ 12.0454] [ 2.67030] [-0.87672] [-0.01052] [ 0.41582] [ 1.35747] [ 1.98767]

MPIGR(-1)  0.081379  0.555857  0.042651 -3.55E-05 -0.012953  0.040307  0.031311
 (0.08166)  (0.09136)  (0.05892)  (0.00011)  (0.03539)  (0.01896)  (0.01267)
[ 0.99651] [ 6.08437] [ 0.72387] [-0.31294] [-0.36601] [ 2.12596] [ 2.47084]

INTGR(-1) -0.107826  0.013981  0.417384 -0.000156 -0.050245  0.068161  0.015261
 (0.14007)  (0.15670)  (0.10106)  (0.00019)  (0.06070)  (0.03252)  (0.02174)
[-0.76982] [ 0.08923] [ 4.13012] [-0.80320] [-0.82774] [ 2.09606] [ 0.70211]

GAP(-1) -53.95503  17.06001  16.20029  0.811939 -37.11514 -22.08982  3.007770
 (50.3431)  (56.3196)  (36.3226)  (0.06988)  (21.8171)  (11.6879)  (7.81214)
[-1.07175] [ 0.30291] [ 0.44601] [ 11.6188] [-1.70119] [-1.88997] [ 0.38501]

M2GR(-1)  0.197571  0.243985 -0.246989  0.000214  0.915771  0.037166  0.042893
 (0.10642)  (0.11906)  (0.07678)  (0.00015)  (0.04612)  (0.02471)  (0.01651)
[ 1.85646] [ 2.04931] [-3.21665] [ 1.44699] [ 19.8560] [ 1.50420] [ 2.59729]

NEERGR(-1) -0.666935 -0.328659 -0.038702 -0.000375  0.052352  0.872631 -0.116712
 (0.20723)  (0.23183)  (0.14952)  (0.00029)  (0.08981)  (0.04811)  (0.03216)
[-3.21834] [-1.41767] [-0.25885] [-1.30213] [ 0.58294] [ 18.1377] [-3.62939]

INF(-1)  0.316016 -0.282897  0.144908  0.000278 -0.238071  0.028872  0.917167
 (0.23253)  (0.26014)  (0.16777)  (0.00032)  (0.10077)  (0.05399)  (0.03608)
[ 1.35901] [-1.08748] [ 0.86372] [ 0.86102] [-2.36245] [ 0.53481] [ 25.4175]

C -12.17421 -4.239999  3.479410 -0.012219  5.480652 -2.650017 -1.275525
 (5.20945)  (5.82789)  (3.75862)  (0.00723)  (2.25761)  (1.20945)  (0.80839)
[-2.33695] [-0.72754] [ 0.92571] [-1.68981] [ 2.42764] [-2.19109] [-1.57786]

 R-squared  0.801820  0.608852  0.575030  0.746441  0.937418  0.894244  0.946170
 Adj. 
R-squared  0.784259  0.574193  0.537374  0.723974  0.931872  0.884873  0.941400
 Sum sq. resids  11571.14  14481.57  6023.516  0.022296  2173.154  623.6895  278.6349
 S.E. equation  12.10248  13.53924  8.731955  0.016800  5.244833  2.809769  1.878037
 F-statistic  45.66093  17.56708  15.27078  33.22354  169.0479  95.42860  198.3698
 Log likelihood -336.1784 -345.9381 -307.7797  236.2655 -263.4318 -209.1315 -174.0814
 Akaike AIC  7.912146  8.136509  7.259303 -5.247483  6.239812  4.991530  4.185779
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 Schwarz SC  8.138896  8.363259  7.486054 -5.020733  6.466562  5.218280  4.412529
 Mean 
dependent  12.52708  8.990551 -4.047207  8.30E-06  30.48899 -5.097878  11.99406
 S.D. 
dependent  26.05604  20.74856  12.83798  0.031976  20.09416  8.280981  7.758132

 Determinant resid 
covariance (dof adj.)  340089.4
 Determinant resid 
covariance  173120.3
 Log likelihood -1388.819
 Akaike information 
criterion  33.21424
 Schwarz criterion  34.80149

хүснэгт 5. инфляцийн вариац задаргаа (тэгш хэмтэй SVAR)

 Period S.E. XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR NEERGR INF

 1  12.10248  1.874113  2.287878  1.139592  1.216984  2.860067  0.687091  89.93428
 2  15.73532  4.412130  6.666229  0.577527  0.850390  4.613546  3.242448  79.63773
 3  18.14218  7.010350  9.073286  0.428902  0.583548  6.473282  7.124911  69.30572
 4  19.99871  9.124560  9.550433  0.563918  0.418289  8.409578  11.80166  60.13156
 5  21.51972  10.49344  8.852782  1.002211  0.323435  10.35369  16.72147  52.25298
 6  22.78944  11.09720  7.682941  1.697982  0.270499  12.22566  21.41842  45.60730
 7  23.84582  11.07058  6.512238  2.558338  0.240235  13.95883  25.56936  40.09042
 8  24.71091  10.61300  5.593460  3.483631  0.221332  15.50891  28.99761  35.58206
 9  25.40365  9.925134  5.023984  4.390487  0.207751  16.85254  31.64421  31.95589
 10  25.94498  9.176073  4.806933  5.218829  0.196560  17.98185  33.53125  29.08851
 11  26.35910  8.492207  4.895249  5.930573  0.186538  18.89894  34.73095  26.86555
 12  26.67262  7.957540  5.219030  6.505608  0.177399  19.61202  35.34437  25.18403
 13  26.91264  7.618343  5.701126  6.937871  0.169385  20.13326  35.48813  23.95188
 14  27.10455  7.488686  6.265893  7.232337  0.163065  20.47808  35.28597  23.08596
 15  27.26997  7.555845  6.844641  7.402828  0.159220  20.66515  34.86235  22.50997
 16  27.42536  7.785860  7.379711  7.470143  0.158743  20.71658  34.33587  22.15310
 17  27.58135  8.129878  7.827868  7.460000  0.162534  20.65778  33.81195  21.94999
 18  27.74289  8.531586  8.162769  7.400494  0.171365  20.51659  33.37519  21.84201
 19  27.91010  8.935347  8.375839  7.319132  0.185754  20.32156  33.08292  21.77945
 20  28.07968  9.293894  8.474935  7.239838  0.205854  20.09975  32.96195  21.72378
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хүснэгт 6. валютын ханшийг тэгш хэмтэй бусаар үнэлэх VAR загварын лаг 
тодорхойлох шинжүүр

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DP92_Y DCU_Y DPI_Y INT GAP DM2_Y DNEER_Y*APR_Y 
DNEER_Y*DEP_Y INF_Y 
Exogenous variables: C 
Date: 03/26/13 Time: 12:51
Sample: 2000M01 2012M12
Included observations: 122
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -3876.704 NA  3.74e+16  63.70006  63.90692  63.78408
1 -2958.271  1686.303  4.09e+10  49.97166   52.04020*   50.81183*
2 -2853.204  177.4088   2.81e+10*  49.57711  53.50734  51.17345
3 -2791.264  95.44809  4.05e+10  49.88957  55.68148  52.24207
4 -2732.152  82.36861  6.42e+10  50.24840  57.90200  53.35705
5 -2631.269  125.6908  5.52e+10  49.92244  59.43773  53.78726
6 -2540.134  100.0993  6.16e+10  49.75629  61.13326  54.37726
7 -2435.039  99.92585  6.29e+10  49.36130  62.59996  54.73843
8 -2298.608   109.5927*  4.69e+10  48.45258  63.55293  54.58588
9 -2183.904  75.21539  6.67e+10  47.90007  64.86210  54.78952
10 -2014.098  86.29479  6.03e+10   46.44423*  65.26795  54.08984

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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хүснэгт 7. Тэгш хэмтэй бус VAR загварын серийн корреляцийг шалгах тестийн үр дүн

VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h
Date: 07/01/14 Time: 19:14
Sample: 2007M01 2014M04
Included observations: 87

Lags LM-Stat Prob
1  119.3627  0.1201
2  61.25987  0.1124
3  89.40373  0.2004
4  74.72136  0.3104
5  79.01982  0.2042
6  61.52108  0.1081
7  58.99491  0.1552
8  84.62441  0.3442
9  83.08091  0.2017
10  62.49392  0.0933

Probs from chi-square with 49 df.
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хүснэгт 8. SVAR загварын үнэлгээний үр дүн (асимметрик)

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/04/14 Time: 09:10
 Sample (adjusted): 2007M02 2014M04
 Included observations: 87 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR
NEERGR 
*DEPR INF

XPIGR(-1)  0.819572  0.199748 -0.043311 -4.03E-06  0.014057  0.016412  0.019844
 (0.06776)  (0.07705)  (0.04930)  (9.5E-05)  (0.02968)  (0.01279)  (0.01078)
[ 12.0958] [ 2.59250] [-0.87846] [-0.04255] [ 0.47353] [ 1.28315] [ 1.84160]

MPIGR(-1)  0.115331  0.564213  0.045973 -1.60E-05 -0.010638  0.028196  0.036048
 (0.08186)  (0.09309)  (0.05957)  (0.00011)  (0.03586)  (0.01545)  (0.01302)
[ 1.40884] [ 6.06105] [ 0.77179] [-0.13971] [-0.29663] [ 1.82459] [ 2.76896]

INTGR(-1) -0.094263  0.019541  0.418353 -0.000148 -0.050641  0.052317  0.017472
 (0.13878)  (0.15781)  (0.10098)  (0.00019)  (0.06080)  (0.02620)  (0.02207)
[-0.67923] [ 0.12383] [ 4.14287] [-0.76524] [-0.83291] [ 1.99705] [ 0.79168]

GAP(-1) -23.82306  37.90409  16.98094  0.828566 -43.04495 -3.542301  9.143223
 (46.9998)  (53.4449)  (34.1991)  (0.06572)  (20.5910)  (8.87210)  (7.47441)
[-0.50688] [ 0.70922] [ 0.49653] [ 12.6081] [-2.09048] [-0.39926] [ 1.22327]

M2GR(-1)  0.163846  0.205923 -0.245484  0.000196  0.931167  0.036134  0.033907
 (0.10068)  (0.11448)  (0.07326)  (0.00014)  (0.04411)  (0.01900)  (0.01601)
[ 1.62745] [ 1.79873] [-3.35101] [ 1.39146] [ 21.1114] [ 1.90135] [ 2.11775]

NEERGR
(-1)*DEPR (-1) -0.898120 -0.273224 -0.079459 -0.000513 -0.030196  0.853258 -0.132805

 (0.25912)  (0.29466)  (0.18855)  (0.00036)  (0.11352)  (0.04891)  (0.04121)
[-3.46600] [-0.92726] [-0.42142] [-1.41523] [-0.26599] [ 17.4439] [-3.22276]

INF(-1)  0.277939 -0.336068  0.148253  0.000258 -0.214625  0.010673  0.905554
 (0.22638)  (0.25743)  (0.16473)  (0.00032)  (0.09918)  (0.04273)  (0.03600)
[ 1.22774] [-1.30549] [ 0.90000] [ 0.81580] [-2.16399] [ 0.24976] [ 25.1530]

C -13.34161 -2.579555  3.050731 -0.012985  4.243019 -2.606262 -1.158199
 (5.24559)  (5.96492)  (3.81692)  (0.00733)  (2.29813)  (0.99020)  (0.83421)
[-2.54340] [-0.43245] [ 0.79926] [-1.77044] [ 1.84629] [-2.63205] [-1.38838]

 R-squared  0.805424  0.603220  0.575624  0.747403  0.937205  0.872344  0.944492
 Adj. R-squared  0.788183  0.568062  0.538021  0.725021  0.931640  0.861033  0.939574
 Sum sq. resids  11360.67  14690.10  6015.102  0.022211  2180.549  404.8232  287.3201
 S.E. equation  11.99191  13.63637  8.725854  0.016768  5.253750  2.263701  1.907083
 F-statistic  46.71593  17.15751  15.30792  33.39307  168.4363  77.12162  192.0323
 Log likelihood -335.3798 -346.5601 -307.7189  236.4309 -263.5796 -190.3307 -175.4166
 Akaike AIC  7.893790  8.150806  7.257906 -5.251285  6.243209  4.559327  4.216474
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 Schwarz SC  8.120540  8.377556  7.484656 -5.024534  6.469959  4.786077  4.443224
 Mean dependent  12.52708  8.990551 -4.047207  8.30E-06  30.48899 -6.571467  11.99406
 S.D. dependent  26.05604  20.74856  12.83798  0.031976  20.09416  6.072438  7.758132

 Determinant resid covariance 
(dof adj.)  220960.6
 Determinant resid covariance  112478.5
 Log likelihood -1370.061
 Akaike information criterion  32.78301
 Schwarz criterion  34.37026

 хүснэгт 9. SVAR загварын үнэлгээний үр дүн (асимметрик) 

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/04/14 Time: 09:11
 Sample (adjusted): 2007M02 2014M04
 Included observations: 87 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR
NEERGR* 
(1-DEPR) INF

XPIGR(-1)  0.816501  0.208939 -0.045217 -6.28E-06  0.007933  0.006121  0.020846
 (0.07234)  (0.07634)  (0.04952)  (9.6E-05)  (0.02905)  (0.00787)  (0.01107)
[ 11.2863] [ 2.73703] [-0.91307] [-0.06536] [ 0.27313] [ 0.77755] [ 1.88285]

MPIGR(-1)  0.048977  0.517231  0.044428 -5.26E-05  0.003062  0.011221  0.022382
 (0.08800)  (0.09285)  (0.06024)  (0.00012)  (0.03533)  (0.00958)  (0.01347)
[ 0.55658] [ 5.57040] [ 0.73757] [-0.44936] [ 0.08667] [ 1.17179] [ 1.66194]

INTGR(-1) -0.111942 -0.000150  0.419099 -0.000158 -0.042726  0.014985  0.012799
 (0.14797)  (0.15614)  (0.10129)  (0.00020)  (0.05941)  (0.01610)  (0.02265)
[-0.75650] [-0.00096] [ 4.13756] [-0.80281] [-0.71916] [ 0.93064] [ 0.56520]

GAP(-1) -29.35642 -9.370261  23.85160  0.827657 -16.12451 -22.37868  1.766578
 (58.3032)  (61.5213)  (39.9101)  (0.07749)  (23.4086)  (6.34450)  (8.92281)
[-0.50351] [-0.15231] [ 0.59763] [ 10.6813] [-0.68883] [-3.52726] [ 0.19798]

M2GR(-1)  0.111505  0.264956 -0.262216  0.000162  0.884841  0.008655  0.036950
 (0.11376)  (0.12004)  (0.07787)  (0.00015)  (0.04568)  (0.01238)  (0.01741)
[ 0.98015] [ 2.20720] [-3.36720] [ 1.07342] [ 19.3723] [ 0.69915] [ 2.12228]

NEERGR(-
1)*(1-DEPR(-1)) -0.649715 -0.991223  0.070632 -0.000332  0.449978  0.817882 -0.210231

 (0.54878)  (0.57907)  (0.37565)  (0.00073)  (0.22033)  (0.05972)  (0.08399)
[-1.18393] [-1.71176] [ 0.18802] [-0.45489] [ 2.04226] [ 13.6959] [-2.50318]

INF(-1)  0.178328 -0.265180  0.123104  0.000196 -0.278138  0.029116  0.905381
 (0.24449)  (0.25798)  (0.16736)  (0.00032)  (0.09816)  (0.02660)  (0.03742)
[ 0.72940] [-1.02791] [ 0.73558] [ 0.60435] [-2.83351] [ 1.09441] [ 24.1975]

C -3.321368 -1.773492  4.299236 -0.007154  5.913076 -0.454194  0.000937
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 (4.50631)  (4.75504)  (3.08469)  (0.00599)  (1.80928)  (0.49037)  (0.68965)
[-0.73705] [-0.37297] [ 1.39373] [-1.19451] [ 3.26820] [-0.92622] [ 0.00136]

 R-squared  0.779744  0.613246  0.574860  0.741676  0.940300  0.853750  0.941810
 Adj. R-squared  0.760228  0.578976  0.537189  0.718786  0.935010  0.840792  0.936654
 Sum sq. resids  12860.06  14318.89  6025.928  0.022715  2073.054  152.2836  301.2043
 S.E. equation  12.75874  13.46298  8.733703  0.016957  5.122616  1.388395  1.952617
 F-statistic  39.95336  17.89487  15.26015  32.40247  177.7555  65.88181  182.6602
 Log likelihood -340.7725 -345.4467 -307.7971  235.4556 -261.3805 -147.8005 -177.4695
 Akaike AIC  8.017759  8.125212  7.259704 -5.228864  6.192655  3.581621  4.263666
 Schwarz SC  8.244509  8.351962  7.486454 -5.002113  6.419405  3.808371  4.490416
 Mean dependent  12.52708  8.990551 -4.047207  8.30E-06  30.48899  1.473590  11.99406
 S.D. dependent  26.05604  20.74856  12.83798  0.031976  20.09416  3.479606  7.758132
 Determinant resid 
covariance (dof adj.)  89880.38
 Determinant resid 
covariance  45753.02
 Log likelihood -1330.933
 Akaike information criterion  31.88351
 Schwarz criterion  33.47076

хүснэгт 10. State-Space загварын үнэлгээний үр дүн

Sspace: SS01
Method: Maximum likelihood (Marquardt)
Date: 06/27/14 Time: 10:49
Sample: 2000M01 2014M04
Included observations: 172
Valid observations: 158
User prior mean: INITM
User prior variance: INITV
Failure to improve Likelihood after 17 iterations

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
C(1) 0.496864 0.305022 1.628944 0.1033
C(2) 1.092549 0.088402 12.35883 0.0000
C(3) -0.208185 0.079039 -2.633944 0.0084
C(4) 0.032121 0.010855 2.959262 0.0031
C(5) 9.869168 5.674122 1.739330 0.0820
C(6) 1.182256 0.095536 12.37499 0.0000
C(7) -7.328959 0.880145 -8.326986 0.0000

Final State Root MSE z-Statistic Prob.  
SV1 -0.069878 0.055071 -1.268880 0.2045

Log likelihood -325.2510      Akaike info criterion 4.205708
Parameters 7      Schwarz criterion 4.341393
Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 4.260811

@signal inf=c(1)+c(2)*inf(-1)+c(3)*inf(-2)+c(4)*mpigr(-1)+c(5)*gap(-3)+sv1*neergr(-
1)+[var=exp(c(6))]
@state sv1=sv1(-1)+[var=exp(c(7))]
@mprior initm
@vprior initv
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УДИРТГАЛ, ЗОРИЛГО

Монголбанк нь төлбөрийн тэнцлийн статистикт гадаад ажилтнуудад төлсөн 
цалингийн зардлыг аж, ахуйн нэгж байгууллагын ТТ-1 маягт127 болон банкуудын 
гадаад гүйлгээний мэдээлэлд үндэслэн тусгадаг.128 

зураг 1. му-ын Төлбөрийн тэнцлийн 
статистик. гадаад ажиллагсдын цалин хөлс. 
сая ам.доллараар

ТТ-1 маягтын дагуу мэдээлэл 
ирүүлдэг ААН-үүдийн 
дийлэнх нь гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай уул уурхайн 
салбарын аж ахуйн нэгжүүд 
байдаг бөгөөд зам, барилга 
угсралтын салбарт ажиллаж 
буй харьяат бус ажилтнуудад127 
төлж буй нийт цалингийн 
зардал нь төлбөрийн тэнцэлд 
тусгагдаж буй эсэхийг тодруулах 
шаардлагатай болсон.

Иймд, харьяат бус ажилтнуудад 
төлж буй нийт цалингийн 
хэмжээг тодорхойлох, төлбөрийн 
тэнцлийн статистикийн хамрах 
хүрээг сайжруулахад энэхүү 
судалгааны зорилго оршино. 

Эх үүсвэр: Төлбөрийн тэнцлийн статистик

1. СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ

Судалгааны тайлангийн 3 дугаар бүлэгт Төлбөрийн тэнцлийн статистикийн 
гол эх сурвалж болох банкуудын гадаад гүйлгээгээр хийгдсэн цалингийн 
шилжүүлэгт шинжилгээ хийж, энэ төрлийн гүйлгээ нь аль салбарын 
компаниудаас, аль улсуудад хийгдэж байгааг тодруулав. 

4 дүгээр бүлэгт Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээний төвийн мэдээллийн санд үндэслэн манай улсад ажиллах зөвшөөрөл 
авсан болон нийгмийн даатгал төлж буй гадаад ажилтнуудын нийт цалин, 
ажиллаж буй салбар зэргийг тодорхойлсон. Түүнчлэн 2013, 2014 онд гадаадаас 
хамгийн ихээр ажиллах хүч авч ажиллуулсан компаниудаас анкетийн болон 
ярилцлагын аргаар цуглуулсан цалингийн мэдээллийг тусгалаа. 

127  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын Төлбөрийн тэнцлийн тайлан.
128 Монгол Улсад нэг жил ба түүнээс бага хугацаанд ажиллаж, амьдарч буй гадаад улсын ажилтан. Төлбөрийн 

тэнцлийн статистикт эдийн харьяат бусд төлж буй цалингийн зардлыг анхдагч орлогын дансанд бүртгэдэг.
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2. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ХОЛБОГДОХ ДАНСНЫ 
ШИНЖИЛГЭЭ

хүснэгт 1. 2013 оны Төлбөрийн тэнцэл дэх 
гадаад ажилтнуудын цалингийн зардал. 
мэдээллийн эх үүсвэрээр. сая.ам доллар

Төлбөрийн тэнцлийн мэдээгээр 
2013 онд Монгол Улсын аж, 
ахуйн нэгж байгууллагуудаас 
харьяат бус ажилтнуудад 
олгосон нийт цалингийн зардал 
236 сая ам.доллар байна. 

Эх үүсвэр: Төлбөрийн тэнцлийн статистик. Монголбанк.
Үүний тал хувь буюу 119 сая ам.доллар нь томоохон ААН-үүдийн шууд 
тайлангаас, 117 сая ам.доллар нь 404 аж, ахуйн нэгж, төрийн байгууллага болон 
хувь хүмүүсээс банкаар дамжуулан гадаадруу хийсэн гүйлгээ бүртгэгдсэн байна. 

2.1 банкуудын гадаад гүйлгээ

Банкны гадаад гүйлгээгээр нийт цалингийн зардлын 68%-ийг уул уурхайн 
салбарын компаниуд, 12%-ийг барилга угсралт, 10%-ийг хувь хүнээс 
шилжүүлсэн гүйлгээ эзэлж байна. 

2013 онд цалингийн гүйлгээ хийсэн нийт 404 компаниас жилд 16 мянган 
ам.доллараас дээш дүнтэй гүйлгээ хийсэн 166 компани байгаа бөгөөд нийт 
гүйлгээний дүнгийн 97%-ийг эзэлж байна. Эдгээр компаниудын 36% нь уул 
уурхайн салбарын, 23% нь барилга угсралтын томоохон компаниуд байна. Мөн 
Хятад ажилтнууд олноор ажилладаг зам угсралтын компани 5%-ийг эзэлж байна. 
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зураг 2. компаниудын гадаад 
гүйлгээгээр шилжүүлж буй цалингийн 
дүн. салбарын ангилалаар. 2013 он.
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хүснэгт 2. гадаад гүйлгээгээр цалин 
шилжүүлсэн компаниудын тоо, 
салбарын ангилалаа.2013 он.16 
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166         100%

Эх үүсвэр: Банкуудын гадаад гүйлгээний 
тайлан

Эх үүсвэр: Банкуудын гадаад гүйлгээний 
тайлан

Жижиг компаниуд буюу жилд 16 мянган ам.доллараас бага дүнтэй гүйлгээ 
хийсэн 238 компани байгаа нь нийт компаниудын 3%-ийг эзэлж байна. Эдгээр 
жижиг компаниудын дийлэнхи нь уул уурхай, барилга, замын компаниуд байна. 

зураг 3. хувь хүмүүсийн гадаад 
гүйлгээгээр шилжүүлж буй цалингийн 
дүн. хүлээн авагч улсын ангилалаар. 
2013 он.

Хувь хүмүүсийн данснаас хийсэн 
цалингийн төлбөр нь 2013 онд нийт 
цалингийн гүйлгээний 10% буюу 
12 сая ам.доллар байна. Үүнээс 
гадаад нэртэй хувь хүмүүсээс хийсэн 
гүйлгээ 7%, монгол нэртэй хүмүүсээс 
хийсэн гүйлгээ нь 3% байна. Ийм 
төрлийн гүйлгээнүүдийн утгыг үзвэл 
компаниудын захирал, нягтлан бодогч 
нарын данснаас цалингийн төлбөр 
хийсэн тохиолдлууд байна.

Эх үүсвэр: Банкуудын гадаад гүйлгээний 
тайлан 2013
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2.2 ТТ-1 мэдээ ирүүлдэг аан-үүд

хүснэгт 3. ТТ-1 мэдээ ирүүлдэг аан-
үүдийн 2013 оны нийт цалингийн зардал. 
мянган ам.доллар

Төлбөрийн тэнцлийн тайланг 
Монголбанкинд ирүүлдэг 
компаниудын 29 нь эдийн засгийн 
харьяат бус ажилтнуудад цалин төлж 
байна. Тайлан ирүүлдэг компаниудын 
дунд олон тооны гадаад ажилчидтай 
барилга, замын компаниуд байхгүй 
тул түүвэр судалгаагаар энэ салбарын 
компаниудад голчлон анхаарал 
хандуулж гадаад ажилтнуудад төлж 
буй дундаж цалин, ажилтнуудын тоог 
тодорхойлохыг зорилоо. 

Эх үүсвэр: Монголбанк

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Гадаад ажилтнуудад төлж буй нийт цалингийн зардлыг тооцоолохдоо 
судалгааны хамрах хүрээ, эх сурвалжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн нийт цалингийн 
хэмжээг авч ашиглав. Түүнчлэн Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвд 
бүртгэлтэй гаднаас ажиллах хүч авах зөвшөөрөл авсан компаниудаас анкетын 
болон ярилцлагын аргаар мэдээлэл цуглуулав. 

3.1 нийгмийн даатгалын мэдээллийн сан

Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4-р зүйл129-д заасны дагуу 
аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж буй 
гадаадын иргэн нийгмийн даатгалд заавал хамрагдах ёстой. Иймд нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газарт бүртгэгдсэн гадаад ажилтнуудын цалингийн 
мэдээллийг авч, Зураг 4-т төлбөрийн тэнцлийн статистикт тусгасан эдийн 
засгийн харьяат бус ажилтнуудад төлсөн цалингийн зардалтай харьцууллаа.

Төлбөрийн тэнцлийн статистикт эдийн засгийн харьяат буст буюу Монгол Улсад 1 
жилээс доош хугацаанд ажиллаж, амьдарсан ажилтнуудад төлсөн цалин бүртгэгдсэн. 

Харин НДЕГ-ын мэдээлэлд эдийн засгийн харьяаллыг үл харгалзан Монгол 
Улсад оршин сууж буй нийт гадаадын иргэдийн цалингийн зардал орсон. Үүнээс 
эдийн засгийн харьяат бус ажилтнуудад төлсөн цалингийн зардлыг авч үзвэл 
одоогийн төлбөрийн тэнцлийн статистикаас бага байна. Энэ нь зарим компаниуд 
нийгмийн даатгалын шимтгэлээс зайлсхийдэг, эсвэл бодит цалинг бага дүнгээр 
мэдүүлсэн байх магадлалтайг илтгэж байна.

129  “...Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус, шашны болон бусад байгууллага, иргэнтэй 
хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн 
нийгмийн даатгалд хамрагдана...”
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зураг 4. монгол улсад ажиллаж буй нийт гадаад ажилтнуудад төлсөн цалингийн 
зардал. нийгмийн даатгал, төлбөрийн тэнцлийн харьцуулалт

Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Монголбанк

хүснэгт 4. нийгмийн даатгалын бүртгэл. гадаад ажилтантай 
компани, ажилтнуудын тоо. үйл ажиллагааны салбараар.

2013 онд нийт 
2924 компаний 
18852 гадаад 
а ж и л т а н 
Н и й г м и й н 
д а а т г а л д 
х а м р а г д а н 
ажилласан байна. 
Харин 2014 оны 
1-р улирлын 
байдлаар 2276 
к о м п а н и й 
7865 ажилтан 
ажилласан. 

Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Судлаачийн тооцоолол

Үүнээс, уул уурхай, худалдаа, зам, барилгын салбарын ажилтнууд нийт 
ажилтнуудын хамгийн их буюу тус бүр 14%-ийг эзэлсэн байна. 

Хүснэгтэд үзүүлснээр НДЕГ-ын бааз дахь компаниудыг Үндэсний статистикийн 
хорооны бизнес регистрийн сангийн албан ёсны ангилалаар ангилсан бөгөөд 
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зам угсралтын компаниудыг барилгын салбарт оруулсан. Харин “бусад, түрээс” 
ангилалд орсон компаниуд нь дээрх салбараас бусад төрлийн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг, мөн үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл нь тодорхой бус жижиг 
компаниуд байна. 

хүснэгт 5. ажилтны тоо. сарын дундаж 
цалингийн интервалаар. Төгрөг.

НДЕГ-ын мэдээллээр гадаад 
ажилтнуудын 52% нь сард 
дунджаар 200 мянгаас 2 сая 
төгрөгийн цалин, 35% нь 
200 мянган төгрөгөөс бага 
цалин авчээ. 200 мянгаас 2 сая 
төгрөгийн хооронд цалин авч буй 
ажилтнуудын дийлэнхи нь уул 
уурхай, худалдаа, боловсролын 
салбарт ажиллаж байна. 

Харин барилгын салбарын 
ажилтнуудын дийлэнх буюу 58 
хувь нь сард 200 мянган төгрөг 
буюу түүнээс бага цалин авдаг 
гэж мэдээлсэн байна. 

Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, 
Судлаачийн тооцоолол

хүснэгт 6. 1 гадаад ажилтны 1 сарын жигнэсэн 
дундаж цалин. Төгрөг.

 

Хүснэгт 5-д НДЕГ-ын 
мэдээллийн сан дахь гадаад 
ажилтны сарын дундаж цалинг 
дүнгийн интервал тус бүрээр нь 
жигнэж тооцон үзүүллээ.
Хүснэгт 6-д үзүүлснээр уул 
уурхайн салбарын ажилтан 
хамгийн өндөр буюу сард 
дунджаар 4 сая төгрөгийн цалинг 
авч байна.
Харин барилга, боловсрол, 
төрийн бус байгууллага, 
нийгмийн салбарын ажилтнууд 
хамгийн бага цалинг авч 
байна. Төрийн бус, нийгмийн 
байгууллагын ажилтнууд нь 
шашны болон бусад сайн дурын 
зорилгоор, эсвэл олон улсын 
байгууллагын томилолтоор 
ирсэн байдаг.

Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, 
Судлаачийн тооцоолол
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Б.Мөнх-Эрдэнэ, А.Цолмон

 Эдгээр ажилтнууд хуримтлал үүсгэх бус зөвхөн Монгол Улсад амьдрах хүнс, 
өдөр тутмын хэрэглээнд зарцуулах хэмжээний бага цалинг авч, нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлдөг байна. Харин гадаад ажилтнуудын тоогоор уул 
уурхайн салбартай зэрэгцэн хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа барилгын 
салбарын ажилтнуудын дундаж цалин нь яагаад харьцангуй бага байгааг 
судалгааны дараагийн хэсэгт тодрууллаа.

3.2 компаниудтай анкетын аргаар хийсэн түүвэр судалгааны үр дүн

Нийгмийн даатгалын мэдээллээр гадаад ажилтнуудын нийт цалингийн хэмжээ, 
ялангуяа барилгын салбарын ажилчдын цалингийн хэмжээ нь бодит зах зээлээс 
багаар үнэлэгдсэн байх магадлалтай гэсэн таамаглалыг дэвшүүлэн түүвэр судалгаа 
зохион байгуулж салбарын дундаж цалинг тодорхойлохыг зорьсон.
Салбар бүрийн дундаж цалинг тооцоолоход гадаад ажилтан ажиллуулах 
зөвшөөрөлтэй компаниудын жагсаалт, нийт гадаад ажилтнуудын тоо шаардлагатай.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төв нь 2013 онд Монгол Улсад гадаад 
ажилтан ажиллуулах 1428 компанид нийт 26109 ажилтны зөвшөөрөл олгосон 
нь нийгмийн даатгалд бүртгүүлж цалин авсан ажилтны тооноос 7300-аар илүү 
байна. Энэ нь манай улсад ажиллах зөвшөөрөл урьдчилан авсан ч ажиллаагүй, 
нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт мэдээлээгүй, цалин авдаггүй гадаадын 
иргэд Монгол Улсад ажиллах зөвшөөрөл авч байгаа зэрэг олон хүчин зүйлсээс 
шалтгаалдаг болох нь компаниудтай хийсэн уулзалтаар батлагдсан. Мөн соёл, 
спортын чиглэлээр хамтарсан бэлтгэл хийх зорилгоор ирсэн гадаад иргэд ХЭҮТ-
өөс ажил эрхлэх зөвшөөрөл авч байна.

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авсан гадаад ажилтнуудын хамгийн олон буюу 52% 
нь барилга, замын компаниудад, 32% нь уул, уурхайн компаниудад ажиллах 
зөвшөөрөл авчээ.
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хүснэгт 7. гадаад ажилтны сарын дундаж 
цалин. нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газрын мэдээлэл, аан-ээс авсан түүврийн 
харьцуулалт. ам.доллараар. 2013 оны 
дундаж.

2013 онд ажиллах зөвшөөрөл 
авсан нийт гадаад ажилтнуудын 
20%, 2014 оны 1-р улирлын 37%-
ийг бүрдүүлсэн томоохон 32 
компаниас дундаж цалингийн 
мэдээллийг тодорхойлох зорилгоор 
анкет, уулзалтын аргаар мэдээлэл 
цуглуулсан. Түүвэрт уул уурхайн 
9, барилга угсралтын 9, замын 4, 
үйлдвэрлэлийн 6, боловсролын 
2, банк, санхүүгийн 2 компани 
хамрагдав.

Энэхүү түүврээс цуглуулсан 
биеийн хүчний ажил, оюуны 
хөдөлмөр эрхэлдэг ажилтан тус 
бүрийн сарын дундаж цалинг 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газраас авсан дундаж цалинтай 
харьцуулан Хүснэгт 7-д үзүүллээ. 

Харьцуулалтаас харахад салбар 
бүрийн дундаж цалин нь нийгмийн 
даатгалын мэдээлэлтэй хандлагын  
хувьд төстэй буюу уул уурхайн 
салбарын ажилтнууд өндөр цалин 
авдаг бол барилга, үйлдвэрийн 
ажилтнууд хамгийн бага цалинтай 
гэж харагдаж байна.

Эх үүсвэр: Монголбанкны түүвэр судалгаа, 
Нийгмийн даатгалын мэдээллийн сан.

3.2 компаниудтай ярилцлагын аргаар хийсэн түүвэр судалгаа

хүснэгт 8. уулзалт хийсэн 
аан-үүд

Нийгмийн даатгалын мэдээлэл, анкетын аргаар 
авсан түүвэр судалгаагаар хамгийн олон 
гадаад ажилтантай зам, барилга угсралтын 
салбаруудын сарын дундаж цалингийн хэмжээ 
нь маш бага байгаа шалтгааныг тодруулах 
зорилгоор хамгийн их гадаад ажилтан ажлуулах 
зөвшөөрөл авсан 26 компаниас ярилцлага, 
анкетын хосолсон аргаар мэдээлэл цуглуулж, 
судалгаа хийлээ. 

Эх үүсвэр: Түүвэр судалгаа

Ярилцлаганд хамрагдсан компаниуд нь 2013 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээний төвөөс нийт 4947 гадаад ажилтан ажлуулах зөвшөөрөл авсан нь 
нийт зөвшөөрлийн 20%-ийг эзэлж байна.
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чанарын мэдээллүүд

Судалгааны үр дүнд бий болсон чанарын мэдээллүүдийг Хүснэгт 9, 10-т 
үзүүллээ. 

хүснэгт 9. аль улсын биеийн хүчний ажилтнууд ихэвчлэн ажиллаж байна вэ? 

Эх үүсвэр: Түүвэр судалгаа

хүснэгт 10. цалин олгодог хэлбэр

Эх үүсвэр: Түүвэр судалгаа

Хүснэгт 10-т гадаад ажилтнуудын цалинг хэрхэн олгодог талаарх чанарын 
мэдээлэл, төлбөрийн тэнцэлд бүртгэгдэж буй эсэхийг үзүүллээ. Компани тус 
бүрийн хувьд харилцан адилгүй нөхцлөөр цалин түүнтэй холбоотой зардлыг 
гаргаж байна. Эдгээр тохиолдуудыг дурдвал:

• Дотоодын барилгын компаниудын хувьд БНХАУ-ын барилгын 
үйлчилгээний компаниудтай захиалгаар барилга угсралт хийлгэх гэрээ 
байгуулж, үйлчилгээний төлбөрийг гадаад гүйлгээгээр шилжүүлж, ажилтан 
тус бүрт цалин төлдөггүй байна. Харин үйлчилгээ үзүүлж буй компанийн 
Хятад ажилтнуудын Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг өөрийн 
компанийн нэр дээр авч, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцон 
нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг.

• Хятад ажилчид үндсэн цалингаа Монголын компаниудаас авдаггүй, 
БНХАУ дахь толгой компаниудаасаа авдаг. Харин Монголд удаан 
хугацаагаар ажиллаж буй цөөн тооны инженер, удирдах ажилчдад өндөр 
цалинг олгож байна. 

БНАСАУ-аас үүсгэн байгуулсан Монгол Улс дахь 
компаниудад ажлын төлбөрийг нийтээр төлдөг бөгөөд 
ажилтан бүрт үндсэн цалинг олгодоггүй. БНАСАУ-аас үүсгэн 
байгуулсан компаниуд нь Монгол Улсал нийгмийн даатгалд 
бүртэлтэй байдаг ба БНХАУ-руу шилжүүлж буй гүйлгээ нь 
банкуудын гадаад гүйлгээний дансанд туссан байдаг. 
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• Барилгын зарим компаниуд БНХАУ-ын ажилчдад Монголд байх үеийн 
хоол, хүнсний хэрэглээнд зориулан сард 200 мянга орчим төгрөгийн 
цалинг олгож, үүнээс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. 

• Зам угсралтын компаниудын дийлэнхи нь БНХАУ-ын 100 хувийн хөрөнгө 
оруулалттай байдаг бөгөөд зарим компаниуд нь сард дунджаар 800 мянган 
төгрөгийн цалинг олгодог. 

• БНАСАУ-ын ажилчдыг Монгол Улсад оруулж ирэх зөвшөөрөл авч 
буй Монгол Улсын хуулийн этгээдүүд байна. Тус улсаас ирсэн эрэгтэй 
ажилчид нь барилга угсралтын компаниудад, эмэгтэй ажилчид нь хивс, 
оёдлын үйлдвэрүүдэд ажиллаж байна. Монгол компаниуд БНАСАУ-ын 
ажилчдад тус бүрт нь цалин олгодоггүй, ажлын гүйцэтгэлээр нь “бригадын 
удирдлагууд”, Монголд оруулж ирсэн компаниудад төлбөрийг нь олгодог. 
Эдгээр ажилчдад төлөх төлбөрийн зардал харьцангуй хямд байдаг бөгөөд 1 
хүнд ногдох сарын дундаж цалин 100-200 ам.доллар байна. 

Барилгын үйлчилгээний төлбөрийн гүйлгээнүүд, Хятад, БНАСАУ-ын ажилчдын 
цалингийн гуйвуулга нь банкны гадаад гүйлгээний мэдээнд туссан байгаа нь 
Монгол Улсын төлбөрийн тэнцлийн статистикт бүрэн хамрагдсан байна. 

ДҮГНЭЛТ

Шинжилгээ, судалгааны үр дүнгээс үзвэл Монгол Улсад ажиллаж буй гадаад 
ажилтнуудын дийлэнх нь уул уурхай, зам, барилгын салбарт ажиллаж байна. 
Харин дундаж цалингийн зардлын хувьд уул уурхайн салбарын ажилтнуудын 
цалин хамгийн өндөр буюу 2646 ам.доллар байгаа бол барилгын салбарын 
ажилтнууд харьцангуй бага буюу 590 ам.долларын цалинг авч байна.

Манай улсын барилга угсралтын компаниуд олон тоогоор Хятад ажилтан ажлуулах 
зөвшөөрөл авдаг ч үндсэн цалинг нь олгодоггүй бөгөөд зарим компаниуд хэрэглээний 
зардал болох сарын 200 мянга орчим төгрөгийг олгож, үүнээс нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлж байна. Учир нь манай улсын компаниуд Хятад компаниудаас барилгын 
үйлчилгээ авч, төлбөрийг банкны гадаад гүйлгээгээр төлж байна. Мөн БНХАУ-ын 
хөрөнгө оруулалттай барилгын компаниудад толгой компаниас нь ажилчдаа Монгол 
Улсруу томилолтоор илгээн ажилуулдаг бөгөөд тэдгээр ажилчид нь өөрсдийн үндсэн 
цалингаа эх орондоо хүлээн авдаг. Эдгээр барилгын үйлчилгээнүүдийн зардал 
нь төлбөрийн тэнцлийн холбогдох дансанд бүртгэгдсэн бөгөөд 2013 онд 195 сая 
ам.доллар байна. 

Одоогийн төлбөрийн тэнцлийн статистик бүртгэлийн аргачлал болох 
банкуудын гадаадын гүйлгээний тайлан, том ААН-үүдийн төлбөрийн тэнцлийн 
тайлангуудад Монгол Улсын ААН, байгууллагуудаас эдийн засгийн харьяат 
бус иргэдэд төлж буй нийт цалингийн мэдээлэл нь бүрэн хамрагдсан нь энэхүү 
судалгаанаас харагдаж байна.



мОнгОл улсын хаДгаламжийн 
ДОлларжилТ†

Боловсруулсан: ВЭЗГ, ТТССХ-ийн эдийн засагч Б.Цэнгүүнжав
tsenguunjav@mongolbank.mn

2014 оны 8 дугаар сар

хураангуй

Уг судалгааны ажлаар долларжилтын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, санхүүгийн систем дэх 
долларжилтыг амжилттай бууруулсан олон улсын туршлага, Монгол Улсын хадгаламжийн 
долларжилт бусад ижил төстэй улсуудтай харьцуулахад ямар түвшинд байгаа 
зэргийг тодорхойлохыг зорилоо. Судалгааны үр дүнгээс товч дурдвал Монгол Улсын 
хадгаламжийн долларжилт сүүлийн жилүүдэд тогтвортой буурах хандлагатай байгаа ба 
Зүүн Ази, Номхон далайн орнуудаас бага зэрэг өндөр боловч Төв Азийн болон Бага-дунд 
орлоготой орнуудаас харьцангуй бага байна. Судалгааны ажилд авч үзсэн нийт 14 улстай 
харьцуулахад Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт дундаж түвшинд байна.

Түүнчлэн албан долларжилтад шилжсэн цөөнгүй улс байдаг боловч дэлхийн ихэнх улс орнууд 
долларжилтыг бууруулж, тогтвортой нам түвшинд байлгахыг зорьж байна. Эдийн засаг дахь 
долларжилтын хэмжээгээ амжилттай бууруулсан олон улсын туршлагаас харахад санхүүгийн 
зах зээлийн хөгжил болон долларжилтыг тодорхой түвшинд хязгаарлахад чиглэсэн макро 
зохистой бодлого нь долларжилтыг бууруулахад чухал ач холбогдолтой байна.

Түлхүүр үгс: Хадгаламжийн долларжилт, Мөнгөний бодлого, Санхүүгийн тогтвортой байдал, 
Олон улсын туршлага, Харьцуулсан шинжилгээ

эдийн засгийн бүтээлийн индекс: E52, G21

† Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг илэрхийлнэ. 
Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно. Мөн 
судалгааны ажлын өмнөх хувилбаруудад санал, зөвлөмж өгсөн Монголбанкны ВЭЗГ-ын ТТССХ-ийн ахлах 
эдийн засагч Ц.Бямбацогт, СЗЗХ-ийн ахлах эдийн засагч Ш.Чулуунбаатар нарт талархал илэрхийлье.
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Долларжилт нь санхүүгийн системийн тогтвортой байдал, мөнгөний бодлогын 
үр ашиг, ханшийн дэглэмийн сонголт зэрэгт нөлөөлдөг бөгөөд эдийн засаг дахь 
гэнэтийн шокоос үүдэлтэй инфляци болон валютын ханшийн өндөр хэлбэлзэлтэй 
үед чухлаар тавигддаг.

Монгол Улсын хувьд 2000 оноос хойш инфляци, ханшийн хэлбэлзэл нэмэгдэж, 
эдийн засаг илүү нээлттэй болсон хэдий ч засаглалын чанар болон санхүүгийн 
зах зээлийн хөгжил харьцангуй сайжирсан, хүн амын орлого болон эдийн засаг 
дахь мөнгөний хэмжээ нэмэгдсэн зэргээс шалтгаалан 2000 онд 36%-тай байсан 
хадгаламжийн долларжилт130 2014 оны 6 дугаар сарын байдлаар 20% болж 
буурчээ. Энэ нь төгрөгт итгэх итгэл харьцангуй нэмэгдэх хандлагатай байгааг 
илэрхийлнэ.

Гэвч дэлхийн санхүүгийн хямралаас шалтгаалан дотоод эдийн засагт үнийн 
өсөлт болон төгрөгийн ханшийн сулралт хамгийн их байсан 2008-2009 онд 
долларжилтын түвшин огцом нэмэгдсэн ба 2013 оны 6 дугаар сараас хойш 
төгрөгийн ханш суларснаар хадгаламжийн долларжилтын түвшин мөн адил 
өсөх хандлагатай байв (ОУВС 2013 оны 11 дүгээр сарын тайландаа Монгол 
Улсыг өндөр долларжилттaй байгаа болохыг тэмдэглэсэн). Эдийн засгийн 
огцом хэлбэлзлийг долларжилт ийнхүү дагаж өөрчлөгдөх нь валютын зах 
дээрх спекулятив үйл ажиллагаа, тогтвортой бус байдал зэрэгт нөлөөлдөг тул 
долларжилтын зохистой түвшинг131 тодорхойлох замаар бодлого боловсруулагчид 
тодорхой арга хэмжээнүүдийг тогтмол авч хэрэгжүүлж байх шаардлагатай.

Долларжилтын талаар манай улсын хувьд цөөнгүй судалгааны ажил хийгдэж 
байсан ба ихэвчлэн суурь долларжилт (багц сонголтын загварт тулгуурлаж 
тооцсон), долларжилтaд нөлөөлөгч хүчин зүйлс болон долларжилтын эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийг эмпирик шинжилгээгээр судалсан байна.132 Эдгээрээс 
анхлан хийгдсэн судалгааны ажлуудын нэг болох Б.Лхагважав (2000) нь Монгол 
Улсын долларжилтын түвшинг бусад хэд хэдэн улстай харьцуулан, дунд зэргийн 
(20-70 хувийн хооронд) долларжилттaй гэж үзсэн байдаг.

Тиймээс энэхүү судалгааны ажлаар (i) долларжилтын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл, түүнийг бууруулсан олон улсын туршлагыг танилцуулах, (ii) бусад 
ижил төрлийн улсуудын долларжилтын түвшинтэй харьцуулах замаар Монгол 
Улсын долларжилтын үйл явцад үнэлэлт өгөхийг зорилоо.

130 Банкуудын гадаад валютын хадгаламжийн нийт хадгаламжид эзлэх хувь болно. Уг судалгааны талбар 
дахь ажлуудад санхүүгийн долларжилтыг ихэвчлэн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн долларжилтын хувиар 
тодорхойлдог байна.

131 Энэхүү судалгааны ажилд долларжилтын зохистой түвшин гэж долларжилтыг их, дунд, бага гэж 
тодорхойлох босго утгууд болон долларжилтын тэнцвэрт түвшинг хамтад нь ойлгоно.

132  Монгол Улсад хийгдсэн судалгааны ажлуудын тоймыг Хавсралт 1-д харуулав.
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1. ДОлларжилТ ба макрО эДийн засаг

Долларжилтыг ерөнхийд нь албан ба албан бус долларжилт гэж ангилдаг. 
Аливаа эдийн засгийн хувьд албан долларжилт буюу үндэсний валютын 
ханшгүй системд шилжихэд нөлөөлдөг үндсэн хүчин зүйл нь валютын ханшийн 
эрсдэлгүй болсноор гадаад эдийн засгаас тогтвортой, их хэмжээний валютын 
орох урсгал бий болох боломж бүрддэгт оршино. Түүнчлэн тухайн улсад итгэх 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл нэмэгдсэнээр гадаад эдийн засгаас татах 
санхүүжилтын зардал буурах ба улмаар хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмждэг байна. Цаашлаад, албан долларжилт нь тухайн улсын эдийн 
засгийг АНУ болон дэлхийн эдийн засаг, санхүүгийн системтэй интеграцчилах, 
хөгжингүй улсын орлогын түвшинтэй нийлэх боломжийг олгодог. Гэвч эдгээр 
эерэг нөлөөллүүд нь санхүүгийн интеграцчилалтай холбоотойгоор институцийн 
чанар хэрхэн өөрчлөгдөхөөс хүчтэй хамаарна (Berg & Borensztein, 2000).

Бүрэн долларжилтыг хэрэгжүүлж буй хэд хэдэн улс (тухайлбал, Эквадор, 
Сальвадор, Панама) байдаг боловч ихэнх улсын хувьд албан бус долларжилттой 
байх, цаашлаад долларжилтын түвшинг бууруулахыг зорьдог байна. Энэ нь 
долларжилт макро эдийн засагт дараах сөрөг нөлөөллүүдийг бий болгодогтой 
холбоотой.

1.1. Долларжилтын сөрөг нөлөө

1.1.1. Санхүүгийн тогтвортой байдал

Долларжилт өндөртэй улсууд санхүүгийн хямралд илүү өртөмтгий болох нь 
харагддаг ба хамгийн анхдагч нь 1982 оны Мексикийн “mex-dollar”-ийн хямрал 
байв.133 Сүүлийн жилүүдэд үүнтэй ижил дүр зураг ялангуяа, Ази, Өмнөд Америк, 
Зүүн Европын улсуудад цөөнгүй ажиглагдсан. 2002 оны Аргентины санхүүгийн 
хямрал, түүний өндөр долларжилт бүхий хөрш орнуудад үзүүлсэн дам 
нөлөөллөөс харахад дотоодын санхүүгийн долларжилт нь санхүүгийн системийн 
тогтворгүй байдлыг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг байна (De Nicolo, Honohan, 
& Ize, 2003, p. 23).

Долларжсaн санхүүгийн системд төлбөрийн чадвар (solvency risk) болон хөрвөх 
чадварын эрсдэл (liquidity risk) өндөр байдаг. Төлбөрийн чадвартай холбоотой 
хамгийн том эрсдэл нь валютын ханш огцом сулрахад валютын тэнцвэрт бус 
байдал (currency mismatch) бий болдогт оршино. Валютын тэнцвэрт бус байдал 
нь арилжааны банкны балансад шууд, эсвэл долларын зээлийн багцын чанарыг 
муутгах замаар шууд бусаар нөлөөлөх боломжтой. Банкны гадаад валютын 

133  1982 оны Мексикийн хямрал нь хурдтай тэлсэн төсвийн алдагдал болон улсын өр, сул бөгөөд тодорхой 
бус мөнгө болон ханшийн бодлогоос үүдэлтэй юм. Арилжааны банкууд нь засгийн газартаа их хэмжээний 
үүрэг хүлээсэн байсан нь улсын секторын төлбөрийн чадваргүй байдал банкны секторт хурдтай дамжихад 
нөлөөлсөн. Үүнтэй төстэй дүр зураг Аргентины хямралын үед ажиглагдсан.
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нээлттэй позицод нарийн зохицуулалттай тохиолдолд долларжилт нь голдуу 
зээлийн эрсдэлд нөлөөлж, шууд бус замаар тогтвортой бус байдлыг дэмждэг.134 
Их хэмжээний долларын эх үүсвэртэй банк дотоодын валютын орлоготой иргэд, 
аж ахуйн нэгжид олгох валютын зээлээ нэмэгдүүлэх эсвэл долларын активаа 
гадаадад байршуулах замаар гадаад валютын позицынхоо балансыг хадгалах 
ёстой. Банк ашигт ажиллагаагаа хангах болон зээлийн хумигдсан эрэлтийг бий 
болгохын тулд долларын хадгаламжийнхаа ихэнх хэсгээр дотоодод зээл олгоно 
(Honohan & Shi, 2003). Энэ нь валютын ханшийн эрсдэлийг хедж хийгээгүй 
харилцагч нартаа шилжүүлэх замаар зээлийн эрсдэлийг бий болгодог.

Мөн дотоодын банкны систем нь засгийн газартаа ихээхэн хэмжээний үүрэг 
хүлээдэг байвал улсын секторын төлбөрийн чадваргүй байдал нь банкны 
секторын төлбөрийн чадварт богино хугацаанд сөргөөр нөлөөлнө. Цаашлаад, 
валютын ханш хүчтэй суларсан үед валютын тэнцвэрт бус байдал нь банкны 
санхүүгийн нөхцөл байдлыг муутгаж, хямралд хүргэх эрсдэлтэй.

Энэхүү системийн эрсдэл нь дотоодын банкууд дахь долларын хадгаламжид 
эрсдэлийн урамшуулал бий болгох, мөн банкууд хямралын үед долларын 
эрэлтийг хангаж чадахгүй гэсэн хадгаламж эзэмшигчдийн айдсыг нэмэгдүүлэх 
боломжтой. Улмаар хадгаламж эзэмшигчид банкнаас мөнгөө татаж эхлэх ба 
арилжааны банкны валютын хөрвөх чадварыг Төв банкнаас хангасан тохиолдолд 
албан нөөц дээр ирэх дарамт нэмэгдэнэ.

Төлбөрийн чадварын болон хөрвөх чадварын хямрал ерөнхийдөө хоорондоо 
хамааралтайгаар бий болдог. Тодруулбал, ханш хүчтэй суларснаас үүдэлтэй 
зээлийн эрсдэл нь зээлдэгч болон банкны төлбөрийн чадварыг зэрэг муутгах 
ба энэ нь хадгаламж эзэмшигчийг хадгаламжаа эргүүлэн татахад хүндрэлтэй 
болгоно.

De Nicolу, Honohan, ба Ize нар долларжилт нь төлбөрийн чадварын болон 
хөрвөх чадварын эрсдэлд нөлөөлдөг болохыг Латин Америк, шилжилтийн 
эдийн засагтай болон бага орлоготой гэсэн 3 бүлэг, нийт 51 улсын хувьд хийсэн 
эмпирик шинжилгээгээр харуулсан байдаг (De Nicolo, Honohan, & Ize, 2003).

1.1.2. Мөнгөний бодлого

Долларжилт нь мөнгөний бодлогод инфляци болон мөнгөний бодлогын үр ашигт 
байдал гэсэн үндсэн 2 сувгаар дамжин нөлөөлдөг гэж үзэж болно.

134  Гэхдээ Garber (1996)-ийн Мексикийн хувьд тэмдэглэсэнчлэн банкны нээлттэй позицод тавих хязгаарлалт 
нь үргэлж үр ашигтай байдаггүй байна. Энэ нь банк деривативын позиц буруу тайлагнах магадлалтай 
байдагтай холбоотой.
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•	 инфляцид үзүүлэх нөлөө

Долларжилтын инфляцид үзүүлэх шууд нөлөөллөөс илүүтэйгээр долларжилтын 
валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн (exchange rate pass-through) 
хурдыг нэмэгдүүлдэг талаар голчлон судалсан байдаг. Учир нь валютын 
ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө нь мөнгөний бодлогыг хязгаарладаг чухал 
үзүүлэлт юм. Reinhart нар (2003) болон Alvarez-Plata, Garcнa-Herrero (2007) нар 
долларжилт өндөртэй улсад валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө хүчтэй 
байдаг болохыг харуулсан. Эдгээр судалгааны ажлын үр дүнд долларжилт их 
байх тусам ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө илүү тогтвортой, хүчтэй болдог 
гэсэн дүгнэлт гарсан нь бодлого боловсруулагчдын хувьд чухал ач холбогдолтой 
юм. Тиймээс долларжилт багатай улстай харьцуулахад өндөр долларжилттой 
улсын бодлого боловсруулагчдын валютын ханшийн хэлбэлзлээс айх айдас (fear 
of floating) их байх хандлагатай байдаг.

•	 мөнгөний бодлогын үр ашигт байдалд үзүүлэх нөлөө

Гадаад валютаар төлбөр тооцоо хийх, хадгалах үзэгдэл нь долларжилтын 
мөнгөний бодлогын үр ашигт байдалд үзүүлэх нөлөөллийг илэрхийлдэг. 
Долларжилтын мөнгөний бодлогод үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн анх төлбөр 
тооцоонд үзүүлэх нөлөө буюу валютын орлуулалт (currency substitution) талаас 
нь судалдаг байсан бол хуримтлалд үзүүлэх нөлөө буюу хөрөнгийн орлуулалт 
(asset substitution) талаас нь харьцангуй хожим судалж эхэлсэн. Долларжсан 
эдийн засагт гадаад валютын хөрөнгө рүү капитал шилжих зардал бага байх 
тул валютын хадгаламжийн эрэлт нь мөнгөний тэлэлт болон валютын ханшийн 
хэлбэлзлээс мэдрэмж өндөртэй болдог.135 Тиймээс мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өөрчлөлтөд үзүүлэх инфляцийн хариу үйлдэл долларжсан эдийн засагт 
хүчтэй байна (Alvarez-Plata & Garcia-Herrero, 2007). Мөн Levy Yeyati (2005) 
долларжилтын түвшин өндөр байх тусам инфляцийн мөнгөний нийлүүлэлтээс 
хамаарах мэдрэмж нэмэгддэг болохыг харуулсан.

Гэвч тус судалгааны талбарын өөр нэг хэсэг нь долларжсан эдийн засагт 
мөнгөний бодлогын шилжих механизм сул байдаг гэж үздэг. Энэ нь нийт 
мөнгөний гадаад валютаарх хэсгийг Төв банк шууд удирдаж чадахгүй буюу 
мөнгөний нийлүүлэлтийг гадаад валютаарх хөрөнгийг эзэмшиж буй агентуудын 
үйл хөдлөл илүү тодорхойлдогтой холбоотой. Улмаар Төв банкны инфляцийг 
удирдах чадвар буурна.

Төв банкнаас мөнгөний нийлүүлэлтэд шууд нөлөөлөх боломжгүй болсон хэдий ч 
арилжааны банкны заавал байлгах нөөц болон суурь мөнгийг удирдах боломж нь 
хэвээр байна. Гэхдээ долларжилт өндөртэй улсад санхүүгийн зуучлал ихэвчлэн 

135  Levy Yeyati (2006)-ийг харна уу.
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хязгаарлагдмал буюу ихэнх хэсэг нь гадаад валютаар хийгддэг. Энэ нь эсрэгээрээ 
Төв банкыг бараг мөнгө буюу суурь мөнгө, эсвэл нөөц мөнгийг удирдахад 
хүндрэлтэй болгоно. Zamarуczy, Sa нар (2003) уг үзэгдлийг Камбож улсын 
жишээгээр харуулсан байдаг.

Мөн долларжсан эдийн засагт мөнгөний бодлогын ямар дэглэм тохиромжтой вэ 
гэдэг нь сонирхолтой асуудлуудын нэг юм. Тухайлбал, өндөр долларжилттой 
Перу улсад инфляцийг онилох мөнгөний бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлсэн 
байдаг. Leiderman нар (2006) Перу улсын туршлагыг долларжилт багатай бөгөөд 
инфляцийг онилох мөнгөний бодлого баримталдаг улсуудтай харьцуулсан ба 
долларжилт өндөртэй байх нь инфляцийг онилж болохгүй гэсэн үг биш гэсэн 
дүгнэлтэд хүржээ. Тэд долларжсан эдийн засагт тулгардаг “хөвөгч ханшийн 
айдас”-тай холбоотойгоор инфляцийг онилох мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 
валютын интервенц төдийлөн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн саналыг дэвшүүлсэн. 
Мөн Перу улсын хувьд инфляцийг онилох бодлого хэрэгжүүлсэн нь валютын 
ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг бууруулж, бодлогын хүүгийн банкны 
хүүд үзүүлэх нөлөөллийг нэмэгдүүлсэн болохыг харуулжээ. Гэхдээ Перу 
улсын инфляцийг онилох бодлогыг хэрэгжүүлсэн хэв маяг долларжилт багатай 
улсуудынхаас ялгаатай байсан болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.

1.2. Олон улсын туршлага

Долларжилтыг амжилттай бууруулж чадсан цөөнгүй улс байдаг. Reinhart, Rog-
off ба Savastano нар (2003) тэдгээр улсуудыг (i) дотоод зах зээлд олгосон гадаад 
валютын зээлээ бууруулсан (тухайлбал, Мексик, Аргентин гэх мэт), (ii) гадаад 
валютын хадгаламжийн мөнгөний нийлүүлэлтэд эзлэх хувийг бууруулсан 
(тухайлбал, Израйль, Польш, Мексик, Пакистан) гэсэн хоёр бүлэгт хуваасан. 
Израйль, Польш, Мексик болон Пакистан зэрэг улсуудын хувьд гадаад валютын 
хадгаламжийн мөнгөний нийлүүлэлтэд эзлэх хувь хамгийн багадаа 20 хувиар 
буурч, хадгаламжийн долларжилт 20%-иас доогуур түвшинд оржээ. Олон улсын 
туршлагаас харахад долларжилтыг бууруулахад шат дараатай, тогтвортой, 
зах зээлийн зарчимд тулгуурласан бодлого илүү үр нөлөөтэй байсан бол албан 
шаардлагаар тулгаж хэрэгжүүлсэн бодлого нь макро эдийн засгийн хувьд зардал 
өндөртэй байна (Duma, 2011, хууд. 13).

чили: Хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг дотоодын валютаар илэрхийлэгдсэн 
хөрөнгө рүү татах зорилгоор индекслэгдсэн санхүүгийн хэрэгслүүдийг зах 
зээлд нэвтрүүлсэн нь Чилийн амжилтын үндэс юм. Санхүүгийн хэрэгслүүдтэй 
индекслэх зорилгоор “Unidad de Fomento” (UF) хэмээх тооцооны нэгж бий 
болгож, ихэнх санхүүгийн хэрэгслийг хэрэглээний үнийн индекстэй уясан 
байна. Эдгээр санхүүгийн хэрэгслүүд амжилттай байсныг “UF”-ийн найдвартай 
байдалтай холбон тайлбарлаж болно. Энэхүү индексжүүлэх аргыг мөн 
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адил хэрэглэсэн боловч амжилт олоогүй Аргентин, Бразил, Уругвай зэрэг 
улсуудын туршлагаас харахад уг индексжилтийг бий болгосноор асуудал бүрэн 
шийдэгдэхгүй бөгөөд цөөнгүй урьдач нөхцлийг хангасан байх шаардлагатай 
болох нь харагддаг (Alvarez-Plata & Garcia-Herrero, 2007, p. 22). Jimenez (1993) 
нь 1980-аад оноос 1990 оны эхэн үе хүртэлх хугацаанд эдгээр улсад зах зээл 
хөгжөөгүй шалтгааныг энэ төрлийн санхүүгийн хэрэгслүүдэд зориулагдсан 
хоёрдогч зах зээл хөгжөөгүй, индексийн нэгжийн хувьд хууль, эрх зүйн орчин 
бүрдээгүй байсан болон ийнхүү индексжүүлэхийг нийтээр бүрэн хүлээн 
зөвшөөрөхгүй байсантай холбож тайлбарладаг.

Чили улс амжилт олсон өөр нэг чухал хүчин зүйл нь хууль, зохицуулалтын 
дагуу багцынхаа ихэнх хэсгээр дотоодын санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө 
оруулах ёстой институциональ хөрөнгө оруулагч, ялангуяа, тэтгэврийн сан болон 
даатгалын компаниуд байсан явдал юм. Эцэст нь, инфляцийг онилох мөнгөний 
бодлогыг хэрэгжүүлж эхлэн, мөнгөний бодлогын гол зорилт нь үнийн тогтвортой 
байдал болохыг тодорхой болгосон нь макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал 
болон хөрөнгө оруулагчдын тодорхой бус байдлыг бууруулахад нөлөөлсөн юм 
(Alvarez-Plata & Garcia-Herrero, 2007, p. 22).136

израйль: Долларжилтыг бууруулах хүчтэй оролдлого хийдэггүй байсан Израйль 
улс нь 1990-ээд оны эхэн үеэс улсын секторын санхүүжилтын валютын бүтцэд 
анхаарч эхэлснээр долларжилтын эсрэг идэвхтэй бодлого хэрэгжүүлэх болсон. 
Тус улсын хэрэгжүүлсэн гол бодлого нь засгийн газрын дотоод валютын 
бондын зах зээлийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн. Бодит хүүгийн түвшин өндөр байх 
үед улсын секторт ихээхэн хэмжээний хүүгийн төлбөрийн дарамт ирж байсан 
тул уг бодлого нь зардал өндөртэй байв. Гэхдээ инфляцийг бууруулах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж эхэлсний үр дүнд инфляци нэг оронтой тоонд хүрсэн ба энэ нь дээрх 
зардлыг жил ирэх тусам бууруулсан. Израйль улс нь эхний ээлжинд ХҮИ-ээр 
индекслэх замаар, харин сүүлд ямар нэгэн индексгүйгээр өр төлбөрөө үнийн 
түвшинтэй уялдаатай болгосноос (nominalized) гадна улсын өрийнхөө эргэн 
төлөгдөх хугацааг сунгасан юм. Энэ нь тэдний хувьд валютын бүтэц болон 
улсын өрийн эргэн төлөгдөх хугацаа хоёрын хооронд ямар нэгэн сонголттой 
тулгарахаас сэргийлсэн (no trade-off) юм. Эцэст нь, Израйлийн Төв банк валютын 
ханшийн эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн дериватив болон бусад хэрэгслүүдийг 
нэвтрүүлж, хөгжүүлэх тал дээр идэвхтэй арга хэмжээ авсан байна. Мөнгөний 
бодлогын дэглэмийн хувьд Израйль улсын Төв банк инфляцийг онилох мөнгөний 
бодлогод шилжсэнээр уг бодлогыг хэрэгжүүлэгч хамгийн анхны хөгжиж буй улс 
болсон бөгөөд улмаар дотоодын валютаарх хөрөнгөд итгэх хөрөнгө оруулагчдын 
итгэл нэмэгдсэн юм (Alvarez-Plata & Garcia-Herrero, 2007, p. 23).137

136  Илүү дэлгэрэнгүй судлахыг хүсвэл Herrera, Valdes нар (2003)-ыг харна уу.
137  Илүү дэлгэрэнгүй судлахыг хүсвэл Galindo, Leiderman нар (2005)-ыг харна уу.
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вьетнам: Шилжилтийн эдийн засаг бүхий “ASEAN”-ийн орнуудаас Вьетнам 
улс нь долларжилтыг бууруулах чиглэлээр хамгийн идэвхтэй оролдлого 
хийсэн улсуудын нэг юм. Долларжилтын эсрэг бодлогын үндэс нь инфляцийг 
бууруулах амжилттай стратеги байв. Goujon (2006) Вьетнам улсын мөнгө 
болон ханшийн бодлогыг шинжилсэн судалгааны ажлаараа Вьетнам улсын 
бодлого боловсруулагчид 1990-ээд онд дараах 2 чухал бодлогын шийдвэр 
гаргасан гэж дүгнэжээ. Нэгдүгээрт, хүчтэй удирдлага бүхий хөвөгч ханшийн 
дэглэм хэрэгжүүлдэг болсон нь ханшийн тогтвортой байдлыг хангаж, дотоодын 
валютаарх хөрөнгө оруулалтын үнэлгээг тодорхой болгосон. Хоёрдугаарт, 
мөнгөний нийлүүлэлт (M2)-ийг онилох хязгаарлагдмал мөнгөний бодлогын 
дэглэмд шилжсэн (Alvarez-Plata & Garcia-Herrero, 2007, p. 23).

болив, Парагвай, Перу, уругвай (латин америк): Эдгээр улсын хувьд макро 
эдийн засгийн тогтвортой байдлыг ханган, валютын ханшийн эрсдэлийн эсрэг 
макро зохистой бодлого хэрэгжүүлж, санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжсэн 
нь долларжилтыг бууруулах нийтлэг бодлого нь байв (Garcia-Escribano, 2010).

Эдгээр улс нь банкны гадаад валютаар хадгаламж татах, зээл олгох хөшүүрэг 
болон эдийн засгийн агентуудыг гадаад валютаар төлбөр тооцоо хийх сонирхлыг 
бууруулах зорилгоор харилцан адилгүй макро зохистой бодлого хэрэгжүүлсэн 
(Garcia-Escribano & Sosa, 2011, p. 11).

Болив болон Перу улсын хувьд гадаад валютын зээлийн шаардлагыг нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээ авсан.138 Мөн Болив, Парагвай, Перу болон Уругвай улсууд нь 
гадаад валютын нээлттэй позиц дээрх шаардлагуудаа чангатгасан.139 Харин 
Уругвай улс нь 2006 оны дунд үеэс хойш гадаад валютын зээлдээ капиталын 
эрсдэлээр жигнэсэн ялгаатай хувийн жин ашиглахыг шаардах болов. Болив 
улс нь гадаад валютын орох, гарах урсгалдаа санхүүгийн гүйлгээний татвар 
оногдуулсан (2006 оны дунд үе).

Түүнчлэн, эдгээр дөрвөн улс нь заавал байлгах нөөцийн хувьд идэвхтэй бодлого 
хэрэгжүүлсэн.140 Ялангуяа, дотоод болон гадаад валютын хадгаламжид тогтоох 

138 2009 оноос хойш Болив улсын арилжааны банкууд “А” зэрэглэлтэй гадаад валютын зээлийн 15%-иас 
дээшхи хэсэгт нэмэлт шаардлага тавих болсон. 2006 оны дунд үеэс хойш Перу улсын банкуудад валютын 
ханшийн эрсдэлийн үнэлгээг зайлшгүй хийх, эсвэл үнэлгээ хийгдээгүй гадаад валютын зээлийн 0.25-иас 1 
хүртэл хувиар заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхийг шаарддаг болов.

139 2009 оны сүүл үед Боливын арилжааны банкуудын урт нээлттэй позицийн хязгаарлалтыг 70%-иас 60% 
болгож бууруулсан. 2007 оны дунд үед Парагвай улсад цэвэр нээлттэй позицийн хязгаарлалтыг капиталын 
50% байхаар тогтоосон ба 2008 оны эцэст урт позицийн хязгаарлалтыг 30% хүртэл буулгав. 2010 оны 
эхэнд Перу улс банкны урт (богино) нээлттэй позицын хязгаарлалтаа капиталын 100% (10%)-иас 75% 
(15%) болгож өөрчилсөн. Харин Уругвай улсын хувьд 2003 оны сүүл хэсэгт цэвэр нээлттэй позицийн 
хязгаарлалтыг заавал байлгах нөөцийн хамгийн бага түвшний 150%-иар тогтоов.

140 2008 оны 12 дугаар сард Болив улс нь гадаад валютын хадгаламж нэмэгдэхэд заавал байлгах бэлэн валютын 
нөөцийг нэмэгдүүлэх ахиу хувь хэмжээг 30% болгож өсгөсөн. Мөн 2009 оны 6 дугаар сард дотоод валютын 
зээлийн өсөллтэй тэнцүү хэмжээгээр дотоод валютын заавал байлгах нөөцийн ахиу хувь хэмжээг бууруулах 
тухай шийдвэр гаргав.
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заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээний зөрүүг нэмэгдүүлсэн нь хадгаламжийн 
болон зээлийн долларжилт буурахад дэмжлэг болсон юм. Заавал байлгах 
нөөцийн хувь хэмжээнээс гадна банкуудын нөөц хөрөнгөд төлж буй хүүгийн 
түвшингээ (remuneration rate) өөрчилсөн байдаг.

Эдгээр макро зохистой арга хэрэгслүүдээс гадна Перу улсын дотоод 
болон гадаад валютын эх үүсвэрт оногдуулдаг хөрвөх чадварын асимметр 
шалгуур үзүүлэлт (asymmetric liquidity requirements) зэрэг зохицуулалтын 
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн нь банкны системийн долларжилтыг 
бууруулсан. Мөн Парагвай улсаас бусад нь сүүлийн жилүүдэд дотоодын 
валютаарх улсын өрийн зах зээлийг хөгжүүлж байгаа ба 10 жилээс дээш 
хугацаатай дотоод валютын хэд хэдэн бонд арилжаалаад байна.

2.  хаДгаламжийн ДОлларжилТ

2.1. монгол улсын хадгаламжийн долларжилт

Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилтыг 2000 оноос 2014 оны 5 дугаар сар 
хүртэлх байдлаар авч үзвэл буурах хандлагатай бөгөөд 2003-2004, 2008-2009 
болон 2011-2012 онуудад долларжилт огцом нэмэгдэж байв (Зураг 1).

Харин 2013-2014.05 сарыг хүртэлх хугацаанд хадгаламжийн долларжилт буурсан 
(Зураг 1) ба энэ нь гадаад валютын хадгаламжийн бууралтаас бус төгрөгийн 
хадгаламжийн өсөлтөөс шалтгаалсан байна (Зураг 2).

зураг 1. монгол улсын хадгаламжийн 
долларжилт

зураг 2. хадгаламжийн долларжилтын 
өөрчлөлт

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк

2000 оноос хойш дэлхийн санхүүгийн хямралын үед төгрөгийн хадгаламж анх 
удаа буурч, валютын хадгаламж нэмэгдсэнээр дээрх хугацаан дахь хадгаламжийн 
долларжилтын түвшин 2008 онд хамгийн хүчтэйгээр өсчээ. Өнгөрсөн хугацаанд 
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хадгаламжийн долларжилтын түвшин ерөнхийдөө макро эдийн засгийн суурь 
үзүүлэлтүүдтэй уялдаатай өөрчлөгдөж байсан бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн 
байдлаар буюу 2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар 20 гаруй хувьтай байна.

Долларжилт нь тухайн улсын валютад итгэх итгэлийг илэрхийлэх үзүүлэлт 
бөгөөд инфляци, валютын ханш, мөнгөний нийлүүлэлт зэрэг макро 
үзүүлэлтүүдээс гадна улс төр, институцийн үзүүлэлтүүдээс мөн хамаардаг. 
Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилтын бууралтыг засаглалын чанар, 
санхүүгийн зах зээл харьцангуй сайжирсан болон хүн амын орлого нэмэгдэж, 
эдийн засаг тэлж буйтай холбон тайлбарлаж болно. Макро эдийн засгийн зарим 
үндсэн үзүүлэлт болон хадгаламжийн долларжилтын өөрчлөлтийг дараах 
байдлаар товч харьцуулж авч үзье.

зураг 3. Долларжилт ба инфляци зураг 4. Долларжилт ба валютын ханш

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк

Монгол Улсын хувьд инфляцийн түвшингийн хэлбэлзэл 2000-2010 онд өндөр, 
түүнээс хойш харьцангуй тогтворжсон бөгөөд энэ үзэгдлийг дагаад эдийн 
засгийн долларжилт нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна (Зураг 3).

Харин төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш болон хадгаламжийн долларжилт 
2000 оноос хойш онолын дагуу ижил чиглэлд өөрчлөгдөж байсан бол 2013 онд уг 
хамаарал ажиглагдахгүй байна (Зураг 4).
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зураг 5. Долларжилт ба мөнгөний 
нийлүүлэлт

зураг 6. Долларжилт ба хувийн 
шилжүүлэг

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк

Эдийн засаг дахь төгрөгийн нийлүүлэлт нэмэгдсэн тохиолдолд төгрөгийн 
хадгаламж нэмэгдэх хандлагатай ба нийт хадгаламжид эзлэх долларын 
хадгаламжийн хувь хэмжээ буурах тул мөнгөний нийлүүлэлт болон 
хадгаламжийн долларжилт нь хоорондоо сөрөг хамааралтай байна. Өөрөөр 
хэлбэл, инфляцийн түвшин төдийлөн нэмэгдээгүй тохиолдолд эдийн засаг 
тэлэхийн хэрээр долларжилт буурах хандлагатай (Зураг 5). Хувийн шилжүүлгийн 
орох урсгалын хувьд хадгаламжийн долларжилтын түвшинтэй хугацааны 
хоцрогдолтой өөрчлөгддөг боловч ерөнхийдөө эерэг хамааралтай байна (Зураг 
6).

2.2 Олон улсын хадгаламжийн долларжилт

Alvarez-Plata, Garcia-Herrero нар (2007) дэлхийн 17 орныг 1995-2004 оны 
хоорондох долларжилтын дундаж түвшингээр141 нь 1-9 хувь (бага), 19-37 хувь 
(дунд), 40-94 хувь (их) гэсэн 3 бүлэгт хуваасан байдаг (ангиллыг Хавсралт 2-д 
харуулав).

Baliсo, Bennett, Borensztein нар (1999) долларжсон эдийн засаг дахь мөнгөний 
бодлогын талаарх судалгаандаа 1990-1995 оны хоорондох хадгаламжийн 
долларжилтын индекст142 үндэслэн ОУВС-ийн гишүүн улсуудыг өндөр ба 
бага, дунд долларжилттой гэсэн 2 төрөлд хуваасан ба Монгол Улсыг дунд 
долларжилттой ангилалд багтаасан байдаг (ангиллыг Хавсралт 3-д харуулав). 
Мөн Азел (2010) Төв Азийн орнуудын хадгаламжийн долларжилтын түвшинг 
харьцуулсан судалгаагаар харуулсан байдаг бөгөөд харьцангуй өндөр 

141  Гадаад валютын хадгаламжийн нийт хадгаламжид эзлэх хувь
142 Гадаад валютын хадгаламж болон мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцаа
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долларжилттой байх хандлагатай болохыг харуулжээ.

Харин Монгол Улсын хувьд хийгдсэн Б.Лхагважав (2000) нь активын 
долларжилт143 20 хувиас доогуур байвал бага, 20-70 хувь бол дунд зэргийн, 70 
хувиас дээш байвал өндөр долларжилттой хэмээн тодорхойлсон.144

Хамгийн сүүлд буюу 2013 оны 11 дүгээр сард ОУВС уул уурхайн бус экспорт 
багатай Монгол Улс нь Ази тивд хамгийн өндөрт тооцогдох, их хэмжээний 
долларжилттой бөгөөд банкны бус хувийн секторт валютын тэнцвэрт бус байдал 
бий болох эрсдэлтэй болохыг тэмдэглэжээ (IMF, 2013). Тиймээс Монгол Улсын 
долларжилтын түвшинг бусад улстай харьцуулан, долларжилтын үйл явцад 
үнэлэлт өгөх нь зүйтэй юм.

Уг судалгааны ажилд Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилтын түвшинг 
олон улстай харьцуулахдаа (i) бүс нутаг, (ii) орлогын түвшингээрээ ижил 
орнуудыг сонгож судалсан ба өгөгдлийн олдоцоос шалтгаалан зарим нэг улсыг 
авч үзээгүй болно.

2.2.1 Төв Ази болон Зүүн Ази, Номхон далайн орнуудын долларжилт

Төв Азийн орнууд буюу Казахстан, Киргизстан болон Тажикстан гэсэн 
улсуудтай харьцуулахад Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт бага түвшинд 
байна. Эдгээр орнуудаас Казахстан улс нь эдийн засгийн хэмжээгээр хамгийн 
том, харин Монгол улс нь бодит мөнгөний нийлүүлэлт (M2/ДНБ)-ээрээ хамгийн 
их байна.

Инфляцийн түвшний хувьд харьцангуй ойролцоо түвшинд бөгөөд ижил чиглэлд 
өөрчлөгдөж байна. Үндэсний валютын ам.доллартай харьцах ханш нь сүүлийн 
жилүүдэд мөн адил суларч байгаа боловч Тажикстан улсын үндэсний валютын 
ханш бусад улс ялангуяа, Монгол Улсын үндэсний валюттай харьцуулахад 
ам.долларын эсрэг илүү чанга байдаг нь анхаарал татаж байна. Эдгээр 4 улсын 
долларжилтыг тодорхойлох макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
Хавсралт 4-д харуулав.

Харин Зүүн Ази, Номхон далайн орнуудтай (өгөгдлийн олдоцоос шалтгаалан 
БНХАУ, Малайз, Тайланд, Индонез гэсэн улсуудыг авч үзэв) харьцуулбал, 
Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилтын түвшин 2000 оноос харьцангуй 
өндөр байсан боловч Монгол Улсын долларжилт бусад улсуудтай харьцуулахад 
илүү хурдан буурч 2014 оны 4 дүгээр сарын байдлаар Индонез улсынхтай 
ойролцоо түвшинд хүрсэн байна (Зураг 8).

143  Гадаад валютын харилцах, хадгаламж болон мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцаа
144 Бага долларжилттой – Чили, Сальвадор, Мексик, дунд зэргийн долларжилттой – Аргентин, Коста Рика, 

Гондурас, Никарагуа, өндөр долларжилттой – Болив, Уругвай
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зураг 7. Төв азийн орнууд болон монгол улсын хадгаламжийн долларжилт

Эх сурвалж: Тухайн улсын Төв банк
Гэхдээ Зураг 8-д авч үзээгүй Зүүн Ази, Номхон далайн зарим нэг улс болох 
Вьетнам болон Филиппин улсуудтай харьцуулахад 2000-2004 он хүртэлх 
хугацаанд Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт ойролцоо түвшинд байсан 
байна (Хавсралт 2).

зураг 8. зүүн ази, номхон далайн орнууд болон монгол улсын хадгаламжийн 
долларжилт

Эх сурвалж: Тухайн улсын Төв банк болон Блүмбэрг

2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үед Монгол Улсын 
хадгаламжийн долларжилт хамгийн их хэмжээгээр өөрчлөгдсөн буюу хамгийн 
мэдрэмтгий байсан. Харин эдийн засгийн хөгжлөөр харьцангуй сайн (Зураг 
10) боловч үндэсний валют нь сул (Зураг 13) эдийн засаг болох Индонез 
улсын хадгаламжийн долларжилт тухайн үед БНХАУ, Малайз, Тайландтай 
харьцуулахад харьцангуй хүчтэй хэлбэлзсэн. Бусад 3 улсын хувьд дээрх 
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хугацаанд хадгаламжийн долларжилт ерөнхийдөө тогтвортой, нам түвшинд 
байжээ. Эндээс инфляци, ханшийн савлагаа болон эдийн засгийн хэмжээ нь 
долларжилтод чухал нөлөөтэй гэдгийг харж болно.

Уг судалгаанд авч үзсэн Ази-Номхон далайн орнуудын макро эдийн засгийн 
үндсэн үзүүлэлтүүдийг Хавсралт 5-д харуулсан. Монгол Улс нь эдгээр улсуудаас 
бодит ДНБ-ийн хэмжээгээрээ хамгийн бага, харин БНХАУ нь хамгийн өндөр 
бөгөөд Малайз, Тайланд, Индонез зэрэг улсууд хоорондоо ойролцоо, дундаж 
түвшинд байна.

Харин бодит мөнгөний нийлүүлэлтийн хувьд БНХАУ, Малайз болон Тайланд 
улсууд ойролцоо, өндөр түвшинд байдаг бол Индонез болон Монгол Улс нь 
бодит мөнгөний хэмжээгээрээ харьцангуй доогуур байна. Энэ нь Индонез болон 
Монгол Улсад долларжилт өндөр байгаагийн нэг шалтгаан юм.

2.2.2. Бага-дунд орлоготой орнуудын долларжилт

Дэлхийн банкны 2014 онд улсуудыг орлогын түвшнээр нь харьцуулсан ангилалд 
Монгол Улс нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого нь $1,036-$4,085 түвшинд 
байдаг Бага-дунд орлоготой орнуудын бүлэгт нийт 48 орны хамт багтсан байна.

зураг 9. бага-дунд орлоготой улсууд болон монгол улсын хадгаламжийн 
долларжилт

Эх сурвалж: Тухайн улсын Төв банк болон Блүмбэрг

Өгөгдлийн олдоцоос шалтгаалан Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилтын 
түвшинг дээрх зурагт дүрслэн үзүүлсэнчлэн Сальвадор, Гүрж, Индонез, Нигер, 
Парагвай, Шри Ланка, Украйн гэсэн 7 улстай харьцууллаа. Үр дүнд нь 2014 оны 
4 дүгээр сарын байдлаар Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт Индонез 
болон Шри-Ланка улсуудынхаас бага зэрэг өндөр боловч бусад улсуудаас 
20-40 хувиар бага түвшинд байгаа нь харагдсан (Зураг 9). 2001 оноос албан 
долларжилтад шилжсэн Сальвадор болон долларжилт нь нэмэгдэж буй Нигер 
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улсуудыг эс тооцвол 2000 оноос хойш уг судалгаанд авч үзсэн бага-дунд 
орлоготой улсуудын хадгаламжийн долларжилт буурах хандлагатай байна.

Зураг 9-д авч үзсэн улсуудын макро эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийг Хавсралт 
6-д харьцуулан үзүүлсэн ба эдийн засгийн үзүүлэлтүүд харьцангуй ижил чиглэлд 
өөрчлөгдөж байгаа нь харагдсан. Монгол Улс нь эдгээр улсуудаас эдийн засгийн 
хэмжээгээр хамгийн бага бөгөөд бодит мөнгөний нийлүүлэлтээрээ хамгийн 
өндөр байна.

хүснэгт 1. хадгаламжийн долларжилт (валютын хадгаламж /нийт 
хадгаламж, хувиар)

 

2000-
2001

дундаж

2002-
2003

дундаж

2004-
2005

дундаж

2006-
2007

дундаж

2008-
2009

дундаж

2010-
2011

дундаж

2012-
2013

дундаж
2014.04 Дундаж

(00-14)

Өндөр долларжилттай
Сальвадор 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Гүрж 82 86 72 65 71 63 58 59 70
Тажикстан 48 51 62 77 64 61 68 69 63
Киргизстан 58 63 71 59 60 51 48 54 58
Парагвай 64 65 55 48 45 45 44 49 52
Казахстан 69 68 45 35 49 43 42 54 51

Дунд зэрэг долларжилттай
Украйн ... ... 35 35 46 43 41 44 41
Монгол 36 33 39 28 33 26 26 20 31
Шри Ланка 22 24 25 22 19 16 14 14 20
Нигер 2 0 0 17 23 28 37 39 17
Индонез 21 17 14 11 13 13 16 16 15

Бага долларжилттай
БНХАУ 9 6 4 3 2 2 2 2 4
Малайз 2 2 3 3 4 5 5 5 4
Тайланд 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Уг судалгааны ажилд авч үзсэн нийт 14 улсыг хадгаламжийн долларжилтын 
түвшингээр нь Хүснэгт 1-т харуулсан байдлаар бага (10 хувиас бага), дунд (10-
50 хувийн хооронд) болон өндөр (50 хувиас их) долларжилттай гэсэн ангилалд 
хуваасан ба Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт 2000 оноос 2014 оны 4 
дүгээр сар хүртэлх хугацаанд дунджаар буюу дунд зэргийн долларжилттай гэж 
үзэв.



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

396

ДүгнэлТ, санал

Долларжилт нь санхүүгийн системийн тогтвортой байдал болон мөнгөний 
бодлогын үр нөлөөтэй байдлын хувьд чухал ач холбогдолтой үзүүлэлт юм.

Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт 2000 оноос хойш буурах хандлагатай байгаа 
ба 2003-2004, 2008-2009 болон 2011-2012 онуудад долларжилт огцом нэмэгдэж байв. 
Эдгээр мөчлөгүүдээс 2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үед валютын 
хадгаламж бага зэрэг өссөн боловч төгрөгийн ханш огцом суларч, инфляцийн түвшин 
нэмэгдсэн болон мөнгөний нийлүүлэлт буурсан зэргээс шалтгаалан төгрөгийн 
хадгаламж анх удаа буурсанаар тухайн үед Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт 
хамгийн ихээр нэмэгдэж байжээ.

Харин 2013 оноос хойш төгрөгийн ханш хүчтэй сулраад байгаа боловч мөнгөний 
нийлүүлэлт нэмэгдсэн, инфляци өмнөх жилүүдээс төдийлөн өсөөгүй зэргээс 
шалтгаалан дан ганц төгрөгийн хадгаламжийн өсөлт бус валютын хадгаламж 
буурсанаар 2013-2014 оны 6 дугаар сар хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын 
хадгаламжийн долларжилт буураад байна. Гэвч ОУВС-ийн зүгээс Монгол Улсыг 
өндөр долларжилттай гэж дүгнэсэн тул уг судалгааны ажлаар Монгол Улсын 
хадгаламжийн долларжилтын түвшинг олон улстай харьцуулан судлахыг зорилоо.

Судалгааны үр дүнд Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт нь 2014 оны 4 
дүгээр сарын байдлаар Зүүн Ази, Номхон далайн орнуудын (БНХАУ, Малайз, 
Тайланд, Индонез) дунджаас 11%-иар өндөр боловч Төв Азийн орнуудын 
(Казахстан, Киргизстан, Тажикстан) дунджаас 29%-иар, Бага-дунд орлоготой 
орнуудын (Сальвадор, Гүрж, Индонез, Нигер, Парагвай, Шри Ланка, Украйн) 
дунджаас 23%-иар тус тус бага түвшинд байна. Эдгээр улсуудтай харьцуулахад 
Монгол Улсын хадгаламжийн долларжилт 2000 оноос 2014 оны 4 дүгээр сар 
хүртэлх хугацаанд дунджаар буюу 31% дундаж түвшинд байна гэж үзлээ.

Мөн дэлхийн ихэнх улс орнууд эдийн засаг дахь долларжилтын хэмжээгээ 
бууруулахыг зорьдог ба өндөр долларжилттой хэмээн нэрлэгдэж байсан боловч 
долларжилтын түвшнээ амжилттай бууруулсан цөөнгүй улсын (тухайлбал, 
Чили, Израйль, Вьетнам, Болив, Парагвай, Перу, Уругвай гэх мэт) туршлага 
байдаг. Эдгээр улсын хувьд долларжилтын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга 
хэмжээ нь санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжсэн болон эдийн засаг дахь 
долларжилтыг хязгаарлахад чиглэсэн макро зохистой бодлого юм.

Тиймээс бүс нутагтаа харьцангуй өндөрт тооцогдож буй Монгол Улсын хадгаламжийн 
долларжилтыг тодорхой түвшинд бууруулах зорилгоор (i) нээлттэй позицын 
хязгаарлалтыг өөрчлөх, (ii) валютын хадгаламжийг бууруулж төгрөгийн хадгаламжийг 
дэмжих чиглэлд заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг тогтоох зэрэг байдлаар 
арилжааны банкуудад зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, үр ашигтай 
түвшинд нэвтрүүлэх боломжтой эсэхийг цаашид нарийвчлан судлах нь зүйтэй гэж үзлээ.
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хавсралТ

хавсралт 1. монгол улсад судлагдсан байдал

 судалгааны 
ажил зорилго Долларжилтын 

хэмжүүр аргазүй хугацаа гол үр дүн

1. Д.Энхзаяа 
(2011)

Монгол Улсын 
долларжилтын 
шалтгаан, үр 
дагавар

Гадаад 
валютын татан 
төвлөрүүлсэн 
хөрөнгө / 
Нийт татан 
төвлөрүүлсэн 
хөрөнгө

Йохансений 
коинтегрэшн

2001.01 сар

-

2010.03 сар

- Монгол Улсын 
долларжих үйл явц 
нь өндөр, тогтворгүй 
инфляци, валютын 
ханшийн хэлбэлзэл, 
зах зээлийн гажуудал, 
институцийн чанараас 
хамаардаг.
- Долларжилт нь 
санхүүгийн системийн 
эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлдэг.

2. С.Мөнхчимэг 
(2009)

Долларжилтод 
нөлөөлөгч 
хүчин зүйлс

Гадаад валютын 
хадгаламж / M2

Йохансений 
коинтегрэшн, 
энгийн 
регресс

1996.12 сар

-

2009.10 сар

- Долларжилтын 
индексийг гадаад 
валютын хадгаламжийн 
хэмжээгээр тооцох нь 
зүйтэй.
- Валютын ханш, 
инфляцийн түвшин 
долларжилтод хүчтэй 
нөлөөтэй.
- Долларжилтын индекс 
нь ARMA(1,11) процесс.
- Долларжилтын түвшинд 
суурь долларжилт 
нөлөөгүй.

3. Д.Баярмаа 
(2000)

Суурь 
долларжилт, 
түүнээс хазайх 
хазайлтад 
нөлөөлөгч 
хүчин зүйлс

Коинтегрэшн 1992 – 
2000 он 

 - Монгол Улсын 
долларжилтод суурь 
долларжилт хамгийн 
чухал нөлөөтэй.
- Суурь долларжилтоос 
хазайх хазайлт нь Монгол 
Улсад орж ирж буй 
гадаад цэвэр активаас 
болсон.
- Долларжилт нь 
инерцтэй буюу AR(1).

4. Б.Лхагважав 
(2000)

Долларжилтын 
төрөл, хэрхэн 
хэмжих, 
Монгол Улсын 
долларжилт 
ямар түвшинд 
байгааг 
тодорхойлох

Гадаад валютын 
актив, пассив 
/ M2

Харьцуулсан 
судалгаа

1992 - 2000 
он

- Монгол Улсын активын 
долларжилт дунд зэргийн 
түвшинд байна (20-70 
хувь).
- Актив, пассивын 
долларжилт тогтворжих 
хандлагатай.
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хавсралт 2. Alvarez-Plata, Garcia-Herrero нарын ангилал (валютын 
хадгаламж/нийт хадгаламж)

 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Дундаж 
(95-04)

Өндөр долларжилттай
Камбож ... 92 93 92 93 95 94 95 96 94
Болив 82 78 92 93 92 92 92 93 87 89
Уругвай 86 79 79 81 82 85 88 89 88 84
Эквадор 13 19 37 54 100 100 100 100 100 69
Лаос 18 57 76 90 85 83 71 31 33 60
Перу 46 65 64 66 68 66 73 70 68 65
Аргентин 47 57 58 62 65 74 1 2 4 41

Дунд зэрэг долларжилттай
Вьетнам ... 35 37 39 40 42 39 30 30 37
ОХУ ... 29 44 41 37 34 35 27 28 34
Филиппин 21 25 33 32 32 31 30 31 32 30
Индонез ... 20 22 19 21 20 17 16 15 19
Израйль 28 19 21 19 19 19 ... ... 15 20

Бага долларжилттай
Чили 19 5 6 9 9 11 11 12 10 10
БНХАУ ... ... 8 8 9 8 7 6 5 7
Өмнөд 
Солонгос 1 1 5 3 3 4 ... ... ... 3

Малайз ... ... 2 3 3 4 3 3 3 3
Тайланд 0.1 0.3 1 1 1 1 ... ... ... 1
Эх сурвалж: Alvarez-Plata and Garcia-Herrero (2007)

хавсралт 3. Baliсo, Bennett ба Borensztein нарын ангилал (валютын 
хадгаламж/M2)

 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Өндөр долларжилттай (30 хувиас их)
Аргентин 34.2 35.1 37.1 40.4 43.2 43.9
Азербайжан ... ... ... 14.8 58.9 50.3
Беларус ... ... ... 40.6 54.3 30.7
Болив 70.8 76.8 80.8 83.9 81.9 82.3
Камбож ... ... 26.3 38.8 51.8 56.4
Коста Рика ... 37.7 31.9 29.5 30.3 31
Хорват ... ... ... 53.8 50.2 57.4
Гүрж ... ... ... ... 80.1 30.8
Гвиней-Биссау 41.5 34.7 31.6 30.9 31.1 31.2
Лаос 42 39.4 36.8 41.4 34.4 35.6
Латви ... ... ... 27.2 27.5 31.1
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Мозамбик ... 11.8 16.7 23.2 25.3 32.6
Никарагуа ... 28.7 37.4 45.6 48.6 54.5
Перу ... 59.9 65 70.2 64.2 64
Сао Томе ... ... ... ... 38.3 31.9
Тажикстан ... ... ... ... ... 33.7
Турк 23.2 29.7 33.7 37.9 45.8 46.1
Уругвай 80.1 78.5 76.2 73.3 74.1 76.1

Медиан 41.7 36.4 36.8 40.4 48.6 39.7
Дундаж 48.6 43.3 43 43.4 49.4 45.5

бага, дунд долларжилттaй (30 хувиас бага)

Албани 2.1 1.3 23.8 20.4 18.5 ...
Армени ... ... ... ... 41.6 20.4
Болгар 12 33.4 23.4 20.3 32.6 28.4
Чех улс ... ... ... ... 7.2 5.9
Доминикан ... 3 3.9 3.5 2.5 1.5
Эквадор ... ... ... 2.8 5.4 ...
Эгипт ... 50.7 37.3 26.7 23.4 25.1
Сальвадор ... 1.4 1 0.9 0.6 1.7
Эстони ... ... 23 3.8 9.9 11.4
Гвиней 6.5 6.9 10 9.4 9.6 ...
Гондурас ... 3.1 5.1 7.6 11.4 13
Унгар 12.2 16.5 14.3 18.7 20.4 26.6
Ямайк улс ... ... 21.3 19.5 28.1 25
Йордан 12.5 13 12.8 11.5 12.2 15.2
Литви ... ... ... ... 27 25.9
Македони ... ... ... ... ... 18.1
Малави ... ... ... ... 10.6 8
Мексик . . . 3.9 4.1 3.6 6.2 7.2

Молдав ... ... ... ... 10.3 11
Монгол ... ... 7.5 33 19.5 20.5
Пакистан 2.6 8.9 11.9 13.9 13.6 . . .
Филиппин 17.4 18 21 22.6 20.9 21.5
Польш 31.4 24.7 24.8 28.8 28.5 20.4
Румын ... 3.9 17.9 29 22.1 21.7
ОХУ ... ... ... 29.5 28.8 20.6
Сиерра Леоне ... ... ... 3.3 7.8 16.5
Словак ... ... ... 11.5 13 11.1
Тринидад 
Табаго ... ... ... 6.9 12.6 13.6

Уганда 12 10.5 11.5 15.7 13.3 13.5
Украйн ... ... ... 19.4 32 26.9
Укбекистан ... ... 20.1 5.1 22.5 15.5
Вьетнам ... ... 25.9 20.9 20.4 19.7
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Еэмэн ... 10.8 12.1 19.7 20.7 20.9
Замбиа ... ... ... ... 8.1 16.2

Медиан 12.1 9.7 14.3 15.7 13.6 16.5
Дундаж 12.8 13.3 15.9 15 17.2 16.4

Эх сулвалж: Baliсo, Bennett, and Borensztein (1999)

хавсралт 4. Төв азийн зарим улсуудын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

зураг 10. бодит Днб зураг 11. бодит мөнгөний нийлүүлэлт

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк

зураг 12. инфляци зураг 13. ам.долларын албан ханш

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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зураг 14. хувийн шилжүүлэг (орох 
урсгал)

зураг 15. хүүгийн зөрүү (зээл.хүү – хад.
хүү)

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк

хавсралт 5. зүүн ази, номхон далайн зарим улсуудын макро эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд

зураг 16. бодит Днб зураг 17. бодит мөнгөний нийлүүлэлт

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк

зураг 18. инфляци зураг 19. ам.долларын албан ханш

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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зураг 20. хувийн шилжүүлэг (орох 
урсгал)

зураг 21. хүүгийн зөрүү (зээл.хүү – хад.
хүү)

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк

хавсралт 6. бага-дунд орлоготой улсуудын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

зураг 22. бодит Днб зураг 23. бодит мөнгөний нийлүүлэлт

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк

зураг 24. инфляци зураг 25. ам.долларын албан ханш

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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зураг 26. хувийн шилжүүлэг (орох 
урсгал)

зураг 27. хүүгийн зөрүү (зээл.хүү – хад.
хүү)

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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суурь хүчин зүйлстэй нийцтэй байгаа эсэх болон ханшийн урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшинг коинтегрэшн шинжилгээний боломжит эконометрик 
аргачлалуудаар тооцов. Валютын бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг 
тодорхойлогч эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийг сонгохдоо онолын болон 
эмпирик үндэслэл, дотоод эдийн засгийн онцлог, манай орны хувьд тооцох бодит 
боломж, статистикийн хувьд ач холбогдолтой байдал зэргийг харгалзан үзэв.

Уг судалгааны ажилд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг Энгле-Гранжерийн 
болон Йохансений коинтегрэшн гэсэн 2 төрлийн үнэлгээний жигнэсэн дундаж үр 
дүнг 95 хувийн итгэх түвшний интервалд тодорхойлж, тэнцвэрт ханш нь тухайн 
интервалд хэлбэлзэнэ гэж үзсэн.

† 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. Мөн 
судалгааны ажлын өмнөх хувилбаруудад санал, зөвлөмж өгсөн Монголбанкны ВЭЗГ болон МБСГ-ын 
эдийн засагчид, СЭЗДС-ийн Экономиксийн тэнхимийн эрхлэгч, эдийн засгийн ухааны доктор Ц.Батсүх, 
ОУВС-ийн эдийн засагч Jiangyan Yu, Koshy Mathai нарт талархал илэрхийлье.
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Эмпирик шинжилгээний үр дүнд 2005 оноос хойш бодит ханш макро эдийн 
засгийн суурь хүчин зүйлстэй харьцангуй нийцтэй буюу дунд хугацааны 
тэнцвэрт түвшний интервалд байсан. Харин дэлхийн санхүүгийн хямралын үед 
буюу 2008 оны 4 дүгээр улиралд 5-17 хувиар145 илүү үнэлэгдэж байсан ба 2010-
2012 онуудад тэнцвэрт түвшний интервалдаа байсан хэдий ч илүү үнэлэгдэх 
хандлагатай байсан байна. Харин 2013 оны 3 дугаар улиралд 4-12 хувиар дутуу 
үнэлэгдэж байсан нь 4 дүгээр улиралд харьцангуй засварлагдан дунд хугацааны 
тэнцвэрийнхээ орчим ирээд байна.

Урт хугацааны тэнцвэрийн хувьд 2008 оны 3 дугаар улиралд 10-22 хувиар 
илүү үнэлэгдэж байсан бодит ханш 1 жилийн дараа буюу 2009 оны 4 дүгээр 
улиралд 8-17 хувиар дутуу үнэлэгдсэн. Харин 2010 оноос хойш илүү үнэлэгдэх 
хандлагатай байсан ба 2012 оны 2 дугаар улиралд бодит ханш урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ 5-15 хувиар илүү үнэлэгдсэн байна. Хамгийн сүүлийн 
байдлаар буюу 2013 оны 3 дугаар улиралд богино хугацааны хүчин зүйлс, шок, 
болон мөчлөгийн нөлөөгөөр бий болсон нэрлэсэн ханшийн огцом хэлбэлзэл 
нь бодит ханшийг урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 6-14 хувиар дутуу 
үнэлэгдэхэд хүргэсэн бол 4 дүгээр улиралд бодит ханшийн гажилт 3 орчим 
хувиар засварлагдсан.

Валютын ханш илүү үнэлэгдэх нь импортыг урамшуулах, экспортын өрсөлдөх 
чадварыг алдагдуулах, урсгал дансны тогтворгүй байдал, цаашлаад гадаад өрийн 
тогтворгүй байдлыг бий болгож спекулятив үйл ажиллагааг дэмжих зэрэг сөрөг 
нөлөөтэй. Харин ханш дутуу үнэлэгдэх нь экспортыг дэмжих эерэг нөлөөтэй 
боловч ханш дутуу үнэлэгдсэнээс бий болох дарамтыг дунд болон урт хугацаанд 
тэсвэрлэх, шингээх чадваргүй тохиолдолд ялангуяа, хөгжиж буй эдийн засагтай 
манайх шиг орны хувьд дээрх эерэг нөлөө бий болох магадлал маш бага бөгөөд 
эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой. Тиймээс нэрлэсэн 
ханшийн хэлбэлзлийг сааруулж, бодит ханшийг тэнцвэрт түвшинд нь байлгах нь 
зүйтэй гэж үздэг байна.

Түлхүүр үгс: Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш, ханшийн тэнцвэрт 
түвшин, гажилт, BEER загвар, коинтегрэшн шинжилгээ

Эдийн засгийн бүтээлийн индекс: F31, C22, C51

145  Энд 95 хувийн итгэх түвшин дэх бодит ханшийн гажилтын хамгийн их болон хамгийн бага утгыг хэлж 
байна.
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Валютын бодит ханшийн гажилт нь цэвэр хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улсын 
хувьд ирээдүйн өөрчлөлтийг таамаглах, зохицуулалттай хөвөгч болон тогтмол 
ханшийн дэглэмтэй улсын хувьд валютын ханшийг засварлах шаардлагыг 
тодорхойлдог. Тиймээс бодит ханшийн гажилтын үнэлгээ нь бодлого 
боловсруулах түлхүүр хүчин зүйлсийн нэг юм. Валютын бодит ханш хэт өндөр 
үнэлэгдэх нь ханшийн хямралыг урьдчилан таамаглах нэг индикатор болдог 
(Кругман, 1979; Франкел ба Роус, 1996; Камински ба Рейнарт, 1999) бөгөөд 
харьцангуй үнийг эрс засварлах шаардлагыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад нийт эдийн 
засгийн өсөлтийг бууруулах хандлагатай гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл, мөнгөний 
болон ханшийн бодлогыг тодорхойлохдоо бодит ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ 
хазайх гажилтыг бууруулах чиглэлд нийцтэй байх зарчмыг баримтлах нь чухал 
юм. Гэвч Дэлхийн дайны дараах Япон болон Герман, орчин үеийн Хятад болон 
Зүүн Азийн зарим орнуудын экспортод тулгуурласан хөгжлийн стратегийн 
үндсэн хүчин зүйл нь валютын ханшаа хэт доогуур үнэлэх, хөрөнгийн урсгалд 
хязгаарлалт тавих байсаар ирсэн.

Тиймээс төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш нь тэнцвэрт түвшнээсээ илүү эсвэл 
дутуу үнэлэгдэж буй эсэх, мөн түүний шалтгааныг тогтмол судалж, үр дүнг нь 
бодлого боловсруулалтад тусгах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Аливаа улсын үндэсний валют хэтэрхий өндөр үнэлэгдэх нь импортыг 
урамшуулж, экспортын өрсөлдөх чадварыг алдагдуулах, улмаар урсгал 
дансны тогтвортой байдлыг алдагдуулах, эдийн засагт гадаад өрийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх болон зах зээл дэх спекулятив үйл ажиллагааг дэмжих зэрэг сөрөг 
үр дагавартай болохыг эмпирик судалгаанууд харуулсан байдаг.146 Ерөнхийдөө 
үндэсний валют хэт өндөр үнэлэгдэх нь эдийн засгийн өсөлт, сайн сайхан 
байдлыг сааруулдаг (Эдвардс, 1989) бол дутуу үнэлэгдэх нь тухайн улсын 
онцлог, шинж чанараас хамааран эдийн засагт харилцан адилгүй нөлөөтэй 
байдаг.147

Манай улс шиг удирдлагатай хөвөгч ханшийн дэглэмтэй орнуудын Төв 
банк валютын ханшаа макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлстэй уялдуулах 
зохицуулалтыг хийдэг ба уг зорилтын хэрэгжилтийг валютын ханшийн дунд 
хугацааны гажилтын үнэлгээгээр тодорхойлох боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл, 

146  Тухайлбал, Камински, Лизонзо, Рейнарт (1997) нарын “Leading Indicators of Currency Crises” нэртэй 
судалгааны ажлыг тэмдэглэж болно.

147  Энд Разин, Коллинс нарын (1997) ажлыг дурьдаж болох ба валютын бодит ханшийн гажилтын эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийн талаар хийгдсэн судалгааны ажлуудыг Хавсралт 1-д хүснэгтээр тоймлон 
үзүүлэв.



ТӨГРӨГИЙН БОДИТ ХАНШИЙН ГАЖИЛТ:
BEER ЗАГВАР

409

Б.Цэнгүүнжав,  
С.Мөнхчимэг

бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг урт (хугацаанаас хамаарах болон үл хамаарах) 
болон дунд хугацааны хувьд тодорхойлж болно. Ханшийн тэнцвэрт түвшинг 
үнэлэхэд ашигладаг эмпирик загваруудыг харьцангуй үнэд суурилсан болон 
урсгал дансанд суурилсан гэсэн үндсэн 2 хандлагад хуваадаг. Харьцангуй үнэд 
суурилсан хандлага нь ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт түвшин буюу бодит 
ханш нь макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдтэй нийцтэй байгаа эсэхийг 
тодорхойлох боломжийг олгодог онцлогтой.

Уг судалгааны ажлаар харьцангуй үнэд суурилсан тэнцвэрт валютын ханшийн 
хандлагад (BEER загвар) тулгуурлан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшид 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тогтоох замаар бодит ханш нь макро эдийн засгийн 
суурь хүчин зүйлстэйгээ нийцтэй байгаа эсэх болон ханшийн урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшинг коинтегрэшн шинжилгээний аргачлалаар тооцохыг зорив.

Монгол Улсын хувьд Д.Ган-Очир, Т.Оюунбаатар (2010), С.Батхүрэл (2010) 
нар тэнцвэрт ханшийг BEER хандлагыг ашиглан тооцож байсан. Гэвч тэрхүү 
загварыг хөгжүүлснээс хойш (i) бодит ханш, худалдааны нөхцөл зэрэг загвар 
дахь гол индексүүдийг тооцох аргачлал өөрчлөгдсөн, (ii) өмнөх загварын 
зарим хувьсагчдын үр дүн онолын таамаглалтай нийцэхгүй (тухайлбал, гадаад 
цэвэр актив) байгаа тул бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг дахин томъёолох 
шаардлагатай гэж үзэв. Энэхүү судалгааны ажилд төгрөгийн бодит үйлчилж 
буй ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг сонгохдоо Монгол Улсын эдийн засгийн 
бодит нөхцөл байдалд тохирсон бөгөөд онолын таамаглалтай нийцтэй байх 
зарчмыг баримталсан.

Түүнчлэн өмнөх судалгааны ажилд авч үзээгүй боловч BEER загварын хувьд 
гол хувьсагчид болох гадаад өр, бүтээмжийн зөрүү, мөнгөний нийлүүлэлт зэрэг 
хүчин зүйлсийг загварт нэмж оруулсан, 2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн 
хямралын нөлөө, шинэчлэн тооцсон худалдааны нөхцлийг загварт тусгасан зэрэг 
нь уг судалгааны ажлын шинэлэг тал болно.

Судалгааны ажил нь үндсэн 5 бүлэгтэй. Нэгдүгээр бүлэгт, валютын ханшийн 
тэнцвэрт түвшинг тодорхойлдог олон улсын хандлагуудыг танилцуулсан. 
Хоёрдугаар бүлэгт, уг судалгаанд ашигласан тэнцвэрт ханшийн онолын хандлага 
болон тоон өгөгдлийг тодорхойлов. Гуравдугаарт, төгрөгийн бодит үйлчилж 
буй ханш болон макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн хоорондох урт 
хугацааны, тэнцвэрт хамаарлыг загварчилдаг эконометрик аргачлалуудыг 
тайлбарласан. Дараа нь дөрөвдүгээр бүлэгт, өмнө тодорхойлсон аргачлал болон 
өгөгдлүүдэд тулгуурлан төгрөгийн бодит ханшийн тэнцвэрт түвшин, гажилтыг 
үнэлсэн. Эцэст нь, судалгааны үр дүнд тулгуурлан дүгнэлт, санал боловсрууллаа.
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1. харьцангуй үнэД суурилсан ТэнцвэрТ бОДиТ ханшийн 
ханДлага

Валютын бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг эдийн засгийн суурь нөхцөл, 
байдлаас хамааруулан тодорхойлох (i) Урсгал дансанд суурилсан, (ii) 
Харьцангуй үнэд суурилсан гэсэн үндсэн 2 хандлага бий.148 Мөн Виллиамсон 
(1991) зэрэг зарим судалгааны ажилд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ гажих 
гажилтыг Ерөнхий тэнцвэрийн загвараар үнэлсэн байдаг. Энэ бүлэгт дээрх 
аргачлалуудаас судалгаанд суурь болгон ашигласан Харьцангуй үнэд суурилсан 
тэнцвэрт ханшийн хандлагын үндсэн санаа буюу BEER загварын тавилыг 
танилцуулна.

Уг хандлагаар тэнцвэрт бодит ханшийг тодорхойлохдоо нэрлэсэн ханш, 
харьцангуй үнэ болон эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн хоорондох 
хамаарлыг ашиглана. Шинжилгээг гүйцэтгэхдээ (i) валютын бодит ханшийн 
ажиглагдсан утга болон худалдан авах чадварын паритет биелж байх үеийн 
бодит ханшийн хоорондох зөрүү, (ii) валютын бодит ханш болон түүнд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хоорондох хамааралд тулгуурладаг.

1.1. худалдан авах чадварын паритет (PPP)

Валютын ханшийн тэнцвэрт түвшний тухай анхны суурь хандлага нь нэг 
үнийн хууль (LOOP)-д үндэслэсэн PPP буюу худалдан авах чадварын 
паритетийн нөхцөл юм. Уг онолыг Шведийн эдийн засагч Густав Кассель 1918 
онд үндэслэсэн. Энэхүү онолоор бодит үйлчилж буй ханш нь урт хугацаанд 
харьцангуй тогтвортой байх бол нэрлэсэн үйлчилж буй ханш нь үнийн өсөлт, 
бууралттай уялдан хэлбэлзэж байх ёстой гэж үздэг. Худалдаалагддаггүй бараа 
үйлчилгээ, тээврийн зардал, улс орнууд дахь хэрэглээний хандлагын ялгаатай 
байдал зэргээс шалтгаалан сонгодог утгаар нь PPP-ийг хэмжих, ашиглах нь 
хүндрэлтэй юм [1].

1.2 BEER загвар

BEER загвар нь тухайн нэг улсын үнийн өрсөлдөх чадварыг эдийн засгийн 
суурь үзүүлэлтүүдтэй нийцтэй байгаа эсэхийг үнэлэх боломж олгодог. Кларк, 
МакДональд нар (1998, 2000) болон Алберола нар (1999) уг загварыг анхлан 
үнэлсэн [2].

Валютын ханшийн тэнцвэрт түвшинг тооцох BEER аргачлал нь эрсдэлээр 
засварласан хүүгийн UIP (uncovered interest rate) нөхцөлд үндэслэх бөгөөд 
дараах байдалтай байна [3].

148  Онолын хандлага, эмпирик загваруудын онцлог, давуу, сул талыг Хавсралт 2-д харьцуулан харуулав.
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Энд:
~ нэрлэсэн валютын ханш;
~ нэрлэсэн хүү;
~ эрсдэлийн урамшуулал. Энд  нь цаг хугацааны хувьд хувьсах 
хэсэг болно.
~ бондын үргэлжлэх хугацаа.

(1) тэгшитгэл дэх валютын ханш болон хүүний зөрүүнээс хүлээгдэж буй 
инфляцийн зөрүүг,  хасвал:

Энд:
~ экс-анте бодит хүү;
~ валютын бодит ханшийн хүлээгдэж буй түвшин;
~ валютын бодит ханш;

Кларк, МакДональд нар -ыг улсын өрөөс дараах функциональ хамааралтай 
болохыг харуулсан байдаг.

Энд:
~ дотоодын засгийн газрын өр;
~ гадаад эдийн засгийн засгийн газрын өр.

Гадаад өртэй харьцангуйгаар дотоодын өр өсөх нь дотоод дахь эрсдэлийн 
урамшууллыг өсгөх бөгөөд энэ нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшийг 
сулруулах нөлөөтэй байна. Валютын бодит ханшийн хүлээгдэж буй түвшин 

 нь эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдээс хамаарна.

Энд:
~ гадаад худалдааны нөхцлийн индекс;
~ худалдаалдаг болон худалдаалдаггүй барааны харьцангуй үнэ бөгөөд энэ 

нь загвар дахь Баласса-Самуэлсоны нөлөөг илэрхийлнэ.
~ гадаад цэвэр актив. Эмпирик судалгааны ажлуудад уг хувьсагчийг цэвэр 

албан нөөц, банкны систем дэх гадаад цэвэр актив гэх мэт олон янзаар 
төлөөлүүлсэн байдаг.

(1)-(4) хүртэлх тэгшитгэлээс харвал BEER загварт бодит ханшийг дараах 
хувьсагчдаас хамааруулан тодорхойлдог байна.

Эмпирик судалгаанд валютын ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ зөрөх гажилтыг 
(misalignment) нийтлэг стандарт аргачлалаар дараах байдлаар тодорхойлно.
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Энд:
~ урт хугацаанд тогтвортой нөлөө бүхий эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн 

вектор;
~ дунд хугацааны нөлөөлөгч хувьсагчдын вектор, бизнесийн мөчлөгтэй 

давхцах магадлалтай.
~ богино хугацаанд нөлөөлдөг буюу шилжилтийн хувьсагчдын вектор;
~ санамсаргүй хэмжигдэхүүн;

(6) тэгшитгэлээс богино хугацааны хүчин зүйлсийг хасвал бодит ханшийн 
дунд хугацааны тэнцвэрт түвшинг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Эндээс бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилт нь 
(current misalignment):

Харин урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилт (total misalignment) 
нь эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн урт хугацааны тогтвортой түвшнээр 
тодорхойлогдсон бодит ханш болон эдийн засагт ажиглагдсан бодит ханшийн 
хоорондох зөрүү болно.

(9) тэгшитгэлийн баруун гар талаас бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт 
түвшин буюу ийг нэмж, хасвал урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 
гажих гажилт нь дунд хугацааны тэнцвэрээсээ гажих гажилт болон мөчлөг 
нөлөөллийн нийлбэр болохыг харж болно.

Эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн урт хугацааны тогтвортой түвшинг 
гол төлөв олон жилийн дундаж эсвэл Ходрик-Прескотын (HP) фильтерийг 
ашиглан тооцдог. Тодруулбал, BEER загварт бодит үйлчилж буй ханшийн дунд 
хугацааны тэнцвэрт түвшинг (5) тэгшитгэлд харуулсан үзүүлэлтүүдээс гадна 
эдийн засгийн бусад суурь хүчин зүйлсэд тулгуурлан үнэлэх ба ийнхүү үнэлсэн 
дунд хугацааны тэнцвэрт ханшийн ерөнхий чиг хандлагаар валютын бодит 
ханшийн урт хугацааны тэнцвэрт түвшинг тодорхойлно.149

Түүнчлэн тэнцвэрт ханшийн эмпирик загварууд нь бодит ханшийн тэнцвэрт 
түвшинг ямар хугацааны (дунд, урт, маш урт) хувьд тодорхойлж буйгаараа 
ялгаатай.

149  Уг судалгааны ажилд макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн урт хугацааны (коинтегрэшн) хамаарлаар 
тодорхойлогдсон ханшийг дунд хугацааны тэнцвэрт ханш (мөчлөг болон трендтэй), харин ханшийн дунд 
хугацааны тэнцвэрт түвшинг мөчлөгөөр засварласан утгыг урт хугацааны тэнцвэрт ханш (зөвхөн трендтэй) 
гэж үзсэн.
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зураг 1. Тэнцвэрт валютын бодит ханшийг тооцдог эмпирик загварууд

Эх сурвалж: Эгерт (2003) болон Кларк, МакДональд нар (1998)

Худалдан авах чадварын паритет буюу нэг үнийн хууль (LOOP) нь тэнцвэрт 
ханшийг хэт онолын үүднээс тайлбарладаг тул бараг боломжгүй буюу маш урт 
хугацааны үр дүнг харуулдаг, харин BEER загвар нь бодит ханшийн гажилтыг 
урт болон дунд хугацаанд зэрэг үнэлэх боломжийг олгодог.

2. суДалгааны өгөгДөл

BEER загварын өгөгдлийг сонгохдоо онолын болон эмпирик үндэслэл, Монгол 
Улсын хувьд тооцох бодит боломж, статистик ач холбогдол зэргийг харгалзан 
үзэв. Эмпирик судалгааны ажлуудад150 тэнцвэрт бодит ханшийг үнэлэхэд 
ашигласан дараах хувьсагчдыг уг судалгааны ажилд 2005151 оны 1 дүгээр 
улирлаас 2013 оны 3 дугаар улирлыг хүртэлх хугацааны хувьд сонгож, үнэлгээнд 
ашигласан.

Бусад хүчин зүйл тогтмол үед эдийн засгийн суурь үзүүлэлт болон валютын 
бодит ханшийн хоорондох хамаарлын суваг, хувьсагчаар төлөөлүүлж сонгосон 
үзүүлэлтүүдийн үндэслэл, тодорхойлолтыг дараах байдлаар дэлгэрэнгүй 
тайлбарлав.

150  Комарек, Мелеки нар (2005) тэнцвэрт ханшийн олон улсын судалгааны талбарт хийгдсэн эмпирик 
судалгааны ажлуудын үнэлгээндээ сонгож ашигласан үзүүлэлтүүдийг түүвэрлэн харуулсан байдаг.

151  Дотоодын бүтээмж, МУ-ын гадаад өр, Дотоодын хүүний түвшин зэрэг үзүүлэлтүүдийг 2005 оноос өмнөх 
хугацааны хувьд тооцох боломжгүй ба уг судалгааны ажилд ашигласан хувьсагчдын хугацааны цувааны 
урт хангалттай гэж үзсэн болно.



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

414

зураг 2. мөнгөний бодлогын шилжих механизм

-

-

-

J

W

J =

J =
J =

J =

Эх сурвалж: Д.Батням, Д.Ган-Очир, Tomasz Lyziak (2008)

Валютын бодит ханшид нөлөөлдөг эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийг 
бодлогын болон бодлогын бус гэж 2 ангилж авч үзсэн.



ТӨГРӨГИЙН БОДИТ ХАНШИЙН ГАЖИЛТ:
BEER ЗАГВАР

415

Б.Цэнгүүнжав,  
С.Мөнхчимэг

1 5 2

152 Эерэг (сөрөг) тэмдэг нь тайлбарлагч хувьсагч өсөхөд валютын бодит ханш чангарах (сулрах) нөлөөтэй 
болохыг илэрхийлнэ. 

хүснэгт 1. Тоон өгөгдөл

Хувьсагч Тэмдэглэгээ Судалгаанд сонгосон 
үндэслэл, нөлөөллийн суваг

Төлөөлүүлсэн 
үзүүлэлт Эх сурвалж

Валютын 
бодит ханш REER

Тэнцвэрт ханшийн онолд 
валютын нэрлэсэн ханш 

биш бодит ханшийг 
ашигладаг.

Төгрөгийн 
бодит үйлчилж 

буй ханш
Монголбанк

Макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс

Бүтээмжийн 
зөрүү
(+)151

PROD

Бүтээмжийн хувьсагч нь 
харьцангуй үнэд суурилсан 
тэнцвэрт ханшийн 
хандлагын хувьд чухал 
хувьсагчдын нэг юм.
1). PROD↑ => Цалин↑ => 
Үнэ↑ =>
 REER↑
2). PROD↑ => Э/з-ийн 
өсөлт↑ => Дотоод
 валютын эрэлт↑ => REER↑
3). PROD↑ => Э/з-ийн 
өсөлт↑ => Нийт
 эрэлт↑ => Импорт↑ => 
REER↓

Гад.бүт: 
Худалдааны 
түнш орнуудын 
жигнэсэн 
дундаж бүтээмж
Дот.бүт:
Бодит 
ДНБ/Нийт 
ажиллагчдын 
тоо

Гад.бүт: OECD
Дот.бүт: ҮСХ

Худалдааны 
нөхцөл

(+/-)
TOT

МУ-ын хувьд экспортын 
орлогын 90 орчим хувь 
нь 10 нэр төрлийн эрдэс 
бүтээгдэхүүн, түүхий 
эдээс бүрддэг, дотоодын 
хэрэглээний дийлэнх 
хэсгийг импортоор хангадаг 
тул уг хувьсагч нь ханшид 
чухал нөлөөтэй.
1). TOT↑ => Экспортын 
орлого↑ =>
 Нийт эрэлт↑ => Импорт↑ 
=> Гадаад
 валютын эрэлт↑ => REER↓
2). TOT↑ => Экспортын 
салбар↑ =>
 Хүчин зүйлс шилжилт => 
Үнэ↑ =>
 REER↑

Худалдааны 
нөхцлийн 

индекс
Монголбанк
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Гадаад цэвэр 
актив

(+)
NFA

Нийт төлбөрийн тэнцлийг 
төлөөлөх ба үндэсний 
валютад итгэх итгэлийг 
илэрхийлэх чухал үзүүлэлт 
юм.
1). NFA↑ => Валютын 
нийлүүлэлт↑ =>
 REER↑

Хадгаламжийн 
байгууллагын 
ГЦА/Нэрлэсэн 

ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Гадаад өр
(+/-) FX_DEBT

Улсын эрсдэл болон 
үндэсний валютын 
эрсдэлийг илэрхийлэх 
ба төлбөрийн тэнцлийн 
санхүүгийн дансыг 
төлөөлнө.
1). FXD↑ => Валютын орох 
урсгал↑ =>
 REER↑
2). FXD↑ => Хүү ба үндсэн 
төлбөр↑ =>
 REER↓
3). FXD↑ => Эрсдэлийн 
урамшуулал↑
 => REER↓

МУ-ын нийт 
гадаад өр20/

Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Нээлттэй 
байдлын 

зэрэг
(+/-)

OPEN

Гадаад худалдаанаас өндөр 
хамааралтай манай эдийн 
засгийн хувьд зайлшгүй 
чухал хувьсагч болно.
1). OPEN↑ => Эрсдэл↑ => 
Валютын
 нийлүүлэлт↓ => REER↓
2). OPEN↑ => Худалдаалдаг 
барааны
 үнэ↓ => Ерөнхий үнэ↓ => 
REER↓
3). OPEN↑ => Шинэ 
технологи,
 мэдлэгийн импорт↑ => 
Э/з-н өсөлт↑
 => Нийт эрэлт↑ => 
Импорт↑ => REER↓
4). OPEN↑ => Шинэ 
технологи,
 мэдлэгийн импорт↑ => 
Э/з-н өсөлт↑
 => Дот.валютын эрэлт↑ => 
REER↑

Гадаад 
худалдааны 

эргэлт/Нэрлэсэн 
ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ



ТӨГРӨГИЙН БОДИТ ХАНШИЙН ГАЖИЛТ:
BEER ЗАГВАР

417

Б.Цэнгүүнжав,  
С.Мөнхчимэг

ГШХО
(+/-) FDI

Хөгжиж буй орнуудад 
ГШХО-ын урсгал 
харьцангуй өндөр байдаг 
тул валютын ханшид 
үзүүлэх нөлөө нь хүртэл их 
байдаг.
1). FDI↑ => Валютын орох 
урсгал↑ =>
 REER↑
2). FDI↑ => Бүтээмж↑ => 
Э/з-н өсөлт↑
 => Дот.валютын эрэлт↑ => 
REER↑
3). FDI↑ => Бүтээмж↑ => 
Э/з-ийн өсөлт↑
 => Нийт эрэлт↑ => 
Импорт↑ => REER↓

ГШХО/
Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Бодлогын хувьсагчид

ЗГ-ын 
хэрэглээ152

(+/-)
G_EXP

ЗГ-ын үйл хөдлөл нь эдийн 
засагт шууд нөлөөлдөг учир 
төсвийн бодлогын хувьсагч 
бодит ханшид чухал 
нөлөөтэй.
1). GOV↑ => Нийт эрэлт↑ 
=> Хэрэглээ↑
 => Худалдаалдаггүй 
барааны эрэлт↑
 => Үнэ↑ => REER↑
2). GOV↑ => Нийт эрэлт↑ 
=> Импорт↑
 => REER↓
3). GOV↑ => Мөнгөний 
нийлүүлэлт↑ =>
 REER↓
4). GOV↑ => Төсвийн 
алдагдал↑ => Э/з
 ийн тогтворгүй байдал => 
REER↓

Нэгдсэн 
төсвийн зардал/
Нэрлэсэн ДНБ

Сангийн яам, 
ҮСХ

Дотоод, 
гадаад бодит 

хүүний 
зөрүү
(+/-)

RIRD

Уг хувьсагч нь BEER 
загварыг үндэслэж буй 
UIP нөхцлийг илэрхийлэх 
ба мөнгөний бодлогыг 
төлөөлнө.
1). RIRD↑ => Орох урсгал↑ 
=> REER↑
2). RIRD↑ (Инфляци↓) => 
Харьцангуй
 үнэ↓ => REER↓

Банк хоорондын 
бодит хүү болон 
АНУ-ын инф-

аар засварласан 
12 сартай “Li-
bor” хүүний 

зөрүү

Монголбанк, 
Блүмбэрг

 152 Монгол Улсын гадаад өрийн улирлын статистикыг 2009 оноос тооцож эхэлсэн ба 2005-2009 оны гадаад 
өрийн улирлын өгөгдлийг Төлбөрийн тэнцлийн гүйцэтгэлээс тооцсон.
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Мөнгөний 
нийлүүлэлт 

(+/-)
M2

2013 онд Монголбанк 
бодит секторыг дэмжих, 
үнийн өсөлтийг бууруулах 
зорилгоор эдийн засаг дахь 
мөнгөний нийлүүлэлтийг 
24%-иар нэмэгдүүлсэн.
1). M2↑ => Төгрөгийн 
илүүдэл => REER↓
2). M2↑ => Нийт эрэлт↑ => 
Импорт↑ =>
 REER↓
3). M2↑ => Нийт эрэлт↑ => 
Үнэ↑ =>
 REER↑

М2 мөнгө/
Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Зээл
(+/-) LOAN

Мөнгөний 
нийлүүлэлттэй 
ижил сувгаар 
нөлөөлнө.

Зээлийн өрийн 
үлдэгдэл/

Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Хүчин зүйлс хоорондын урт хугацааны хамаарлыг бодитой үнэлэх зорилгоор 
үзүүлэлт тус бүрийн хувьд улирлын нөлөөг арилгах (SA) шаардлагатай эсэхийг 
CensusX12 тестээр шалгахад бодит ханш, дотоод, гадаадын хөдөлмөрийн 
бүтээмж, экспорт болон импортын үнийн индекс, мөнгөний нийлүүлэлт, 
зээлийн өрийн үлдэгдэл, бодит ДНБ гэсэн хувьсагчид улирлын нөлөөтэй, бусад 
хувьсагчид улирлын нөлөөгүй байна.

Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш болон эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн 
хоорондох урт хугацааны коинтегрэшн хамаарлыг үнэлэхдээ хувьсагчдын 
тогтворжилтыг шалгах шаардлагатай. Судалгаанд авч үзсэн хувьсагчдын нэгж 
язгуурын тестийн үр дүнг Хүснэгт 2-т153 харуулав.
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хүснэгт 2. нэгж язгуурын тест (ADF test)

хувьсагч эрэмбэ Тестийн критик утга T-stat Тайлбар1% 5%
0 -4.243644 -3.544284 -2.807100 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -5.666012 Тогтворжсон (1%)
0 -3.639407 -2.951125 -1.925454 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -6.292938 Тогтворжсон (1%)
0 -3.639407 -2.951125 -2.211227 Тогтворжоогүй
1 -4.262735 -3.552973 -5.388505 Тогтворжсон (1%)
0 -4.252879 -3.548490 -2.783299 Тогтворжоогүй
1 -4.284580 -3.562882 -5.207639 Тогтворжсон (1%)
0 -4.243644 -3.544284 -3.607148 Тогтворжсон (5%)
1 -3.661661 -2.960411 -4.970168 Тогтворжсон (1%)
0 -3.639407 -2.951125 -2.544032 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -6.342852 Тогтворжсон (1%)
0 -2.636901 -1.951332 2.549573 Тогтворжоогүй
1 -3.646342 -2.954021 -7.076985 Тогтворжсон (1%)
0 -4.356068 -3.595026 -4.898328 Тогтворжсон (1%)
1 -2.650145 -1.953381 -2.134613 Тогтворжсон (5%)
0 -2.636901 -1.951332 -0.678580 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -9.927817 Тогтворжсон (1%)
0 -3.661661 -2.960411 -1.825052 Тогтворжоогүй
1 -2.641672 -1.952066 -9.561020 Тогтворжсон (1%)
0 -2.634731 -1.951000 -2.722796 Тогтворжсон (1%)
1 -2.634731 -1.951000 -14.88794 Тогтворжсон (1%)
0 -4.339330 -3.587527 -3.365204 Тогтворжоогүй
1 -2.644302 -1.952473 -5.070619 Тогтворжсон (1%)
0 -2.634731 -1.951000 0.656467 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -6.663966 Тогтворжсон (1%)
0 -2.632688 -1.950687 2.400433 Тогтворжоогүй
1 -3.639407 -2.951125 -6.008496 Тогтворжсон (1%)
0 -4.243644 -3.544284 -2.048195 Тогтворжоогүй
1 -3.639407 -2.951125 -9.096911 Тогтворжсон (1%)

Эх сурвалж: Тестийн үр дүн

Нэгж язгуурын тестийн үр дүнгээс харахад нээлттэй байдлын зэрэг, импортын 
үнийн индекс, төсвийн тэнцэл гэсэн хувьсагчид тогтвортой буюу I(0), бусад 
үзүүлэлтүүд тогтворгүй буюу I(1) процесс байв (Хүснэгт 2). Загварын гол 
хувьсагчдын нэг болох худалдааны нөхцлийн индекс тогтвортой байсан тул 
эмпирик шинжилгээнд экспортын болон импортын үнийн индексийг салгаж авч 
үзсэн болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.
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3. экОнОмеТрик үнэлгээний арга зүй

Аливаа үзүүлэлтүүдийн хоорондох урт хугацааны хамаарлыг тогтооход (i) Энгле-
Гранжерийн коинтегрэшн, (ii) Хугацааны хожимдлоор тархсан авторегрессив загвар 
(ARDL), (iii) Йохансений коинтегрэшн гэсэн үндсэн 3 аргыг ашигладаг.154 Энэхүү 
судалгааны ажилд сонгосон бүх хувьсагч 1 дүгээр эрэмбийн интеграцчилагдах 
процесс байгаа тул ARDL загварыг үнэлэх шаардлагагүй гэж үзэв.

5.1 Энгле-Гранжерийн коинтегрэшн

Энгле, Гранжер нар (1987) зөвхөн нэгэн зэрэг I(1) процесс155 байдаг 2 хувьсагчийн 
хоорондох урт хугацааны хамаарлыг тогтоох аргачлалыг боловсруулсан. 
Уг аргачлалын дагуу (i) хувьсагчдын хоорондох урт хугацааны хамаарлыг 
энгийн регресс ашиглан үнэлнэ, (ii) дээрх үнэлгээний үлдэгдэл түвшин дээрээ 
тогтвортой байгаа эсэхийг тодорхой тестээр шалгах ба үнэлгээний үлдэгдэл 
санамсаргүй хэмжигдэхүүн түвшин дээрээ тогтвортой байгаа тохиолдолд урт 
хугацааны хамааралтай гэж үздэг. Тиймээс зарим судлаачид уг аргачлалыг 2 шатат 
коинтегрэшн тест гэж нэрлэдэг бөгөөд хамгийн том сул тал нь тайлбарлагч бүх 
хувьсагчийг экзоген хэмээн таамагладагт оршино [4].
Нэгдүгээр эрэмбийн интеграцчилагдах үзүүлэлтүүдийн хоорондох урт хугацааны 
тэнцвэрт хамаарлыг дараах хэлбэрээр үнэлнэ.

Үүний дараа дээрх тэгшитгэлийн үлдэгдлийг салган авч шинэ цуваа үүсгэн 
стационарь эсэхийг тогтоох ба үлдэгдэл нь стационарь байгаа тохиолдолд 
үзүүлэлтүүдийг урт хугацааны хамааралтай гэж үзнэ. Үлдэгдлийн стационарь 
эсэхийг шалгахдаа өргөтгөсөн “Dickey-Fuller”-ийн тестийг ашиглаж болно. Уг 
тест нь үлдэгдлийн хувьд дараах тэгшитгэлийг үнэлдэг.

Хэрэв  байвал үлдэгдлийн цуваа стационарь буюу үзүүлэлтүүд урт 
хугацааны тэнцвэрт хамааралтай байна. (11) болон (12) тэгшитгэлийг нэгтгэн 
дараах алдаа засварлах загварыг томьёолох боломжтой ба уг загвар нь хувьсагчдын 
хоорондох урт, богино хугацааны хамаарлыг зэрэг харуулдгаараа давуу талтай.

Энд:  нь (1) тэгшитгэлд өгөгдсөн коинтеграцчилагдах векторын параметр;  нь 
цагаан шуугиан процесс;  болон  нь параметрууд болно.

154  Эдгээр аргачлалуудын давуу болон сул талыг Хавсралт 4-д харуулсан болно.
155  Нэгдүгээр эрэмбийн интеграцчилагдах процесс буюу тухайн хувьсагчаас нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар 

авахад тогтворждог гэсэн үг.
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3.2. Йохансений коинтегрэшн

Нэг тэгшитгэлт загварууд нь эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн валютын бодит 
ханшид үзүүлэх нэг чигт нөлөөллийг харуулдаг. Гэвч эдийн засаг дахь үзүүлэлтүүд 
нь нэг биш олон талт хамааралтай байдаг учир аливаа шинжилгээг бодитойгоор 
гүйцэтгэхдээ системт загварыг ашиглах нь илүү оновчтой байдаг. Үзүүлэлтүүдийн 
хоорондох коинтегрэшн хамаарлыг VAR загвараар шалгах хэд хэдэн тестийг санал 
болгосон байдаг.

• Сток, Ватсон нар (1988) үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тулгуурласан 
энгийн тренд тестийг дэвшүүлсэн бол Йохансен (1988, 1991, 1992a, 1994, 
1996b)  болон -ийн хоорондох каноник хамааралд суурилдаг, 
хамгийн их үнэний хувь бүхий аргыг ашигладаг тестийг санал болгосон.

• Харин Бевлий, Юанг нар (1995), Юанг, Бевлий нар (1996)   болон 
-ийн хоорондох каноник хамааралд тулгуурлан коинтегрэшн хамаарлыг 
үнэлсэн.

• Хамгийн сүүлд Хюбрик, Люткфол, Сайконен нар (2001) системт 
коинтегрэшний тестийг хөгжүүлээд байна [5].

Эдгээрээс хамгийн өргөн ашиглагддаг нь Йохансений коинтегрэшн юм. Түүнчлэн 
тэнцвэрт ханшийн судалгааны талбар, ялангуяа BEER загварын гол төлөөлөгч 
болох Кларк, МакДональд нар (1999), Клостерман, Шнадт нар (2000) бодит 
ханшийн тэнцвэрт түвшинг Йохансений коинтегрэшнд тулгуурлан Вектор Алдаа 
Засварлах загвараар (VECM) үнэлсэн байдаг [6].

 -хэмжээст  процессийг ерөнхий VAR загвараар дараах хэлбэрт бичиж болно 
[5].

Энд:
~ тогтмол гэж таамаглана.
~ тогтмол хэсэг, шугаман тренд, улирлын дамми, шокын дамми зэргийг 

агуулсан  детерминистек вектор;
~ тэг дундажтай,  ковариацтай -хэмжээст нормаль тархалттай 
санамсаргүй хэмжигдэхүүн;
~   хэмжээст параметрийн матриц;
~   хэмжээст параметрийн матриц;

Йохансен (1991) Энгле-Гранжерийн I(1) хувьсагчдын хоорондох коинтегрэшн 
хамаарлыг вектор авторегрессив хэлбэрт илэрхийлж, баталсан. Ийнхүү VAR 
хэлбэрээр илэрхийлэхийн тулд  байх  ранг бүхий 
болон -ийн  хэмжээстэй  болон  гэсэн ортогналь хэсгийг нэмж 
тодорхойлох шаардлагатай.

Багасгасан рангтай буюу  байдаг (  нь  вектор дахь хувьсагчдын тоо)  
-параметрийг дараах байдлаар богино болон урт хугацааны хэсэгт задалж болдог.
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Энд:
 ~ харгалзан богино болон урт хугацааны параметруудын матриц;

Энэ тохиолдолд  болон  -ийг I(0) байлгах анхдагч 
тархалтыг зааж өгч болно. Уг процессийг дараах байдлаар илэрхийлнэ.

Энд:  байна. Тиймээс  нь  -урт хугацааны вектор бүхий 
коинтеграцчилагдах I(1) процесс юм.
(15) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх багасгасан рангийн нөхцлийн хувьд,  
процесс нь дараах хураангуй хэлбэрийн алдаа засварлах хэсэгтэй байна.

Энд:

~ параметрууд нь чөлөөтэй хувьсаж болно [7].

Йохансен эдгээр каноник хамаарал болон -матрицын багасгасан рангийн ач 
холбогдолтой байдлыг шалгадаг “Trace” болон “Maximum Eigenvalue” гэсэн 
тестүүдийг санал болгосон [8].

Энд:
~ өгөгдлийн хугацааны урт;

  ~ i дэх хамгийн хүчтэй каноник хамаарал;
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4. эмПирик шинжилгээний үр Дүн

Энэ хэсэгт нэгдүгээрт, хувьсагчдын хоорондох урт хугацааны хамаарлыг үнэлдэг 
эконометрик аргачлалуудын тусламжтайгаар төгрөгийн бодит үйлчилж буй 
ханшийн тэнцвэрт түвшинг үнэлнэ. Хоёрдугаарт, тэнцвэрт ханшийн үнэлгээний 
үр дүнд тулгуурлан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн урт болон дунд 
хугацааны тэнцвэрээсээ гажих гажилтыг тодорхойлно.

Тэнцвэрт бодит ханшийн загварыг танилцуулахаас өмнө 2009 оноос хойш бодит 
ханшийн өөрчлөлтийг бүрэлдэхүүнээр нь авч үзье.

зураг 3. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн өөрчлөлтийн бүтэц

Эх сурвалж: Монголбанк

Зураг 3-т харуулсанчлан сүүлийн 
жилүүдэд төгрөгийн бодит 
ханшийн өөрчлөлтөд дотоодын 
үнийн нөлөө хүчтэй нөлөөтэй 
байсан тул тэнцвэрт бодит 
ханшийн загварт мөнгөний хүчин 
зүйлс давамгайлж байна. Гэвч 
2013 оны 3 дугаар улиралд бодит 
ханш нэрлэсэн ханшийн уналтаас 
шалтгаалан суларсан нь бодит 
ханшийг тэнцвэрт түвшнээсээ 
гажсаныг илтгэнэ.

2013 оны 4 дүгээр улиралд 
бодит ханш эргэн чангарч, 
гажилт тодорхой хэмжээгээр 
засварлагдсан гэж хэлж болохоор 
байна.

4.1. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн тэнцвэрт түвшин

(6) тэгшитгэлийг өмнөх бүлэгт танилцуулсан коинтегрэшн үнэлгээний 2 
эконометрик аргачлалаар үнэлхэд дараах үр дүн гарсан болно.
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хүснэгт 3. коинтегрэшн тестийн үр дүн

хамааран хувьсагч: REER
Тайлбарлагч хувьсагчид: энгле-гранжер йохансен

0.377075*** 0.498517***
0.125135*** 0.105018***
0.190664*** 0.075528***
-0.352262*** -0.415821***
-0.345020*** -0.398968***
0.151024*** 0.825233***

-0.230309***
-0.086302*** -0.185570***
0.121903*** 0.032885
-0.143898** -0.076773***
0.063123** 0.138659***

-0.121536*** -0.170028***
Серийн корреляцитай эсэх 
(LM test) 0.3737

Хэвийн тархалттай эсэх 
(Jarque-Bera) 2.218491

Хетероскедастик үүссэн эсэх 
(Breusch-Pagan-Godfrey) 0.1885 0.3958

Тэмдэглэл: *, **, *** харгалзан 90%, 95%, 99%-ийн ач холбогдлын түвшинд 
нөлөөтэй болохыг илэрхийлнэ.

[] хаалтан доторх тоо нь t-stat-ыг илэрхийлнэ.

Эмпирик шинжилгээнд нийт 15 тайлбарлагч хувьсагч авч үзсэнээс үнэлгээний 
үр дүнд төгрөгийн бодит ханшид (i) экспортын үнийн индекс, (ii) ГШХО, 
(iii) Гадаад нийт өр, (iv) гадаад, дотоод бодит хүүний зөрүү, (v) зээлийн 
өрийн үлдэгдэл, (vi) бодит ДНБ, (vii) Засгийн газрын зардал гэсэн хувьсагчид 
нөлөөтэй байв. Эдгээр үзүүлэлтүүдийн динамикийг Хавсралт 3-т харуулсан ба 
хувьсагчдын аль суваг нь давамгайлж төгрөгийн бодит ханшийг чангаруулах/
сулруулах чиглэлд нөлөөлж буйг өмнөх бүлгээс харах боломжтой.

Эмпирик шинжилгээний үр дүнд гадаад, дотоодын бодит хүүний зөрүү 
бодит ханшид сөрөг нөлөөтэй гарсан нь инфляцийн нөлөө нэрлэсэн хүүний 
нөлөөнөөс давамгайлж буйг илэрхийлнэ. Түүнчлэн төлбөрийн тэнцлийн 
хөрөнгө, санхүүгийн дансыг төлөөлөх үндсэн 2 данс болох ГШХО, гадаад 
өрийн үзүүлэлтүүд гадаад цэвэр активаас илүүтэй бодит ханшийн өөрчлөлтийг 
тайлбарладаг болох нь харагдсан.

Йохансений болон Энгле-Гранжерийн коинтегрэшн тестүүдийн үр дүн, 
хувьсагчдын өмнөх коэффициентууд хоорондоо нийцтэй байна.156 Дээрх 2 аргаар 
тооцсон төгрөгийн бодит ханшийн урт болон дунд хугацааны тэнцвэрт түвшинг 

156  2010 онд хийгдсэн Д.Ган-Очир, Б.Оюунбаатар нарын ажлаас гадна 2010 онд Монголбанкны ВЭЗГ- ын 
эдийн засагч С.Батхүрэл тэнцвэрт ханшийг тодорхойлсон байдаг ба уг судалгааны ажлын үр дүнг 
тэдгээрийн үр дүнтэй Хавсралт 4-т товч харьцуулав.
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дундажлан загварын алдааны интервалд (2 сигма) байгуулан дараах байдлаар 
харуулав.

зураг 4. Дунд хугацааны тэнцвэрт 
түвшин

зураг 5. урт хугацааны тэнцвэрт 
түвшин

Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал

Тэмдэглэл: Валютын зах нь муу хөгжсөн улсуудын хувьд хэлцлийн зардал, тодорхой бус байдал, 
зах зээлийн үр ашиггүй байдал зэргээс шалтгаалан тэнцвэрт ханшийг цэгэн үнэлгээгээр бүрэн 
тодорхойлох боломжгүй гэж үздэг ба тэнцвэрт ханш тодорхой интервалд тодорхойлдог. 
Ингэхдээ ихэвчлэн хэд хэдэн төрлийн TAR (Threshold Autoregression) загварыг ашигласан байдаг. 
Энэхүү судалгааны ажилд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг Зураг 4 ба Зураг 5-д харуулсанчлан 
2 сигма алдааны интервалд буюу 95 хувийн итгэх завсарт тодорхойлсон нь дээрхтэй төстэй 
бөгөөд эконометрик загвараар загварчлах боломжгүй, төгс биш зах зээлийн шинж чанарыг 
харгалзан үзсэн гэж ойлгож болно.

Дунд болон урт хугацааны тэнцвэрт түвшний үнэлгээнээс 2008 оны эцэст илүү 
үнэлэгдэж байсан төгрөгийн бодит ханш 2009 оны эцэс гэхэд дутуу үнэлэгдсэн 
ба 2010 оноос 2012 оныг хүртэлх 3 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө илүү 
үнэлэгдэх хандлагатай байсан бол 2013 оны эцэст огцом сулран дутуу үнэлэгдсэн 
гэсэн мөчлөг ажиглагдаж байна.

4.2. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн гажилт

Коинтегрэшн хамааралд тулгуурлан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн 
дунд157 болон урт158 хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилтыг 
тодорхойлох боломжтой. Уг судалгаанд авч үзсэн 2 коинтегрэшн аргачлал болон 
аргачлал тус бүрийн алдаагаар жигнэж дундажласан төгрөгийн бодит ханшийн 
тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан гажилтыг 95 хувийн итгэх интервалд байгуулан, 
дараах байдлаар харуулав.

157  Дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ хазайх хазайлт (current misalignment) гэдэг нь төгрөгийн бодит 
үйлчилж буй ханшийн ажиглагдсан утга болон дунд хугацааны тэнцвэр буюу коинтегрэшн аргачлалуудаар 
загварчилсан утгын хоорондох зөрүү юм.

158  Урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ хазайх хазайлт (total misalignment) гэдэг нь төгрөгийн бодит үйлчилж 
буй ханшийн ажиглагдсан утга болон коинтегрэшн аргачлалуудаар загварчилсан бодит ханшаас Ходрик-
Прескот фильтерээр салгасан трендийн хоорондох зөрүү юм.
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зураг 6. Төгрөгийн бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан 
гажилт22

Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал

Төгрөгийн бодит ханшийн 
жигнэсэн дундаж гажилтаас харахад 
2005-2013 оны хооронд төгрөгийн 
бодит ханш нь дунд хугацааны 
тэнцвэрт түвшний цэгэн үнэлгээнээс 
илүү үнэлэгдэж ирсэн утгуудын 
дундаж 3.6 хувь, дутуу үнэлэгдэж 
ирсэн утгуудын дундаж 4.0 хувь байна 
(Зураг 6).

2008 оны 4 дүгээр улиралд 
төгрөгийн бодит ханш дунд хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ хамгийн ихээр 
буюу 5-17 хувиар илүү үнэлэгдсэн 
байна. Харин 2009 оны 4 дүгээр 
улиралд төгрөгийн бодит ханш дунд 
хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 
хамгийн ихээр буюу 5-14 хувиар 
дутуу үнэлэгдэж байв (Зураг 6).

2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар дунд хугацааны тэнцвэрээсээ 0-9 хувиар 
дутуу үнэлэгдсэн гэж гарсан нь бодит ханш дунд хугацааны тэнцвэрт түвшиндээ 
байгаа болохыг харуулж байна. Мөн бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт 
түвшин нь бодит ханш макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлстэй хэр нийцтэй 
байгааг илэрхийлнэ.
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зураг 7. Төгрөгийн бодит ханшийн урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилт

Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал

Харин төгрөгийн бодит ханшийн 
урт хугацааны тэнцвэрт түвшний 
үнэлгээнээс 2005-2013 оны хооронд 
төгрөгийн бодит ханш урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ илүү үнэлэгдэж 
ирсэн утгуудын дундаж 6.0 хувь, дутуу 
үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 5.5 
хувь байна (Зураг 7).

Төгрөгийн бодит ханш нь урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ хамгийн ихдээ 
2008 оны 3 дугаар улиралд 10-22 хувиар 
илүү, 2009 оны 4 дүгээр улиралд 8-17 
хувиар дутуу үнэлэгдэж байв (Зураг 7).

2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үед бодит ханшийн гажилт 
хамгийн их хэлбэлзэлтэй байсан. Тухайлбал, бодит ханш 2008 онд огцом чангарч 
илүү үнэлэгдэж байсан бол 2009 онд огцом суларч дутуу үнэлэгдэж байв. 
Харин хямралаас хойш буюу 2010-2012 онуудад бодит ханш ерөнхийдөө илүү 
үнэлэгдэх хандлагатай байсан нь 2013 онд мөчлөгийн нөлөөгөөр урт хугацааны 
тэнцвэрээсээ дутуу үнэлэгдээд байна. 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар бодит 
ханш урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 4-11 хувиар дутуу үнэлэгдээд байна.

Уг талбарт хийгдсэн судалгааны ажлуудад бодит ханш дутуу үнэлэгдэх нь 
импортыг хумих, экспортыг дэмжих нөлөөтэй болохыг тэмдэглэсэн байдаг хэдий 
ч ерөнхийдөө бодит ханшийг тэнцвэрт түвшинд нь хадгалахыг зөвлөсөн байдаг.
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Энэхүү судалгаагаар төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн тэнцвэрт түвшин, 
түүнд тулгуурласан бодит ханшийн гажилтыг харьцангуй үнэд суурилсан 
хандлага буюу BEER загвараар тооцлоо.

Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн өөрчлөлтөд дотоодын үнийн түвшин 
хүчтэй нөлөөлдөг тул бодит ханшид мөнгөний бодлогын хувьсагчдын (бодит 
хүүний зөрүү, мөнгөний нийлүүлэлт) нөлөө өндөр болох нь загвараар батлагдсан. 
Үнэлгээний үр дүнд мөнгөний нийлүүлэлт бодит ханшийг чангаруулах нөлөөтэй 
гарсан нь мөнгөний нийлүүлэлтийн хувьд үнийн суваг давамгайлж буйг харуулж 
байна.

Харин гадаад валютын урсгал, валютын нөөцийг төлөөлүүлэн гадаад цэвэр 
актив, гадаад өрийн ГШХО зэрэг үзүүлэлтүүдийг авсан боловч ГШХО-ын 
хувьсагч нь бодит ханшийг илүүтэйгээр тайлбарлаж байсан. Мөн дотоодын 
хөдөлмөрийн бүтээмж, худалдааны нөхцөл, нээлттэй байдлын зэрэг гэсэн 
хувьсагчид бодит ханшид нөлөөтэй болох нь харагдсан.

Тэнцвэрт ханшийн шинжилгээг гүйцэтгэхдээ эконометрик аргачлалуудыг 
ашигласан ба тэнцвэрт бодит ханшийг эдгээр 2 аргачлалын алдаагаар жигнэж 
дундажласан үр дүнг загваруудын 2 сигма алдааны интервалд байгуулах замаар 
95 хувийн итгэх түвшинд тэнцвэрт ханшийг тодорхойлсон. Харин тэнцвэрт 
бодит ханшийн цэгэн үнэлгээний үр дүнгээс дараах хандлагуудыг харж болно. 
Үүнд:

• 2005-2013 оны хооронд төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш дунд (урт) 
хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ илүү үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 3.6 
хувь (6.0 хувь), харин дутуу үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 4.0 хувь 
(5.5 хувь) байна. Харин төгрөгийн бодит ханшийн дунд (урт) хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан бүх утгын дундаж 0.4 хувь (-0.4 хувь) байгаа нь 
хугацааны туршид төгрөгийн бодит ханш ерөнхийдөө тэнцвэрийнхээ орчим 
хэлбэлзэж байсныг илэрхийлнэ.

• 2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үед төгрөгийн бодит ханшийн 
гажилт хамгийн өндөр бөгөөд хамгийн их хэлбэлзэлтэй байв. Хямралын 
эхний үе буюу 2008 оны 3-4 дүгээр улиралд бодит ханш дунд (урт) 
хугацааны тэнцвэрээсээ 5-17 хувиар (10-22 хувиар) илүү үнэлэгдсэн байсан 
бол 2009 оны 4 дүгээр улиралд огцом суларч, 5-14 хувиар (8-17 хувиар) 
дутуу үнэлэгдсэн байна.

• 2010-2012 онуудад төгрөгийн бодит ханш дунд болон урт хугацааны 
тэнцвэрээсээ илүү үнэлэгдэх хандлагатай байсан импортыг урамшуулах 
чиглэлд үйлчилж байсан байна.
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• Харин 2013 оны 3 дугаар улиралд төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 
огцом суларсанаар бодит ханш дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 4-12 
хувиар, урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 6-14 хувиар тус тус дутуу 
үнэлэгдэж, тэнцвэрт түвшний интервалаасаа гарсан ба энэ нь 2009 оны 4 
дүгээр улирлын гажилттай ойролцоо дүнтэй байв. 2014 оны 4 дүгээр улиралд 
эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдан гажилт харьцангуйгаар засварлагдах 
хандлагатай боловч тэнцвэр бүрэн хангагдаагүй хэвээр байна.

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

• Ханшийн гажилтын зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь тухайн загварын алдаа болон 
улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамааран тодорхойлогдох ба тодорхой 
бэнчмарк түвшин гэж байхгүй. Иймд, нэгдүгээрт загварыг сайжруулж, 
альтернатив хувилбаруудаар үнэлэх шаардлагатай. Тухайлбал, бодит 
ханшийн тэнцвэрт түвшин, түүнд тулгуурласан гажилтын тооцоог ОУВС-
аас сүүлд хөгжүүлсэн урсгал дансанд суурилсан хандлагаар давхар тооцох 
замаар үр дүнг харьцуулах.

• Макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн төсөөлөлд суурилан, уг 
аргачлалын дагуу ирээдүйн бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг тогтмол 
тооцож, бодлогын шийдвэр гаргалтад харгалзан үздэг байх.
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хавсралТ

хавсралт 1. бодит ханшийн гажилт ба макро эдийн засаг дахь нөлөө: 
судлагдсан байдал

Судалгааны 
ажил Түүвэр Макро э/з-ийн 

үзүүлэлт
Бодит ханшийн 

хэмжүүр
Аргазүй, 
аргачлал Э/з-ийн нөлөө

Коттани, 
Кавалло, Хан 

нар (1990)

Хөгжиж буй 
24 улс

(1960-83)

Э/з-ийн өсөлт, 
ХО-т, ICOR, 

Экспорт, ХАА

REER гажилт: PPP 
болон Загвар
REER тогтворгүй 
байдал: REER-ийн 
вариацын коэф

Хөлгөн 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Доллар (1992)
Хөгжиж буй 

95 улс
(1976-85)

Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Хөлгөн 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Гура, Греннес 
нар (1993)

ССА-ын 33 
улс

(1972-87)

Э/з-ийн өсөлт, 
Экспорт, 

Импорт, ХО-т, 
Хадгаламж

REER гажилт: PPP, 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Панел ба 
холимог 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Истэрли 
(1993)

51 улс
(1970-85) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Хөлгөн 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар

Истэрли, 
Луйза, 

Монтиел нар 
(1997)

81 улс
(1960-93) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Панел 
өгөгдөл, 

Моментын 
арга

[Сөрөг] – Загвар

Разин, 
Коллинс нар 

(1999)

93 улс
(1975-92) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Панел 
өгөгдөл, 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Домач, 
Шабси нар 

(1999)

Арабын 4 
улс: Эгипт, 

Йордан, 
Морокко, 

Тунис
(1970-1996)

Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт бодит 
ханшийн зах зээл 
дээр ажиглагдсан 
бодит ханшаас хазайх 
хазайлт

3 шатат 
ХБКА

1970-1990 оны 
хоорондох 
валютын 
ханшийн алдаатай 
бодлогоос 
шалтгаалан бий 
болсон бодит 
ханшийн гажилт 
нь э/з-т сөрөг 
нөлөө үзүүлсэн.

Истэрли 
(2001)

70 улс
(1960-99) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Түүвэр 
судалгаа

[Сөрөг] – 
Ханшийн зөрүү, 
Загвар

Блийни, 
Грийнвей нар 

(2001)

ССА-ын 14 
улс

(1980-95)

Э/з-ийн өсөлт, 
Дотоодын ХО-т

REER гажилт: Загвар
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Панел 
өгөгдөл, 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

[Сөрөг] – Загвар
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Луйза, 
Фахнзилбер, 
Калдерон нар 

(2004)

78 улс
(1960-2000) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Панел 
өгөгдөл, 

Моментын 
арга

[Сөрөг] – Загвар

Хаусман, 
Притчет, 

Родрик нар 
(2004)

110 улс
(1950-99)

Э/з-ийн 
өсөлтийн хурд REER гажилт: PPP Пробит 

загвар
[Сөрөг] – REER-
ийн гажилт

Истэрли 
(2004)

8 улс
(1960-2000) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Ханшийн зөрүү, 
Загвар

Панел 
өгөгдлийн 
шинжилгээ

[Сөрөг] – 
Ханшийн зөрүү, 
Загвар

Агуэрра, 
Калдерон нар 

(2005)

60 улс
(1965-2003) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт бодит ханш 
болон зах зээл дээр 
ажиглагдсан бодит 
ханшийн зөрүү

Панел болон 
хугацааны 
цувааны 

коинтегрэшн 
аргачлал

Гажилт нь э/з-
ийн өсөлтөд 
шугаман бус сөрөг 
нөлөөтэй.

Монтиэл, 
Сервен нар 

(2008)

94 улс
(1975-2005)

Хадгаламж, э/з-
ийн өсөлт

REER гажилт: 
Загвараар 
тодорхойлсон ханш 
болон зах зээл дээрх 
ханшийн зөрүү

Урсгал 
дансны 
хугацаа 

хоорондын 
загвар

Сул үнэлэгдсэн 
ханш нь 
хадгаламж болон 
э/з-ийн өсөлт-
ийг дэмжихгүй. 
Их хэмжээний 
урсгал дансны 
илүүдэлтэй улсад 
л дээрх суваг 
ажиглагдана.

Родрик (2008) 184 улс
(1950-2004) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Ханшийн дутуу 
үнэлэгдэх индекс

Панел 
шинжилгээ, 

Нээлттэй 
жижиг э/з-

ийн рекурсив 
загвар

Хөгжиж буй орны 
хувьд ханш дутуу 
үнэлэгдэх нь 
э/з-ний өсөлтийг 
дэмждэг.

Элбадави, 
Калтани, 
Сото нар 

(2009)

Саб-
Сахарын 

Африкийн 
83 улс

(1970-2004)

Экспорт, э/з-ийн 
өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Алдаа 
засварлах 

загвар

Илүү үнэлэгдсэн 
ханш нь экспортын 
төрөлжилт 
болон э/з-ийн 
өсөлтөд сөрөг 
нөлөөтэй бол 
дутуу үнэлгэдсэн 
ханш нь эдгээр 
үзүүлэлтэд эерэг 
нөлөөтэй.

Саленаве 
(2010)

G-20-ийн 
орнууд

(1980-2006)
Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Панел 
коинтегрэшн

Бодит ханшийн 
гажилт нь э/з-
ийн өсөлтийг 
сааруулдаг.

Рапетти, 
Скотт, Разми 

нар (2011)

Хөгжингүй 
ба хөгжиж 
буй улсууд
(1950-2004)

Э/з-ийн өсөлт
REER гажилт: 
Ханшийн дутуу 
үнэлэгдэх индекс

Панел 
өгөгдлийн 

шинжилгээ: 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

Хөгжингүй 
оронтой 
харьцуулахад 
хөгжиж буй 
улсын бодит ханш 
дутуу үнэлэгдэх 
нь эдийн засгийн 
өсөлтөд илүү эерэг 
нөлөөтэй.



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

436

Тулабое 
(2011)

Хөгжиж буй 
33 улс

Нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Хөлгөн 
өгөгдлийн 

шинжилгээ, 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

Бодит ханшийн 
дундаж гажилт нь 
э/з-ийн өсөлтөд 
сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг.

Тэмдэглэл: PPP ~ Худалдан авах чадварын паритетэд суурилсан аргачлал
 ССА ~ Саб-Сахарын Африк
 Загвар ~ Валютын ханшид нөлөөлөгч суурь хүчин зүйлсэд суурилсан загвар
 Ханшийн зөрүү ~ Валютын захын ханш болон Төв банкны албан ханшийн зөрүүнд суурилсан 
аргачлал
 [Сөрөг] ~ Сонгож, судалсан макро эдийн засгийн үзүүлэлтэд бодит ханшийн гажилт сөрөг
 нөлөө үзүүлдэг болохыг тус тус илэрхийлнэ.

хавсралт 2. Тэнцвэрт валютын бодит ханшийг тооцох хандлагууд

Тэнвэрт ханшийн 
хандлагууд Давуу тал Сул тал

Харьцангуй үнэд 
суурилсан хандлага

- PPP загвар

• Тэнцвэрт ханшийн талаарх 
анхдагч суурь хандлага ба 
бусад хандлага үүнээс санаа авч 
хөгжсөн байдаг.

• Панел өгөгдлийн аргачлал 
ашигладаг учир ханшийн 
үнэлгээнд илүү тохиромжтой.

• Улсуудын хооронд нэг 
үнийн хууль биелэх нь 
хэтэрхий онолын ойлголт 
учир бодит байдал дээр уг 
хандлагын хэрэглээ маш 
бага.

Харьцангуй үнэд 
суурилсан хандлага

- BEER загвар

• Эдийн засгийн гадаад, дотоод 
суурь хүчин зүйлсийг нэгтгэн 
авч үздэг.

• Үнэлгээний аргачлал энгийн, 
хялбар.

• Валютын ханшийн урт болон 
дунд хугацааны тэнцвэрээс 
хазайх гажилтыг зэрэг үнэлдэг.

• Бодит ханшийн гажилтыг 
тооцохдоо HP фильтер 
зэрэг энгийн техник 
ашигладаг.

• Тэнцвэрт ханшийн цэгэн 
үнэлгээ хийдэг буюу зах 
зээлд хэлцлийн зардал 
байхгүй гэж үздэг.

Урсгал дансанд 
суурилсан хандлага

• Бодит ханшийн гажилтыг 
урсгал дансны гажилттай шууд 
холбож өгсөнөөрөө илүү ач 
холбогдолтой.

• Сүүлийн жилүүдэд ОУ-
ын судалгаануудад өргөн 
ашиглагдаж байна.

• Үнэлгээ хийхийн тулд 
импортын мэдрэмж зэрэг 
МУ-ын хувьд тооцоход 
хүндрэлтэй зарим нэг 
үзүүлэлтийг ашигладаг ба 
гол төлөв хувьсагчуудын 
урт хугацааны төсөөлөлд 
суурилдаг.

• Ханшийг шугаман гэж 
үзэн тэнцвэрт ханшийн 
цэгэн үнэлгээ хийдэг.
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хавсралт 3. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлс
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хавсралт 4. му-ын хувьд хийгдсэн судалгааны ажлуудын харьцуулсан үр 
дүн

хамааран хувьсагч: 

Тайлбарлагч 
хувьсагчид:

Д.Ган-Очир, 
Б.Оюунбаатар (2010)
DOLS, ARDL, JOH

С.Батхүрэл (2010)
ARDL

Б.Цэнгүүнжав, 
С.Мөнхчимэг  (2014)

EG, JOH
--- Эерэг Эерэг
--- --- Эерэг

Сөрөг --- ---
Эерэг --- ---
Сөрөг Эерэг Сөрөг
Эерэг --- Сөрөг
Эерэг Эерэг ---

--- --- Эерэг
--- --- Эерэг
--- --- Сөрөг
--- --- Сөрөг
--- --- Эерэг
--- --- Сөрөг
--- --- Эерэг
--- --- Сөрөг

Тэмдэглэл: Бодит ханшийн урт хугацааны хамаарлын тэгшитгэл дэх хувьсагчдын
                    коэффициентуудын тэмдэг болно.
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хавсралт 5. коинтегрэшн шинжилгээний эконометрик аргачлалуудын 
давуу, сул тал

Эконометрик арга 
зүй Давуу тал Сул тал

Энгле-Гранжерийн 
коинтегрэшн

• Аргачлалын хувьд ашиглахад 
энгийн, хялбар байдаг.

• Үзүүлэлтүүдийн хоорондох 
урт болон богино хугацааны 
хамаарлыг нэгэн зэрэг 
харуулдаг.

• Энгийн нэг тэгшитгэлт загварт 
суурилдаг буюу тайлбарлагч 
бүх хувьсагчийг экзоген гэж 
үздэг.

• Шинжилгээнд ашиглаж 
буй бүх хувьсагч нэгдүгээр 
эрэмбийн интеграцчилагдах 
процесс байхыг шаардана.

Хугацааны 
хожимдлоор 
тархсан 
авторегрессив 
коинтегрэшн

• Шинжилгээнд ашиглаж буй 
хувьсагчид тэг болон нэгдүгээр 
эрэмбийн интеграцчилагдах 
процесс байж болно.

• Загварын урт болон богино 
хугацааны коэффициентууд 
нэгэн зэрэг үнэлэгддэг.

• Энгийн нэг тэгшитгэлт загварт 
суурилдаг буюу тайлбарлагч 
бүх хувьсагчийг экзоген гэж 
үздэг.

• Ялгаатай эрэмбийн 
интеграцчилагдах хувьсагчдын 
хооронд урт хугацааны 
хамаарал оршин байна хэмээн 
үзэж буй нь маргаантай хэвээр 
байна.

Йохансений 
коинтегрэшн

• Системт тэгшитгэлд суурилдаг.
• Системийн талаарх мэдээллийг 

үр ашигтайгаар ашигладаг 
(хамгийн их үнэний хувь бүхий 
аргад суурилдаг).

• Үнэлгээ болон тест нь 
нормчлолын хэрхэн хийснээс 
хамаардаггүй.

• ОУВС зэрэг институци, 
бусад орны судлаачид зарим 
тохиолдолд ялгаатай эрэмбийн 
стационарь процессуудын 
хооронд уг аргачлалаар 
коинтегрэшн хамаарлыг 
тооцдог.

• Бүх хувьсагчдыг эндоген 
буюу загвар дотроос 
тодорхойлогддог гэж үздэг.

• Богино болон урт хугацааны 
хамаарлын коэффициент , -ийн 
үнэлгээ нь ранг буюу -ийг 
хэрхэн сонгосноос хамаардаг.

• Олон тооны урт хугацааны 
хамаарлын векторуудыг эдийн 
засгийн онолоор тайлбарлахад 
хүндрэлтэй.



Төгрөгийн бОДиТ ханшийн гажилТ:
макрО-балансын бОлОн гаДааД-

балансын ханДлага†

Боловсруулсан: ВЭЗГ, ТТССХ-ийн эдийн засагч С.Мөнхчимэг
munkhchimeg@mongolbank.mn

ВЭЗГ, ТТССХ-ийн эдийн засагч Б.Цэнгүүнжав
tsenguunjav@mongolbank.mn

2014 оны 7 дугаар сар
хураангуй

Уг судалгааны ажлаар төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ гажих 
гажилтыг олон улсад өргөн ашиглагддаг (i) Макро-балансын хандлага, (ii) Гадаад-балансын 
хандлага гэсэн хоёр аргачлалаар Монгол Улс болон худалдааны түнш 17 орны панел өгөгдөлд 
тулгуурлан тооцож, үр дүнг харьцуулах замаар бодит ханшийн үнэлгээнд цаашид ашиглах 
боломжтой эсэхийг тодорхойлохыг зорилоо. Эконометрик үнэлгээнд Панел өгөгдлийн 
Тогтмол нөлөөний загвар болон коинтегрэшн шинжилгээний аргазүйг ашигласан. Судалгааны 
үр дүнд ялгаатай 2 аргачлалаар гүйцэтгэсэн шинжилгээний үр дүнгүүд нь хоорондоо болоод 
төгрөгийн бодит ханшийн BEER загварын үр дүн болон ОУВС-ийн хийсэн тооцоололтой 
ерөнхийдөө нийцтэй байв. Үнэлгээний гол үр дүнгээс дурдвал Монгол Улсын хувьд 2010-2012 
оны хугацаанд төгрөгийн бодит ханш тасралтгүй илүү үнэлэгдэж байсан ба бодит ханш удаан 
хугацаанд илүү үнэлэгдэж ирсэн нь урсгал дансны алдагдлыг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлж, 
гадаад секторын тогворгүй байдлыг нэмэгдүүлэх, цаашилбал 2013 онд төгрөгийн бодит 
ханшийг огцом сулруулах, эдийн засагт тогтворгүй байдлыг бий болох суурь нөхцөл болсон 
гэж дүгнэж болохоор байна. Тиймээс энэхүү судалгаагаар танилцуулсан Макро-балансын 
болон Гадаад-балансын хандлагуудаар тооцсон бодит ханшийн гажилтыг бодлогын шийдвэр 
гаргалтад харгалзан үзэж байх шаардлагатай.

Түлхүүр үгс: Төгрөгийн бодит ханш, Урсгал дансны норм, Суурь урсгал данс, Бодит 
ханшийн гажилт, Ïанел өгөгдлийн шинжилгээ, Тогтмол нөлөөний 
загвар, Коинтегрэшн шинжилгээ

Эдийн засгийн бүтээлийн индекс: C33, E58, F32, F41
† 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. Мөн 
судалгааны ажлын өмнөх хувилбаруудад санал, зөвлөмж өгсөн Монголбанкны ВЭЗГ-ын эдийн засагчдад 
талархал илэрхийлье.
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уДирТгал

Бодит ханшийн үнэлгээг гүйцэтгэснээр хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улс орнууд 
ирээдүйн ханшийг таамаглах, харин тогтмол ханшийн дэглэмтэй улс орнууд 
эдийн засагт шаардлагатай валютын ханшийн тохиргоог тодорхойлох ач 
холбогдолтой байдаг. Бодит ханшийн гажилт гэдэг нь одоогийн бодит ханш нь 
тэнцвэрт буюу зүй ёсны ханшаас зөрүүтэй байгааг илэрхийлэх ба одоогийн ханш 
тэнцвэрт түвшнээсээ өндөр байхыг “илүү үнэлэгдсэн”, харин бага байхыг “дутуу 
үнэлэгдсэн” гэж нэрлэнэ.

Бодит ханш гажилттай байх нь эдийн засагт багагүй сөрөг үр дагавартай. 
Тухайлбал, удаан хугацаанд бодит ханш илүү үнэлэгдэх нь валютын ханшийн 
огцом уналт буюу хямрал бий болох шалтгаан болдог (Кругман (1979), 
Франкэл ба Рос (1996), Камински ба Рейнарт (1999)). Мөн валютын ханш 
илүү үнэлэгдсэнээр дотоодын бараа, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар буурч, 
дотоодын үйлдвэрлэл шахагдсанаар эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлнө. 
Валютын ханш илүү үнэлэгдэх нь ихэвчлэн макро эдийн засгийн оновчтой бус 
бодлогын үр дүн байдаг (Камински (1997), Разин ба Колинс (1997)).

Түнш орнуудын үнийн өсөлттэй харьцангуй дотоодын үнийн өсөлтөөс 
шалтгаалан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш сүүлийн жилүүдэд тогтмол 
чангарч ирсэн ба үүнтэй зэрэгцэн урсгал дансны алдагдал огцом нэмэгдсэн. 
Тухайлбал, 2010 онд урсгал дансны алдагдал ДНБ-ийн 14%-ийг эзэлж байсан 
бол 2012 онд болж өссөн байна. Цаашлаад, урсгал дансны алдагдлын өсөлт нь 
урт хугацаанд эдийн засагт тогтворгүй байдал бий болгох эрсдлийг нэмэгдүүлж 
байна. 2000-2012 оны тоон өгөгдөлд тулгуурлан урсгал дансны орлого 
болон зардал нь хоорондоо урт хугацааны хамааралтай эсэхийг шинжилсэн 
эконометрик үнэлгээний үр дүнд манай улсын урсгал дансны орлого, зардал 
хоорондоо урт хугацааны хамааралгүй буюу урсгал данс тогтворгүй гэж үзсэн 
байдаг.

Улс орнууд бодит ханшаа үнэлэхдээ урсгал дансны норм буюу тэнцвэрт урсгал 
дансанд суурилсан болон тэнцвэрт бодит ханшид суурилсан гэсэн ерөнхий 2 
хандлагыг ашиглаж байна. Түүнчлэн ОУВС-аас гишүүн орнуудынхаа валютын 
ханшийн үнэлгээг гүйцэтгэхдээ 1990-ээд оны дунд үеэс Макро-балансын 
хандлагыг ашиглаж ирсэн бол 2012 онд сайжруулсан хувилбар буюу Гадаад-
балансын хандлагыг хөгжүүлсэн байдаг. Сүүлд хөгжүүлсэн Гадаад-балансын 
хандлага нь урсгал дансны болон бодит ханшийн үнэлгээнд суурилсан позитив 
болон урсгал данс, бодит ханшийн гажилтад үзүүлсэн бодлогын нөлөөг тооцдог 
норматив үнэлгээ гэсэн 2 шатны үнэлгээ хийдгээрээ Макро-балансын хандлагаас 
давуу талтай.

Монгол Улсын хувьд Макро-балансын болон Гадаад-балансын хандлагыг 
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ашиглан төгрөгийн бодит ханшийн гажилтыг тодорхойлсон судалгааны ажил 
хийгдэж байгаагүй бөгөөд энэхүү судалгааны ажил нь уг талбарт хийгдэж 
буй анхдагч судалгааны ажил болж байна. Мөн дээрх аргачлалуудыг Монгол 
Улсын хувьд тохируулан өөрчлөх замаар бодит ханшийн гажилтыг тооцсон нь 
судалгааны ажлын онцлог, давуу тал юм.

Судалгааны ажлын аргазүйн хувьд Монгол Улсын болон манай улсын гадаад 
худалдааны гол түнш 17 орны өгөгдөлд суурилсан панел өгөгдлийн шинжилгээ, 
мөн зөвхөн Монгол Улсын өгөгдөлд тулгуурласан коинтегрэшн шинжилгээний 
аргазүйг ашиглав.

Судалгааны ажил нь үндсэн 3 бүлэгтэй. Нэгдүгээр бүлэгт уг судалгаанд 
ашигласан хандлагуудын онол, аргазүйг танилцуулж, хоёрдугаар бүлэгт дээрх 
аргачлалуудаар тооцсон бодит ханшийн гажилтын үр дүнг танилцуулах ба эцэст 
нь дүгнэлт, санал боловсруулав.

1. валюТын бОДиТ ханшийн үнэлгээний ханДлагууД

1.1 макро-балансын хандлага

ОУВС-аас 1990-ээд оноос боловсруулсан уг хандлагаар ханшийн тэнцвэрт 
түвшнээсээ хазайх хазайлтыг “суурь урсгал данс” (underlying) болон “урсгал 
дансны норм”-ын зөрүүгээр тайлбарладаг. Энд суурь урсгал данс гэдэг нь 
шилжилтийн болон түр зуурын хүчин зүйлсээр тодорхойлогдсон урсгал данс бол 
урсгал дансны норм гэж урсгал дансны зорилтот утгыг хэлнэ [1].

Макро-балансын хандлагын үндсэн санаа нь бусад хүчин зүйл тогтмол байхад 
бодит ханшийн хэчнээн хэмжээний өөрчлөлт нь урсгал дансыг нормд нь хүргэх 
вэ гэсэн агуулгатай. Энэхүү аргачлалаар юуны өмнө урсгал дансны зөрүүг159 
(current account gap) тооцох шаардлагатай.

Ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ хазайх хазайлт нь дараах тэгшитгэлээр 
тодорхойлогдоно [1].

Энд:
~ суурь урсгал данс /ДНБ-д харьцуулсан харьцаагаар/;
~ урсгал дансны норм /ДНБ-д харьцуулсан харьцаагаар/;
~ урсгал дансны ханшаас хамаарах урт хугацааны мэдрэмж буюу дараах 
тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно.

159  Урсгал дансны зөрүү гэдэг нь суурь урсгал данс болон урсгал дансны нормын хоорондох зөрүү юм.
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Тэнцвэрт ханшийг тодорхойлохын тулд суурь урсгал данс, урсгал дансны норм, 
урсгал дансны бодит ханшаас хамаарах мэдрэмж гэсэн үндсэн 3 хүчин зүйлийг 
эхлээд тооцох шаардлагатай болох нь (1) тэгшитгэлээс харагдаж байна.

1.1.2  Суурь урсгал данс

Суурь урсгал данс нь урсгал дансны гүйцэтгэлийг (actual) мөчлөгийн 
болон бодит ханшийн өмнөх үеүдийн нөлөөгөөр засварласан үзүүлэлт юм. 
Мөчлөгийн нөлөөллийг дотоод болон гадаад160 эдийн засгийн хувьд гарцын 
зөрүүгээр тооцно. Суурь урсгал дансны ДНБ-д харьцуулсан харьцааг  
дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно [1].

(3)

Энд:
~ t хугацааны урсгал данс;
~ t хугацааны нэрлэсэн ДНБ;
~ t хугацааны нэрлэсэн экспорт, импорт;
~ харгалзан t хугацааны бодит болон потенциал ДНБ, F -ээр худалдааны түнш 

орнуудыг тэмдэглэв;
~ t хугацааны бодит үйлчилж буй ханшийн логарифм утга;
~ экспорт болон импортын бодит ханшийн өөрчлөлтөөс хамаарсан мэдрэмж;
~ экспорт, импортын орлогын мэдрэмж;
~ хамгийн сүүлд тооцоолсон бодит үйлчилж буй ханшийн үзүүлэлт.

 болон  хоорондоо давхцах тул (3) тэгшитгэлийг цааш хувирган 
хялбарчилбал:

(4)

1.1.2  Урсгал дансны норм

Аливаа улсын хувьд урсгал дансны норм нь эдийн засгийн суурь нөхцөлтэй 
уялдаатай тодорхойлогдсон урсгал дансыг илэрхийлэх ба дараах тэгшитгэлээр 
тодорхойлогдоно [1].

(5)

160  Худалдааны түнш орнууд
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Энд:
~  хугацааны -р тайлбарлагч хувьсагч (урсгал дансыг тодорхойлогч эдийн 

засгийн суурь үзүүлэлтүүд);
~ урсгал дансны нормын ДНБ-д харьцуулсан харьцаа;
~ санамсаргүй хэмжигдэхүүн.

Энд   -д багтах боломжит үзүүлэлтүүдийг хавсралтад дэлгэрэнгүй тодорхойлсон 
болно. Тухайлбал төсвийн тэнцлийн ДНБ-д харьцуулсан харьцаа, нэг хүнд 
ногдох бодит ДНБ-ийн өсөлт, гадаад цэвэр активын ДНБ-д харьцуулсан харьцаа, 
шавхагдах нөөцийн баланс зэрэг үзүүлэлтүүд багтаж байна.

1.1.3 Урсгал дансны мэдрэмжийн шинжилгээ

Бодит ханшийн гажилтыг тооцоход шаардлагатай хамгийн сүүлийн алхам нь 
урсгал дансны бодит ханшаас хамаарсан мэдрэмжийг тооцох бөгөөд дараах 
тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно [1].

(6)

(4) болон (6) тэгшитгэлд  гишүүн нь урсгал дансны бодит 
ханшаас хамаарсан мэдрэмжийг илэрхийлнэ. Хугацааны туршид түнш орнуудын 
гадаад худалдаанд эзлэх хувийн жин өөрчлөгдөх тутамд урсгал дансны мэдрэмж 
өөрчлөгдөх ба үүнээс зайлсхийхийн тулд уг үзүүлэлтийг урт хугацааны 
дундажаар авч судалгаанд ашиглана.

1.2 Гадаад-балансын хандлага

ОУВС-аас 2012 онд хөгжүүлсэн Гадаад-балансын хандлагын (External Balance 
Assessment-EBA) онолын үндэслэл нь дараах үндсэн 2 тэнцэтгэлд тулгуурладаг. 
Эхнийх нь нийт хадгаламж болон хөрөнгө оруулалтын зөрүүгээр урсгал данс 
тодорхойлогдох бөгөөд үүнийг “IS” муруйн хамаарал гэнэ.

 (7)

Харин 2 дахь тэнцэтгэл нь төлбөрийн тэнцлээр тодорхойлогдоно.

                          (8)
Энд:161

~ ДНБ-ий зөрүү;
~ бодит үйлчилж буй ханш;
~ гадаад цэвэр актив;
~ хүүний түвшин;
~ гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлт;
~ санхүүгийн дансны тэнцэл;

161 Тэгшитгэл (8) дахь  нь экзоген тул ямар нэгэн хүчин зүйлээс хамаарсан функцээр тодорхойлогдохгүй
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~ хадгаламж, хөрөнгө оруулалт, цэвэр экспорт, урсгал данс болон хөрөнгийн 
урсгалд нөлөөлж болох бүх хувьсагч;

•  хэрэглээ, хадгаламжид нөлөөлөгч хүчин зүйлс. Үүнд: нэг хүнд ногдох 
орлого, хүн амзүйн хүчин зүйлс, хүлээгдэж буй орлого, эрүүл мэндийн 
зардал, төсвийн тэнцэл, сангийн бодлого, институцийн орчин, нөхөн 
сэргээгдэхгүй нөөцийн цэвэр экспорт;

•  хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөгч хүчин зүйлс. Үүнд: нэг хүнд ногдох 
орлого, хүлээгдэж буй орлого эсвэл ДНБ, засаглал;

•  экспорт, импортод нөлөөлөгч хүчин зүйлс. Үүнд: дэлхийн зах зээл дэх 
түүхий эдийн үнэд үндэслэсэн гадаад худалдааны нөхцөл;

•  санхүүгийн дансанд нөлөөлөгч хүчин зүйлс. Үүнд: эрсдэлийн 
үзүүлэлтүүд, гадаад вэлютын нөөц, санхүүгийн нөхцөл байдал, капитал 
контрол.

Дээрх тэгшитгэлүүдээс урсгал данс болон бодит ханшийг бусад хувьсагчдаас 
хамаарсан функц байдлаар тодорхойлж болох бөгөөд дараах 2 хураангуй 
хамаарлыг үнэлгээнд ашигладаг.

(9)

(10)

Энд  нь ДНБ-ий зөрүү, богино хугацааны хүүний түвшин байж болно. Дээрх 
2 тэгшитгэлээс урсгал дансанд нөлөөлдөг ихэнх хүчин зүйлс бодит ханшид 
ч мөн адил нөлөөтэй гэж үзнэ. Уг хамаарлын үнэлгээг позитив үнэлгээ гэж 
нэрлэнэ. Тус хандлага нь бодит ханшийн тэнцвэрт түвшин болон гажилтыг 
позитив үнэлгээгээр тодорхойлохоос гадна гажилтад нөлөөлсөн бодлогын 
үзүүлэлтүүдийн нөлөөг норматив үнэлгээгээр ялгаж тооцох зорилготой.

2. эмПирик шинжилгээ

2000-2013 оны хооронд төгрөгийн бодит ханшийн хэлбэлзэлд дотоодын үнийн 
өөрчлөлт хүчтэй нөлөөтэй байсан бөгөөд бодит ханшийг чангаруулах чиглэлд, 
харин нэрлэсэн ханш нь эсрэг буюу сулруулах чиглэлд нөлөөлөх хандлагатай 
байсан бөгөөд түнш орнуудын үнийн түвшин харьцангуй бага нөлөөтэй байв 
(Зураг 1).

Төгрөгийн ханш чангарч байсан 2010-2012 онд дэлхийн зах зээл дэх түүхий 
эдийн үнэ өсч нүүрс, төмрийн хүдэр, түүхий нефть олборлох хэдэн хэдэн төсөл 
шинээр хэрэгжиж, бүтээгдэхүүнээ экспортлож эхэлж байсан боловч уул уурхайн 
хөрөнгө оруулалтыг дагасан тоног төхөөрөмж, барилгын материалын импорт, 
төсвийн тэлэлт, мөнгөний нийлүүлэлтээс үүдэлтэй нийт эрэлтийн өсөлтөөс 
шалтгаалан бараа үйлчилгээний импорт өссөнөөр урсгал дансны алдагдлын 
ДНБ-д харьцуулсан харьцаа 7%-иас 33%-д хүртэл өссөн (Зураг 2).
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Харин 2012 оны сүүлийн хагасаас дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнэ 
буурснаас шалтгаалан экспорт буурсантай зэрэгцэн уул уурхайн томоохон 
төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын үе дуусч, гадаад, дотоодын нөхцөл байдал 
муудсантай холбоотойгоор хөрөнгө оруулалт буурснаар импорт мөн адил буурсан 
нь 2013 оноос урсгал дансны алдагдал тогтворжиход хүргэв. Гэвч урсгал дансны 
өндөр алдагдлыг санхүүгийн дансаар нөхөж чадахгүй болсноор төлбөрийн 
тэнцлийн дарамт нэмэгдэж, нэрлэсэн ханшийг 2013 онд огцом сулрахад хүргэв 
(Зураг 2).

зураг 1. Төгрөгийн бодит ханш ба 
инфляци

зураг 2. урсгал данс ба экспортын 
үнийн индекс

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк

Улмаар нэрлэсэн ханшийн огцом сулралт нь бодит ханшийг сулруулах чиглэлд 
үйлчилсэн боловч нөгөө талаас хэрэглээний сагсан дахь импортын бараа, 
бүтээгдэхүүний төгрөгөөр илэрхийлсэн өртгөөр дамжин дотоодын үнийн 
түвшинг өсөхөд мөн нөлөөлөв. Тиймээс 2013 оны сүүлийн хагаст нэрлэсэн ханш 
огцом суларч суурь инфляци нэмэгдлээ (Зураг 3).

зураг 3. Төгрөгийн нэрлэсэн ханш ба 
инфляци

зураг 4. мөнгөний нийлүүлэлт ба 
импорт

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк

Дээрх нөхцөл байдлыг дүгнэвэл сүүлийн жилүүдэд төгрөгийн ханш удаан 
хугацаанд тэнцвэрээсээ илүү чанга байсан нь урсгал дансны алдагдлыг 
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нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн бөгөөд улмаар урсгал дансны алдагдал нь ГШХО 
огцом буурахад эргээд нэрлэсэн ханшийн огцом сулралтад хүргэсэн байх 
магадлалтай юм. Иймд бодлого боловсруулагчдын зүгээс урсгал данс болон 
төгрөгийн бодит ханшийг зүй ёсны түвшинд хүргэх шаардлагатай тохиргоог 
тухай бүр хийлгэх нь зүйтэй. Тус судалгааны ажилд сүүлийн жилүүдэд 
тохиолдсон төгрөгийн бодит ханшийн чангаралт болон одоогийн огцом сулралт 
нь хэр зохистой, тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан эсэхийг илрүүлэхийг зорьсноороо 
бодлого боловсруулагчдын хувьд ач холбогдолтой.

2.1 макро-балансын хандлагын үнэлгээ

Уг судалгааны ажилд авч үзэж буй урсгал дансанд суурилсан хандлагууд нь 
бодит ханш болон урсгал дансны хоорондох онолын хамаарал ажиглагдсан үед 
бодит ханшийн гажилтыг алдаагүй тодорхойлдог.

зураг 5. бодит ханш болон урсгал дансны 
хамаарал

Монгол Улсын хувьд Зураг 5-д 
харуулсанчлан төгрөгийн бодит 
ханш болон урсгал дансны 
хоорондох онолын буюу сөрөг 
хамаарал ерөнхийдөө ажиглагддаг 
боловч 2011 онд бодит ханш суларч 
байхад Оюу толгойн импорт орж 
ирсэнээр урсгал дансны алдагдал 
огцом нэмэгдсэн.

Энэ нь урсгал дансанд суурилсан 
бодит ханшийн гажилтын 
тооцоолол тухайн онд алдаатай 
гарах магадлалтай болохыг 
харуулна.

2.1.1. Суурь урсгал данс

Суурь урсгал дансыг (4) тэгшитгэлийн дагуу тооцохын тулд юуны өмнө бодит 
экспорт, импортод үзүүлэх бодит ханш болон гадаад, дотоодын орлогын 
мэдрэмжийг тооцох шаардлагатай. Үүний тулд экспорт, импортын эрэлтийн 
тэгшитгэл буюу дараах 2 тэгшитгэлийг 2003-2013 оны улирлын өгөгдөлд 
тулгуурлан, Microfit 5.0 програмын тусламжтайгаар ARDL(1,0,0) загварыг 
үнэлсэн.162

Бодит ханшийн бодит импортот үзүүлэх нөлөөг тооцох эконометрик 
шинжилгээний үр дүнд бодит ханшийн 1%-ийн чангаралт нь импортыг 

162  ARDL загварын үнэлгээний үр дүнг Хавсралт 4 болон Хавсралт 5-аас харна уу.
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1.78%- иар нэмэгдүүлэх тооцоололтой байна. Харин бодит ханшийн өөрчлөлт 
нь экспортод нөлөөгүй гэсэн үр дүнд хүрсэн. Цаaшилбал Монгол Улсын ДНБ 
1%-иар өсөхөд импорт 0.96%-иар нэмэгдэх, харин Хятад улсын аж үйлдвэрлэл 
1%-иар өсөхөд экспорт 0.96%-иар нэмэгддэг гэсэн үр дүнд хүрсэн. Эндээс бодит 
ханшийн урсгал дансанд үзүүлэх урт хугацааны мэдрэмжийн коэффициентийг 
тооцвол Ei,t=-0.95 байна. Өөрөөр хэлбэл, бодит ханш 1%-иар чангарах нь урсгал 
дансны алдагдлыг 0.95%-иар нэмэгдүүлэх нөлөөтэй гэсэн үг.

2.1.2 Урсгал дансны норм

Урсгал дансны норм буюу тэнцвэрт урсгал дансыг тооцохдоо Монгол Улсын 
1990-2012 оныг дуусталх хугацааны, жилийн тоон өгөгдлийг ашиглан (i) төсвийн 
тэнцэл, (ii) гадаад цэвэр актив, (iii) насжилт, (iv) нэг хүнд ногдох харьцангуй ДНБ 
гэсэн 4 хувьсагчтай регрессийн тэгшитгэл үнэлсэн ба урт хугацааны хамаарлыг 
Энгле-Гранжерийн коинтегрэшний эконометрик арга зүйгээр тооцлоо. Макро-
балансын хандлагаар Монгол Улсын болон худалдааны түнш 17 орны 1990-2012 
оны хоорондох панел өгөгдөлд тулгуурлан үнэлгээг гүйцэтгэсэн боловч загварын 
тайлбарлах чадвар муу байсан тул ийнхүү зөвхөн Монгол Улсын өгөгдөлд 
тулгуурлан коинтегрэшн аргазүйг ашиглав. Урсгал дансны нормын үнэлгээнд 
ОУВС-ийн сонгосон хувьсагчдыг авч үзсэн ба шинжилгээний явцад статистикийн 
хувьд ач холбогдолгүй зарим хувьсагчдыг тэгшитгэлээс хассан болно.163

Эконометрик шинжилгээний үр дүнд Монгол Улсын урсгал дансны нормыг 
дараах тэгшитгэлээр тодорхойлсон.164

энд,  нь төсвийн тэнцлийн ДНБ-д харьцуулсан харьцаа,  нь гадаад 
цэвэр актив (initial position),  нь хүн амын насжилтын индекс165, 
нь АНУ-тай харьцангуй нэг хүнд ногдох ДНБ (PPP ашиглан тооцсон)-ийг тус 
тус илэрхийлнэ. Улмаар (i) суурь урсгал данс, (ii) урсгал дансны норм болон 
(iii) урсгал дансны гүйцэтгэлийг Зураг 6-д үзүүлж, (1) тэгшитгэлээр тооцсон 
төгрөгийн бодит ханшийн гажилтыг Зураг 7-д харуулав.

Шинжилгээний үр дүнгээс 2010-2012 онуудад суурь урсгал данс нь урсгал 
дансны нормоос бага байснаас шалтгаалан төгрөгийн бодит ханш тасралтгүй 
буюу дунджаар 10%-иар илүү үнэлэгдсэн болохыг харж болно. Харин 2013 онд 
суурь урсгал данс нь нормоосоо илүү болсноор төгрөгийн бодит ханш 4%- иар 
дутуу үнэлэгдсэн байна (Макро балансын хандлагаар тооцсон болон BEER 
загвараар тооцсон бодит ханшийн гажилтыг Хавсралт 9-д харьцуулан харуулав).

163  Шинжилгээнд ашигласан өгөгдлүүдийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү.
164  Үнэлгээний дэлгэрэнгүй үр дүнг Хавсралт 6-аас харна уу.
165  Old-age dependency ratio
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зураг 6. урсгал дансны үнэлгээ зураг 7. бодит ханшийн гажилт

2.2 гадаад-балансын хандлагын үнэлгээ (EBA)

Уг хандлагаар төгрөгийн бодит ханшийн гажилтыг үнэлэхдээ худалдааны 
түнш орнуудын тоон мэдээллийн олдоцоос хамааран 1990-2012 оны хоорондох 
Монгол Улсын болон гадаад худалдааны гол түнш 17 орны жилийн тоон 
өгөгдөлд тулгуурлан Панел өгөгдлийн шинжилгээний Тогтмол нөлөөний 
загварыг ашигласан.

2.2.1 Урсгал дансанд суурилсан шинжилгээ

ОУВС-аас гишүүн орнуудынхаа валютын ханшийг үнэлж, дэлхийн худалдааны 
тэнцлийг шинжлэх зорилгоор 2012 оноос уг хандлагыг хөгжүүлж эхэлсэн ба 2013 
онд дэлхийн худалдааны дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг 49 орны хувьд валютын 
ханшийн үнэлгээг гүйцэтгэсэн байдаг.

Урсгал дансанд суурилсан шинжилгээнд ашигласан хувьсагчдыг Хавсралт 2-оос, 
загварын үнэлгээний үр дүнг Хавсралт 7-оос, ОУВС-ийн 2013 оны судалгааны 
ажил болон уг судалгааны ажлын харьцуулсан үр дүнг Хавсралт 10-аас харна уу. 
Уг аргачлал нь дараах 2 үе шаттай.

1. Позитив үнэлгээ: Урсгал дансанд суурилж валютын ханшийг үнэлэхдээ 
Макро-балансын хандлага-тай төстэй байдлаар урсгал дансны нормыг тооцдог. 
Өөрөөр хэлбэл, урсгал дансны позитив үнэлгээ гэдэг нь урсгал дансны нормыг 
тооцох олон хувьсагчтай регрессийн загварын үнэлгээ юм. Гэхдээ уламжлалт 
үзүүлэлтүүдээс гадна (i) санхүүгийн; (ii) мөчлөгийн; (iii) бодлогын хувьсагчдаас 
бүрдсэн нийт 22 тайлбарлагч хувьсагчийг авч үзсэн. Энэ нь урсгал дансны 
алдагдлын зөрүүг олон талаас тайлбарлах боломжийг олгох ба Монгол Улсын 
хувьд зарим хувьсагчдыг худалдааны түнш орнуудын дундажтай харьцуулсан 
(ялгавар), бусад 17 орны хувьд дэлхийн дундажтай харьцуулсан (ялгавар) 
байдлаар авч үзсэн.

Үнэлгээний үр дүнд 2011-2012 онуудад урсгал дансны алдагдлын ДНБ-д 
харьцуулсан харьцаа харгазан 9%-иар болон 12%-иар бага үнэлэгдсэнээс 
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шалтгаалан төгрөгийн ханш дээрх хугацаанд харгалзан 9% болон 13%-иар илүү 
үнэлэгдсэн166 нь Макро-балансын хандлагаар тооцсон гажилтын үр дүнтэй ижил 
байна.

зураг 8. урсгал дансны позитив үнэлгээ зураг 9. бодит ханшийн гажилт

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

2. Норматив үнэлгээ: Энэ нь урсгал дансны зөрүү болон бодит ханшийн 
гажилт дахь бодлогын хувьсагчдын нөлөөг тооцох зорилготой үнэлгээ юм. 
Позитив үнэлгээний үр дүнгээс бодлогын хувьсагчдын нөлөө болон регрессийн 
үнэлгээний үлдэгдлийн нийлбэрийг урсгал дансны нийт зөрүү гэж үздэг. Уг 
норматив үнэлгээгээр бодлогын хувьсагч тус бүрийн урсгал дансны зөрүүнд 
үзүүлсэн нөлөөллийг тодорхойлно. Бодлогын хувьсагчдад (i) төсвийн тэнцэл; 
(ii) гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлт; (iii) хувийн хэвшлийн зээл гэсэн 
үзүүлэлтүүдийн ДНБ-д харьцуулсан харьцаа; (iv) капитал контролын индекс; 
(v) тухайн улсын валютын дэлхийн нийт валютын нөөцөд эзлэх хувь зэрэг 
үзүүлэлтийг авч үзсэн.

Урсгал дансны норматив үнэлгээгээр түнш орнуудтай харьцангуй валютын 
нөөцийн өөрчлөлт буюу интервенцийн үзүүлэлтийн коэффициент ач 
холбогдолтой гарсан төдийгүй 2012 онд урсгал дансны зөрүүний дийлэнх 
хэсгийг уг хүчин зүйл тайлбарлаж байв (Хүснэгт 1-ээс дэлгэрэнгүй харна уу).

166  Төгрөгийн бодит ханшийн гажилтыг тооцохдоо өмнө нь дурдсан бодит ханш болон урсгал дансны 
хоорондох урт хугацааны мэдрэмжийн коэффициентийг ашиглан тооцов.
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хүснэгт 1. урсгал дансны норматив үнэлгээ

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

2.2.2 Бодит ханшид суурилсан шинжилгээ

Гадаад-балансын хандлагын бодит ханшид суурилсан шинжилгээ нь өмнөх 
урсгал дансанд суурилсан шинжилгээтэй мөн адил позитив болон норматив 
үнэлгээнээс бүрдэнэ.

1. Позитив үнэлгээ: Урсгал дансны үнэлгээнд ашиглагдсан дийлэнх хувьсагчдыг 
тэнцвэрт ханшны үнэлгээнд ашигласан ба нэмэлт хэд хэдэн хувьсагчдыг 
оруулсан. Үнэлгээнд ашигласан хувьсагчдын тодорхойлолтыг Хавсралт 
3-т, загварын үнэлгээний үр дүнг Хавсралт 8-д, харин ОУВС-ийн 2013 оны 
судалгааны ажил болон уг судалгааны ажлын харьцуулсан үр дүнг Хавсралт 11-т 
харуулав.

Үнэлгээний үр дүнд 2010-2011 онуудад бодит ханш харгалзан 7% болон 8%-иар 
дутуу, харин 2012 онд 12%-иар илүү үнэлэгдсэн байна.

2. Норматив үнэлгээ: Позитив үнэлгээгээр тодорхойлсон бодит ханшаас 
бодлогын хувьсагчдын буюу (i) гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлт болон 
капитал контролын индексийн үржвэр, (ii) эрүүл мэндийн зардал, (iii) хувийн 
хэвшлийн зээл зэрэг үзүүлэлтүүдийн ДНБ-д харьцуулсан харьцаа, (iv) бодит 
хүүний зөрүү болон хөрөнгийн дансны нээлттэй байдлын үржвэр үзүүлэлт гэсэн 
4 бодлогын хувьсагчийн нөлөөг хасах замаар бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг 
тооцсон.
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зураг 10. бодит ханшийн тэнцвэрт түвшин зураг 11. бодит ханшийн гажилт

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Өмнөх урсгал дансанд суурилсан шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулахад 2010-
2011 онуудад бодлогын нөлөө бодит ханшийг сулруулах чиглэлд нөлөөлж байсан 
бөгөөд 2012 онд бодит ханш тэнцвэрт түвшнээсээ илүү үнэлэгдэж гарсан нь 
ижил үр дүн боловч бодит ханшид суурилсан шинжилгээгээр 2011 онд бодит 
ханш дутуу үнэлэгдэж гарсан нь өмнөхөөс ялгаатай байна. Энэ нь 2011 онд 
урсгал данс болон бодит ханшийн хоорондох онолын хамаарал ажиглагдаагүйтэй 
холбоотой бөгөөд 2011 онд бодит ханш дутуу үнэлэгдсэн гэсэн үр дүн нь бодит 
ханшийн тэгшитгэлд суурилсан BEER загварын үр дүнтэй (Хавсралт 9) нийцтэй 
байгаа болно.

хүснэгт 2. бодит ханшийн норматив үнэлгээ

 

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

2005 оноос хойшхи төгрөгийн бодит ханшийн гажилтад үзүүлэсэн бодлогын 
болон бодлогын бус санамсаргүй хүчин зүйлсийн нөлөөг Хүснэгт 2-т харуулав.

Бодит ханшийн позитив болон норматив үнэлгээний хандлагын үнэлгээний үр 
дүнд 2012 онд төгрөгийн бодит ханш 12%-иар илүү үнэлэгдсэн байсан. Харин 
2011 оны хувьд төгрөгийн бодит ханш урсгал дансанд суурилсан шинжилгээгээр 
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9%-иар илүү үнэлэгдсэн, бодит ханшны тэнцвэрт суурилсан шинжилгээгээр 12%-
иар дутуу үнэлэгдсэн, 2010 оны хувьд альч шинжилгээгээр дутуу үнэлэгдсэн 
байгаа нь өмнөх 2 хандлагын үр дүнтэй нийцгүй байна. Уг хандлагыг ОУВС-аас 
2012 оноос эхлэн хөгжүүлсэн бөгөөд өмнөх аргачлалуудаас ялгарах гол давуу 
тал нь бодит ханшийн гажилт дахь бодлогын хувьсагчдын нөлөөг үнэлэхэд 
чиглэгддэг. Тухайн аргачлалаар манай улсын хувьд үнэлгээг гүйцэтгэхэд хэд 
хэдэн хүндрэл үүссэн. Тухайлбал Монгол Улсын капитал контрол, улс төрийн 
орчны индекс зэрэг зарим өгөгдлүүдийн олдоцоос шалтгаалан бусад улсын 
өгөгдлүүдээс ялгаатай байдлаар сонгон авч үнэлгээг гүйцэтгэхэд хүрсэн. 
Мөн улс сонгож авсан орнуудын түүвэрт манай улсын гол түнш 17 улсыг 
авсан боловч дийлэнх нь эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй улсууд байсан тул 
үнэлгээний үр дүн манай улсын хувьд тохиромжгүй байх талтай юм. Цаашилбал 
панел өгөгдөлд тулгуурлан хийсэн үнэлгээнүүдийн алдаа өндөр байсан, зарим 
хувьсагчид найдваргүй гарсан зэрэг сул талууд байна. Уг загварыг цаашид 
хөгжүүлэн Монгол улсын нөхцөлд тохируулан өөрчилж, эдийн засгаараа манай 
улстай төстэй орнуудыг сонгож авах байдлаар үнэлгээг гүйцэтгэн улмаар төсөв, 
мөнгөний бодлогын төгрөгийн ханшны гажилтад үзүүлэх нөлөөг нарийвчлан 
судлах шаардлагатай.

ДүгнэлТ, санал

Тус судалгааны ажлын хүрээнд төгрөгийн бодит ханшийн гажилтыг 2 ялгаатай 
аргачлалаар харьцуулан тооцохыг зорилоо. Макро-балансын хандлага болон 
Гадаад-балансын хандлагын урсгал дансанд суурилсан аргачлалын хувьд 
урсгал данс нь норм буюу тэнцвэрт түвшнээсээ зөрснөөс шалтгаалан бодит 
ханшийн гажилт бий болдог гэж таамагладаг. Дээрх 2 аргачлалаар бодит 
ханшийн гажилтыг зөв тооцох нөхцөл нь урсгал данс болон бодит ханшийн 
хоорондох онолын буюу сөрөг хамаарал хадгалагдаж байх явдал юм. Харин 
Гадаад-балансын хандлагын бодит ханшид суурилсан аргачлал нь бодит 
ханшийн гажилтыг бодит ханшийн өөрийн тэнцвэрт түвшнээс зөрөх зөрүүгээр 
тодорхойлдог.

Тоон мэдээллийн олдоцоос шалтгаалан Гадаад-балансын хандлагын хувьд 2012 
оныг дуусталх Монгол Улсын болон гадаад худалдааны гол түнш 17 орны панел 
өгөгдөлд тулгуурлан тогтмол нөлөөний загвараар үнэлгээ хийсэн бол Макро-
балансын хандлагын хувьд 2013 оныг дуусталх зөвхөн Монгол Улсын өгөгдөлд 
тулгуурлан коинтегрэшн шинжилгээ гүйцэтгэсэн болно.

Макро-балансын хандлагын үнэлгээний үр дүнд 2010-2012 онуудад урсгал 
дансны алдагдал хэт өндөр байснаас шалтгаалан төгрөгийн бодит ханш жил 
бүр тогтвортой 10%-иар илүү үнэлэгдсэн бөгөөд 2013 онд бодит ханш 4%-иар 
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дутуу үнэлэгдсэн гэж гарсан нь өмнө BEER загвараар тооцсон үр дүнтэй нийцтэй 
байна. Тус 2 хандлагын үр дүнгүүд ийнхүү нийцтэй гарсан нь төгрөгийн бодит 
ханш 2010-2012 онуудад тогтмол илүү үнэлэгдэж ирсэн ба улмаар 2013 онд 
дутуу үнэлэгдсэн гэсэн таамаглалыг баталлаа.

Бодит ханшийн позитив болон норматив үнэлгээний хандлагын үнэлгээний 
үр дүнд 2012 онд төгрөгийн бодит ханш 12%-иар илүү үнэлэгдсэн байсан. Харин 
2011 оны хувьд төгрөгийн бодит ханш урсгал дансанд суурилсан шинжилгээгээр 
9%-иар илүү үнэлэгдсэн, бодит ханшны тэнцвэрт суурилсан шинжилгээгээр 12%-
иар дутуу үнэлэгдсэн, 2010 оны хувьд альч шинжилгээгээр дутуу үнэлэгдсэн 
байгаа нь өмнөх 2 хандлагын үр дүнтэй нийцгүй байна. Уг хандлагыг ОУВС-аас 
2012 оноос эхлэн хөгжүүлсэн бөгөөд өмнөх аргачлалуудаас ялгарах гол давуу 
тал нь бодит ханшийн гажилт дахь бодлогын хувьсагчдын нөлөөг үнэлэхэд 
чиглэгддэг. Тухайн аргачлалаар манай улсын хувьд үнэлгээг гүйцэтгэхэд хэд 
хэдэн хүндрэл үүссэн. Тухайлбал, Монгол Улсын капитал контрол, улс төрийн 
орчны индекс зэрэг зарим өгөгдлүүдийн олдоцоос шалтгаалан бусад улсын 
өгөгдлүүдээс ялгаатай байдлаар сонгон авч үнэлгээг гүйцэтгэхэд хүрсэн. 
Мөн улс сонгож авсан орнуудын түүвэрт манай улсын гол түнш 17 улсыг 
авсан боловч дийлэнх нь эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй улсууд байсан тул 
үнэлгээний үр дүн манай улсын хувьд тохиромжгүй байх талтай юм. Цаашилбал 
панел өгөгдөлд тулгуурлан хийсэн үнэлгээнүүдийн алдаа өндөр байсан, зарим 
хувьсагчид найдваргүй гарсан зэрэг сул талууд байна. Уг загварыг цаашид 
хөгжүүлэн Монгол улсын нөхцөлд тохируулан өөрчилж, эдийн засгаараа манай 
улстай төстэй орнуудыг сонгож авах байдлаар үнэлгээг гүйцэтгэн улмаар төсөв, 
мөнгөний бодлогын төгрөгийн ханшны гажилтад үзүүлэх нөлөөг нарийвчлан 
судлах шаардлагатай.

Ийнхүү тус судалгааны ажлын үр дүнд өнгөрсөн жилүүдэд (2010-2012) 
төгрөгийн ханш тогтмол илүү үнэлэгдэж, урсгал дансны алдагдал зүй ёсны 
түвшнээс хэт зөрүүтэй байснаас болж гадаад секторын тогтворгүй байдалд 
нөлөөлсөн гэж дүгнэж болохоор байна. Тиймээс бодлого боловсруулагчдын 
зүгээс бодит ханшийн үнэлгээг Макро-балансын болон Гадаад-балансын 
хандлагад тулгуурлан гүйцэтгэх боломжтой гэж үзэж байна.
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хавсралт 1. макро-балансын хандлага – хувьсагчид

Хувьсагч Тэмдэглэгээ Судалгаанд сонгосон 
үндэслэл

Төлөөлүүлсэн 
үзүүлэлт Эх сурвалж

Урсгал 
данс

Бодит ханшийн гажилт 
нь урсгал дансны 

тэнцвэрт түвшнээсээ 
хазайсан хазайлттай шууд 

хамааралтай гэсэн хандлага 
бий.

Урсгал данс Монголбанк

Макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс:

1. Төсвийн 
тэнцэл

Төсвийн алдагдал бага байх 
нь үндэсний хадгаламжийг 
нэмэгдүүлэх, улмаар урсгал 

дансны тэнцлийг өсгөх 
нөлөөтэй.

МУ-ын нэгдсэн 
төсвийн тэнцэл/
Нэрлэсэн ДНБ

Сангийн яам, 
ҮСХ

2.

Гадаад 
цэвэр актив
(initial posi-

tion)

ГЦА нь урсгал дансад эерэг, 
сөрөг 2 төрлийн нөлөөтэй. 
Гэвч нээлттэй эдийн засагт 
ГЦА болон урсгал дансны 

хооронд эерэг хамаарал 
давамгайлдаг гэж үздэг.

Хадгаламжийн 
байгууллагын 
ГЦА/Нэрлэсэн 

ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

3. Насжилтын 
харьцаа

Аливаа улсын эдийн засгийн 
идэвхгүй хүн ам их байх 
нь үндэсний хадгаламж, 
цаашлаад урсгал дансны 

тэнцлийг бууруулдаг.

Тэтгэврийн 
насны хүн ам 

болон ажиллах 
насны хүн амын 

харьцаа

Дэлхийн банк

4.
АНУ-тай 

харьцангуй 
ДНБ

Эдийн засгийн хөгжлийн 
анхдагч шатан дээр байгаа 

улсуудын хувьд хөрөнгө 
оруулалтын хэрэгцээ өндөр 
байх ба үүнийгээ гадаад өр 
болон хөрөнгө оруулалтаар 

хангадаг. Харин тухайн 
улсын хөгжлийн шат 

нэмэгдэж, хөгжингүй орны 
жишиг рүү дөхөх тусам 
урсгал данс сайжирдаг.

PPP-ээр тооцсон 
МУ-ын ДНБ 

болон АНУ-ын 
ДНБ-ийн харьцаа

Дэлхийн банк
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хавсралт 4. ханшаас хамаарсан импортын мэдрэмж
 Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach 
 ARDL(1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion 
*****************************************************************************
 Dependent variable is LIM
 44 observations used for estimation from 2003Q1 to 2013Q4
*****************************************************************************
 Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
 LREER 1.7811 .44080 4.0407[.000]
 LY .95697 .015523 61.6470[.000]
*****************************************************************************
Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model
*****************************************************************************
 F-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound
 2.2838 2.8584 4.0757 2.2636 3.2984
W-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound
 6.8513 8.5753 12.2272 6.7909 9.8951
*****************************************************************************
хавсралт 5. ханшаас хамаарсан экспортын мэдрэмж
 Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach 
 ARDL(1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion 
***************************************************************************
 Dependent variable is LEX
 44 observations used for estimation from 2003Q1 to 2013Q4
*****************************************************************************
 Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
 LREER .70105 .48986 1.4311[.160]
 LFY .96242 .015993 60.1786[.000]
*****************************************************************************
 Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model
*****************************************************************************
 F-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound
 4.1240 2.8584 4.0757 2.2636 3.2984
W-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound
 12.3719 8.5753 12.2272 6.7909 9.8951
*****************************************************************************
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хавсралт 6. макро-балансын хандлага-үнэлгээний үр дүн

Dependent Variable: CA

Method: Least Squares

Sample (adjusted): 1991 2012

Included observations: 22 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FIS 1.550789 0.344538 4.501071 0.0003
NFA(-1) -0.390849 0.223896 -1.745671 0.0979

AGE 6.290180 1.042612 6.033096 0.0000
GDP_US -4.269785 1.053155 -4.054278 0.0007

R-squared 0.767748     Mean dependent var -5.671818
Adjusted R-squared 0.729039     S.D. dependent var 10.55702
S.E. of regression 5.495341     Akaike info criterion 6.408644
Sum squared resid 543.5780     Schwarz criterion 6.607015
Durbin-Watson stat 1.058187     Hannan-Quinn criter. 6.455374
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хавсралт 7. гадаад-балансын хандлага – урсгал дансны нормын үнэлгээ

Dependent Variable: MB_CA2Y
Method: Panel Least Squares
Sample (adjusted): 1991 2012
Periods included: 22
Cross-sections included: 18
Total panel (unbalanced) observations: 349

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.023866 0.011507 -2.074013 0.0389
DMFD_PCR2Y_ADJ_D -0.014426 0.017215 -0.837972 0.4027
ICRG_PRI_ALT_X_D -0.072346 0.046115 -1.568806 0.1177

MB_AGINGF20_DIF_WO -0.238754 0.119508 -1.997806 0.0466
MB_GGCB2Y_FIT2_NOK 0.299643 0.257554 1.163416 0.2455

MB_HEAL2Y_DIF_WO_1(-1) -1.783595 0.478578 -3.726863 0.0002
MB_NFA2Y_1(-1) 0.051324 0.022639 2.267031 0.0241

MB_NFA_HIGHDEBT_1(-1) -0.212557 0.161899 -1.312897 0.1902
MB_OB_ALT_DIF_WO -1.150543 0.512047 -2.246947 0.0253
MB_ODEP_30_DIF_WO -0.476936 0.129098 -3.694377 0.0003

MB_PGRO_DIF_WO -2.758913 1.091044 -2.528690 0.0119
MB_REL3PPPYPW15DM_1(-1) 0.060387 0.070506 0.856476 0.3924

MB_REL3PPPYPW15DM_K_1(-1) 0.051046 0.069651 0.732879 0.4642
MB_RES_PCT 0.024693 0.046825 0.527344 0.5983

MB_TOTCOMGAP_OPEN -0.035040 0.024737 -1.416541 0.1576
MB_VOXDM_K_1(-1) -0.011197 0.037020 -0.302455 0.7625

MB_VOXDM_K_RES_1(-1) 0.059532 0.172535 0.345041 0.7303
MB_YG_MT_DIF_WO -2.126371 0.297679 -7.143170 0.0000
MB_YGAP_DIF_WO -0.463642 0.087212 -5.316264 0.0000

CA_RESERVES_KCON_NOK 0.567639 0.103112 5.505078 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.693089    Mean dependent var 0.003100
Adjusted R-squared 0.657677    S.D. dependent var 0.055175
S.E. of regression 0.032282    Akaike info criterion -3.928645
Sum squared resid 0.325145    Schwarz criterion -3.519942
Log likelihood 722.5486    Hannan-Quinn criter. -3.765950
F-statistic 19.57173    Durbin-Watson stat 0.891336
Prob(F-statistic) 0.000000



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

466

хавсралт 8. гадаад-балансын хандлага – бодит ханшийн тэнцвэрт түвшний үнэлгээ

Dependent Variable: LINS_REER_X

Method: Panel Least Squares

Sample: 1990 2012

Periods included: 23

Cross-sections included: 18

Total panel (unbalanced) observations: 362
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MB_DFXRES_Y_KC_DI -0.939019 0.229730 -4.087496 0.0001
LR_HEAL2Y_DI_1 1.938021 0.976709 1.984237 0.0481

INT_KONEW_EZ_DI 0.240058 0.195396 1.228571 0.2201
DMFD_PCR2Y_ADJ_DI 0.118848 0.035020 3.393728 0.0008

MB_REL3PPPYPW15DM_1 0.582569 0.157103 3.708190 0.0002
MB_REL3PPPYPW15DM_K_1 -0.368946 0.180336 -2.045886 0.0416

VOXDM_K_1 -0.210009 0.095509 -2.198844 0.0286
VOXDM_K_RES2_1 0.644905 0.425484 1.515696 0.1306

LC_RES_PCT 0.175580 0.107018 1.640660 0.1018
BIS_FORDEBTR_DI_1 0.433049 0.061871 6.999168 0.0000

SJ_LTOT_M 0.206274 0.051148 4.032923 0.0001
OPEN2Y_DI_1 -0.392760 0.084936 -4.624174 0.0000

LC_YG_WEOFORE_EXT2_DI 2.086206 0.650639 3.206395 0.0015
MB_PGRO_DI -2.485427 2.740949 -0.906776 0.3652

EBRD_NUMBER_M -0.965857 0.498770 -1.936476 0.0537
C 4.504675 0.027118 166.1134 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.985650     Mean dependent var 4.480293
Adjusted R-squared 0.984255     S.D. dependent var 0.658043
S.E. of regression 0.082572     Akaike info criterion -2.063566
Sum squared resid 2.243149     Schwarz criterion -1.708803
Log likelihood 406.5055     Hannan-Quinn criter. -1.922535
F-statistic 706.1975     Durbin-Watson stat 0.689709
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хавсралт 9. макро-балансын хандлага болон BEER загварын үнэлгээний 
харьцуулсан үр дүн
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хавсралт 10. гадаад-балансын хандлага – урсгал дансанд суурилсан 
шинжилгээний харьцуулсан үр дүн
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хавсралт 11. гадаад-балансын хандлага – бодит ханшид суурилсан 
шинжилгээний харьцуулсан үр дүн



улсын хилээр Оруулж, гаргаж буй
бэлэн валюТын суДалгаа

Боловсруулсан: ВЭЗГ, ТТССХ-ийн эдийн засагч Т.Түвшингэрэл

хураангуй

Сүүлийн 1 жилд167 Замын-Үүд, Буянт Ухаа боомтуудаар Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн 
нийт иргэдийн 66%, ГЕГ-ын бүртгэдэг өндөр дүнтэй бэлэн валютын урсгалын 82% дамжин 
өнгөрсөн байна. Иймд хамгийн их ачаалалтай, үүргийн худалдаа идэвхитэй хийгддэг эдгээр 
боомтуудад түүвэр судалгааг зохион байгуулж, нийт 2,344 зорчигчдыг энгийн санамсаргүй 
түүвэрлэлтийн аргаар хамруулсан. Түүнчлэн арилжааны банкуудын нэгдсэн балансын 
кассын үлдэгдэл болон банкуудын бэлэн валютын зузаатгалд үндэслэн банкны системээс 
гадагшилж буй бэлэн валютыг тодорхойлж, түүвэр судалгааны үр дүнтэй харьцуулав.

Түүвэр судалгааг 2013 онд гүйцэтгэсэн ба судалгааны үр дүнд голлох боомтуудаар сард 
дунджаар цэвэр дүнгээр 80 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валют гадагшилж 
байна. Тухайлбал, Замын-Үүд боомт нь сард 1.9 сая ам.долларын орох, 59.7 сая 
ам.долларын гарах урсгалтай, Буянт Ухаа боомт нь 6.2 сая ам.долларын орох, 28.0 сая 
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валютын гарах урсгалтай байна. Харин банкуудын 
нэгдсэн баланс, зузаатгалын мэдээнд үндэслэсэн тооцооллын үр дүнд 2013 оны эхний 6 
сард банкны системээс 478 сая ам.доллар гадагшилж, иргэд, аж ахуйн нэгжүүд удаан 
хугацаанд гадаад валютыг бэлнээр хадгалдаггүй гэж таамаглавал энэ дүнгээр хилээр гарсан 
гэж үзэж болно. Тиймээс банкны бэлэн валютын дансанд үндэслэсэн тооцоо болон түүвэр 
судалгааны үр дүн нь хоорондоо нийцтэй байна.

Валютын бүтцийн хувьд Замын-Үүд боомтоор нэвтэрч буй бэлэн валютын эргэлтийн 85%-
ийг юань, 7%-ийг ам.доллар эзэлж байгаа бол Буянт Ухаа боомтоор дамжих бэлэн валютын 
эргэлтийн 55%-ийг ам.доллар, 25%-ийг юань тус тус эзэлж байна.

Түлхүүр үгс: Валютын зах, Бэлэн валютын урсгал

167  2012 оны сүүлийн хагасаас 2013 оны эхний хагас жил хүртэлх хугацааг хэлнэ.
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Т.Түвшингэрэл

1. ерөнхий мэДээлэл

Монгол Улсын хилээр 2012 оны байдлаар давхардсан тоогоор 4.5 сая хүн зорчсон 
байна. Эдгээр хүмүүсийн биедээ авч нэвтэрдэг бэлэн валютын урсгалыг үнэн зөв 
тодорхойлох нь Төлбөрийн тэнцлийн статистикийн чанарыг сайжруулахад чухал 
ач холбогдолтой юм. 

Манай улсад байнгын болон байнгын бус 24 хилийн боомт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаагийн 10 нь ОХУ-тай168, 12 нь БНХАУ-тай169 хил залгаа оршдог ба агаарын 
2 боомт бий. Эдгээр боомтуудаар нэвтэрч буй өндөр дүнтэй бэлэн валютын 
мэдээг170 Гаалийн ерөнхий газраас сар бүр ирүүлдэг бөгөөд энэ нь одоогоор 
Төлбөрийн тэнцлийн бэлэн мөнгө, харилцах дансны мэдээллийн эх сурвалжаар 
ашиглагдаж байна.

зураг 1. гаалийн мэдээ дэх валютын урсгал (цэвэр)

Эх сурвалж: ГЕГ

168  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 1-т хавсаргасан.
169  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 2-т хавсаргасан.
170  Улсын хилээр оруулж, гаргаж буй 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй бэлэн валютын мэдээ
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зураг 2. боомт тус бүрийн хувийн жин

Эх сурвалж: ГЕГ, ХХЕГ

Гаалийн бэлэн валютын мэдээнээс үзэхэд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 
цэвэр дүнгээр 165.5 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валют хилээр 
гадагшилсны 66%-ийг ам.доллар, 27%-ийг юань тус тус эзэлсэн байна. Сард 900 
сая орчим ам.долларын гадаад худалдааны эргэлттэй манай орны хилээр 7.5 сая 
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валют эргэлддэг статистик үзүүлэлттэй 
байгаа нь бага дүн тул түүвэр судалгаагаагаар бэлэн валютын урсгалыг 
тодорхойлж, зорчигчдын улсын хилээр оруулж, гаргаж буй бэлэн валютын нийт 
дүнг төлбөрийн тэнцэлд тусгах шаардлага гарсан.

Энэ чиглэлээр ВЭЗГ нь 2005, 2012 онуудад түүвэр судалгаа хийж байсан бөгөөд 
энэ удаагийн судалгаагаар 2012 оны судалгааны үр дүнг бататгах, цаашид 
төлбөрийн тэнцэлд ашиглах нэгж зорчигчид оногдох бэлэн валютын урсгалын 
дундаж дүнг тодорхойлохыг зорилоо. 

Сүүлийн 1 жилд171 Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн нийт иргэдийн 66%, ГЕГ-
ын өндөр дүнтэй бэлэн валютын урсгалын мэдээний 82%-ийг Замын-Үүд, 
Буянт Ухаа боомтууд тус тус эзэлж байгаа тул түүвэр судалгаанд хамгийн их 
ачаалалтай, үүргийн худалдаа идэвхтэй хийгддэг эдгээр боомтуудыг хамруулсан.

171  2012 оны сүүлийн хагасаас 2013 оны эхний хагас жил хүртэлх хугацааг хэлнэ.
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Т.Түвшингэрэл

2. бэлэн валюТын Түүвэр суДалгаа

2.1. судалгааны аргазүй, түүвэр

Судалгааны анкетыг монгол, англи, хятад, солонгос, орос хэлүүдээр 
боловсруулж, Улаанбаатар, Замын-Үүд чиглэлийн галт тэрэг, Замын-Үүд, Буянт 
Ухаа боомтуудын хилийн хамгаалалтын бүс газруудад түүвэрлэлтийг тус тус 
гүйцэтгэж, судалгаанд нийт 2,344 зорчигчдыг энгийн санамсаргүй түүвэрлэлтийн 
аргаар хамрууллаа. Түүнчлэн бэлэн валютын урсгалын талаар иргэд, ченж, 
арилжааны банкуудын саналыг авч тайланд тусгасан. Үүргийн худалдаа 
идэвхитэй хийгддэг Замын-Үүд боомтын тухайд тэмдэглэлт ойн нөлөөллийг 
тооцох зорилгоор улсын баяр наадмын өмнө болон дараа түүвэрлэлтийг хийлээ.

хүснэгт 1. Түүврийн тайлбар
Боомт

Хугацаа
Иргэншил Монгол Гадаад Монгол Гадаад
Хилээр зорчсон байдал гарах орох гарах орох
Түүврийн хэмжээ 210 219 1659 256

Буянт Ухаа Замын-Үүд
10/3-10/4 7/4-6, 7/25-27

Судалгааны маягт болон үр дүнг боловсруулахад дараах таамаглалуудад 
үндэслэсэн. Үүнд:

•	 хилээр гарч буй Монгол иргэд авч гарсан бэлэн валютаа гадаадад хэрэглэж 
дуусгадаг,

•	 хилээр орж буй гадаад иргэд авч орсон бэлэн валютаа дотоодод хэрэглэж 
дуусгадаг,

•	 насанд хүрээгүй зорчигч бэлэн валют биедээ авч хил нэвтэрдэггүй.

2.2. судалгааны нэгдсэн дүн

Түүврийн бэлэн валютын орох, гарах урсгалын хистограм нь зүүнээс баруун 
тийш буурсан хэлбэртэй байна.
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 зураг 3. бэлэн валютын гарах урсгалын 
хистограм

 зураг 4. бэлэн валютын орох урсгалын 
хистограм

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк

Гарах урсгал. Аяллын зорилгоос хамааран зорчигчид дунджаар Замын-Үүд 
боомтоор 800-2000 ам.доллар, Буянт Ухаа боомтоор 1300-5300 ам.доллартай тэнцэх 
хэмжээний бэлэн валют биедээ авч хилээр гарч байна. Үүргийн худалдаа идэвхитэй 
хийгддэг Замын-Үүд боомтын хувьд баяр ёслол, тэмдэглэлт ойн өмнөх өдрүүдэд 
авч гарах бэлэн валютын хэмжээ энгийн үеэс 15%-иар өндөр байна. Түүнчлэн 
ижил өдөр хилийн хяналтын бүсээс авсан түүврийн дундаж утга нь галт тэргэнд 
авсан түүврийн утгаас 2 дахин бага дүнтэй байгаагаас үзэхэд зорчигчид хилээр авч 
гарч буй бэлэн валютын бодит дүнгээ гаальд дарж мэдүүлдэг магадлалтай болохыг 
харуулж байна.  

Îрох урсгал. Буянт Ухаа боомтоор орж ирж буй гадаад иргэдийн дийлэнх нь аялал 
болон албан томилолтын зорилгоор зорчиж байгаа бөгөөд дунджаар 700-1400 
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валюттай хилээр орж байна. Замын-Үүд 
боомтын хувьд ажиллах болон хувийн чанартай зорилгоор хилээр орж буй Хятадууд 
гадаад зорчигчдын дийлэнх хэсгийн эзэлж, дунджаар 300-600 ам.доллартай тэнцэх 
хэмжээний бэлэн валюттай хилээр орж байна.  

зураг 5. бэлэн валютын урсгалын бүтэц

Боомтын байршлаас шалтгаалан хилээр авч нэвтрэх валютын бүтэц ѳѳр байна. 
Замын-Үүд боомтын орох, гарах урсгалын аль алинд юань дийлэнх хэсгийг 
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бүрдүүлж байгаа бол Буянт Ухаа боомтын тухайд ам.доллар голчилж байна. Замын-
Үүд боомтоор хилээр гарагсдын 35 орчим хувь нь тодорхой хэмжээний Монгол 
төгрөгтэй хил нэвтэрдэг ба энэ нь эргэж орж ирэхэд гаалийн татвар төлөх, Эрээн 
хотод валют худалдаж авахад ашиглагддаг байна.

2.3 нэмэлТ ТООцООлОл

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд хилээр нэвтэрсэн иргэдийн тоо болон энэ удаагийн 
түүвэр судалгааны 1 зорчигчид оногдох бэлэн валютын медиан дүнд үндэслэн 
тооцооллыг гүйцэтгэвэл тайлант хугацаанд Буянт Ухаа, Замын-Үүд боомтуудаар 
цэвэр дүнгээр нийт 956 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валют 
гадагшилсан байна. Үүний ойролцоогоор 20%-ийг ам.доллар, 70%-ийг юань эзэлж 
байна.

хүснэгт 2. сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 2 боомтоор оруулж, гаргасан бэлэн 
валютын дүн

Орсон Гарсан Зөрүү Орсон Гарсан Зөрүү Орсон Гарсан Зөрүү

Нийт 74.0 336.0 -262.0 23.0 716.9 -693.9 97.0 1052.9 -955.9

Ам.доллар 41.5 184.8 -143.3 1.4 50.2 -48.8 42.8 235.0 -192.1

Юань 13.3 90.7 -77.4 19.3 609.4 -590.0 32.7 700.1 -667.4

Бусад 19.2 60.5 -41.2 2.3 57.4 -55.1 21.5 117.8 -96.3

Буянт Ухаа Замын-Үүд Нийт

Эх сурвалж: ХХЕГ

Түүвэр судалгааны дүн нь ГЕГ-ийн өндөр дүнтэй бэлэн валютын мэдээнээс 13 
дахин өндөр байна.
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3. банкууДын нэгДсэн Тайлан, зузааТгалын мэДээнД 
үнДэслэсэн ТООцООлОл

Банкны систем дэх нийт бэлэн валют нь банкуудын нэгдсэн тайлангийн “Касс 
дахь бэлэн мөнгө” гэсэн дансанд бүртгэгддэг бөгөөд энэхүү дансны үлдэгдлийн 
өөрчлөлтөөр банкны систем дэх бэлэн валютын урсгалыг тайлбарлах боломжтой. 
Банкны системийн нийт бэлэн валютын урсгалыг Зураг 6-д дурдсан хүчин 
зүйлсээр тайлбарлаж болно.

зураг 6. банкны  систем дэх нийт бэлэн валютын урсгалыг тайлбарлагч хүчин зүйлс

Банкны системээс гадагшилж буй бэлэн валютын урсгалыг Зураг 6-д үзүүлсэн 3, 
4, болон 5 дахь үзүүлэлтүүдээр тайлбарлана. Банкны иргэд, ААНБ-аас худалдаж 
авсан бэлэн валют, харилцах, хадгаламжинд татсан бэлэн валют, зээл төлсөн 
бэлэн валют эерэг байх нь банкны системд дотоод захаас бэлэн валют орж 
ирсэнийг илэрхийлнэ. Харин сөрөг бол банкны системээс бэлэн валют гарсныг 
илэрхийлнэ.

Уг аргачлалаар тооцсон 2011-2014 оны эхний хагас жилүүдийн бэлэн валютын 
дотоод цэвэр урсгалын дүнг Хүснэгт 3-т харьцуулан үзүүлэв.
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хүснэгт 3. банкуудын нэгдсэн тайлан, зузаа тгалын мэдээнд үндэслэсэн тооцооллын 
үр дүн

2012 2013 2014 Дүн % Дүн %

Эхний үлдэгдэл 103 105 118 2 2% 13 12%

Гаднаас татсан цэвэр зузаатгал 326 363 246 37 11% -117 -32%
МБ-наас татсан цэвэр зузаатгал 216 101 73 -115 -53% -28 -28%
Дотоод цэвэр урсгал 542 478 326 -64 -12% -152 -32%

Эцсийн үлдэгдэл 103 91 110 -12 -12% 19 21%

Ангилал Эхний хагас жил 2013/2012 Δ 2014/2013 Δ

Эх сурвалж: Г.Эрдэнэбулган, Б.Гэрэлмаа, Б.Цэнгүүнжав (2014), “Монгол Улсын валютын захын 
бэлэн валютын судалгаа”

Тодруулбал, банкуудын нэгдсэн тайлан, зузаатгалын мэдээнд үндэслэсэн 
тооцооллоор 2013 оны эхний хагас жилд банкны системээс 478 сая ам.доллар 
бэлнээр гадагшилсан ба иргэд, аж ахуйн нэгжүүд арилжааны банкнаас авсан 
валютаа удаан хугацаагаар бэлнээр барьдаггүй гэж үзвэл дээрх хугацаанд 478 сая 
ам.доллар хилээр бэлнээр гарсан гэж дүгнэж болно (Зураг 7).

 зураг 7. банкуудын нэгдсэн тайлан, зузаатгалын мэдээнд үндэслэсэн тооцооллын 
үр дүн

Эх сурвалж: Г.Эрдэнэбулган, Б.Гэрэлмаа, Б.Цэнгүүнжав (2014), “Монгол Улсын валютын захын 
бэлэн валютын судалгаа”

Харин хилээр гарч буй бэлэн валютын түүвэр судалгаагаар 2013 онд сард 
дунджаар 80 сая ам.доллар бэлэн валют хилээр гардаг гэсэн үр дүнд хүрсэн нь 
хагас жилд ойролцоогоор 480 сая ам.доллар гарсан буюу банкуудын нэгдсэн 
тайлан, зузаатгалын мэдээнд үндэслэсэн тооцооллын үр дүнтэй ойролцоо байгаа 
нь түүвэр судалгааны үр дүнг бататгаж байна.
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ДүгнэлТ, санал

Тус судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийж болно. Үүнд:

• Хилээр 1 зорчигч дунджаар 800-1,600 ам.доллартай тэнцэх хэмжээний валютыг 
биедээ бэлнээр авч гарч, 250-800 ам.доллартай тэнцэх хэмжээний валютыг 
бэлнээр авч орж байна. 

• Судалгааны үр дүнд үндэслэн тооцвол голлох боомтуудаар сард дунджаар 
цэвэр дүнгээр 80 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валют гадагшилж 
байна. Тухайлбал Замын-Үүд боомт нь сард 1.9 сая ам.долларын орох, 59.7 сая 
ам.долларын гарах урсгалтай, Буянт Ухаа боомт нь 6.2 сая ам.долларын орох, 
28.0 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валютын гарах урсгалтай байна.

• Валютын бүтцийн хувьд Замын-Үүд боомтоор нэвтэрч буй бэлэн валютын 
эргэлтийн 85%-ийг юань, 7%-ийг ам.доллар эзэлж байгаа бол Буянт Ухаа 
боомтоор дамжих бэлэн валютын эргэлтийн 55%-ийг ам.доллар, 25%-ийг юань 
тус тус эзэлж байна. 

• Энэхүү түүвэр судалгааны үр дүн нь 2012 оны түүвэр судалгааны үр дүн болон 
арилжааны банкуудын касс дахь бэлэн мөнгө дансны үлдэгдэл, бэлэн валютын 
зузаатгалд үндэслэсэн тооцооллын үр дүнтэй нийцтэй байна.

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

• Түүвэр судалгааны үр дүнг Төлбөрийн тэнцлийн бэлэн мөнгө, харилцах дансны 
мэдээллийн эх сурвалжаар ашиглах.

• Ингэхдээ судалгааны үр дүнг төлбөрийн тэнцэлд тусгасан, тусгаагүй үеийн 
хувилбаруудын харьцуулсан шинжилгээг гүйцэтгэж удирдлагад танилцуулсны 
үндсэнд ашиглаж эхлэх.

• Судалгаагаар цуглуулсан бусад нэмэлт мэдээллийг ашиглан бэлэн валютын 
урсгалын шинжилгээ хийх, аялал жуулчлалын үйлчилгээний дансны 
үзүүлэлтүүдийг баталгаажуулах.
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хавсралТ

Хавсралт 1. Монгол - ОХУ-ын хилийн боомтууд

боомт Төрөл байршил

1. Алтанбулаг Авто зам Сэлэнгэ – Алтанбулаг

2. Сүхбаатар Төмөр зам Сэлэнгэ – Сүхбаатар 

3. Эрээнцав Авто зам/Төмөр зам Дорнод – Чулуунхороот 

4. Ульханмайхан Авто зам Дорнод – Баян-Уул 

5. Цагааннуур Авто зам Баян-Өлгий - Цагааннуур 

6. Тэс Авто зам Увс – Тэс

7. Боршоо Авто зам Увс – Давст 

8. Ханх Авто зам Хөвсгөл – Ханх

9. Арцсуурь Авто зам Завхан – Тэс

10. Бага илэнх /Тэшиг/ Авто зам Булган – Тэшиг

Хавсралт 2. Монгол - БНХАУ-ын хилийн боомтууд

боомт Төрөл байршил

1. Даян Авто зам Баян-Өлгий – Сагсай

2. Байтаг Авто зам Ховд – Булган 

3. Бургастай Авто зам Говь-Алтай – Алтай 

4. Ханги Авто зам Дорноговь – Хатанбулаг 

5. Баянхошуу Авто зам Дорнод – Халх гол

6. Хавирга Авто зам Дорнод – Чойбалсан 

7. Шивээхүрэн Авто зам Өмнөговь – Гурван тэс

8. Гашуунсухайт Авто зам Өмнөговь - Ханбогд

9. Сүмбэр Авто зам Дорнод – Халх гол

10. Булган Авто зам Ховд – Булган 

11. Бичигт Авто зам Сүхбаатар – Эрдэнэцагаан

12. Замын Үүд Авто зам/Төмөр зам Дорноговь – Замын Үүд



эксПОрТын ОрлОгын 
шинжилгээ

Боловсруулсан: ВЭЗГ, ТТССХ-ийн эдийн засагч Т.Түвшингэрэл

хураангуй

Монгол Улсын экспортын гадаад худалдаа өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 7.1 дахин өсч, 
2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 4,272.7 сая ам.долларт буюу ДНБ-ий 38.2%-д хүрсэн. 
Энэ нь эдийн засгийн хувьд өндөр ач холбогдолтой үзүүлэлт хэдий ч банкны системээр 
дамжин орж ирж буй экспортын бодит орлого энэ түвшинд хүрч чадахгүй байна. Иймд 
энэхүү шинжилгээний ажлаар гадаад худалдааны барааны дэлгэрэнгүй статистик 
мэдээллийг голлох экспортын бараа бүтээгдэхүүний задаргаагаар нарийвчлан задлан 
үзэж, гэрээ болон гаалийн статистик дүнг банкны системээр дамжин орж ирэх экспортын 
орлого, ААНБ-ын санхүүгийн тайлан мэдээлэлтэй тулган үзэж бодит экспортын орлогыг 
тодорхойлохыг зорилоо.
Шинжилгээний үр дүнд гадаад худалдааны статистик мэдээлэл дахь экспортын бүртгэл нь 
гаалийн байгууллагын үнэлгээний арга хэрэгслээс шалтгаалан 2011 оны эхнээс 2014 оны 8 
сар хүртэлх хугацаанд 1,869.8 сая ам.доллараар илүү үнэлэгдсэн нь тогтоогдсон. Төлбөрийн 
тэнцэл боловсруулах олон улсын аргачлалын дагуу төлбөрийн тэнцлийн барааны дансанд 
тусгах экспортын дүн мэдээ нь гаалийн байгууллагын аливаа үнэлгээний арга хэрэгслээс 
үл хамаарах, ААНБ-ын гэрээ, хэлцлийн дүн, бодит орлогод үндэслэсэн мэдээлэл байх 
шаардлагатай байдаг тул гаалийн статистик мэдээллийг төлбөрийн тэнцлийн барааны 
дансны статистикт тусгахдаа холбогдох тохируулгыг хийх шаардлагатай байна. 
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уДирТгал

Монгол Улсын экспортын гадаад худалдаа172 өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 
7.1 дахин өсч, 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 4,272.7 сая ам.долларт буюу 
ДНБ-ий 38.2%-д хүрсэн. Энэ нь эдийн засгийн хувьд өндөр ач холбогдолтой 
үзүүлэлт хэдий ч банкны системээр дамжин орж ирж буй экспортын бодит 
орлого энэ түвшинд хүрч чадахгүй байна. Тухайлбал 2013 оны байдлаар 
нийт экспортын орлогын 29.6% буюу 1,265.1 сая ам.долларын орлого банкны 
системийн урсгалаар дутуу орж ирсэн. Энэ нь нэг талаас экспортлогчийн 
орлого нь экспортын гэрээнд тусгагдсан (i) худалдааны төлбөрийн нөхцөл173, 
(ii) бүтээгдэхүүн хуваах нөхцөл174 болон (iii) экспортын орлогыг хаана 
байршуулахаас хамааран хугацааны болоод хэлбэрийн175 өөрчлөлттэйгөөр орж 
ирэхээс шалтгаалж болно. Харин нөгөө талаас уул уурхайн экспорт давамгайлдаг 
манайх шиг орны хувьд гаалийн экспортын бүртгэл нь бодит экспортоос өндрөөр 
үнэлэгддэг байх эрсдэл байгааг харуулж байна.     

Иймд энэхүү шинжилгээний ажлаар гадаад худалдааны барааны дэлгэрэнгүй 
статистик мэдээллийг голлох экспортын бараа бүтээгдэхүүний задаргаагаар 
нарийвчлан задлан үзэж, гэрээ болон гаалийн статистик дүнг банкны системээр 
дамжин орж ирэх экспортын орлого, ААНБ-ын санхүүгийн тайлан мэдээлэлтэй 
тулган үзэж бодит экспортын орлогыг тодорхойлохыг зорилоо.   

Шинжилгээний ажлын нэгдүгээр хэсэгт төлбөрийн тэнцлийн барааны дансыг 
бүртгэх олон улсын аргачлал, манай орны экспортын худалдааны талаарх 
ерөнхий мэдээлэл, шинжилгээний өгөгдлийг, хоёрдугаар хэсэгт аргачлал болон 
тооцоолол, гуравдугаар хэсэгт үр дүнг танилцуулж эцэст нь санал, дүгнэлтийг 
тусгасан болно. 

172  Гаалийн ерөнхий газраас бэлтгэн гаргадаг Гадаад худалдааны барааны статистикийн мэдээлэл.
173  Төлбөр тооцоо нь худалдааны зээл, бэлэн валютаар хийгдэх гэх мэт. 
174  Тухайлбал түүхий нефтийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Монгол Улсын Засгийн газарт 

оногдох орлого нь нийт экспортын 32 орчим хувийг бүрдүүлж байна. 
175  Экспортын орлогын тодорхой хувийг бараа, үйлчилгээний импортын төлбөр, зээлийн эргэн 

төлөлт (тухайлбал Чалко)-д шууд болон шууд бусаар суутгуулах, шилжүүлэх.
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1. ерөнхий мэДээлэл

1.1 Олон улсын туршлага

ОУВС-гийн төлбөрийн тэнцлийн 6-р аргачлалын дагуу барааны худалдаа 
гэж барааны эзэмшил харьяат болон харьяат бусын хооронд шилжсэн 
бүтээгдэхүүнийг хэлэх бөгөөд бүртгэлийг бараа нийлүүлэх ФОБ нөхцөлөөр 
буюу усан онгоцны тавцан хүргэх нөхцөлөөр бүртгэдэг176. Өөрөөр хэлбэл тухайн 
экспортлогч нь өөрийн улсаас бүтээгдэхүүн гаргах хамгийн сүүлийн тээврийн 
хэрэгсэл хүртэл чөлөөтэй нэрлэсэн газарт бараа нийлүүлэх бүхий л хариуцлагыг 
хүлээх нөхцөлөөр бүртгэдэг байна. Гэвч экспортын энэ төрлийн бүртгэл нь 
тухайн улс орны онцлогоос хамааран хүндрэлтэй тохиолдолд хилийн боомт 
хүртэлх нөхцөлөөр бүртгэх нь тохиромжтой гэж заасан байна. Энэ нь манай орны 
экспортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлдог Монгол улсын хилийн өртөө 
хүртэл бараа нийлүүлэх нөхцөлтэй177 нийцтэй байна. 

Ихэнх улс орнуудын хувьд Төлбөрийн тэнцлийн статистик дахь экспортын 
дансны мэдээллийн эх сурвалжаар гадаад худалдааны статистик мэдээллийг 
ашигласаар ирсэн боловч шаардлагатай тохиолдолд Схем 1-д тусгасан  4 
чиглэлээр нэмэлт тохиргоо оруулж бүртгэдэг. 

схем 1: гадаад худалдааны статистик мэдээлэлд тохиргоо оруулдаг үзүүлэлтүүд, 
түүний жишээ178 

176  ОУВС-гийн төлбөрийн тэнцлийн 6-р аргачлал, 2009, хуудас 156.
177  Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай Монгол Улсын хуулийн тавдугаар бүлгийн 16 дугаар 

зүйл.
178  Balance of payments compilation guide, IMF, 1995
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1.2 монгол улсын туршлага, нөхцөл байдал

Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбарт 
орох хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
нэмэгдэж, томоохон уурхайнуудын үйл 
ажиллагаа эхэлснээр ашигт малтмалын 
бүтээгдэхүүний олборлолт болон 
экспорт огцом өссөн. Хэдий тийм ч 
банкны системээр дамжин орж ирэх 
экспортын бодит орлого нь гаалийн 
экспортын дүнгээс 2011-2014 оны 
хооронд 16-42%-иар дутуу байгаа 
тул энэ зөрүүг тайлбарлах шаардлага 
гарсан. Экспортын орох урсгал нь 
түүхий нефтийн бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээ, Монголбанкны худалдсан алт, 
экспортлогчийн худалдааны төлбөрийн 
нөхцөл гэх мэт хүчин зүйлсээс 
шалтгаалан гаалийн экспортын дүнтэй 
заавал таарах шаардлагагүй. 

зураг 1: гаалийн экспорт, орлогын 
урсгал

Гэвч дээрх тохируулгуудыг хийсний дараа ч экспортын орлогын зөрүү гарсаар 
байсан тул Гаалийн ерөнхий газраас бэлтгэн гаргадаг гадаад худалдааны 
статистик мэдээлэлд шинжилгээ хийж, ААНБ-ын санхүүгийн тайлан баланс, 
төлбөрийн тэнцлийн мэдээ179, арилжааны банкуудын гадаад гүйлгээний 
тайлантай тулган үзэж бодит орлогыг тодорхойлох шаардлага гарсан. 

Манай оронд гадаад худалдааны статистик мэдээллийг боловсруулах эрх, үүргийг 
хуулийн дагуу Гаалийн ерөнхий газар хариуцдаг бөгөөд экспортлогчдын гаалийн 
мэдүүлэгт үндэслэн нэгтгэн гаргадаг. Хэрэв гаалийн мэдүүлэг нь бүрэн бус, 
дэлхийн зах зээл дээх үнэлгээнээс хэт доогуур тавигдсан гэж үзсэн тохиолдолд 
гаалийн байгууллага нь үнэлгээний бусад арга хэрэгслүүд /Шигтгээ 1/-ийг 
ашиглаж үнийн дүнг тодорхойлон, статистикийг нэгтгэдэг.

Харин төлбөрийн тэнцлийн барааны дансанд тусгах экспортын дүн мэдээ нь 
гаалийн байгууллагын аливаа үнэлгээний арга хэрэгслээс үл хамаарах, ААНБ-ын 
гэрээ, хэлцлийн дүн, бодит орлогод үндэслэсэн мэдээлэл байх шаардлагатай юм.  

179  Монголбанк нь Монгол улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2010 оны 12 дугаар 
сарын 27-ны өдрийн 1/174 дугаар тушаалаар баталсан маягтын дагуу голлох ААНБ-аас улирал 
бүр мэдээ авдаг.
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Шигтгээ 1: Судалгаанд хамаарал бүхий хуулийн заалтууд 

Гаалийн тариф, татварын тухай Монгол улсын хууль:

Нэгдүгээр бүлэг 2 дугаар зүйлийн 3.1: Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор 
дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.4 “гаалийн үнэ” гэж гаалийн татвар ногдуулах, гаалийн статистикийн мэдээлэл 
гаргах зорилгоор энэ хуулийн дагуу тодорхойлох үнийг, 

Гуравдугаар бүлэг 8 дугаар зүйлийн 8.3: Гаалийн байгууллага нь дараах тохиолдолд 
бодит мэдээллийг үндэслэн гаалийн үнийг мэдүүлэгчийн тодорхойлсноос өөр аргаар 
тодорхойлж болно:

8.3.1 гаалийн үнийг тодорхойлоход ашигласан бичиг баримт баталгаажаагүй, эсхүл 
түүнд тусгагдсан мэдээлэл зөрсөн, бүрэн бус, тоон үзүүлэлт нь хангалтгүй 
байсан бол,

8.3.2 мэдүүлэгч гаалийн үнийн үнэн зөвийг нотолж чадаагүй бөгөөд гаалийн 
байгууллага мэдүүлэгчийн тодорхойлсон үнийг үндэслэлгүй гэж үзсэн 
тохиолдолд

Тавдугаар бүлэг 16 дугаар зүйлийн 16.2: Экспортын барааны гаалийн үнийг 
тодорхойлоход дараах аргыг дор дурдсан дарааллын дагуу хэрэглэнэ:

 16.2.1 хэлцлийн үнийн арга;

 16.2.2 зардлаас тооцох үнийн арга;

 16.2.3 нэг төрлийн, эсхүл ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга;

 16.2.4 зах зээлийн мэдээлэл, судалгааны арга.

1.3 шинжилгээний өгөгдөл

Уг шинжилгээний ажлын хүрээнд экспортын бодит орлогыг тодорхойлохын 
тулд дараах тоон мэдээлэл, статистикийг ашигласан.

•	 Гадаад валютын урсгалын мэдээ (Монголбанк)
•	 Төлбөрийн тэнцлийн статистик (Монголбанк)
•	 Гадаад худалдааны барааны статистикийн мэдээний бааз (ГЕГ)
•	 Экспортын гол 10 нэр төрлийн барааны гүйцэтгэлийг аж ахуйн нэгжээр 

(ГЕГ)
•	 ААНБ-уудын төлбөрийн тэнцлийн мэдээ (ААНБ)
•	 ААНБ-уудын санхүүгийн тайлан баланс (Сангийн яам)
•	 Уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний жишиг үнийн мэдээлэл (Уул 

уурхайн яам)
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2. аргачлал, ТООцООлОл

2.1 шинжилгээний ерөнхий аргачлал

Экспортын бодит орлогыг тодорхойлохдоо дараах шат дарааллаар шинжилгээг 
гүйцэтгэсэн. Үүнд:

1. Голлох 10 экспортын бараа бүтээгдэхүүний хувьд гаалийн мэдүүлэг тус бүрийн 
статистик дүн нь тухайн мэдүүлэг дэх гэрээний дүнтэй нийцтэй байгаа эсэхийг 
тулгаж, хэлцлийн үнийн аргаар мэдүүлэг бүртгэгдсэн эсэхийг шалгана. 

2. Хэрэв статистик дүн болон гэрээний дүн нь хоорондоо нийцгүй байвал 
гаалийн үнийг тодорхойлохдоо хэлцлийн үнийн аргаас бусад арга хэрэгслийг 
ашигласан болох нь тодорхойлогдох ба энэ тохиолдолд төлбөрийн тэнцлийн 
барааны дансанд тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг бүртгэхдээ тохируулга хийх 
шаардлагатай болно. 

3. Дараа нь гаалийн статистик дүн болон гэрээний дүнгийн аль нь тухайн 
байгууллагын бодит валютын урсгалтай нийцтэй байгааг арилжааны 
банкуудын гадаад гүйлгээний тайлангийн гүйлгээний дүнтэй тулган үзнэ. 

4. Мөн гаалийн статистик дүн болон гэрээний дүнгийн аль нь тухайн байгууллагын 
бодит орлоготой нийцтэй байгааг тухайн ААНБ-ын санхүүгийн тайлан мэдээ, 
төлбөрийн тэнцлийн мэдээтэй тулган үзнэ. 

5. Гэрээ нь бараа нийлүүлэх аль нөхцөлөөр хийгдсэнээс хамааран гэрээний дүнд 
тохируулга хийх шаардлагатай болно. Тухайлбал экспортын гэрээ нь EXW 
буюу уурхайн ам нөхцөлөөр хийгдсэн тохиолдолд гэрээний дүнд хилийн 
боомт хүртэлх тээврийн зардлыг нэмж тооцно. 

6. Дээрх үзүүлэлтүүдийг харгалзаж үзсэний үндсэнд тухайн мэдүүлгийн 
эцсийн дүнг тодорхойлж, төлбөрийн тэнцлийн барааны дансанд бүртгэх тоон 
мэдээллийг бүрдүүлнэ.

схем 2: шинжилгээний шат дараалал



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

486

2.2 Тооцоолол

Монголбанк, Гаалийн ерөнхий газрын хамтран ажиллах журам180-ын хүрээнд 
Монголбанк нь экспортын гадаад худалдааны голлох 10 бүтээгдэхүүний181 
мэдээллийг ААН-ийн задаргаагаар авдаг ба эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь 
нийт экспортын 94.2%-ийг бүрдүүлж, эх олонлогийг хангалттай түвшинд 
тайлбарлаж байна. 

Шинжилгээний шат дараалал 1-2:
2011 оны эхнээс 2014 оны 8 дугаар сар хүртэлх хугацааны экспортын 
мэдүүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн үзвэл голлох нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүнүүдийн гаалийн үнэлгээ нь хүснэгт 1-д тусгасан аргачлалаар 
бүртгэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл зэсийн баяжмал, түүхий нефть, 
цэвэршүүлээгүй алт болон молибдений баяжмалын үнэлгээг хэлцлийн буюу 
гэрээний үнийн дагуу бүртгэдэг бол ямааны угаасан, самнасан ноолуурын 
хувьд холимог хэлбэрээр аргачлалуудыг ашигладаг боловч үүнээс үүдэн 
үүсэх зөрүү дүн бага байна. Иймд дээрх бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд гаалийн 
статистик дүнгээр төлбөрийн тэнцлийн барааны дансанд бүртгэх, тохиргоо 
бичилт хийхгүй байх боломжтой юм. 

Хүснэгт 1: Голлох экспортын бүтээгдэхүүний гаалийн үнэлгээний аргачлал

Үнэлгээний аргачлал Бүтээгдэхүүний төрөл Төлбөрийн тэнцэлд хэрхэн 
бүртгэх

Хэлцлийн үнийн арга
Зэсийн баяжмал, түүхий 
нефть, цэвэршүүлээгүй алт, 
молибдений баяжмал

Гаалийн статистик дүнгээр 
бүртгэх

Холимог аргаар боловч 
гэрээний дүнтэй зөрүү 
бага

Ямааны угаасан, самнасан 
ноолуур

Гаалийн статистик дүнгээр 
бүртгэх

Зах зээлийн жишиг 
үнийн аргаар

Жонш, цайр, төмрийн хүдэр, 
чулуун нүүрс

Тохируулга хийж бодит 
орлогыг тусгах

Харин жонш, цайрын баяжмал, төмрийн хүдэр болон чулуун нүүрсний хувьд 
гаалийн статистик дүн болон гэрээний дүнгийн зөрүү өндөр182 байсан тул 
цаашид нарийвчлан задалж үзэх шаардлагатай гэж үзсэн. 

180  Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 7 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн A-119/A/132 дугаар хамтарсан тушаалаар шинэчлэн батлагдсан.  

181  Чулуун нүүрс (2701), Зэсийн баяжмал (2603), Төмрийн хүдэр ба баяжмал (2601), 
Боловсруулаагүй нефть (2709), Боловсруулаагүй болон хагас боловсруулсан алт (7108), Цайрын 
хүдэр ба баяжмал (2608), Молибдений хүдэр ба баяжмал (2613), Жонш, лейцит, нефелинт ба 
нефелинт сиенит (2529), Ямааны угаасан ноолуур (5102), Ямааны самнасан ноолуур (5105).

182  Жилийн нийт зөрүү нь 10 саяас дээш дүнг өндөр зөрүү гэж авч үзсэн болно.
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Шинжилгээний шат дараалал 3-4:
Цайрын баяжмал, төмрийн хүдэр, чулуун нүүрсний экспортын гаалийн 
статистик дүнг гаалийн мэдүүлэгт тусгагдсан гэрээний дүн, гадаад гүйлгээний 
тайлангийн экспортын орлогын дүнтэй харьцуулж үзэхэд /Зураг 2/ төмрийн 
хүдэр болон цайрын баяжмалын хувьд гэрээний дүн нь гаалийн экспортын 
бүртгэлээс 2011 онд 17%-иар, 2012 онд 35%-иар, 2013 онд 37-41%-иар, 2014 
оны эхний 8 сард 30-38%-иар бага байгаа нь тогтоогдсон. Түүнчлэн дээрх зөрүү 
дүнг голлох ААН-ийн түвшинд нарийвчлан задалж үзэхэд ААН-ийн санхүүгийн 
тайланд тусгагдсан мөнгөн гүйлгээний орлого нь мэдүүлэг дэх гэрээний дүнтэй 
нийцтэй байгаа нь харагдсан. 

Зураг 2. Гаалийн статистик дүн, гаалийн мэдүүлэгт тусгагдсан гэрээний дүн болон 
гадаад гүйлгээний тайлан дахь тухайн бүтээгдэхүүний экспортын орлогын харьцуулалт 
/2011- 2014 эхний 8 сар/

Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн гаалийн үнэлгээг тооцоолохдоо экспортын гаалийн 
үнэлгээний 4-р аргачлал буюу зах зээлийн мэдээлэлд үндэслэсэн байна. Манай 
улсад баримтлах албан ёсны зах зээлийн үнийн мэдээллийг Уул уурхайн 
яамнаас ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах183 зорилгоор сар 
бүр олон нийтэд мэдээлдэг ба ингэхдээ Хүснэгт 2-т тусгасан эх сурвалжийг 
ашиглан тооцдог байна.

Хүснэгт 2. Голлох бүтээгдэхүүнүүдийн зах зээлийн үнэ тогтоох аргачлал

Эх сурвалж Тухайн сарын жишиг үнэ 
тодорхойлох

Цайрын 
баяжмал

Лондонгийн металлын бирж дээрх цэвэр 
цайрын үнэ

Өмнөх сарын дундаж 
үнээр 

Төмрийн 
хүдэр

http://www.umetal.com

Австралийн төмрийн хүдэр 
үйлдвэрлэгчдээс Хятадын ган 
үйлдвэрлэгчид нийлүүлж байгаа 
Dampeir/Hedland боомтын FOB үнэ

Өмнөх сарын дундаж 
үнээр 

Чулуун нүүрс http://en.sxcoal.com/ Өмнөх сарын дундаж 
үнээр 

Засгийн газрын тогтоолын дагуу жишиг үнэ тооцох аргачлалыг Татварын 

183  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлээр зохицуулагддаг. 
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ерөнхий газар баталсан бөгөөд уг аргачлалд зааснаар184 экспортод гаргах уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний агууламжийг Гаалийн төв лабораторийн дүгнэлтэд 
үндэслэн жишиг үнийг хямдруулж тооцон, борлуулалтын үнэлгээг гаргадаг. 
Тухайлбал цайрын баяжмалын экспортын 95 орчим хувийг дангаараа 
бүрдүүлдэг Цайрт минерал ХХК нь 50% хүртэл агууламжтай цайр баяжуулах 
хүчин чадалтай бөгөөд гаалийн статистикт ашиглагдсан зах зээлийн үнэлгээ нь 
тодорхой хугацааны ачилт дахь цайрын баяжмалын агууламжийг Лондонгийн 
металлын бирж дээрх цэвэр цайрын үнээр үржүүлсэн дүнтэй ижил байна. 
Өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллага цайраа ямар үнээр борлуулж байгаагаар 
бус, харин олон улсын зах зээл дээр ямар үнээр арилжаалагдаж байгаагаар 
жишиж татвар төлүүлэх зохицуулалттай байдаг бол гаалийн статистикт мөн энэ 
зарчмаар бүртгэгдсэн байна. 

Энэхүү “зах зээлийн мэдээлэл”-д үндэслэх үнэлгээний аргачлал нь баяжмалаас 
цэвэр бүтээгдэхүүн боловсруулах зардал, холбогдох бусад татвар хураамжийн 
үнийг оролцуулсан үнэлгээ тул экспортын дүнг хэт өндрөөр харуулж байна.   

Шигтгээ 2: Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ) 

АМНАТ нь хууль эрхзүйн хувьд доорх зарчмаар тодорхойлогддог:
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл: 

47.1.Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь уурхайн эдэлбэрээс олборлож худалдсан, 
эсхүл худалдахаар ачуулсан болон ашигласан бүх төрлийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 
үнэлгээнээс тооцож ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг улсын төсөвт төлнө. 
47.2.Энэ хуулийн 47.1-д заасан борлуулалтын үнэлгээг дараахь журмаар тооцно:

47.2.1.экспортод бүтээгдэхүүн гаргасан бол олон улсын худалдаанд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
тухайн сарын дунджийг тогтоох зарчмыг үндэслэн тухайн бүтээгдэхүүний, эсхүл түүнтэй 
адил төстэй бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийг баримтлан;

Нүүрсний АМНАТ:
Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоолд нүүрсний жишиг үнийг тогтоохдоо Хятадын 
www.coalworld.net цахим хуудаст тавигдсан үнийг баримтлахаар заасан байдаг. Уг тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх зорилготой 2010 оны 39 дүгээр тогтоолын дагуу жишиг үнэ тооцох аргачлалыг 
Татварын ерөнхий газраас батлан мөрдүүлж ирсэн.
Засгийн газрын 2012 оны 10 сарын 6-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоолоор нүүрсний жишиг 
үнийн аргачлалып өөрчлөлт оруулж, жишиг үнийг “...Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нүүрс 
борлуулж, экспортод гаргах гэрээний үнэ...” болгон өөрчилж, 2013 оны 4 сарын 1-ний өдрийг 
хүртэл дагаж мөрдөхөөр шийдвэрлэсэн ба энэ хугацаанд жишиг үнэ тооцох шинэ аргачлал 
боловсруулахыг холбогдох байгууллагад үүрэг болгосон. 
Тогтоолд заасан хугацаа дуусгавар болж, Сангийн яамны санаачлагаар жишиг үнийн эх 
сурвалжийг www.coalworld.net сайтаас www.sxcoal.com руу шилжүүлсэн. 
Засгийн газрын 2014 оны 3 сарын 21-ний өдрийн 88, 89 дүгээр тогтоолуудаар 2015 оны 
1 сарын 1-ний өдрийг хүртэл нүүрсний экспортод гэрээний үнийг суурилж АМНАТ 
ногдуулахаар шийдвэрлэсэн нь одоогоор дагаж мөрдөгдөж байна. 

184  Засгийн газрын 2010 оны 39 дүгээр тогтоолын дагуу жишиг үнэ тооцох аргачлалыг Татварын 
ерөнхий газрын 2010 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 322 дугаар тушаалаар батласан
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Шинжилгээний шат дараалал 5:
Гадаад худалдаанд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад талуудын 
сонгосон Инкотермс-ийн бараа нийлүүлэх суурь нөхцөлөөс хамаарч зардал, 
эрсдэлийг хариуцах тал тогтоогддог ба энэ нь барааны үнэ бүрдэлтэд шууд 
нөлөөлдөг. 

Шинжилгээний өмнөх үе шатуудад дурдсанчлан чулуун нүүрс, төмрийн хүдэр, 
цайрын баяжмал болон жоншны экспортын гаалийн статистик дүн нь “зах 
зээлийн мэдээлэл”-ийн үнэлгээний аргачлалаар буюу бодит экспортын гэрээний 
дүнгээс өөр зарчмаар бүртгэгдсэн болох нь тогтоогдсон. Иймд Төлбөрийн 
тэнцэлд тусгах экспортын дүнг гэрээний дүнд үндэслэн тодорхойлох, ингэхдээ 
гэрээний бараа нийлүүлэх нөхцөлөөс хамааран гэрээний дүнд тохируулга хийх 
шаардлага гарсан. 

Зураг 3. Бараа нийлүүлэх Инкотермс нөхцөл, 2010 он

Тухайлбал экспортын гэрээ нь EXW буюу уурхайн ам нөхцөлөөр хийгдсэн 
тохиолдолд гэрээний дүнд хилийн боомт хүртэлх тээврийн зардлыг нэмж 
тооцох хэрэгтэй болсон.
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зураг 4. 2011 оноос хойшхи бараа нийлүүлэх нөхцөл, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний 
жингээр 
1. Цайрын баяжмал 2. Төмрийн хүдэр

3. Чулуун нүүрс

Цайрын баяжмал, төмрийн хүдэр: Экспортын гэрээний дийлэнх нь хил хүртэлх 
тээвэр орсон нөхцлүүдээр хийгдсэн тул гэрээний дүнг DAP, DAF, DAT нөхцлүүдийн 
хувьд хэвээр нь авч, бусад хэлцлүүдийн хувьд аливаа таамаглал дэвшүүлэхээс 
зайлсхийсэн тул гаалийн статистик дүнгээр авч ашигласан. 

Чулуун нүүрс: Хилийн боомт хүртэлх нөхцөлөөр гэрээний 50 орчим хувь нь 
хийгдэж, үлдсэн тал хувь нь уурхайн ам нөхцөл (EXW), тээвэрлэх хүртэл нэрлэсэн 
газар (FCA, CPT) зэрэг нөхцөлүүдээр хийгдсэн байна. Иймд EXW, FCA, CPT 
нөхцөлүүдийн хувьд холбогдох зардлуудыг нэмж тохиргоо хийх шаардлагатай 
болсон. Ингэхдээ дараах зарчмуудыг баримталж бодит тээвэр, холбогдох бусад 
зардлуудын дүнг тоймлон тусгалаа:

−	 Ижил төстэй бүс нутагт орших бусад уурхайн тээвэр, нэмэгдэл зардлын 
дүнгээр баримжаалах (тухайлбал Монголын алт МАК ХХК-ын мэдүүлэг 
дэх дундаж зардлаар Чинхуа МАК Нарийнсухайт ХХК-ын экспортын 
дүнд тохиргоо хийх)

−	 Өмнө хийгдсэн нүүрсний судалгааны ажлууд дахь тээврийн зардлын 
тойм185 

−	 ААНБ-уудаас авсан тээврийн зардалтай холбоо бүхий албан мэдээллүүд. 

Шинжилгээний шат дараалал 6:
Бараа нийлүүлэх нөхцлийн тохиргоо хийгдсэн Төлбөрийн тэнцэлд ашиглах бодит 
экспортын дүнг тодорхойлсон. Үр дүнг ойлгомжтой харуулах зорилгоор нэгж 
бүтээгдэхүүнд ногдох экспортын үнээр судалгааны үр дүнг танилцууллаа: 

185  Renaissance capital (2011). Moncolia, Mongolian coal and infrastructure
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зураг 5. цайрын баяжмалын (ам.доллар/тонн)

зураг 6. Төмрийн хүдрийн үнэ (ам.доллар/тонн)

зураг 7. чулуун нүүрсний үнэ (ам.доллар/тонн)

Зураг 7-оос чулуун нүүрсний хилийн үнэ болон гэрээний үнийн зѳрүү нь хугацааны 
цувааны турш жишиг үнэ тогтоох аргачлалын ѳѳрчлѳлттэй уялдан хэлбэлзэж 
ирсэн нь харагдаж байна. 2012 оны 10 сараас 2013 оны 4 сар хүртэл186, 2014 оны 
4 сараас 2015 оны 1 сарыг хүртэл187 хугацаанд зах зээлийн жишиг үнийг гэрээний 
үнэд үндэслэн тогтоож байсан нь тус хугацаануудын нүүрсний экспортын хилийн 
дундаж үнийг огцом бууруулж байсан байна. 

186  Засгийн газрын 2012 оны 10 сарын 6-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол
187  Засгийн газрын 2014 оны 3 сарын 21-ний өдрийн 88, 89 дүгээр тогтоолууд
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үр Дүн

Шинжилгээний үр дүнд гадаад худалдааны статистик мэдээлэл дэх экспортын 
бүртгэл нь 2011 оны эхнээс 2014 оны 8 сар хүртэлх хугацаанд 1,869.8 сая 
ам.доллараар илүү үнэлэгдсэн нь тогтоогдлоо. 

Манай оронд гадаад худалдааны статистик мэдээллийг боловсруулах эрх, 
үүргийг хуулийн дагуу Гаалийн ерөнхий газар хариуцдаг бөгөөд статистик 
мэдээллийг гаалийн мэдүүлэгт үндэслэн боловсруулдаг. Хэрэв гаалийн мэдүүлэг 
нь бүрэн бус, дэлхийн зах зээл дээх үнэлгээнээс хэт доогуур тавигдсан гэж үзсэн 
тохиолдолд гаалийн байгууллага нь үнэлгээний бусад арга хэрэгслүүд /Шигтгээ 
1/-ийг ашиглаж үнийн дүнг тодорхойлон, статистикийг нэгтгэдэг.

Шинжилгээний ажлаар чулуун нүүрс, төмрийн хүдэр, цайрын баяжмал, жонш 
гэсэн 4 бүтээгдэхүүний гаалийн үнэлгээг тооцохдоо “зах зээлийн мэдээлэл”-д 
үндэслэх үнэлгээний аргачлалыг ашигладаг нь батлагдсан. 

2011, 2012 онуудад чулуун нүүрсний экспортын бүртгэл хэт өндрөөр үнэлэгдэж 
байсан бол 2012 оны төгсгөлөөс эхлэн тодорхой хугацаанд гаалийн үнэлгээг 
хэлцлийн үнийн аргачлал руу шилжүүлсэн, жишиг үнийн эх сурвалжийг сольсон 
зэргээс шалтгаалж уг зөрүү багасчээ.   

Төмрийн хүдрийн экспортын биет хэмжээ 2012, 2013 онуудад огцом өсөлттэй 
байсан тул үүнтэй холбогдуулан илүү бүртгэлийн хэмжээ өссөн байна.  

зураг 8. экспортын илүү бүртгэл, 
бүтээгдэхүүнээр

зураг 9. Төлбөрийн тэнцэл дэх барааны данс 
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ДүгнэлТ

Төлбөрийн тэнцэл боловсруулах олон улсын аргачлалын дагуу төлбөрийн 
тэнцлийн барааны дансанд тусгах экспортын дүн мэдээ нь гаалийн байгууллагын 
аливаа үнэлгээний арга хэрэгслээс үл хамааран ААНБ-ын гэрээ, хэлцлийн дүн 
болон бодит орлогод үндэслэн гарч байх шаардлагатай байдаг.  

Иймд Төлбөрийн тэнцлийн барааны дансны бүртгэлийг гүйцэтгэхдээ Гаалийн 
ерөнхий газраас бэлтгэн гаргадаг Гадаад худалдааны статистик мэдээлэлд 
холбогдох тохируулгыг хийж тусгах нь зүйтэй байна. 
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