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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, 
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† 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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уДирТгал

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.



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

386

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.
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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.



МОНГОЛ УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДОЛЛАРЖИЛТ

397

Б.Цэнгүүнжав

ашигласан маТериал

Alesina, A., & Barro, R. J. (2001). Dollarization. Cambridge: Harvard University.

Alvarez-Plata, P., & Garcia-Herrero, A. (2007). To dollarize or de-dollarize: 
Consequences for Monetary Policy. Asian Development Bank.

Antinolfi, G., & Keister, T. (2001). Dollarization as a Monetary Arrangement for 
Emerging Market Economies. St.Louis: Federal Reserve Bank of St.Louis.

Arellano, C. (2007). Dollarization and Financial Integration. Federal Reserve Bank of 
Minneapolis.

Arteta, C. O. (2002). Exchange Rate Regimes and Financial Dollarization: Does Flex-
ibility Reduce Bank Currency Mismatches? University of California, Berkeley.

Asel, I. (2010). Financial Sector Development and Dollarization in the Economies of 
Central Asia. Global Development Network Regional Research.

Baliсo, T. J., Bennett, A., & Borensztein, E. (1999). Monetary Policy in Dollarized 
Economies. Washington D.C.: International Monetary Fund.

Basso, H. S., Calvo-Gonzalez, O., & Jurgilas, M. (2007). Financial Dollarization: The 
Role of Banks and Interest Rates. European Central Bank.

Berg, A., & Borensztein, E. (2000). The Dollarization Debate. Finance and 
Development, 37(1), 38-41.

Berg, A., & Borensztein, E. (2000). The Pros and Cons of Full Dollarization. 
Washington D.C.: International Monetary Fund.

Calvo, G. A. (1999). On Dollarization. University of Maryland.

Camera, G., Craig, B., & Waller, C. J. (2001). Dollarization via Currency Substitution. 
Unpublished Working Paper.

Cohen, B. J. (2000). Dollarization: Pros and Cons. Santa Barbara: University of 
California at Santa Barbara.

De Nicolo, G., Honohan, P., & Ize, A. (2003). Dollarization of Banking System: Good 
or Bad? World Bank.

Dooley, M. P. (1997). A Model of Crises in Emerging Markets. National Bureau of 
Economic Research.

Duma, N. (2011). Dollarization in Cambodia: Causes and Policy Implications. 
Washington D.C.: International Monetary Fund.

Garcia-Escribano, M. (2010). Peru: Drivers of De-dollarization. Washington D.C.: 
International Monetary Fund.

Garcнa-Escribano, M., & Sosa, S. (2011). What is Driving Financial De-dollarization 
in Latin America? Washington D.C.: International Monetary Fund.

Goujon, M. (2006). Fighting Inflation in a Dollarized Economy: The Case of Vietnam. 



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

398

Journal of Comparative Economics, 34, 564-81.

Honig, A. (2006). Is There A Link Between Dollarization and Banking Crises? Journal 
of International Development, 18(8), 1123-1135.

Honohan, P. (2006). Dollarization and Exchange Rate Fluctuations. World Bank.

Honohan, P., & Shi, A. (2003). Deposit Dollarization and the Financial Sector in 
Emerging Economies. J. Hanson, P. Honohan, & G. Majnoni-Д, Globalization and 
National Financial Systems. New York: Oxford University Press.

IMF. (2013). IMF Country Report No. 14/64: Mongolia. Washington D.C.: 
International Monetary Fund.

Ize, A., & Levy-Yeyati, E. (1998). Dollarization of Financial Intermediation: Causes 
and Policy Implications. Washington D.C.: International Monetary Fund.

Ize, A., & Powell, A. (2004). Prudential Responses for De Facto Dollarization. 
Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella.

Leiderman, L., Maino, R., & Parrado, E. (2006). Inflation Targeting in Dollarized 
Economies. A. Armas, A. Ize, & E. Levy Yeyati-Д, Financial Dollarization: The 
Policy Agenda. Palgrave MacMillan.

Levy Yeyati, E. (2005). Financial Dollarization: Evaluating the Consequences. 
Universidad Torcuato Di Tella.

Nguyen, Q. H. (2010). Liability Dollarization and Fear of Floating. Institute of 
Developing Economies.

Palley, T. I. (2003). The Economics of Exchange Rates and the Dollarization Debate. 
Journal of Political Economy, 33(1), 61-82.

Quispe-Agnoli, M., & Whisler, E. (2006). Official Dollarization and the Banking 
System in Ecuador and El Salvador. Atlanta: Federal Reserve Bank of Atlanta.

Reinhart, C., Rogoff, K., & Savastano, M. (2003). Addicted to Dollars. Cambridge, 
Massachusetts: National Bureau of Economic Research.

Zamarуczy, M., & Sa, S. (2003). Economic Policy in a Highly Dollarized Economy: 
The Case of Cambodia. Washington D.C.: International Monetary Fund.

Б.Лхагважав. (2000). Долларжилт. Улаанбаатар: Монголбанк.

Д.Баярмаа. (2000). Долларжилт. Улаанбаатар: Монгол Улсын Их Сургууль.

Д.Энхзаяа. (2011). Монголын эдийн засаг дахь долларжилт. Улаанбаатар: 
Монголбанк.

С.Мөнхчимэг. (2009). Долларжилт. Улаанбаатар: Монгол Улсын Их Сургууль.



МОНГОЛ УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДОЛЛАРЖИЛТ

399

Б.Цэнгүүнжав

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



МОНГОЛ УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДОЛЛАРЖИЛТ

405

Б.Цэнгүүнжав

зураг 26. хувийн шилжүүлэг (орох 
урсгал)

зураг 27. хүүгийн зөрүү (зээл.хүү – хад.
хүү)

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк


