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ӨМНӨХ ҮГ

Эрхэм уншигч Таны амар амгаланг айлтгая!
Манай судалгааны ажлын зорилго нь орчин цагийн загварчлал, шинжилгээний 
арга техникийг ашиглан эдийн засаг, түүний дотор санхүүгийн системийн үйл 
ажиллагааг илүү сайн ойлгож мэдэх, өөрсдийн дүгнэлтийг уншигч Тантай 
хуваалцах явдал билээ. 
Бид энэ удаа 2015 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлуудыг нэгтгэн Танд 
хүргэж байна. Тус товхимолд Монголбанкны уламжлалт судалгаа шинжилгээний 
сэдэв болох ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл, зээлийн хүүгийн түвшинд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлс, мөнгөний бодлогын шилжих механизмын талаар 
хийсэн ажлыг онцолмоор байна. Мөнгөний бодлогын нөлөө нь эдийн засагт 
шууд бус, харин мөнгөний бодлогын шилжих механизмаар дамжин тодорхой 
хугацааны дараа инфляци, үйлдвэрлэл, ажил эрхлэлтэд нөлөөлдөг билээ. Үүний 
сацуу уншигч та гадаад худалдааны бүтцийг төрөлжүүлэх боломжууд, уул 
уурхайн түүхий эдийн үнэ, манай улсад аялж буй гадаадын жуулчдын зардлын 
түүвэр судалгааны дүнтэй танилцах боломжтой боллоо. Гадаад өрийн дарамт, 
түүний учруулж болох эрсдэл, бодлогын зөвлөмж олон хүний анхаарлыг татна 
гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 
Эдгээрээс гадна банкны салбартай холбоотойгоор “Макро зохистой бодлого” 
хэмээх ойлголт сүүлийн жилүүдэд улам хүчтэй яригдаж байна. Тэгвэл энэхүү 
бодлогыг хэрэгжүүлэгч институцийн загвар ямар байж болох талаар,  санхүүгийн 
гүнзгийрэлт, түүний бодит секторт үзүүлэх нөлөө ямар байгааг тодорхойлохыг ч 
мөн хичээлээ. 
Монголбанк дотоодын их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудтай хамтран судалгаа шинжилгээ хийх ажлыг эрчимжүүлж байна. 
Энэ удаагийн товхимолд Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээ (ЭЗСЭШХ)-
ний хүрээлэнгээс гүйцэтгэсэн ажлуудыг оруулсан нь үүний тод илрэл юм. Макро 
эдийн засгийн бодлого боловсруулагчдын анхаарлыг тус хүрээлэнгийн “Бодлогын 
орон зайны индекс” хэмээх ажил татах нь дамжиггүй. Монгол улсын эдийн 
засгийн мөчлөг дагасан шинж нь хүндрэл, хямрал тохиох үед төсөв, мөнгөний 
бодлогын орон зайг хязгаарлаж буйг тус судалгааны ажлаас тод харж болно. 
Монголбанкны аливаа бодлогын шийдвэр нь судалгаа, шинжилгээнд 
тулгуурласан байдгийг дээр дурдсан билээ. Гэхдээ нөгөө талаас 
мэргэжилтнүүдийн судалгаа шинжилгээ нь зайлшгүй төв банкны албан ёсны 
байр суурийг илэрхийлэх албагүй юм. Судалгаа шинжилгээний мөн чанар нь 
чухамхүү үүнд оршино. 
Уншигч та эл товхимлын талаарх санал бодлоо Монголбанкинд ирүүлбэл бид 
ихэд талархах болно. 

Хүндэтгэсэн,
Мөнгөний бодлого, судалгааны газрын захирал

Д.Болдбаатар
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Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

ханшийн инфляцид үзүүлэх нӨлӨӨлӨл

I. Танилцуулга

Сүүлийн жилүүдэд манай улсын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт огцом буурч 
экспортын гол түүхий эд, нүүрсний үнэ унасан, төсвийн эдийн засгийн мөчлөг 
дагасан бодлогын улмаас ханш хүчтэй суларсан. 

Ерөнхийдөө гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, худалдааны нөхцөл зэрэг гадаад 
хүчин зүйлүүдээс хамаарч ханш хэлбэлздэг. Гэхдээ дотоод хүчин зүйлүүд болох 
төсөв болон мөнгөний бодлогоос хамааран ханшид үзүүлэх нөлөө нь өөр өөр 
байж болох талтай.

Энэ судалгааны зорилго нь ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг Марков 
дэглэмийн шилжилтийн регресс болон цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг 
бүтцийн вектор авторегресийн аргаар судлахад оршино.

Ханшийн инфляцид дамжих нөлөөллийг шугаман бус арга болох Марков-ийн 
дэглэмийн шилжилт болон цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг Bayes-ийн бүтцийн 
вектор авто регрессийн аргаар тооцлоо. 

Ханшийн инфляцид дамжих нөлөөлөл нь эдийн засаг ямар дэглэмд байгаагаас 
хамаарч өөр өөр байна. Тухайлбал гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж 
ханш чангарч байх үед ханшийн дамжих нөлөөлөл нь сул буюу 0.16 хувь байна. 

Харин цалингаар дамжсан сангийн мөчлөг дагасан бодлого энэ үед инфляцид 
хүчтэй нөлөөлж байна. Түүнчлэн цалин-инфляци-цалин гэсэн цикл маш хүчтэй 
явагдаж эрэлтийг өдөөн инфляцийг 2 оронтой тооноос буулгаагүй.

Харин гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татарч эдийн засгийн идэвхжил буурсан 
нөхцөл буюу дэглэм 1-д ханшийн дамжих нөлөөлөл 2 дахин их буюу 0.3 хувьтай 
байна.

Дэглэм 2 буюу 2007:3-2012 онуудад цалингийн өсөлт инфляцийг хүчтэй 
тодорхойлж байсан бол дэглэм 1 буюу 2013-2014 онуудад ханш гол тоглогч 
болсон байна.

Судалгааны ажил 4 хэсгээс бүрдэнэ. 2-р хэсэгт Марков дэглэмийн шилжилтийн 
регрессийн онол болон үр дүнг танилцуулж, 3-р хэсэгт цаг хугацааны хувьд 
өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегресийн загварыг танилцуулж үр дүнг 
харуулсан бөгөөд сүүлийн хэсэгт дүгнэлтийг орууллаа. 

II. Судлагдсан байдал

Шилжилтийн эдийн засагтай, хөгжиж буй орнууд болон уул уурхайгаас 
хамааралтай эдийн засагтай улсуудын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг 
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тооцсон судалгаануудыг харьцуулан хүснэгт 1-т үзүүллээ.

Шилжилтийн эдийн засагтай улсуудын ханшийн дамжих мэдрэмжийн коэффициент 
шилжилтийн эхэн үед өндөр байсан боловч буурах хандлагатай байна.

Хөгжиж буй улсуудын хувьд эдийн засгийн бүтцээсээ хамаараад ханшийн 
нөлөөлөл өөр өөр байна. 

Уул уурхайгаас хамааралтай орнуудын хувьд мэдрэмжийн коэффициент эдийн 
засгийн хөгжлөөс хамаараад өөр өөр бөгөөд жишээлбэл өндөр хөгжилтэй 
Австрали улсад бага (0.1%) бол Чилид харьцангуй өндөр (0.33%) байна. 

хүснэгт 1. ханшийн инфляцид дамжин нөлөөлөх коэффициент

өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегресийн загварыг танилцуулж үр дүнг харуулсан 

бөгөөд сүүлийн хэсэгт дүгнэлтийг орууллаа.  

II.Судлагдсан байдал 

Шилжилтийн эдийн засагтай, хөгжиж буй орнууд болон уул уурхайгаас хамааралтай 

эдийн засагтай улсуудын ханшийн  инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг тооцсон  

судалгаануудыг харьцуулан хүснэгт 1-т үзүүллээ. 

Шилжилтийн эдийн засагтай улсуудын ханшийн дамжих мэдрэмжийн коэффициент  

шилжилтийн эхэн үед өндөр байсан боловч буурах хандлагатай байна. 

Хөгжиж буй улсуудын хувьд эдийн засгийн бүтцээсээ хамаараад ханшийн нөлөөлөл 

өөр өөр байна.  

Уул уурхайгаас хамааралтай орнуудын хувьд мэдрэмжийн коэффициент  эдийн 

засгийн хөгжлөөс хамаараад өөр өөр бөгөөд жишээлбэл өндөр хөгжилтэй Австрали 

улсад бага  (0.1%) бол Чилид харьцангуй өндөр (0.33%) байна.  

 
Хүснэгт 1. Ханшийн инфляцид дамжин нөлөөлөх коэффициент 

 

 

III. Марков дэглэмийн шилжилтийн регресс 

Hamilton (1989)-ны марков дэглэмийн шилжилтийн загварыг тайлбарлахын эхлээд 

дараах хэлбэрийн энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн жишээ авч үзье. 

                  

Судлаач Арга Хугацаа Улсууд
Шилжилтийн э/засагтай улсууд
Darvas(2001) нэг тэгшитгэл 1993-2000 (Q) CZE (0.15), HUN (0.40), POL (0.20), SLO (0.40)
Mihaljek & Klau (2001) нэг тэгшитгэл 1990/94-2000 (Q) CZE (0.06), HUN (0.54), POL (0.45), 
Bitans (2004)  VAR 1993-2003 (M) BUL (0.88), CZE (0.22), EST(0.54), HUN (0.25) 

LITH (0.42), LAT (0.70), POL (0.43) ROM (0.48)
SLK (0.35), SLO (0.54) 

Korhonen & Wachtel (2005) VAR 1999-2004 (M) CZE (0.03), HUN (0.06) POL (0.09)
ROM (1.13), SLK (0.05), SLO(0.18)

Хөгжиж буй улсууд
Takatoshi & Kiyotaka VAR 1995-2006 (M) ARG (0.31), BRA (0.09) MEX (0.82), TUR (0.40) 

IND (0.44), KOR(0.08), THA (.05), MAL (0.00)
Уул уурхайгаас хамааралтай
Chung, Kohler & Lewis (2011) нэг тэгшитгэл 1992-2011 (Q) AUS (0.1) 
Garcia & Restrepo (2001) нэг тэгшитгэл 1986-2001 (Q) CHIL(0.33)
Хаалтан доторх тоонуудаар инфляцид ханшийн  дамжих нөлөөллийн коэффиециентийг  илэрхийлэв.

III. марков дэглэмийн шилжилтийн регресс

Hamilton (1989)-ны марков дэглэмийн шилжилтийн загварыг тайлбарлахын 
эхлээд дараах хэлбэрийн энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн жишээ авч үзье.

yt = cst + Фst yt-1 + εt

Үүнд: ε ~ i. i. d. N(0,σ2), st нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 
загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл st-ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 
шилжилтийн матрицаар загварчилдаг.

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

Õаншийн инфляцид үЗүүлэÕ нөлөөлөл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 
магадлалыг идэрхийлж байна.

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоёр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно: 

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

Үүнд 

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

 - st-ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 
магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй). 

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

 нь st-ийн таамаглал. 1 нь 1-с 
бүтэх нэгж вектор, 

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

 тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг 
илэрхийлнэ.

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

 нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт:

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

ξ1ǀ0 гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 
өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе  
(t = 1, 2, ... , T) болгонд давтан тооцож болно.

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 
болдог:

Үүнд          (    )    нь үл ажиглагдах N дэглэмтэй Марков-ийн гинжээр 

загварчлагддаг. Өөрөөр хэлбэл   -ийн 1 ээс N хүртэл авах магадлалыг дараах 

шилжилтийн матрицаар загварчилдаг. 

 

Жишээлбэл 2-р мөр, 1-р баганы элемент (p12) дэглэм нэгийн дараа дэглэм 2 болох 

магадлалыг идэрхийлж байна. 

Hamilton-ий шүүлтүүрийг дараах хоѐр тэгшитгэлээр тодорхойлж болно:     

     
(         )
  (         )

 

              

Үүнд      -   ийн өгөгдөл болон тэгшитгэлийн параметрээс хамаарсан нөхцөлт 

магадлалын вектор (2x1 хэмжээтэй).        нь   -ийн таамаглал.   нь 1-с бүтэх нэгж 

вектор,    тэмдэг нь векторууын элемент тус бүрийн үржвэрийг илэрхийлнэ. 

   нь дээрхи энгийн 1-р эрэмбийн авторегрессийн нөхцөлт тархалт: 

   

[
 
 
 
 (  
√   

)    { (            )
 

   }

(  
√   

)    { (            )
 

   }]
 
 
 
 
 

     гэсэн эхний утга болон тэгшитгэлийн параметр болон шилжилтийн магадлал 

өгөгдсөн тохиолдолд дээрхи Hamilton-ий шүүлтүүрийг цаг хугацааны үе (         ) 

болгонд давтан тооцож болно. 

Энэ алгоритм бодох явцад ажиглагдсан өгөгдлийн магадлалын функцийг тооцож 

болдог: 

 ( )  ∑    (            )
 

   
 

 (            )     (         ) 

Үүнд   авторегрессийн тэгшитгэлийн параметрүүд (              ) болон 

шилжилтийн матрицын параметрүүдээс (       ) бүрдэнэ. 

Ерөнхийдөө инфляцид үзүүлэх ханшийн нөлөөллийг мark-up болон Филипсын муруйн 

тэгшитгэлээр илэрхийлж тооцдог. 

       ∑          
 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   

 ∑          
 

   
 

Үүнд inf нь инфляцийг, exr нь төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийг, ulc нь нэгж 

хөдөлмөрийн зардлыг (цалин), imp нь импортын үнийг (эсвэл газрын тос), gap нь бодит 

дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүүг, k нь хугацааны хоцрогдлыг тус тус илэрхийлнэ. 

      коеффициентийн утга бол бидний гол сонирхож тоо бөгөөд ханш 1 хувиар 

сулрахад инфляци хэдэн хувиар өсөхийг харуулдаг мэдрэмжийн коеффициент юм. 

 

Дээрхи ерөнхий загварыг марков дэглэмийн шилжилтийн регресс хэлбэрт оруулан 

монгол улсын онцлогийг тусгаж дараах тэгшитгэлээр харуулсан.     

                                                       

Өөрөөр хэлбэл инфляци нь өмнөх инфляциас 1 улирлын хоцрогдолтой, ханш (exr) 

болон  цалин (wage)- гаас шууд хоцрогдолгүй, зэсийн үнээс (cop) 2 улирлын 

хоцрогдолтой, нефтийн үнээс (oil) 1 улирлын хоцрогдолтой тус тус хамаарч байна. 

Гэхдээ инфляцийн инерци, ханш болон цалингийн мэдрэмжийн коэффициентүүд эдийн 

засгийн дэглэмээс (st) хамааран өөрчлөгдөж байна. Үр дүнг хүснэгт 2-т, дэглэмийн 

магадлалыг зураг 1-т тустус харууллаа. 

 

 

 

Үүнд θ авторегрессийн тэгшитгэлийн параметрүүд (c1, c2, Ф1, Ф2, σ2) болон 
шилжилтийн матрицын параметрүүдээс (p11, p22) бүрдэнэ.

Ерөнхийдөө инфляцид үзүүлэх ханшийн нөлөөллийг мark-up болон Филипсын 
муруйн тэгшитгэлээр илэрхийлж тооцдог.
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 (            )     (         ) 

Үүнд   авторегрессийн тэгшитгэлийн параметрүүд (              ) болон 

шилжилтийн матрицын параметрүүдээс (       ) бүрдэнэ. 

Ерөнхийдөө инфляцид үзүүлэх ханшийн нөлөөллийг мark-up болон Филипсын муруйн 

тэгшитгэлээр илэрхийлж тооцдог. 

       ∑          
 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   

 ∑          
 

   
 

Үүнд inf нь инфляцийг, exr нь төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийг, ulc нь нэгж 

хөдөлмөрийн зардлыг (цалин), imp нь импортын үнийг (эсвэл газрын тос), gap нь бодит 

дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүүг, k нь хугацааны хоцрогдлыг тус тус илэрхийлнэ. 

      коеффициентийн утга бол бидний гол сонирхож тоо бөгөөд ханш 1 хувиар 

сулрахад инфляци хэдэн хувиар өсөхийг харуулдаг мэдрэмжийн коеффициент юм. 

 

Дээрхи ерөнхий загварыг марков дэглэмийн шилжилтийн регресс хэлбэрт оруулан 

монгол улсын онцлогийг тусгаж дараах тэгшитгэлээр харуулсан.     

                                                       

Өөрөөр хэлбэл инфляци нь өмнөх инфляциас 1 улирлын хоцрогдолтой, ханш (exr) 

болон  цалин (wage)- гаас шууд хоцрогдолгүй, зэсийн үнээс (cop) 2 улирлын 

хоцрогдолтой, нефтийн үнээс (oil) 1 улирлын хоцрогдолтой тус тус хамаарч байна. 

Гэхдээ инфляцийн инерци, ханш болон цалингийн мэдрэмжийн коэффициентүүд эдийн 

засгийн дэглэмээс (st) хамааран өөрчлөгдөж байна. Үр дүнг хүснэгт 2-т, дэглэмийн 

магадлалыг зураг 1-т тустус харууллаа. 

 

 

 

Үүнд inf нь инфляцийг, exr нь төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийг, ulc нь 
нэгж хөдөлмөрийн зардлыг (цалин), imp нь импортын үнийг (эсвэл газрын тос), 
gap нь бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүүг, k нь хугацааны хоцрогдлыг 
тус тус илэрхийлнэ.

 (            )     (         ) 

Үүнд   авторегрессийн тэгшитгэлийн параметрүүд (              ) болон 

шилжилтийн матрицын параметрүүдээс (       ) бүрдэнэ. 

Ерөнхийдөө инфляцид үзүүлэх ханшийн нөлөөллийг мark-up болон Филипсын муруйн 

тэгшитгэлээр илэрхийлж тооцдог. 

       ∑          
 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   

 ∑          
 

   
 

Үүнд inf нь инфляцийг, exr нь төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийг, ulc нь нэгж 

хөдөлмөрийн зардлыг (цалин), imp нь импортын үнийг (эсвэл газрын тос), gap нь бодит 

дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүүг, k нь хугацааны хоцрогдлыг тус тус илэрхийлнэ. 

      коеффициентийн утга бол бидний гол сонирхож тоо бөгөөд ханш 1 хувиар 

сулрахад инфляци хэдэн хувиар өсөхийг харуулдаг мэдрэмжийн коеффициент юм. 

 

Дээрхи ерөнхий загварыг марков дэглэмийн шилжилтийн регресс хэлбэрт оруулан 

монгол улсын онцлогийг тусгаж дараах тэгшитгэлээр харуулсан.     

                                                       

Өөрөөр хэлбэл инфляци нь өмнөх инфляциас 1 улирлын хоцрогдолтой, ханш (exr) 

болон  цалин (wage)- гаас шууд хоцрогдолгүй, зэсийн үнээс (cop) 2 улирлын 

хоцрогдолтой, нефтийн үнээс (oil) 1 улирлын хоцрогдолтой тус тус хамаарч байна. 

Гэхдээ инфляцийн инерци, ханш болон цалингийн мэдрэмжийн коэффициентүүд эдийн 

засгийн дэглэмээс (st) хамааран өөрчлөгдөж байна. Үр дүнг хүснэгт 2-т, дэглэмийн 

магадлалыг зураг 1-т тустус харууллаа. 

 

 

 

 коеффициентийн утга бол бидний гол сонирхож тоо бөгөөд ханш 1 хувиар 
сулрахад инфляци хэдэн хувиар өсөхийг харуулдаг мэдрэмжийн коеффициент юм.

Дээрхи ерөнхий загварыг марков дэглэмийн шилжилтийн регресс хэлбэрт 
оруулан монгол улсын онцлогийг тусгаж дараах тэгшитгэлээр харуулсан.   

 (            )     (         ) 

Үүнд   авторегрессийн тэгшитгэлийн параметрүүд (              ) болон 

шилжилтийн матрицын параметрүүдээс (       ) бүрдэнэ. 

Ерөнхийдөө инфляцид үзүүлэх ханшийн нөлөөллийг мark-up болон Филипсын муруйн 

тэгшитгэлээр илэрхийлж тооцдог. 

       ∑          
 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   
 ∑          

 

   

 ∑          
 

   
 

Үүнд inf нь инфляцийг, exr нь төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийг, ulc нь нэгж 

хөдөлмөрийн зардлыг (цалин), imp нь импортын үнийг (эсвэл газрын тос), gap нь бодит 

дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүүг, k нь хугацааны хоцрогдлыг тус тус илэрхийлнэ. 

      коеффициентийн утга бол бидний гол сонирхож тоо бөгөөд ханш 1 хувиар 

сулрахад инфляци хэдэн хувиар өсөхийг харуулдаг мэдрэмжийн коеффициент юм. 

 

Дээрхи ерөнхий загварыг марков дэглэмийн шилжилтийн регресс хэлбэрт оруулан 

монгол улсын онцлогийг тусгаж дараах тэгшитгэлээр харуулсан.     

                                                       

Өөрөөр хэлбэл инфляци нь өмнөх инфляциас 1 улирлын хоцрогдолтой, ханш (exr) 

болон  цалин (wage)- гаас шууд хоцрогдолгүй, зэсийн үнээс (cop) 2 улирлын 

хоцрогдолтой, нефтийн үнээс (oil) 1 улирлын хоцрогдолтой тус тус хамаарч байна. 

Гэхдээ инфляцийн инерци, ханш болон цалингийн мэдрэмжийн коэффициентүүд эдийн 

засгийн дэглэмээс (st) хамааран өөрчлөгдөж байна. Үр дүнг хүснэгт 2-т, дэглэмийн 

магадлалыг зураг 1-т тустус харууллаа. 

 

 

 

Өөрөөр хэлбэл инфляци нь өмнөх инфляциас 1 улирлын хоцрогдолтой, 
ханш (exr) болон цалин (wage)-гаас шууд хоцрогдолгүй, зэсийн үнээс (cop) 
2 улирлын хоцрогдолтой, нефтийн үнээс (oil) 1 улирлын хоцрогдолтой тус тус 
хамаарч байна. Гэхдээ инфляцийн инерци, ханш болон цалингийн мэдрэмжийн 
коэффициентүүд эдийн засгийн дэглэмээс (st) хамааран өөрчлөгдөж байна. Үр 
дүнг хүснэгт 2-т, дэглэмийн магадлалыг зураг 1-т тустус харууллаа.

хүснэгт 2. марков дэглэмийн шилжилтийн регресс

Хувьсагчид Коэффициент Ст алдаа z-статистик Магад.  

Дэглэм 1

Exr(t) 0.301965 0.060109 5.023655 0.0000
Inf(t-1) 0.437656 0.094331 4.639553 0.0000
Wage(t) -0.066341 0.046105 -1.438900 0.1502

Дэглэм 2

Exr(t) 0.162707 0.089947 1.808913 0.0705
Inf(t-1) 0.312659 0.090228 3.465204 0.0005
Wage(t) 0.235775 0.049262 4.786115 0.0000

Ерөнхий

C 0.024256 0.008596 2.821752 0.0048
Cop(t -2) 0.046772 0.016762 2.790358 0.0053
Oil(t-1) 0.058347 0.019641 2.970637 0.0030

LOG(SIGMA) -3.920248 0.115956 -33.80809 0.0000

Õаншийн инфляцид үЗүүлэÕ нөлөөлөл
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Шилжилтийн матрицын параметрүүд

P11-C 4.686597 1.834462 2.554753 0.0106
P11-FDI(t-2) -11.89888 6.004646 -1.981612 0.0475

P21-C -4.136481 1.868328 -2.214002 0.0268
P21-FDI(t-2) 9.003662 5.096532 1.766625 0.0773

Дэглэмээс хамаарч ханш, цалин болон инфляцийн хүлээлтийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөлөл өөр өөр байна. Харин гадаад хүчин зүйл болох зэс болон газрын тосны 
үнийн нөлөөлөл дэглэмээс хамаарахгүй.

Дэглэм өөрчлөгдөхөд гол нөлөөлж байгаа хувьсагч бол гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт байна. Ханш дэглэм 1-д хүчтэй нөлөөтэй байгаа бол дэглэм 2-д сул 
бөгөөд 10 хувийн түвшинд статистикийн ач холбогдолтой байна. Цалин дэглэм 
1-д нөлөөгүй бол дэглэм 2-д хүчтэй нөлөөлж байна. 

Инфляцийн хүлээлтийн коффициент бусад хувьсагчуудтай харьцуулахад 
хамгийн их нөлөөтэй бөгөөд дэглэм 1-ийг дэглэм 2-тэй харьцуулахад илүү өндөр 
байна. Өөрөөр хэлбэл дэглэм 2-д инфляцийн өнгөрсөн түүхээсээ хамаарсан 
хүлээлт илүү тодорхойгүй байна. 

Зэс болон газрын тосны үнэ инфляцид тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байна. Уул 
уурхайгаас өндөр хамааралтай манай орны хувьд зэсийн үнэ бизнесийн циклийн 
идэвхжлийг харуулдаг тул үүнд гайхах зүйлгүй.

зураг 1. дэглэмийн магадлал 
Зураг 1. Дэглэмийн магадлал  

 

Ерөнхийдөө цаг хугацааг 3 үед хуваан дэглэмийг тодорхойлж болохоор байна: 2001:2-

2007:2онд дэглэм 1 , 2007:3-2012:4  онд дэглэм 2, 2013-2014 онд дэглэм 1    

Инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн задаргааг зураг 2-т харууллаа. 

Инфляцийн өмнөх түүхээсээ хамаарсан хүлээлт  ямар ч дэглэмийн үед инфляцид гол 

нөлөөг үзүүлж байна . Өөрөөр хэлбэл инфляци өсөхөд өсч буурахад дагаад буурч 

байна. 2001 оны III улирлаас 2007 оны II улирал хүртэл зэс, газрын тосны үнэ болон 

ханшийн өөрчлөлт инфляцийг голчлон тодорхойлж байсан. 

2007 оны III улирлаас 2012 оны 4 улирал хүртэл ерөнхийдөө сангийн тэлсэн бодлогын 

улмаас цалин огцом хурдтайгаар өсөж инфляцийн гол тодорхойлогч болсон.Гэхдээ 

2011 оны I,II, IV улиралд дэглэм 2-оос дэглэм 1 рүү шилжиж ханшийн өөрчлөлт 

инфляцид хүчтэй нөлөөлсөн 

Дэглэм 1 буюу 2013 -2014 оны хооронд төгрөгийн ханшийн сулралт инфляцийг 2 

оронтой тооноос буулгаагүй байна.    
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Ерөнхийдөө цаг хугацааг 3 үед хуваан дэглэмийг тодорхойлж болохоор байна: 
2001:2-2007:2онд дэглэм 1 , 2007:3-2012:4 онд дэглэм 2, 2013-2014 онд дэглэм 1 

Инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн задаргааг зураг 2-т харууллаа.

Инфляцийн өмнөх түүхээсээ хамаарсан хүлээлт ямар ч дэглэмийн үед инфляцид 
гол нөлөөг үзүүлж байна . Өөрөөр хэлбэл инфляци өсөхөд өсч буурахад дагаад 
буурч байна. 2001 оны III улирлаас 2007 оны II улирал хүртэл зэс, газрын тосны 
үнэ болон ханшийн өөрчлөлт инфляцийг голчлон тодорхойлж байсан.

2007 оны III улирлаас 2012 оны 4 улирал хүртэл ерөнхийдөө сангийн тэлсэн 
бодлогын улмаас цалин огцом хурдтайгаар өсөж инфляцийн гол тодорхойлогч 
болсон.Гэхдээ 2011 оны I, II, IV улиралд дэглэм 2-оос дэглэм 1 рүү шилжиж 
ханшийн өөрчлөлт инфляцид хүчтэй нөлөөлсөн

Дэглэм 1 буюу 2013-2014 оны хооронд төгрөгийн ханшийн сулралт инфляцийг 2 
оронтой тооноос буулгаагүй байна. 

зураг 2. инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн задаргаа
Зураг 2. Инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн задаргаа 

 

 

 

IV. Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегресс 

Энэ хэсэгт тайлбарлах гэж байгаа загвар нь Primiceri (2005) –ийн цаг хугацааны хувьд 

коэффициент болон варианц ковариацын матрих нь өөрчлөгддөг олон хүчин зүйлийн 

цаг хугацааны загвар юм. 

Дараах вектор авто регрессийн ерөнхий загварыг авч үзье. 

                                          

   –nx1 эндоген хувьсагчуудын вектор 

   –nx1 цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг тогтмолын вектор 

             –цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг коэффициентүүдийн матриц 

   –nx1 үл ажиглагдах шокууд бөгөөд варианц коварианцын матриц нь    

Дээрхи загварыг бүтцийн хэлбэрт дараах Cholesky задаргаагаар шилжүүлэж болно: 
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IV. цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегресс

Энэ хэсэгт тайлбарлах гэж байгаа загвар нь Primiceri (2005)-ийн цаг хугацааны 
хувьд коэффициент болон варианц ковариацын матрих нь өөрчлөгддөг олон 
хүчин зүйлийн цаг хугацааны загвар юм.

Õаншийн инфляцид үЗүүлэÕ нөлөөлөл



12

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Дараах вектор авто регрессийн ерөнхий загварыг авч үзье.

Зураг 2. Инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн задаргаа 

 

 

 

IV. Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегресс 

Энэ хэсэгт тайлбарлах гэж байгаа загвар нь Primiceri (2005) –ийн цаг хугацааны хувьд 

коэффициент болон варианц ковариацын матрих нь өөрчлөгддөг олон хүчин зүйлийн 

цаг хугацааны загвар юм. 

Дараах вектор авто регрессийн ерөнхий загварыг авч үзье. 

                                          

   –nx1 эндоген хувьсагчуудын вектор 

   –nx1 цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг тогтмолын вектор 

             –цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг коэффициентүүдийн матриц 

   –nx1 үл ажиглагдах шокууд бөгөөд варианц коварианцын матриц нь    

Дээрхи загварыг бүтцийн хэлбэрт дараах Cholesky задаргаагаар шилжүүлэж болно: 
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yt - nx1 эндоген хувьсагчуудын вектор
ct - nx1 цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг тогтмолын вектор
Bi,t , i = 1, ... , k - цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг коэффициентүүдийн матриц
ut - nx1 үл ажиглагдах шокууд бөгөөд варианц коварианцын матриц нь ωt

Дээрхи загварыг бүтцийн хэлбэрт дараах Cholesky задаргаагаар шилжүүлэж 
болно:

At ωt A't = Σt Σ't 

Үүнд: At нь доод гурвалжин матриц

      
      

  

Үүнд :    нь доод гурвалжин матриц 

 

   нь диагональ матриц 

 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно: 

                            
       

 (  )     

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно: 

     
      

       

  
             

      
        

   

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон 

 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) өөрчлөгддөг 

гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар тархах бөгөөд варианц 

коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна 

Σt нь диагональ матриц

      
      

  

Үүнд :    нь доод гурвалжин матриц 

 

   нь диагональ матриц 

 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно: 

                            
       

 (  )     

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно: 

     
      

       

  
             

      
        

   

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон 

 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) өөрчлөгддөг 

гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар тархах бөгөөд варианц 

коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно:

      
      

  

Үүнд :    нь доод гурвалжин матриц 

 

   нь диагональ матриц 

 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно: 

                            
       

 (  )     

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно: 

     
      

       

  
             

      
        

   

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон 

 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) өөрчлөгддөг 

гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар тархах бөгөөд варианц 

коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна 

      
      

  

Үүнд :    нь доод гурвалжин матриц 

 

   нь диагональ матриц 

 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно: 

                            
       

 (  )     

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно: 

     
      

       

  
             

      
        

   

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон 

 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) өөрчлөгддөг 

гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар тархах бөгөөд варианц 

коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна 

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно:

      
      

  

Үүнд :    нь доод гурвалжин матриц 

 

   нь диагональ матриц 

 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно: 

                            
       

 (  )     

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно: 

     
      

       

  
             

      
        

   

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон 

 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) өөрчлөгддөг 

гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар тархах бөгөөд варианц 

коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна 

      
      

  

Үүнд :    нь доод гурвалжин матриц 

 

   нь диагональ матриц 

 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно: 

                            
       

 (  )     

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно: 

     
      

       

  
             

      
        

   

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон 

 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) өөрчлөгддөг 

гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар тархах бөгөөд варианц 

коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна 

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 
тодорхойлсон
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Үүнд :    нь доод гурвалжин матриц 

 

   нь диагональ матриц 

 

 Дээрх загварыг дараах бүтцийн хэлбэрт шилжүүлэн бичиж болно: 

                            
       

 (  )     

Энэ бүтцийн загвараа дараах хэлбэрийн цомхон загварт оруулж болно: 

     
      

       

  
             

      
        

   

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг параметрүүдийн динамикийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон 

 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) өөрчлөгддөг 

гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар тархах бөгөөд варианц 

коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр параметрүүд санамсаргүй алхамаар (random walk) 
өөрчлөгддөг гэж үзсэн. Загварын үлдэгдлүүд (innovations) хэвийн тархалтаар 
тархах бөгөөд вариац коварианцын матриц нь дараах байдалтай байна.

 

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегрессийн загварыг Bayes-ийн 

MCMC алгоритмээр тооцох нь тохиромжтой байдаг (Primiceri, 2005). Илүү тодорхой 

хэлбэл Gibbs түүвэрлэлтийн аргыг ашиглаж параметрүүдийг олдог. 

Gibbs түүвэрлэлтийн арга нь дараах 7 алхамаас бүрддэг: 

1.            матрицийн эхний утгыг өгөх 

2.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

3.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

4.  (                ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

5.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

6.  (                   ) тархалтаас       –ийг түүвэрлэснээр V-г 

түүвэрлэнэ 

7. 2 –р алхам руу буцаж маш олон давтах 

 

Судалгааны түүвэр нь  2000 оноос 2014 оныг дуустал хэрэглээний үнийн индекс, 

дундаж цалин, төгрөгийн  ам доллартай харьцах ханшийн улирлын өгөгдлийг хамарсан 

бөгөөд хугацааны хоцрогдолыг 2 –оор авсан.  Gibbs түүвэрлэлтийн давтамжийг 10000 –

аар авч эхний 2000 түүвэрлэлтийг тооцооноос хассан.  

Дээрх аргаар тооцохын тулд prior тархалтуудыг тооцох хэрэгтэй болдог. Үүний тулд 

эхний 5 жил өгөгдлийн ашиглан prior тархалтын утгуудыг олсон. 

Prior тархалтууд 

 

 

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегрессийн загварыг 
Bayes-ийн MCMC алгоритмээр тооцох нь тохиромжтой байдаг (Primiceri, 2005). 
Илүү тодорхой хэлбэл Gibbs түүвэрлэлтийн аргыг ашиглаж параметрүүдийг 
олдог.

Gibbs түүвэрлэлтийн арга нь дараах 7 алхамаас бүрддэг:
1. AT, ΣT, sT, V матрицийн эхний утгыг өгөх
2. p(BT ǀ yT, AT, ΣT, V) тархалтаас BT-ийг түүвэрлэнэ
3. p(AT ǀ yT, BT, ΣT, V) тархалтаас AT-ийг түүвэрлэнэ
4. p(ΣT ǀ yT, AT, BT, sT, V) тархалтаас ΣT -ийг түүвэрлэнэ
5. p(sT ǀ yT, AT, ΣT, V) тархалтаас sT-ийг түүвэрлэнэ
6. p(Q, W, S ǀ yT, BT, AT, ΣT, V) тархалтаас Q, W, S-ийг түүвэрлэснээр V-г 

түүвэрлэнэ
7. 2-р алхам руу буцаж маш олон давтах

Судалгааны түүвэр нь 2000 оноос 2014 оныг дуустал хэрэглээний үнийн индекс, 
дундаж цалин, төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийн улирлын өгөгдлийг 
хамарсан бөгөөд хугацааны хоцрогдолыг 2-оор авсан. Gibbs түүвэрлэлтийн 
давтамжийг 10000-аар авч эхний 2000 түүвэрлэлтийг тооцооноос хассан. 

Дээрх аргаар тооцохын тулд prior тархалтуудыг тооцох хэрэгтэй болдог. Үүний 
тулд эхний 5 жил өгөгдлийн ашиглан prior тархалтын утгуудыг олсон.

Prior тархалтууд

 

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегрессийн загварыг Bayes-ийн 

MCMC алгоритмээр тооцох нь тохиромжтой байдаг (Primiceri, 2005). Илүү тодорхой 

хэлбэл Gibbs түүвэрлэлтийн аргыг ашиглаж параметрүүдийг олдог. 

Gibbs түүвэрлэлтийн арга нь дараах 7 алхамаас бүрддэг: 

1.            матрицийн эхний утгыг өгөх 

2.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

3.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

4.  (                ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

5.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

6.  (                   ) тархалтаас       –ийг түүвэрлэснээр V-г 

түүвэрлэнэ 

7. 2 –р алхам руу буцаж маш олон давтах 

 

Судалгааны түүвэр нь  2000 оноос 2014 оныг дуустал хэрэглээний үнийн индекс, 

дундаж цалин, төгрөгийн  ам доллартай харьцах ханшийн улирлын өгөгдлийг хамарсан 

бөгөөд хугацааны хоцрогдолыг 2 –оор авсан.  Gibbs түүвэрлэлтийн давтамжийг 10000 –

аар авч эхний 2000 түүвэрлэлтийг тооцооноос хассан.  

Дээрх аргаар тооцохын тулд prior тархалтуудыг тооцох хэрэгтэй болдог. Үүний тулд 

эхний 5 жил өгөгдлийн ашиглан prior тархалтын утгуудыг олсон. 

Prior тархалтууд 

 

 

Õаншийн инфляцид үЗүүлэÕ нөлөөлөл



14

Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

 

Цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегрессийн загварыг Bayes-ийн 

MCMC алгоритмээр тооцох нь тохиромжтой байдаг (Primiceri, 2005). Илүү тодорхой 

хэлбэл Gibbs түүвэрлэлтийн аргыг ашиглаж параметрүүдийг олдог. 

Gibbs түүвэрлэлтийн арга нь дараах 7 алхамаас бүрддэг: 

1.            матрицийн эхний утгыг өгөх 

2.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

3.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

4.  (                ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

5.  (             ) тархалтаас    –ийг түүвэрлэнэ 

6.  (                   ) тархалтаас       –ийг түүвэрлэснээр V-г 

түүвэрлэнэ 

7. 2 –р алхам руу буцаж маш олон давтах 

 

Судалгааны түүвэр нь  2000 оноос 2014 оныг дуустал хэрэглээний үнийн индекс, 

дундаж цалин, төгрөгийн  ам доллартай харьцах ханшийн улирлын өгөгдлийг хамарсан 

бөгөөд хугацааны хоцрогдолыг 2 –оор авсан.  Gibbs түүвэрлэлтийн давтамжийг 10000 –

аар авч эхний 2000 түүвэрлэлтийг тооцооноос хассан.  

Дээрх аргаар тооцохын тулд prior тархалтуудыг тооцох хэрэгтэй болдог. Үүний тулд 

эхний 5 жил өгөгдлийн ашиглан prior тархалтын утгуудыг олсон. 

Prior тархалтууд 

 

 
Ханшийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функцийг зураг 3-т үзүүллээ.

зураг 3. ханшийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функц

 

Ханшийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функцийг зураг 3-т үзүүллээ. 

 

Зураг 3. Ханшийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функц 

 

Ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл дэглэмээс хамаарч байгааг үзүүлэхийн тулд 

дэглэм тус бүрийг төлөөлүүлэн нэг хугацааны агшинг сонгож авсан. 2007 оны 1 улирал 

буюу дэглэм 1-д  ханшийн дамжих нөлөөлөл нь ойролцоор 0.3 хувь байна. Энэ үед 

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт идэвхжээгүй, сангийн бодлогын тэлэлт явагдаагүй  

тул ханшийн нөлөөлөл харьцангуй өндөр байна.  

2010 оны 3 улирал буюу дэглэм 2-д ханшийн дамжих нөлөөлөл бараг 2 дахин буурч 

0.15 хувь болсон. Түүчлэн статитистикийн хувьд ач холбогдолгүй байна. 2014 оны 1 

улирал буюу дэглэм 1-д ханшийн дамжих нөлөөлөл буцаад хүчтэй болж байна 

Цалингийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функцийг зураг 4-т үзүүллээ. 
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Дэглэм 1

Ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл дэглэмээс хамаарч байгааг үзүүлэхийн 
тулд дэглэм тус бүрийг төлөөлүүлэн нэг хугацааны агшинг сонгож авсан. 2007 
оны 1 улирал буюу дэглэм 1-д ханшийн дамжих нөлөөлөл нь ойролцоор 0.3 хувь 
байна. Энэ үед гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт идэвхжээгүй, сангийн бодлогын 
тэлэлт явагдаагүй тул ханшийн нөлөөлөл харьцангуй өндөр байна. 

2010 оны 3 улирал буюу дэглэм 2-д ханшийн дамжих нөлөөлөл бараг 2 дахин 
буурч 0.15 хувь болсон. Түүчлэн статитистикийн хувьд ач холбогдолгүй байна. 
2014 оны 1 улирал буюу дэглэм 1-д ханшийн дамжих нөлөөлөл буцаад хүчтэй 
болж байна.

Цалингийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функцийг зураг 4-т үзүүллээ.
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зураг 4. цалингийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функц

 

Зураг 4. Цалингийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функц 

 

Цалингийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл мөн дэглэмээс хамаарч өөр өөр байна. 

Дэглэм 1 буюу 2007 оны 1 улиралд цалингийн нөлөөлөл  маш сул бөгөөд статистикийн 

хувьд ач холбогдолгүй байна. Дэглэм 2 буюу 2010 оны 3 улиралд цалингийн нөлөөлөл 

ойролцоогоор  0.2  бөгөөд статискийн хувьд ач холбогдолтой болсон байна.  Түүнчлэн 

ханш жилийн дараагаас суларч байна. Дэглэм 1 буюу 2014 оны 1 улиралд цалингийн 

нөлөөлөл буцаад маш сулж бөгөөд статистикийн хувьд ач холбогдолгүй болж байна 
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Дэглэм 1

Цалингийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл мөн дэглэмээс хамаарч өөр өөр байна.

Дэглэм 1 буюу 2007 оны 1 улиралд цалингийн нөлөөлөл маш сул бөгөөд 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй байна. Дэглэм 2 буюу 2010 оны 3 улиралд 
цалингийн нөлөөлөл ойролцоогоор 0.2 бөгөөд статискийн хувьд ач холбогдолтой 
болсон байна. Түүнчлэн ханш жилийн дараагаас суларч байна. Дэглэм 1 буюу 
2014 оны 1 улиралд цалингийн нөлөөлөл буцаад маш сул бөгөөд статистикийн 
хувьд ач холбогдолгүй болж байна

V. дүгнэлт

Ханшийн инфляцид дамжих нөлөөллийг шугаман бус арга болох Марков-ийн 
дэглэмийн шилжилт болон цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг Bayes-ийн бүтцийн 
вектор авто регрессийн аргаар тооцлоо. 

Ханшийн инфляцид дамжих нөлөөлөл нь эдийн засаг ямар дэглэмд байгаагаас 
хамаарч өөр өөр байна. Тухайлбал гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж 
ханш чангарч байх үед ханшийн дамжих нөлөөлөл нь сул буюу 0.16 хувь байна. 

Харин цалингаар дамжсан сангийн мөчлөг дагасан бодлого энэ үед инфляцид 
хүчтэй нөлөөлж байна. Түүчлэн цалин-инфляци-цалин гэсэн цикл маш хүчтэй 
явагдаж эрэлтийг өдөөн инфляцийг 2 оронтой тооноос буулгаагүй.

Õаншийн инфляцид үЗүүлэÕ нөлөөлөл
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Харин гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татарч эдийн засгийн идэвхжил буурсан 
нөхцөл буюу дэглэм 1-д ханшийн дамжих нөлөөлөл 2 дахин их буюу 0.3 хувьтай 
байна.

Дэглэм 2 буюу 2007:3-2012 онуудад цалингийн өсөлт инфляцийг хүчтэй 
тодорхойлж байсан бол дэглэм 1 буюу 2013-2014 онуудад ханш гол тоглогч 
болсон байна.

Ханшийн дамжих нөлөөлөл буурсан үед мөнгөний бодлогын ханшийн сувгаар 
дамжин инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл буурах тул мөчлөг сөрсөн мөнгөний хатуу 
бодлого явуулах нь үр дүн багатай. 

Харин ханшийн дамжих нөлөөлөл хүчтэй үед мөнгөний тэлэх бодлогыг 
болгоомжтой явуулах хэрэгтэй.

Ханшийн дарамт өндөр байгаа одоогийн нөхцөлд мөнгөний хатуу бодлогыг 
үргэлжлүүлэх нь зүйтэй. 
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ОРШИЛ

Хүүний түвшин нь санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнийг тодорхойлдгоороо 
санхүүгийн эх үүсвэрийг илүүдэлтэй хэсгээс хомсдолтой хэсэгт чиглүүлж, эдийн 
засаг дахь хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлж байдаг. Банк, 
санхүүгийн байгууллагууд нэг талаас харилцах, хадгаламж татаж хүү төлдөг 
бол нөгөө талдаа зээл олгох, үнэт цаас худалдан авах замаар хүүний орлого олж 
байдаг билээ. Зээлийн хүү нь зээлийн хэмжээг тодорхойлдгоороо үйлдвэрлэл, 
инфляцийн аль алинд нь шууд нөлөөтэй төдийгүй ДНБ-ий хэлбэлзлийг бий 
болгодог үндсэн хүчин зүйлийн нэг юм. Энэ утгаараа зээл нь мөнгөний бодлогын 
шилжих механизмын чухал сувгийн нэг нь болдог ба Төв банкны хувьд зээлийн 
хүүний нэрлэсэн болон инфляциар засварласан бодит хүүний аль аль нь чухал 
үзүүлэлт юм. Тухайлбал, нэрлэсэн хүү нь мөнгөний урсгалаар дамжин, харин 
бодит хүү нь хөрөнгө оруулалтаар дамжин инфляцид нөлөөлж байдаг. Хэдий 
хүүний түвшинд олон хүчин зүйлс нөлөөлж байдаг ч инфляци, түүний хүлээлт 
өндөр байх нь эцсийн дүндээ нэрлэсэн хүүнд эрсдэлийн урамшуулал хэлбэрээр 
тусгалаа олж зээлийн хүү өндөр түвшинд тогтоход хүргэдгийг мартаж болохгүй. 
Энэхүү судалгааны ажлаар манай улсын хувьд зээлийн хүүгийн түвшинд 
нөлөөлж буй гол хүчин зүйлсийг тодорхойлохыг зорилоо.

Зээлийн хүү нь микро хүчин зүйлс болох банкуудын үйл ажиллагаа болон макро 
хүчин зүйлс болох санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, макро эдийн засгийн болон 
эрх зүйн орчны хүчин зүйлсээр тодорхойлогдож байна. Манай улсын хувьд 
тогтворгүй инфляци, өндөр инфляцийн хүлээлт, хадгаламжийн зах зээл дээрх 
эх үүсвэрийн төлөөх өрсөлдөөн болон өндөр зах зээлийн эрсдэл зэрэг хүчин 
зүйлсээс зээлийн хүү голлон хамаарч байна. Хэрэв зээлийн хүүг зах зээлийн 
эдгээр бодит нөхцөлийн эсрэг захиргааны аргаар бууруулбал зах зээлийн үндсэн 
нөхцөлүүдийг гажуудуулж, санхүүгийн тогтвортой үйл ажиллагааны эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж, санхүүгийн салбарын хямралт байдлыг өдөөх сөрөг нөлөөтэй. 
Зээл, хадгаламж, хөрөнгө оруулалт болон бусад бүх төрлийн санхүүгийн 
хэлцлийн дүнд тохиролцож байгаа хүү нь нэг талаас талуудын мөнгөний 
ирээдүйн үнэ цэнийг тогтоож байгаа үнэлгээ юм. Энэ үнэлгээ нь уг чанартаа 
санхүүгийн зах дээр үүсч болох эрсдэлүүдийн үнэлгээ билээ. Хэрэв эрсдэлүүдийг 
бууруулж чадвал чөлөөт сонголттой эдийн засгийн орчинд хэлцэл хийж байгаа 
этгээдүүдийн тохиролцох хүү бидний хүсээд буй бага түвшинд хүрч буурах 
болно.

Дотоодын зах зээл дээр зээлийн хүүг тодорхойлоход голлон нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг дараах 5 бүлэгт хуваан авч үзлээ. Үүнд:

1. Макро эдийн засгийн суурь нөхцөлүүд
2. Санхүүгийн зуучлал ба шууд санхүүжилт
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ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГИЙН ТҮВШИНД
НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Боловñруулñаí: МБСГ, Мөíãөíий боäлоãыí хýлòýñ
2010 оí

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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ОРШИЛ

Хүүний түвшин нь санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнийг тодорхойлдгоороо 
санхүүгийн эх үүсвэрийг илүүдэлтэй хэсгээс хомсдолтой хэсэгт чиглүүлж, эдийн 
засаг дахь хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлж байдаг. Банк, 
санхүүгийн байгууллагууд нэг талаас харилцах, хадгаламж татаж хүү төлдөг 
бол нөгөө талдаа зээл олгох, үнэт цаас худалдан авах замаар хүүний орлого олж 
байдаг билээ. Зээлийн хүү нь зээлийн хэмжээг тодорхойлдгоороо үйлдвэрлэл, 
инфляцийн аль алинд нь шууд нөлөөтэй төдийгүй ДНБ-ий хэлбэлзлийг бий 
болгодог үндсэн хүчин зүйлийн нэг юм. Энэ утгаараа зээл нь мөнгөний бодлогын 
шилжих механизмын чухал сувгийн нэг нь болдог ба Төв банкны хувьд зээлийн 
хүүний нэрлэсэн болон инфляциар засварласан бодит хүүний аль аль нь чухал 
үзүүлэлт юм. Тухайлбал, нэрлэсэн хүү нь мөнгөний урсгалаар дамжин, харин 
бодит хүү нь хөрөнгө оруулалтаар дамжин инфляцид нөлөөлж байдаг. Хэдий 
хүүний түвшинд олон хүчин зүйлс нөлөөлж байдаг ч инфляци, түүний хүлээлт 
өндөр байх нь эцсийн дүндээ нэрлэсэн хүүнд эрсдэлийн урамшуулал хэлбэрээр 
тусгалаа олж зээлийн хүү өндөр түвшинд тогтоход хүргэдгийг мартаж болохгүй. 
Энэхүү судалгааны ажлаар манай улсын хувьд зээлийн хүүгийн түвшинд 
нөлөөлж буй гол хүчин зүйлсийг тодорхойлохыг зорилоо.

Зээлийн хүү нь микро хүчин зүйлс болох банкуудын үйл ажиллагаа болон макро 
хүчин зүйлс болох санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, макро эдийн засгийн болон 
эрх зүйн орчны хүчин зүйлсээр тодорхойлогдож байна. Манай улсын хувьд 
тогтворгүй инфляци, өндөр инфляцийн хүлээлт, хадгаламжийн зах зээл дээрх 
эх үүсвэрийн төлөөх өрсөлдөөн болон өндөр зах зээлийн эрсдэл зэрэг хүчин 
зүйлсээс зээлийн хүү голлон хамаарч байна. Хэрэв зээлийн хүүг зах зээлийн 
эдгээр бодит нөхцөлийн эсрэг захиргааны аргаар бууруулбал зах зээлийн үндсэн 
нөхцөлүүдийг гажуудуулж, санхүүгийн тогтвортой үйл ажиллагааны эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж, санхүүгийн салбарын хямралт байдлыг өдөөх сөрөг нөлөөтэй. 
Зээл, хадгаламж, хөрөнгө оруулалт болон бусад бүх төрлийн санхүүгийн 
хэлцлийн дүнд тохиролцож байгаа хүү нь нэг талаас талуудын мөнгөний 
ирээдүйн үнэ цэнийг тогтоож байгаа үнэлгээ юм. Энэ үнэлгээ нь уг чанартаа 
санхүүгийн зах дээр үүсч болох эрсдэлүүдийн үнэлгээ билээ. Хэрэв эрсдэлүүдийг 
бууруулж чадвал чөлөөт сонголттой эдийн засгийн орчинд хэлцэл хийж байгаа 
этгээдүүдийн тохиролцох хүү бидний хүсээд буй бага түвшинд хүрч буурах 
болно.

Дотоодын зах зээл дээр зээлийн хүүг тодорхойлоход голлон нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг дараах 5 бүлэгт хуваан авч үзлээ. Үүнд:

1. Макро эдийн засгийн суурь нөхцөлүүд
2. Санхүүгийн зуучлал ба шууд санхүүжилт

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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авах хэрэглээ энэ сонголтын шийдвэрлэх үүрэгтэй шалгуур юм. Тиймээс 
ирээдүйд олох инфляциас давсан хүүгийн орлогын хэмжээ мөнгөн хадгаламжаа 
нэмэгдүүлэх эсвэл хорогдуулах шийдвэрийн үндэс болно. Үүнийг ирээдүйн 
бодит хүү гэх бөгөөд түүнд банкуудын төлж байгаа нэрлэсэн хүү, инфляци гэсэн 
хоёр зүйл нөлөөлнө. Хэрэв инфляцийн түвшин буурахгүй, түүний хэлбэлзэл 
тогтворгүй байх хүлээлттэй бол банк хадгаламжийн хүүгээ бууруулах нөхцөл 
бүрдэхгүй буюу банкны татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн өртөг өндөр тогтож, 
улмаар зээлийн хүү өндөр байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Иймээс инфляцийг 
нам, тогтвортой байлгах нь зээлийн хүүг бууруулах эдийн засгийн хамгийн гол 
нөхцөл юм.

1998-2008 онуудад Дэлхийн банкны ангиллаар өндөр орлоготой гэж тооцогддог 
орнуудад үнийн өсөлт жилд дунджаар 2-3 хувийн хооронд хэлбэлзэж байсан 
бол бага орлоготой орнуудад 5-10 хувийн хооронд хэлбэлзэж байжээ.1 Манай 
орны хувьд сүүлийн арван жилд үнийн өсөлт хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг Зураг 
1.1-д харууллаа. Эндээс харахад манай оронд үнийн өсөлт маш тогтворгүй явж 
иржээ. Энэ хугацаанд үнийн жилийн дундаж өсөлт 9 хувьтай байсан нь маш 
өндөр үзүүлэлт бол түүний дундаж хэлбэлзэл 7.3 хувьтай байсан нь тогтворгүй 
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3. Дотоод ба гадаад эх үүсвэр
4. Банкны салбарын хөгжил
5. Санхүүгийн системийн дэд бүтцийн хөгжил

Эдгээр хүчин зүйлсийг дотор нь нарийвчлан задалж, зээлийн хүүнд хэрхэн 
нөлөөлж байгаа талаар доор товчлон танилцуулъя.

1. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ НӨХЦӨЛҮҮД

Макро эдийн засгийн эрсдэлийг бууруулах нь захын тогтвортой байдал, гол 
санхүүгийн байгууллагуудын урт хугацааны тогтвортой үйл ажиллагаа гэх 
мэтээр олон асуудлыг хамрах боловч банкны зээлийн хүү бууруулахад хамгийн 
гол нөлөөтэй хүчин зүйл нь нам тогтвортой инфляци үргэлжлэн хадгалагдах 
юм. Инфляци нам түвшинд тогтвортой нэлээд хугацаанд байвал банкнаас мөнгө 
зээлсэн, мөнгөө хадгалуулсан харилцагсад, мөн түүнчлэн банкууд өөрсдийн 
шийдвэр гаргалтад хоорондоо ялгаатай өөрчлөлт оруулна. Учир нь банкны 
өөрийн үйл ажиллагааны шийдвэр болон харилцагчийн мөнгөө хадгалах, зээл 
авч хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр макро эдийн засгийн суурь нөхцөлүүдээс 
хамаарч байдаг. Тухайлбал инфляцийн түвшин өндөр, дээр нь тогтворгүй байвал 
хадгаламжийн хүүний бодит орлого буурч, иргэд мөнгөө банкинд хадгалах 
сонирхол бага байна. Иймээс инфляци өндөр үед банк хадгаламж эзэмшигчдээ 
алдахгүйн тулд хүүгээ бууруулахгүй байх шаардлагатай болно. Манай орны 
хувьд макро эдийн засгийн суурь нөхцөлүүд дотроос нам, тогтвортой инфляци 
болон хөрөнгийн гадагшлах урсгал нь зээлийн хүүг бууруулах эдийн засгийн 
таатай орчинг бүрдүүлэхэд хамгийн чухал тодорхойлогч хүчин зүйл болдог тул 
доор дэлгэрэнгүйгээр авч үзлээ.

1.1 Инфляцийг нам, тогтвортой байлгах

Банкуудын хувийн секторт олгосон зээлийн хүү 2002-2008 оны хооронд 15 нэгж 
хувиар буурч жилийн 20 хувьд хүрчээ. Харин энэ хугацаанд хадгаламжийн 
хүү төдийлөн буураагүй бөгөөд зарим тохиолдолд өсөх хандлагатай байж, 
зээлийн хүүний бууралт нь хүүний зөрүүний бууралтаар хангагдаж байв. 
Иймээс цаашид зээлийн хүүг бууруулахын тулд банкуудын эх үүсвэрийн зардал 
буюу хадгаламжийн хүүг бууруулах эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлэх 
шаардлагатай юм.

Хүү нь хадгаламж болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээр дамжин өнөөгийн 
болон ирээдүйн эдийн засгийн төлөвийг холбож байдаг чухал үзүүлэлт юм. 
Хадгаламж эзэмшигчид мөнгөн хадгаламж болон бусад хөрөнгө оруулалтын 
боломжуудын хооронд ирээдүйд олох орлогоо тооцоолон сонголт хийж 
шийдвэр гаргадаг. Мөнгөн хадгаламжийн ирээдүйн орлого, түүгээр худалдан 
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авах хэрэглээ энэ сонголтын шийдвэрлэх үүрэгтэй шалгуур юм. Тиймээс 
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нөхцөл юм.
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1.1-д харууллаа. Эндээс харахад манай оронд үнийн өсөлт маш тогтворгүй явж 
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жилүүдийг хасаад тооцоход) үнийн жилийн дундаж өсөлт 7.3 хувьтай, дундаж 
хэлбэлзэл 4.4 хувьтай байгаа нь бас л өндөр, тогтворгүй үзүүлэлт юм. Өөрөөр 
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хүртэл үнийн өсөлт өндөр, түүний хэлбэлзэл тогтворгүй байжээ. Үнийн 
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түүнийгээ хангахын төлөө ажиллаж ирсэн. Гэсэн хэдий ч мөнгөний бодлого үндсэн 
зорилтоо бүрэн хангаж, инфляцийг нам түвшинд тогтворжуулж чадахгүй байгаа билээ. 
Энэ байдлыг арилгахын тулд дараах ажлуудыг цаашид хийх шаардлагатай гэж үзэж байна. 
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1. Мөнгөний бодлогын бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх, үүнд гол нь үйл 
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хангахад эрсдэл учруулахаар бол Монголбанк төсвийн зардлыг 
нэмэгдүүлэхгүй байх хүсэлтээ, үндэслэлийн хамт гарган Засгийн 
газар болон Улсын Их Хуралд хүргүүлэх хууль эрх зүйн орчныг бий 
болгох

9. Хөрөнгийн урсгал болон макро эдийн засгийн гадаад шокийн нөлөөг 
цаг алдалгүй, оновчтой удирдах зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх

1.2 Хөрөнгийн гадагшлах цэвэр урсгалын нөлөө

Хөрөнгийн урсгал нь эдийн засгийн төрөл бүрийн сувгаар дамжин мөнгөний 
болон санхүүгийн тогтвортой байдалд нөлөөлдөг. Хөрөнгийн дотогшлох 
урсгал нь эдийн засаг дахь мөнгөний нийлүүлэлт болон зээлийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлдэг хэдий ч нөгөө талаас 
инфляцийг нэмэгдүүлэх, ханшийг чангаруулах болон гадаад өрийг нэмэгдүүлж, 
тогтворгүйжүүлэх сөрөг нөлөөг эдийн засагт үзүүлдэг. Энэ чиглэлээр хийгдсэн 
ихэнх судалгаануудад хэрэв тухайн улсын эдийн засгийн үндсэн нөхцөлүүд сайн 
бол хөрөнгийн дотогшлох урсгалын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө эерэг, түүний үр 
өгөөж нь их байдаг гэж тодорхойлжээ.

Харин хөрөнгийн гадагшлах урсгал нь дотоод эдийн засгийн бодит болон 
санхүүгийн секторт сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Эхний ээлжинд гадаад валютын 
эрэлтийг нэмэгдүүлж, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн сулрах дарамтыг бий болгон, 
гадаад валютын захыг тогтворгүйжүүлэн, Төв банк валютын захад оролцох 
тохиолдолд гадаад валютын нөөцийг бууруулахад хүргэдэг. Мөн нөгөө талаас 
Төв банк хөрөнгийн гадагшлах урсгалыг бүрэн хэмжээнд стерилизаци хийх 
тохиолдолд ч дотоодын санхүүгийн зах дээр дотоодын хөрөнгийн эрэлт буурч, 
хүүг өсгөх нөхцөлийг бий болгодог. Харин Төв банк стерилизаци хийхгүй 
тохиолдолд мөнгөний нийлүүлэлт буурч улмаар хүү улам ихээр өсөх нөхцөл 
болдог. Ийнхүү хөрөнгийн гадагшлах урсгал нь гадаад валютын болон мөнгөний 
захуудыг тогтворгүй болгон санхүүгийн хөрөнгийн нийлүүлэлтийг бууруулж, 
төлбөрийн тэнцлийг алдагдалд оруулж улмаар дотоод хүүг нэмэгдүүлэх 
нөхцөлийг богино хугацаанд бүрдүүлдэг. Энэ нь хүү, хөрөнгийн үнэ болон 
зээлийн сувгуудаар дамжин бодит секторт сөрөг нөлөөг үзүүлдэг. Иймд 
хөрөнгийн гадагшлах томоохон урсгал эсвэл хөрөнгийн орох урсгал зогсох нь 
зээлийн хүү буурах нэг гол нөхцөл юм.
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Цалингийн өсөлт, төсөв, мөнгөний тэлэх бодлого, бодит эдийн засгийн хэт 
идэвхжил, үйлдвэрлэлийн зарлагын өсөлт зэрэг олон хүчин зүйлс үнийн 
өсөлтийг бий болгох боломжтойг олон тооны судалгаанууд харуулсан ч манай 
орны хувьд үнийн өсөлтийг маш их хэлбэлзэлтэй болгосон хоёр гол хүчин 
зүйл байгаа гэж үзэж байна. Нэгдүгээрт, сүүлийн жилүүдэд сангийн болон 
мөнгөний тэлэх бодлогыг эдийн засгийн өндөр өсөлттэй үед авч хэрэгжүүлсэн 
нь үнийн өндөр өсөлт бий болоход нөлөөлсөн, хоёрдугаарт инфляцийн хэлбэлзэл 
тогтворжихгүй байгаагаас инфляцийн хүлээлт буурахгүй байгаа бөгөөд үүнээс 
үүдэн мөнгөний бодлого тэр болгон үнийн өсөлтийг бүрэн хяналтандаа авч 
чадахгүй байгаа. Иймээс зээлийн хүү буурах эдийн засгийн таатай орчныг 
бүрдүүлэхийн тулд инфляцийг бууруулах, түүний хэлбэлзэл буюу хүлээлтийг 
тогтворжуулах шаардлагатай болоод байна. Энэ нь мөнгөний бодлогын үндсэн 
зорилт бөгөөд Монголбанк “Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах 
үндсэн чиглэл”-д жил бүр тодорхой зорилт тавьж түүнийгээ хангахын төлөө 
ажиллаж ирсэн. Гэсэн хэдий ч мөнгөний бодлого үндсэн зорилтоо бүрэн хангаж, 
инфляцийг нам түвшинд тогтворжуулж чадахгүй байгаа билээ. Энэ байдлыг 
арилгахын тулд дараах ажлуудыг цаашид хийх шаардлагатай гэж үзэж байна. 
Үүнд:

Мөíãөíий боäлоãыí х¿рýýíä:
1. Мөнгөний бодлогын бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх, үүнд гол нь үйл 

ажиллагааны бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх 
2. Инфляцийн хүлээлт тогтворжих хүртэл бодлогын альтернатив 

сонголтуудаас зөвхөн үндсэн зорилтоо хангахад чиглэсэн бодлогын 
сонголтыг тууштай барих, тэрхүү сонголт нь олон нийтэд ил тод байх

3. Монголбанк мөнгөний бодлогын үндсэн зорилтоо олон нийтэд тодорхой, 
ойлгомжтой болгох, мөнгөний бодлогын хэрэгжих хэлбэр, авах бодлогын 
алхмуудын талаарх олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх замаар 
иргэдийн инфляцийн хүлээлтийг удирдах боломжоо нэмэгдүүлэх

4. Ханшийн бодлогыг хэрхэн явуулахаа олон нийтэд Монголбанк тодорхой 
болгох, ханшийн болон мөнгөний нийлүүлэлтийг зохицуулах бодлогын 
уялдааг тодорхойлох

Төñвийí боäлоãыí х¿рýýíä:
5. Хавтгайруулсан нийгмийн халамжийн бодлогыг хязгаарлах
6. Төсвийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх
7. ДНБ-д эзлэх Засгийн газрын төсвийн зардлыг 1-ээс дээш хувиар 

нэмэгдүүлэх талаар төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгах тохиолдолд 
Монголбанкнаас санал авах

8. Төсвийн тэлэх бодлого нь Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 
баримтлах үндсэн чиглэлд заах зорилтод инфляцийн түвшинг 



2330

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

хангахад эрсдэл учруулахаар бол Монголбанк төсвийн зардлыг 
нэмэгдүүлэхгүй байх хүсэлтээ, үндэслэлийн хамт гарган Засгийн 
газар болон Улсын Их Хуралд хүргүүлэх хууль эрх зүйн орчныг бий 
болгох

9. Хөрөнгийн урсгал болон макро эдийн засгийн гадаад шокийн нөлөөг 
цаг алдалгүй, оновчтой удирдах зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх

1.2 Хөрөнгийн гадагшлах цэвэр урсгалын нөлөө

Хөрөнгийн урсгал нь эдийн засгийн төрөл бүрийн сувгаар дамжин мөнгөний 
болон санхүүгийн тогтвортой байдалд нөлөөлдөг. Хөрөнгийн дотогшлох 
урсгал нь эдийн засаг дахь мөнгөний нийлүүлэлт болон зээлийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлдэг хэдий ч нөгөө талаас 
инфляцийг нэмэгдүүлэх, ханшийг чангаруулах болон гадаад өрийг нэмэгдүүлж, 
тогтворгүйжүүлэх сөрөг нөлөөг эдийн засагт үзүүлдэг. Энэ чиглэлээр хийгдсэн 
ихэнх судалгаануудад хэрэв тухайн улсын эдийн засгийн үндсэн нөхцөлүүд сайн 
бол хөрөнгийн дотогшлох урсгалын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө эерэг, түүний үр 
өгөөж нь их байдаг гэж тодорхойлжээ.

Харин хөрөнгийн гадагшлах урсгал нь дотоод эдийн засгийн бодит болон 
санхүүгийн секторт сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Эхний ээлжинд гадаад валютын 
эрэлтийг нэмэгдүүлж, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн сулрах дарамтыг бий болгон, 
гадаад валютын захыг тогтворгүйжүүлэн, Төв банк валютын захад оролцох 
тохиолдолд гадаад валютын нөөцийг бууруулахад хүргэдэг. Мөн нөгөө талаас 
Төв банк хөрөнгийн гадагшлах урсгалыг бүрэн хэмжээнд стерилизаци хийх 
тохиолдолд ч дотоодын санхүүгийн зах дээр дотоодын хөрөнгийн эрэлт буурч, 
хүүг өсгөх нөхцөлийг бий болгодог. Харин Төв банк стерилизаци хийхгүй 
тохиолдолд мөнгөний нийлүүлэлт буурч улмаар хүү улам ихээр өсөх нөхцөл 
болдог. Ийнхүү хөрөнгийн гадагшлах урсгал нь гадаад валютын болон мөнгөний 
захуудыг тогтворгүй болгон санхүүгийн хөрөнгийн нийлүүлэлтийг бууруулж, 
төлбөрийн тэнцлийг алдагдалд оруулж улмаар дотоод хүүг нэмэгдүүлэх 
нөхцөлийг богино хугацаанд бүрдүүлдэг. Энэ нь хүү, хөрөнгийн үнэ болон 
зээлийн сувгуудаар дамжин бодит секторт сөрөг нөлөөг үзүүлдэг. Иймд 
хөрөнгийн гадагшлах томоохон урсгал эсвэл хөрөнгийн орох урсгал зогсох нь 
зээлийн хүү буурах нэг гол нөхцөл юм.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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•	 Богино хугацаатай хөрөнгийн дотогшлох урсгалд тодорхой шалгуур 
тавих замаар гадаад гэнэтийн шокоос шалтгаалсан хөрөнгийн гадагшлах 
урсгалын эрсдэлийг бууруулах

•	 Хөрөнгийн орох, гарах урсгалын тоон мэдээллийг богино хугацааны 
давтамжтайгаар (сар болон улирлаар) бүртгэх, нэгтгэх тогтолцоог улс 
орны хэмжээнд бий болгох, түүнийг бодлого боловсруулахад байнга 
анхаарч үзэх

2. САНХҮҮГИЙН ЗУУЧЛАЛ БА ШУУД САНХҮҮЖИЛТ

2.1. Хөрөнгийн захын хөгжил, түүний нөлөө

Хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засагтай, эдийн засгийн өсөлт харьцангуй 
бага, эсхүл тогтвортой бус байгаагийн гол шалтгааныг сүүлийн үеийн 
судалгаануудад эдгээр орнуудын санхүүгийн системийн хөгжил султай холбон 
тайлбарладаг. Мөнгөний бодлого нь санхүүгийн захаар буюу мөнгөний бодлогын 
сувгуудаар дамжин хэрэгждэг тул санхүүгийн зах зээлийн бүтэц, хөгжил нь 
мөнгөний бодлого амжилттай хэрэгжих үндэс болох төдийгүй бодит эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөлөл нь хүчтэй эсвэл сул байхыг тодорхойлдог.

Зураг 2.1 Санхүүгийн захын хөгжил
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Уг схемээс харахад санхүүгийн захын бүтэц, хөгжлийн түвшин нь мөнгөний бодлогын 
арга, хэлбэр, хууль эрх зүйн орчин, санхүүгийн системийн гүнзгийрэл, санхүүгийн эрх 
чөлөө, санхүүгийн бэхжилт, санхүүгийн шинэчлэл, төлбөр тооцооны дэвшил зэрэг хүчин 
зүйлээс хамаарч байна. Үүнээс санхүүгийн системийн гүнзгийрэл нь хөрөнгийн захын 
хөгжил, зээлийн захын төгс бус байдлын бууралт, санхүүгийн эс зуучлал, бичил 
санхүүгийн хөгжлийн түвшинтэй уялдаж байдаг. Эдгээр хүчин зүйлс дундаас хөрөнгийн 
захын хөгжил нь санхүүгийн эс зуучлал, санхүүгийн шинэчлэл, санхүүгийн эрх чөлөө, 
мөнгөний бодлогын арга хэлбэр зэрэг хүчин зүйлсд шууд болон шууд бус байдлаар 
нөлөөлж байдаг. Иймд санхүүгийн захын хөгжилд хөрөнгийн захын бүтцийг сайжруулж, 
хөгжлийн түвшинг нь нэмэгдүүлэх замаар нөлөөлөх боломж өндөр юм. 

Сүүлийн үеийн эмпирик судалгаануудын үр дүнгээс харахад санхүүгийн захын хөгжил, 
тэр дундаа хөрөнгийн захын хөгжил нь бизнесийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн өртөгт 
дараах байдлаар нөлөөлдөг гэж үзэж байна. Үүнд: 

Санхүүгийн 
захын 
хөгжил 

Бүтцийн өөрчлөлт  Мөнгөний бодлогын арга, хэлбэрийн өөрчлөлт 
 Эрх зүйн, зохион байгуулалтын өөрчлөлт 

Санхүүгийн системийн 
гүнзгийрэл 

 Үнэт цаасны зах 
 Бондын зах 
 Хамтын сан, итгэлийн сан 

Хөрөнгийн 
захын хөгжил 

 Пүүсүүдийн ил тод байдал 
 Санхүүжилт авах боломж/Хүнд суртал 
 Хяналт, үнэлгээний зардлыг бууруулах мэдээллийн сан 
 Арилжааны дэд бүтэц дэх технологийн дэвшил 
 Зэрэглэл тогтоох агентлагууд 

Зээлийн захын 
төгс бус 
байдлыг 

бууруулах 

 Хөрөнгийн захаас санхүүжилт авах боломж 
 Банкуудын активын хугацаагаа богиносгох / 

Урт хугацаат активаа үнэт цаасжуулах 
Санхүүгийн эс 

зуучлал 

 Санхүүгийн сектороос гадна орших эдийн засгийн 
агентууд (бэлэн мөнгөн дээр суурилсан жижиг 
худалдаалчид, албан бус сектор)-ыг санхүүгийн 
зах руу татан оруулах 

Бичил санхүү 

 Банкнын зохицуулалтыг бууруулах, либеральчлах 
 Санхүүгийн глобальчлал, интеграци 

 Нэгдэл, нэгтгэх (салбарын хэмжээнд, улсын хэмжээнд, 
салбар хоорондын, улс дамнасан) Санхүүгийн бэхжилт 

Санхүүгийн эрх чөлөө 

 Хувийн хөрөнгө оруулалт (private equity) 
 Хамтын сан, итгэлийн сан (mutual funds) 
 Үүсмэл зах (derivatives) 
 Үнэт цаасжуулах (Securitization) 
 Venture capital 
 Hedge funds 

Санхүүгийн шинэчлэл 

 ATMs 
 Дебит/Кредит карт 
 Чек 
 Электрон мөнгө 
 Интернет банк 
 Мобайл банк 

Төлбөрийн хэрэгслийн 
технологийн дэвшил 

Зураг 2.1 Санхүүгийн захын хөгжил 
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хийхгүй тохиолдолд мөнгөний нийлүүлэлт буурч улмаар хүү улам ихээр өсөх нөхцөл 
болдог. Ийнхүү хөрөнгийн гадагшлах урсгал нь гадаад валютын болон мөнгөний захуудыг 
тогтворгүй болгон санхүүгийн хөрөнгийн нийлүүлэлтийг бууруулж, төлбөрийн тэнцлийг 
алдагдалд оруулж улмаар дотоод хүүг нэмэгдүүлэх нөхцлийг богино хугацаанд 
бүрдүүлдэг. Энэ нь хүү, хөрөнгийн үнэ болон зээлийн сувгуудаар дамжин бодит секторт 
сөрөг нөлөөг үзүүлдэг. Иймд хөрөнгийн гадагшлах томоохон урсгал эсвэл хөрөнгийн орох 
урсгал зогсох нь зээлийн хүү буурах нэг гол нөхцөл юм. 
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Сүүлийн арван таван жилд хөрөнгийн цэвэр урсгал 2004 оноос бусад онуудад эерэг гарч 
байв (Зураг 1.2). 2006 он хүртэл хөрөнгийн цэвэр урсгалын хэмжээ нь урсгал дансны 
тэнцлээс бага хэмжээтэй, мөн үндэсний үйлдвэрлэл болон дотоодын санхүүгийн 
хөрөнгийн эх үүсвэртэй харьцуулахад харьцангуй бага дүнтэй байжээ. Иймээс түүний 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө бага байснаас макро эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлохдоо 
төдийлөн анхаарч авч үздэггүй байв. Харин хөрөнгийн цэвэр урсгалын хэмжээ гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтын нөлөөгөөр сүүлийн 3-н жилд огцом өсч байгаагаас түүний 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө ч нэмэгдсээр байгаа тул хөрөнгийн томоохон урсгалыг 
зохистой удирдах асуудал зүй ѐсоор тавигдаж байна. Өөрөөр хэлбэл макро эдийн засгийн 
бодлого хөрөнгийн урсгалын хэмжээ болон огцом өөрчлөлтүүдийн нөлөөг урьдчилан 
тодорхойлж, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөө, тухайлбал зээлийн хүү өсөх сөрөг нөлөөг 
бууруулах бодлогын алхамуудыг авах шаардлагатай болдог.  

Хөрөнгийн гадагшлах урсгалын нөлөөг оновчтой удирдахын тулд түүнийг бий болгодог 
эдийн засгийн дотоод хүчин зүйлсийг судлах, тэдгээрийг тогтвортой байлгахад анхаарах 
шаардлагатай юм. Үүнд: 
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Эх ñурвалж:Моíãолбаíк

Сүүлийн арван таван жилд хөрөнгийн цэвэр урсгал 2004 оноос бусад онуудад 
эерэг гарч байв (Зураг 1.2). 2006 он хүртэл хөрөнгийн цэвэр урсгалын хэмжээ 
нь урсгал дансны тэнцлээс бага хэмжээтэй, мөн үндэсний үйлдвэрлэл болон 
дотоодын санхүүгийн хөрөнгийн эх үүсвэртэй харьцуулахад харьцангуй бага 
дүнтэй байжээ. Иймээс түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө бага байснаас макро 
эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлохдоо төдийлөн анхаарч авч үздэггүй байв. 
Харин хөрөнгийн цэвэр урсгалын хэмжээ гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
нөлөөгөөр сүүлийн 3-н жилд огцом өсч байгаагаас түүний эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөө ч нэмэгдсээр байгаа тул хөрөнгийн томоохон урсгалыг зохистой удирдах 
асуудал зүй ёсоор тавигдаж байна. Өөрөөр хэлбэл макро эдийн засгийн бодлого 
хөрөнгийн урсгалын хэмжээ болон огцом өөрчлөлтүүдийн нөлөөг урьдчилан 
тодорхойлж, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөө, тухайлбал зээлийн хүү өсөх сөрөг 
нөлөөг бууруулах бодлогын алхмуудыг авах шаардлагатай болдог. 

Хөрөнгийн гадагшлах урсгалын нөлөөг оновчтой удирдахын тулд түүнийг бий 
болгодог эдийн засгийн дотоод хүчин зүйлсийг судлах, тэдгээрийг тогтвортой 
байлгахад анхаарах шаардлагатай юм. Үүнд:

•	 Дотоодын эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар болон макро эдийн засгийн 
суурь нөхцөлүүдийг сайжруулж, тогтворжуулах (Үүнд ханш, хүү гэх мэт)

•	 Санхүүгийн зах зээлүүд, тэдгээрийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, санхүүгийн 
системийг гүнзгийрүүлэх

•	 Дотоодын эдийн засгийн гадаад эгзоген шокоос хамааралтай байдлыг 
бууруулах, үндэсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх

•	 Урт хугацаатай гадаадын хөрөнгө оруулалтыг илүүтэй татах эдийн 
засгийн болон хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, түүнийг бүртгэх, хянах 
эдийн засгийн тогтолцоог бий болгох
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•	 Богино хугацаатай хөрөнгийн дотогшлох урсгалд тодорхой шалгуур 
тавих замаар гадаад гэнэтийн шокоос шалтгаалсан хөрөнгийн гадагшлах 
урсгалын эрсдэлийг бууруулах

•	 Хөрөнгийн орох, гарах урсгалын тоон мэдээллийг богино хугацааны 
давтамжтайгаар (сар болон улирлаар) бүртгэх, нэгтгэх тогтолцоог улс 
орны хэмжээнд бий болгох, түүнийг бодлого боловсруулахад байнга 
анхаарч үзэх

2. САНХҮҮГИЙН ЗУУЧЛАЛ БА ШУУД САНХҮҮЖИЛТ

2.1. Хөрөнгийн захын хөгжил, түүний нөлөө

Хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засагтай, эдийн засгийн өсөлт харьцангуй 
бага, эсхүл тогтвортой бус байгаагийн гол шалтгааныг сүүлийн үеийн 
судалгаануудад эдгээр орнуудын санхүүгийн системийн хөгжил султай холбон 
тайлбарладаг. Мөнгөний бодлого нь санхүүгийн захаар буюу мөнгөний бодлогын 
сувгуудаар дамжин хэрэгждэг тул санхүүгийн зах зээлийн бүтэц, хөгжил нь 
мөнгөний бодлого амжилттай хэрэгжих үндэс болох төдийгүй бодит эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөлөл нь хүчтэй эсвэл сул байхыг тодорхойлдог.

Зураг 2.1 Санхүүгийн захын хөгжил

 

Эх сурвалж: Монголбанк 

Уг схемээс харахад санхүүгийн захын бүтэц, хөгжлийн түвшин нь мөнгөний бодлогын 
арга, хэлбэр, хууль эрх зүйн орчин, санхүүгийн системийн гүнзгийрэл, санхүүгийн эрх 
чөлөө, санхүүгийн бэхжилт, санхүүгийн шинэчлэл, төлбөр тооцооны дэвшил зэрэг хүчин 
зүйлээс хамаарч байна. Үүнээс санхүүгийн системийн гүнзгийрэл нь хөрөнгийн захын 
хөгжил, зээлийн захын төгс бус байдлын бууралт, санхүүгийн эс зуучлал, бичил 
санхүүгийн хөгжлийн түвшинтэй уялдаж байдаг. Эдгээр хүчин зүйлс дундаас хөрөнгийн 
захын хөгжил нь санхүүгийн эс зуучлал, санхүүгийн шинэчлэл, санхүүгийн эрх чөлөө, 
мөнгөний бодлогын арга хэлбэр зэрэг хүчин зүйлсд шууд болон шууд бус байдлаар 
нөлөөлж байдаг. Иймд санхүүгийн захын хөгжилд хөрөнгийн захын бүтцийг сайжруулж, 
хөгжлийн түвшинг нь нэмэгдүүлэх замаар нөлөөлөх боломж өндөр юм. 

Сүүлийн үеийн эмпирик судалгаануудын үр дүнгээс харахад санхүүгийн захын хөгжил, 
тэр дундаа хөрөнгийн захын хөгжил нь бизнесийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн өртөгт 
дараах байдлаар нөлөөлдөг гэж үзэж байна. Үүнд: 

Санхүүгийн 
захын 
хөгжил 

Бүтцийн өөрчлөлт  Мөнгөний бодлогын арга, хэлбэрийн өөрчлөлт 
 Эрх зүйн, зохион байгуулалтын өөрчлөлт 

Санхүүгийн системийн 
гүнзгийрэл 

 Үнэт цаасны зах 
 Бондын зах 
 Хамтын сан, итгэлийн сан 

Хөрөнгийн 
захын хөгжил 

 Пүүсүүдийн ил тод байдал 
 Санхүүжилт авах боломж/Хүнд суртал 
 Хяналт, үнэлгээний зардлыг бууруулах мэдээллийн сан 
 Арилжааны дэд бүтэц дэх технологийн дэвшил 
 Зэрэглэл тогтоох агентлагууд 

Зээлийн захын 
төгс бус 
байдлыг 

бууруулах 

 Хөрөнгийн захаас санхүүжилт авах боломж 
 Банкуудын активын хугацаагаа богиносгох / 

Урт хугацаат активаа үнэт цаасжуулах 
Санхүүгийн эс 

зуучлал 

 Санхүүгийн сектороос гадна орших эдийн засгийн 
агентууд (бэлэн мөнгөн дээр суурилсан жижиг 
худалдаалчид, албан бус сектор)-ыг санхүүгийн 
зах руу татан оруулах 

Бичил санхүү 

 Банкнын зохицуулалтыг бууруулах, либеральчлах 
 Санхүүгийн глобальчлал, интеграци 

 Нэгдэл, нэгтгэх (салбарын хэмжээнд, улсын хэмжээнд, 
салбар хоорондын, улс дамнасан) Санхүүгийн бэхжилт 

Санхүүгийн эрх чөлөө 

 Хувийн хөрөнгө оруулалт (private equity) 
 Хамтын сан, итгэлийн сан (mutual funds) 
 Үүсмэл зах (derivatives) 
 Үнэт цаасжуулах (Securitization) 
 Venture capital 
 Hedge funds 

Санхүүгийн шинэчлэл 

 ATMs 
 Дебит/Кредит карт 
 Чек 
 Электрон мөнгө 
 Интернет банк 
 Мобайл банк 

Төлбөрийн хэрэгслийн 
технологийн дэвшил 

Зураг 2.1 Санхүүгийн захын хөгжил 

Эх ñурвалж: Монголбанк

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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хувьцаа, олон төрлийн бонд, үнэт цаас зэрэг санхүүгийн хэрэгслүүдийг худалдах, 
худалдан авах замаар хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүжилт авах өргөн сонголтыг 
олгодог. Улмаар шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгддэг.

Сүүлийн жилүүдэд ихэнх орнуудад, хувийн секторын эзэмшиж буй үнэт цаас, 
хувьцааны хэмжээ нь банкны зээл олголтын хэмжээнээс илүү хурдацтайгаар өсч 
байна. Энэ нь дэлхий даяар банкны секторын эс зуучлалын хэмжээ нэмэгдэж буй 
хандлагыг илэрхийлж байна. Гэсэн хэдий ч зарим улс орнуудын хувьд банкны 
зээл санхүүжилтийн чухал эх үүсвэр хэвээр байсаар байна. Учир нь жижиг аж 
ахуй нэгжүүдийн хувьд хөрөнгийн захад оролцох боломж хязгаарлагдмал байдаг 
тул арилжааны банк жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд гол зээл олгогч 
хэвээр үлддэг.

Санх¿¿жилòийн ýх ñурвалж олширно: Санхүүгийн эс зуучлал нэмэгдэх 
тусам урт хугацаат, хямд эх үүсвэр татах санхүүгийн хэрэгслүүд олширч, 
улмаар зээлийн захын өрсөлдөөн нэмэгдэж, банкны системийн давамгайлал 
буурч, улмаар хадгаламж, зээлийн хүүг бууруулдаг. Ингэснээр эх үүсвэрийн 
зардал буурч, өгөөж болон эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг 
санхүүжүүлэх боломж бүрддэг. Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгийн захын хөгжил 
санхүүгийн захын хөрөнгийн хуваарилалтын үр ашгийг сайжруулдаг.

Хөрөнгийн захын хөгжил арилжааны банкуудын харилцах, хадгаламж татан, 
зээл гаргадаг, хүүний орлогод түшиглэсэн уламжлалт бизнесийн үйл ажиллагааг 
шимтгэлд суурилсан үйлчилгээ рүү чиглүүлдэг. Хамгийн чухал нь хөрөнгийн 
захын хөгжилд арилжааны банкуудад санхүүжилтийн өөр нэг эх үүсвэр болж, 
зээлжих эх үүсвэрийн хязгаарлалтыг бууруулах нөлөөтэй. Хөрөнгийн захын 
хөгжил нэмэгдэх тусам арилжааны банкууд, болон бизнес эрхлэгчдэд урт 
хугацаат, хямд санхүүгийн эх үүсвэр татах орчин бүрдэж, улмаар зээлийн хүү 
буурах нэг нөхцөл бий болдог. Ингэснээр эх үүсвэрийн зардал буурч, өгөөж 
болон эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжилт авах боломж 
нэмэгдэж, санхүүгийн захын хөрөнгийн хуваарилалтын үр ашгийг сайжруулдаг.

Санх¿¿гийн шинýчлýл¿¿ä ¿¿ñнý: Хөрөнгийн захын хөгжил нь санхүүгийн 
шинэчлэл, тэр дундаа үүсмэл (уламжлагдсан) захын хэрэгслүүдийг санхүүгийн 
захад нэвтрүүлэх суурийг тавьснаар эдийн засгийн агентууд тодорхой бус 
байдлаас үүдэх эрсдэлийн зардлуудаа бууруулж, улмаар зээлийн хүү буурах бас 
нэгэн хүчин зүйл болдог.

Хөрөнгийн захын хөгжлийг даган санхүүгийн захын шинэчлэл явагдаж 
байдаг. Өргөн утгаараа санхүүгийн шинэчлэл нь бүтээгдэхүүний шинэчлэл, 
үйл ажиллагааны шинэчлэл гэсэн хоёр төрөлд хуваагддаг. Бүтээгдэхүүний 
шинэчлэлд компанийнн бонд, уламжлагдсан (үүсмэл) захын хэрэгслүүд зэрэг 
багтдаг бол үйл ажиллагааны шинэчлэл нь үнэт цаасны захын өргөжилт, 
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Санхүүгийн зах дээрх зээлийн хүүний, зээлийн, валютын ханшийн, баялгийн, 
хүлээлтийн суваг гэсэн үндсэн таван сувгуудаар дамжин мөнгөний бодлого 
хэрэгждэг бөгөөд амжилттай эсэх нь эдгээр сувгуудын бодит эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөлөл, хүчээс хамаарч байдаг. Улс бүрийн хувьд эдгээр сувгуудын 
нөлөөлөл нь харилцан адилгүй байдаг бөгөөд тухайн орны санхүүгийн захын 
бүтэц, хөгжлийн түвшнээр тодорхойлогддог. Харин санхүүгийн захын хөгжил нь 
Зураг 2.1-т схемчлэн үзүүлсэнчлэн олон хүчин зүйлсээс хамаарч байдаг.

Уг схемээс харахад санхүүгийн захын бүтэц, хөгжлийн түвшин нь мөнгөний 
бодлогын арга, хэлбэр, хууль эрх зүйн орчин, санхүүгийн системийн гүнзгийрэл, 
санхүүгийн эрх чөлөө, санхүүгийн бэхжилт, санхүүгийн шинэчлэл, төлбөр 
тооцооны дэвшил зэрэг хүчин зүйлээс хамаарч байна. Үүнээс санхүүгийн 
системийн гүнзгийрэл нь хөрөнгийн захын хөгжил, зээлийн захын төгс 
бус байдлын бууралт, санхүүгийн эс зуучлал, бичил санхүүгийн хөгжлийн 
түвшинтэй уялдаж байдаг. Эдгээр хүчин зүйлс дундаас хөрөнгийн захын 
хөгжил нь санхүүгийн эс зуучлал, санхүүгийн шинэчлэл, санхүүгийн эрх чөлөө, 
мөнгөний бодлогын арга хэлбэр зэрэг хүчин зүйлсд шууд болон шууд бус 
байдлаар нөлөөлж байдаг. Иймд санхүүгийн захын хөгжилд хөрөнгийн захын 
бүтцийг сайжруулж, хөгжлийн түвшинг нь нэмэгдүүлэх замаар нөлөөлөх боломж 
өндөр юм.

Сүүлийн үеийн эмпирик судалгаануудын үр дүнгээс харахад санхүүгийн захын 
хөгжил, тэр дундаа хөрөнгийн захын хөгжил нь бизнесийн санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийн өртөгт дараах байдлаар нөлөөлдөг гэж үзэж байна. Үүнд:

Саíх¿¿ãийí ýñ зуучлал íýмýãäýíý: Хөрөнгийн захын хөгжил нь санхүүгийн 
эс зуучлалыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. Санхүүгийн системд арилжааны 
банкууд давамгайлж, зээлийн хүүний түвшин харьцангуй өндөр түвшинд 
тогтоход нөлөөлдөг гол хүчин зүйлсийн нэг гэж энэ чиглэлээр хийгдсэн 
судалгаануудад онцолсон. Ингэхдээ хөрөнгийн захын хөгжил сул байхад 
зээлийн хүүний хэлбэлзэл харьцангуй тогтвортой байх бөгөөд хөгжлийг даган 
уян хатан байдал нэмэгддэг болохыг харуулсан байна. Зээлдэгч, зээлдүүлэгчтэй 
холбоотой мэдээллийг боловсруулах, эдгээрээс үүдэлтэй асуудлууд болох 
тэгш бус мэдээлэл (asymmetric information), ёс зүйн гажуудал (moral hazard) 
зэргийг шийдвэрлэх тал дээр банкууд бусад санхүүгийн захын оролцогчдоос 
илүү туршлагажсан, илүү чадвартай санхүүгийн зуучлагч байж чаддаг. Харин 
хөрөнгийн захын хөгжил санхүүгийн эс зуучлалыг нэмэгдүүлэхэд зээлдэгчдийн 
дан ганц банкны сектороос хамааралтай байдлыг бууруулдаг. Хөрөнгийн 
зах хөгжих тусам санхүүгийн эс зуучлал нэмэгдэж, хөрөнгө оруулагчид, 
хадгаламж эзэмшигчид, болон зээлдэгчдэд илүү олон төрлийн сонголт бий 
болж, санхүүжилтийн хөрөнгө банкны сектороос хөрөнгийн зах руу шилжих 
боломж нэмэгддэг. Тухайлбал, иргэд болон аж ахуй нэгж, пүүс, компаниудад 
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хувьцаа, олон төрлийн бонд, үнэт цаас зэрэг санхүүгийн хэрэгслүүдийг худалдах, 
худалдан авах замаар хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүжилт авах өргөн сонголтыг 
олгодог. Улмаар шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгддэг.

Сүүлийн жилүүдэд ихэнх орнуудад, хувийн секторын эзэмшиж буй үнэт цаас, 
хувьцааны хэмжээ нь банкны зээл олголтын хэмжээнээс илүү хурдацтайгаар өсч 
байна. Энэ нь дэлхий даяар банкны секторын эс зуучлалын хэмжээ нэмэгдэж буй 
хандлагыг илэрхийлж байна. Гэсэн хэдий ч зарим улс орнуудын хувьд банкны 
зээл санхүүжилтийн чухал эх үүсвэр хэвээр байсаар байна. Учир нь жижиг аж 
ахуй нэгжүүдийн хувьд хөрөнгийн захад оролцох боломж хязгаарлагдмал байдаг 
тул арилжааны банк жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд гол зээл олгогч 
хэвээр үлддэг.

Санх¿¿жилòийн ýх ñурвалж олширно: Санхүүгийн эс зуучлал нэмэгдэх 
тусам урт хугацаат, хямд эх үүсвэр татах санхүүгийн хэрэгслүүд олширч, 
улмаар зээлийн захын өрсөлдөөн нэмэгдэж, банкны системийн давамгайлал 
буурч, улмаар хадгаламж, зээлийн хүүг бууруулдаг. Ингэснээр эх үүсвэрийн 
зардал буурч, өгөөж болон эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг 
санхүүжүүлэх боломж бүрддэг. Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгийн захын хөгжил 
санхүүгийн захын хөрөнгийн хуваарилалтын үр ашгийг сайжруулдаг.

Хөрөнгийн захын хөгжил арилжааны банкуудын харилцах, хадгаламж татан, 
зээл гаргадаг, хүүний орлогод түшиглэсэн уламжлалт бизнесийн үйл ажиллагааг 
шимтгэлд суурилсан үйлчилгээ рүү чиглүүлдэг. Хамгийн чухал нь хөрөнгийн 
захын хөгжилд арилжааны банкуудад санхүүжилтийн өөр нэг эх үүсвэр болж, 
зээлжих эх үүсвэрийн хязгаарлалтыг бууруулах нөлөөтэй. Хөрөнгийн захын 
хөгжил нэмэгдэх тусам арилжааны банкууд, болон бизнес эрхлэгчдэд урт 
хугацаат, хямд санхүүгийн эх үүсвэр татах орчин бүрдэж, улмаар зээлийн хүү 
буурах нэг нөхцөл бий болдог. Ингэснээр эх үүсвэрийн зардал буурч, өгөөж 
болон эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжилт авах боломж 
нэмэгдэж, санхүүгийн захын хөрөнгийн хуваарилалтын үр ашгийг сайжруулдаг.

Санх¿¿гийн шинýчлýл¿¿ä ¿¿ñнý: Хөрөнгийн захын хөгжил нь санхүүгийн 
шинэчлэл, тэр дундаа үүсмэл (уламжлагдсан) захын хэрэгслүүдийг санхүүгийн 
захад нэвтрүүлэх суурийг тавьснаар эдийн засгийн агентууд тодорхой бус 
байдлаас үүдэх эрсдэлийн зардлуудаа бууруулж, улмаар зээлийн хүү буурах бас 
нэгэн хүчин зүйл болдог.

Хөрөнгийн захын хөгжлийг даган санхүүгийн захын шинэчлэл явагдаж 
байдаг. Өргөн утгаараа санхүүгийн шинэчлэл нь бүтээгдэхүүний шинэчлэл, 
үйл ажиллагааны шинэчлэл гэсэн хоёр төрөлд хуваагддаг. Бүтээгдэхүүний 
шинэчлэлд компанийнн бонд, уламжлагдсан (үүсмэл) захын хэрэгслүүд зэрэг 
багтдаг бол үйл ажиллагааны шинэчлэл нь үнэт цаасны захын өргөжилт, 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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эерэг хамааралтай нь нотлогддог. Санхүүгийн захын өрсөлдөөний түвшин 
өндөрсөх, санхүүгийн захын хэмжээ томрох, бондын болон үнэт цаасны 
захын санхүүгийн захад эзлэх хувийн жин нэмэгдэх тусам бодлогын хүүний 
хадгаламжийн хүү болон зээлийн хүүд үзүүлэх дамжих нөлөө нэмэгдэж, 
мөнгөний бодлогын нөлөө илрэх хугацаа богиносч, мөнгөний бодлого үр 
ашигтай хэрэгжих боломжтой болдог.

Монголын хөрөнгийн захын өнөөгийн байдал 

Монголын санхүүгийн зах хөгжиж байгаа ч арилжааны банкууд давамгайлсан 
хэвээр байна. Санхүүгийн захын нийт активын 90-ээс дээш хувь нь арилжааны 
банкуудын активаар бүрддэг. 2009 оны эцсийн байдлаар санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийн бүтцийг авч үзвэл банкуудын олгосон зээлийн хэмжээ нийт эх 
үүсвэрийн 90 гаруй хувийг бүрдүүлж байна. Хөгжиж байгаа болон хөгжингүй 
орнуудад банкны секторын санхүүжилт давамгайлах үүрэгтэй байдаг ч, 
хөрөнгийн захын хөгжлийг даган буурдаг. Харин Монгол улсын санхүүгийн 
захад банкны секторын давамгайллыг эс тооцвол бусад захын хөгжил, 
ялангуяа бонд, үнэт цаасны захын хөгжил маш сул байна. Иймд хөрөнгийн 
захын хөгжлийг түргэтгэж, хөгжлийн шинэ шатанд авчирч санхүүгийн захын 
өрсөлдөөн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь нэн чухлаар тавигдаад байна.

Зураг 2.2. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн бүтэц
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Монгол улсын Засгийн газраас банк бус санхүүгийн секторыг хөгжүүлэх тал дээр шат 
дараатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа боловч, энэхүү секторын эдийн засгийн 
хөгжилд үзүүлэх үүрэг хязгаарлагдмал хэвээр байсаар байна. Сүүлийн жилүүдэд банк бус 
санхүүгийн сектор, тэр дундаа хөрөнгийн захын нөхцөл байдал сайжирч байгаа боловч 
хууль эрх зүйн орчин сул, зохицуулалт, хяналт шалгалт хангалттай бус, засаглалын 
тогтолцоо муу, хөрөнгө оруулагчдын итгэл сул зэрэг нь саад болсоор байна. Иймд банк 
бус санхүүгийн секторын активын хэмжээ санхүүгийн захын нийт активын ердөө 5 
хүрэхгүй хувийг бүрдүүлдэг. 

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) 2006 онд банк бус санхүүгийн захын зохицуулалтыг 
хийх үүрэгтэйгээр байгуулагдсан. СЗХ банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хууль эрх 
зүйн орчин, зохицуулалт, хяналт шалгалтыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсээр 
байгаа боловч, энэ салбарын дэд бүтэц хөгжил, боловсон хүчний мэдлэг боловсрол, 
удирдлагын чадвар сул байгаа нь сөргөөр нөлөөлж байна. 

Монголын хөрөнгийн бирж (МХБ) 1991 онд улсын өмчийг хувьчлах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор анх  байгуулагдсан. 1992 оноос үнэт цаасны анхдагч зах зээлийг 
нээж, 1995 он хүртэл нийт улсын өмчийн 475 компанийг хувьчилсан. 1995 оноос үнэт 
цаасны хоѐрдогч зах зээлийн арилжаа явагдаж эхэлсэн. Гэвч өнөөдрийн байдлаар МХБ 
хувийн аж ахуй нэгжүүд, санхүүгийн байгууллагууд урт хугацаат эх үүсвэр татдаг, 
хөрөнгө босгодог орчин үеийн хөрөнгийн бирж болон төлөвшиж чадаагүй байна. 

Зураг 2.3.  Зах зээлийн үнэлгээ ба Үнэт цаасны бүртгэлтэй компаниуд 
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засгийн хөгжилд үзүүлэх үүрэг хязгаарлагдмал хэвээр байсаар байна. Сүүлийн 
жилүүдэд банк бус санхүүгийн сектор, тэр дундаа хөрөнгийн захын нөхцөл 
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шилжүүлэг, төлбөр тооцооны технологийн дэвшил зэргээр илэрч байдаг. Үнэт 
цаасжих/цаасжуулах болон үүсмэл захын хэрэгслүүд нь сүүлийн гучаад жилд 
хөгжиж ирсэн бөгөөд энэхүү захын хэмжээ томорч, улам боловсронгуй болсоор 
байна. Үнэт цаасжих үйл ажиллагаа нь хөрвөх чадвар муутай санхүүгийн 
хөрөнгийг хөрвөх чадвар сайтай, зах зээлд гаргах боломжтой хөрөнгө болгох 
боломжийг олгодог. Энэхүү боломжийн дагуу санхүүгийн байгууллагууд 
зээлийн багцаа бонд болгох замаар зээлийн үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж, зах 
зээлийн нөхцөл байдалтайгаа илүү зохицож ажилладаг. Улмаар банкуудын үнэт 
цаасжуулах, бонд шинээр гаргах зэрэг шимтгэлд түшиглэсэн үйл ажиллагаа 
нь санхүүгийн бус байгууллагуудын хүүний өглөгийг зах зээлийн хүүтэй 
нягт хамааралтай, мэдрэмжтэй болгодог. Энэ бодлогын хүүний нөлөөллийг 
нэмэгдүүлэх давуу талыг авчирдаг.

Хөрөнгийн захын хөгжил нь эдийн засгийн агентуудыг үүсмэл захын 
хэрэгслүүдийг ашиглан тодорхой эрсдэлийг хаах, эсвэл шилжүүлэх замаар 
капиталын зардлыг бууруулдаг. Мөн үүсмэл захын хэрэгслүүдийн хэрэглээ 
нэмэгдсэнээр нэгдүгээрт, бодлогын хүүний нөлөөг нэмэгдүүлдэг. Тухайлбал 
засгийн газрын болон компанийнн бондын захын хоорондын хамаарлыг 
нягтруулж, улмаар богино болон урт хугацааны хүүний хамаарлыг сайжруулдаг. 
Хоёрдугаарт, үүсмэл захын хэрэгсэл богино хугацаат орлого, зардлын гэнэтийн 
өөрчлөлтөөс хамгаалахад зориулагдсан тул мөнгөний бодлогын өөрчлөлтөд 
үзүүлэх санхүүгийн захын хариу үйлдэл нь харьцангуй тогтвортой байж чаддаг.

Боäлоãыí х¿¿íий íөлөөлөл ñайжирíа: Санхүүгийн захын хөгжил, тэр дундаа 
хөрөнгийн захын хөгжил нь мөнгөний бодлогын хэрэгсэл болох бодлогын 
хүүний хадгаламж, зээлийн хүүд үзүүлэх дамжих нөлөө (transmission)-ний 
хүчийг нэмэгдүүлж, нөлөөлөл илрэх хугацааг нь богиносгодог.

Бодлогын хүүний хадгаламж, зээлийн хүүд болон богино, урт хугацаат үнэт 
цаасны хүүд үзүүлэх дамжих нөлөө нь мөнгөний бодлогын шилжих механизмын 
чухал шинж болдог. Үүгээр мөнгөний бодлогын нийт эрэлт болон инфляцид 
нөлөөлөх чадварыг тодорхойлдог. Хэрэв дамжих нөлөө хүчтэй бөгөөд хурдан 
явагддаг бол мөнгөний бодлогын эх үүсвэрийн зардалд нөлөөлөх чадвар хүчтэй 
байх бөгөөд нийт эрэлт болон инфляцид нөлөөлөх чадавх өндөр байдаг.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр татах боломж хязгаарлагдмал орнуудын хувьд 
зээлдэгчид банкнаас санхүүжилт авахаас өөр сонголтгүй болж, зээлийн 
хүү бодлогын хүүгээс харьцангуй мэдрэмж муутай байдаг. Энэ тохиолдолд 
арилжааны банкуудын эх үүсвэр татах өрсөлдөөн өндөр байж, тэр хэмжээгээр 
хадгаламжийн хүү, зээлийн хүү өндөр байх нэг шалтгаан болдог. Эмпирик 
судалгааны үр дүнгээс харахад бодлогын хүүний хадгаламж, зээлийн хүүд 
үзүүлэх дамжих нөлөө санхүүгийн захын хэмжээ, бүтэц, өрсөлдөөний түвшинтэй 
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эерэг хамааралтай нь нотлогддог. Санхүүгийн захын өрсөлдөөний түвшин 
өндөрсөх, санхүүгийн захын хэмжээ томрох, бондын болон үнэт цаасны 
захын санхүүгийн захад эзлэх хувийн жин нэмэгдэх тусам бодлогын хүүний 
хадгаламжийн хүү болон зээлийн хүүд үзүүлэх дамжих нөлөө нэмэгдэж, 
мөнгөний бодлогын нөлөө илрэх хугацаа богиносч, мөнгөний бодлого үр 
ашигтай хэрэгжих боломжтой болдог.

Монголын хөрөнгийн захын өнөөгийн байдал 

Монголын санхүүгийн зах хөгжиж байгаа ч арилжааны банкууд давамгайлсан 
хэвээр байна. Санхүүгийн захын нийт активын 90-ээс дээш хувь нь арилжааны 
банкуудын активаар бүрддэг. 2009 оны эцсийн байдлаар санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийн бүтцийг авч үзвэл банкуудын олгосон зээлийн хэмжээ нийт эх 
үүсвэрийн 90 гаруй хувийг бүрдүүлж байна. Хөгжиж байгаа болон хөгжингүй 
орнуудад банкны секторын санхүүжилт давамгайлах үүрэгтэй байдаг ч, 
хөрөнгийн захын хөгжлийг даган буурдаг. Харин Монгол улсын санхүүгийн 
захад банкны секторын давамгайллыг эс тооцвол бусад захын хөгжил, 
ялангуяа бонд, үнэт цаасны захын хөгжил маш сул байна. Иймд хөрөнгийн 
захын хөгжлийг түргэтгэж, хөгжлийн шинэ шатанд авчирч санхүүгийн захын 
өрсөлдөөн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь нэн чухлаар тавигдаад байна.

Зураг 2.2. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн бүтэц

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Монгол улсын Засгийн газраас банк бус санхүүгийн секторыг хөгжүүлэх тал дээр шат 
дараатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа боловч, энэхүү секторын эдийн засгийн 
хөгжилд үзүүлэх үүрэг хязгаарлагдмал хэвээр байсаар байна. Сүүлийн жилүүдэд банк бус 
санхүүгийн сектор, тэр дундаа хөрөнгийн захын нөхцөл байдал сайжирч байгаа боловч 
хууль эрх зүйн орчин сул, зохицуулалт, хяналт шалгалт хангалттай бус, засаглалын 
тогтолцоо муу, хөрөнгө оруулагчдын итгэл сул зэрэг нь саад болсоор байна. Иймд банк 
бус санхүүгийн секторын активын хэмжээ санхүүгийн захын нийт активын ердөө 5 
хүрэхгүй хувийг бүрдүүлдэг. 

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) 2006 онд банк бус санхүүгийн захын зохицуулалтыг 
хийх үүрэгтэйгээр байгуулагдсан. СЗХ банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хууль эрх 
зүйн орчин, зохицуулалт, хяналт шалгалтыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсээр 
байгаа боловч, энэ салбарын дэд бүтэц хөгжил, боловсон хүчний мэдлэг боловсрол, 
удирдлагын чадвар сул байгаа нь сөргөөр нөлөөлж байна. 

Монголын хөрөнгийн бирж (МХБ) 1991 онд улсын өмчийг хувьчлах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор анх  байгуулагдсан. 1992 оноос үнэт цаасны анхдагч зах зээлийг 
нээж, 1995 он хүртэл нийт улсын өмчийн 475 компанийг хувьчилсан. 1995 оноос үнэт 
цаасны хоѐрдогч зах зээлийн арилжаа явагдаж эхэлсэн. Гэвч өнөөдрийн байдлаар МХБ 
хувийн аж ахуй нэгжүүд, санхүүгийн байгууллагууд урт хугацаат эх үүсвэр татдаг, 
хөрөнгө босгодог орчин үеийн хөрөнгийн бирж болон төлөвшиж чадаагүй байна. 

Зураг 2.3.  Зах зээлийн үнэлгээ ба Үнэт цаасны бүртгэлтэй компаниуд 
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Монгол улсын Засгийн газраас банк бус санхүүгийн секторыг хөгжүүлэх тал дээр 
шат дараатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа боловч, энэхүү секторын эдийн 
засгийн хөгжилд үзүүлэх үүрэг хязгаарлагдмал хэвээр байсаар байна. Сүүлийн 
жилүүдэд банк бус санхүүгийн сектор, тэр дундаа хөрөнгийн захын нөхцөл 
байдал сайжирч байгаа боловч хууль эрх зүйн орчин сул, зохицуулалт, хяналт 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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ажиллагаа явуулдаг, идэвхтэй арилжигддаг үнэт цаасны тоо цөөн байгаа нь зах 
зээлийн хөрвөх чадвар сул байгааг илтгэж байна (Зураг 2.3.).

Зураг 2.4. Үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээ болон арилжаа эргэлтийн тархалт
Зах зээлийн үнэлгээний тархалт

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Хөрөнгийн зах дээр МХБ нь цор ганц арилжаа эрхлэх байгууллага бөгөөд үнэт цаасны 
төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллага нэг, брокер, дилерийн 48 компани үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. 1995 онд МХБ дээр нийт 475 хувьцаат компанийн үнэт цаас 
бүртгэлтэй байсан бол 2009 оны эцсийн байдлаар нийтэд үнэт цаасаа санал болгон 
гаргасан 368 хувьцаат компани болж буураад байна.  Эдгээр 368 хувьцаат компаний 23 нь 
100 хувь төрийн өмчит, 28 нь төрийн өмчийн оролцоотой хувьцаат компани байгаа бөгөөд 
үлдсэн бүрэн хувьчлагдсан 317 хувьцаат компаний нэлээд хэсэг нь үнэн хэрэгтээ 
дампуурч, ямар ч хөрөнгөгүй болсон, бараг тал нь дөнгөж зардлаа нөхөх төдий хэмжээнд 
үйл ажиллагаа явуулдаг, идэвхтэй арилжигддаг үнэт цаасны тоо цөөн байгаа нь зах 
зээлийн хөрвөх чадвар сул байгааг илтгэж байна (Зураг 2.3.). 
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Хөрөнгийн зах дээр МХБ нь цор ганц арилжаа эрхлэх байгууллага бөгөөд үнэт цаасны 
төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллага нэг, брокер, дилерийн 48 компани үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. 1995 онд МХБ дээр нийт 475 хувьцаат компанийн үнэт цаас 
бүртгэлтэй байсан бол 2009 оны эцсийн байдлаар нийтэд үнэт цаасаа санал болгон 
гаргасан 368 хувьцаат компани болж буураад байна.  Эдгээр 368 хувьцаат компаний 23 нь 
100 хувь төрийн өмчит, 28 нь төрийн өмчийн оролцоотой хувьцаат компани байгаа бөгөөд 
үлдсэн бүрэн хувьчлагдсан 317 хувьцаат компаний нэлээд хэсэг нь үнэн хэрэгтээ 
дампуурч, ямар ч хөрөнгөгүй болсон, бараг тал нь дөнгөж зардлаа нөхөх төдий хэмжээнд 
үйл ажиллагаа явуулдаг, идэвхтэй арилжигддаг үнэт цаасны тоо цөөн байгаа нь зах 
зээлийн хөрвөх чадвар сул байгааг илтгэж байна (Зураг 2.3.). 
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Эх ñурвалж: Монголбанк

Хамгийн том 10 компани нийт зах зээлийн үнэлгээний 67 хувийг, 20 компани 
71 хувийг бүрдүүлдэг. Үлдсэн 344 хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ 
нэг сая төгрөгөөс бага байна. Нийт арилжаа эргэлтийн 74 хувийг ТОП-20-н 
арилжаатай холбоотой байна (Зураг 2.4.). Компаниудын хувьд компанийнн 
засаглалын ёс зүйн дүрмийг бараг дагадаггүй нь олон нийтийн хөрөнгийн захад 
итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж чадахгүй байна. Тухайлбал, нийт 368 хувьцаат 
компаниас зөвхөн 144 компани нийтэд санхүүгийн тайлангаа мэдээлдэг 
боловч аудитын байгууллагуудын үнэлгээнд бүрэн итгэх бараг боломжгүй 
байдаг. Үүнээс манай үнэт цаасны зах цөөн хэдхэн хувьцаат компаниудын үйл 
ажиллагаанаас маш хүчтэй хамааралтай байгаа нь харагдаж байна.

Зах зээлийн үнэлгээний динамикаас харахад 1990 оноос тасралтгүй буурч байсан 
идэвхтэй арилжаалагддаг үнэт цаасны тоо 2006 оноос эдийн засгийн өсөлт, 
эдийн засгийн халалттай холбоотойгоор эргэн идэвхжиж, улмаар зах зээлийн 
үнэлгээ түүхэндээ байгаагүй түвшинд буюу 900 тэрбумд хүрсэн. Энэ нь 2000 
оны түвшинтэй харьцуулбал бараг 30 дахин их юм. Гэвч 2008 оны дэлхийн 
санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр үнэт цаасны арилжааны идэвх суларч, 2009 
оны эцсийн зах зээлийн үнэлгээ 600 тэрбум байна. Үнэт цаасны зах зээлийн 
үнэлгээ хэдий өсч байгаа хэдий ч, 2009 оны эцсийн байдлаар үнэт цаасны зах 
зээлийн үнэлгээг ДНБ-тэй харьцуулахад 12 хувь байгаа нь ХонКонг (707%), 
Сингапур (643%), Малайз (400%), Өмнөд Солонгос (295%) зэрэг орнуудтай 
харьцуулахад тун бага үзүүлэлт (Зураг 2.5.) тул цаашид үнэт цаасны арилжааг 
улам идэвхжүүлж, хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
юм.
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шалгалт хангалттай бус, засаглалын тогтолцоо муу, хөрөнгө оруулагчдын итгэл 
сул зэрэг нь саад болсоор байна. Иймд банк бус санхүүгийн секторын активын 
хэмжээ санхүүгийн захын нийт активын ердөө 5 хүрэхгүй хувийг бүрдүүлдэг.

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) 2006 онд банк бус санхүүгийн захын 
зохицуулалтыг хийх үүрэгтэйгээр байгуулагдсан. СЗХ банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын хууль эрх зүйн орчин, зохицуулалт, хяналт шалгалтыг 
сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсээр байгаа боловч, энэ салбарын дэд бүтэц 
хөгжил, боловсон хүчний мэдлэг боловсрол, удирдлагын чадвар сул байгаа нь 
сөргөөр нөлөөлж байна.

Монголын хөрөнгийн бирж (МХБ) 1991 онд улсын өмчийг хувьчлах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор анх байгуулагдсан. 1992 оноос үнэт цаасны анхдагч зах 
зээлийг нээж, 1995 он хүртэл нийт улсын өмчийн 475 компанийнг хувьчилсан. 
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болон төлөвшиж чадаагүй байна.

Зураг 2.3. Зах зээлийн үнэлгээ ба Үнэт цаасны бүртгэлтэй компаниуд
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Хөрөнгийн зах дээр МХБ нь цор ганц арилжаа эрхлэх байгууллага бөгөөд үнэт 
цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллага нэг, брокер, дилерийн 48 
компани үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 1995 онд МХБ дээр нийт 475 хувьцаат 
компанийнн үнэт цаас бүртгэлтэй байсан бол 2009 оны эцсийн байдлаар нийтэд 
үнэт цаасаа санал болгон гаргасан 368 хувьцаат компани болж буураад байна. 
Эдгээр 368 хувьцаат компанийн 23 нь 100 хувь төрийн өмчит, 28 нь төрийн 
өмчийн оролцоотой хувьцаат компани байгаа бөгөөд үлдсэн бүрэн хувьчлагдсан 
317 хувьцаат компанийн нэлээд хэсэг нь үнэн хэрэгтээ дампуурч, ямар ч 
хөрөнгөгүй болсон, бараг тал нь дөнгөж зардлаа нөхөх төдий хэмжээнд үйл 
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ажиллагаа явуулдаг, идэвхтэй арилжигддаг үнэт цаасны тоо цөөн байгаа нь зах 
зээлийн хөрвөх чадвар сул байгааг илтгэж байна (Зураг 2.3.).

Зураг 2.4. Үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээ болон арилжаа эргэлтийн тархалт
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Эх ñурвалж: Монголбанк

Хамгийн том 10 компани нийт зах зээлийн үнэлгээний 67 хувийг, 20 компани 
71 хувийг бүрдүүлдэг. Үлдсэн 344 хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ 
нэг сая төгрөгөөс бага байна. Нийт арилжаа эргэлтийн 74 хувийг ТОП-20-н 
арилжаатай холбоотой байна (Зураг 2.4.). Компаниудын хувьд компанийнн 
засаглалын ёс зүйн дүрмийг бараг дагадаггүй нь олон нийтийн хөрөнгийн захад 
итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж чадахгүй байна. Тухайлбал, нийт 368 хувьцаат 
компаниас зөвхөн 144 компани нийтэд санхүүгийн тайлангаа мэдээлдэг 
боловч аудитын байгууллагуудын үнэлгээнд бүрэн итгэх бараг боломжгүй 
байдаг. Үүнээс манай үнэт цаасны зах цөөн хэдхэн хувьцаат компаниудын үйл 
ажиллагаанаас маш хүчтэй хамааралтай байгаа нь харагдаж байна.

Зах зээлийн үнэлгээний динамикаас харахад 1990 оноос тасралтгүй буурч байсан 
идэвхтэй арилжаалагддаг үнэт цаасны тоо 2006 оноос эдийн засгийн өсөлт, 
эдийн засгийн халалттай холбоотойгоор эргэн идэвхжиж, улмаар зах зээлийн 
үнэлгээ түүхэндээ байгаагүй түвшинд буюу 900 тэрбумд хүрсэн. Энэ нь 2000 
оны түвшинтэй харьцуулбал бараг 30 дахин их юм. Гэвч 2008 оны дэлхийн 
санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр үнэт цаасны арилжааны идэвх суларч, 2009 
оны эцсийн зах зээлийн үнэлгээ 600 тэрбум байна. Үнэт цаасны зах зээлийн 
үнэлгээ хэдий өсч байгаа хэдий ч, 2009 оны эцсийн байдлаар үнэт цаасны зах 
зээлийн үнэлгээг ДНБ-тэй харьцуулахад 12 хувь байгаа нь ХонКонг (707%), 
Сингапур (643%), Малайз (400%), Өмнөд Солонгос (295%) зэрэг орнуудтай 
харьцуулахад тун бага үзүүлэлт (Зураг 2.5.) тул цаашид үнэт цаасны арилжааг 
улам идэвхжүүлж, хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
юм.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Зураг 2.6. Нийтэд шинээр санал болгосон хувьцаанууд

Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хамгийн анхны IPO байсан. Түүнээс хойш нийт 14 удаагийн 
үнэт цаасыг олон нийтэд шинээр санал болгон арилжаалж, 56 орчим тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлжээ (Зураг 2.6.). Үүнээс 22.31 тэрбум 
орчим төгрөг Анод банк болон Зоос банктай холбоотой бөгөөд бусад байгууллагуудын 
ихэнх нь үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, өөрсдийн төслүүдээ хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учраад 
байгаа, эсвэл бараа, үйлчилгээгээ борлуулж чадахгүй, хариуцлаггүй удирдлагууд, үүсгэн 
байгуулагчтай зэрэг асуудлуудтай тулгараад байгаа талаар дурьдагджээ.  

Мөн түүнчлэн бусад арилжааны банкууд хөрөнгийн захын үйл ажиллагаанд идэвхитэй 
оролцдоггүй, засгийн газрын болон компанийн бондын захын хоѐрдагч захын үйл 
ажиллагаа бараг явагддаггүй. Үүнд засгийн газрын болон компанийн бондуудыг 
арилжааны банкууд худалдаж аваад эргэн төлөгдөх хугацаа хүртэл хоѐрдагч захын 
арилжаанд огт оролцдоггүй байдал нөлөөлдөг. Үүний сацуу институционал хөрөнгө 
оруулагчид, зэрэглэл тогтоогч байгууллага, өгөөжийн муруй байгуулдаггүй, засгийн 
газрын үнэт цаасын арилжаа тогтмол явагддаггүй зэрэг нь хоѐрдагч захын хөгжлийг хойш 
нь татсаар байна (Зураг 2.6.) 

Зураг 2.6.  Нийтэд шинээр санал болгосон хувьцаанууд 
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2.2. Хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд Монголбанкны 
оролцоо

Хөрөнгийн захыг хөгжүүлэхийн тулд Монголын Хөрөнгийн Бирж, Санхүүгийн 
Зохицуулах Хороо, Сангийн яам, Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, 
Монголбанкны хамтын үйл ажиллагаа, нэгдсэн бодлого авч хэрэгжүүлэх нь 
зайлшгүй болоод байна. Монголбанкны зүгээс энэхүү захын үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэхэд үзүүлэх нөлөөлөл харьцангуй хязгаарлагдмал ч дараах байдлаар 
оролцох боломжтой. Үүнд:

1. Үнийн түвшний тогтвортой байдлыг хангах замаар макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдлыг хангаж, улмаар хөрөнгө оруулагчдад эдийн засгийн 
таатай орчинг бүрдүүлж өгөх. 

2. Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах замаар санхүүгийн захын 
тогтвортой байдалд нөлөөлж, цаашид хөгжүүлэх чиглэлд хөтлөх.

3. Мөнгөний захын үйл ажиллагааг сайжруулах замаар, хөрөнгийн анхдагч 
болон хоёрдогч захын хөгжлийг дэмжих.

4. Өгөөжийн муруйг байгуулахад Засгийн газартай хамтран ажиллах, 
Монголбанкны зүгээс шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангаж байх.

5. Зэрэглэл тогтоох агентлагуудад зээлийн мэдээллийн сангаар хангах.

Үнийн түвшний тогтвортой байдлыг хангах

Санхүүгийн захын хөгжил, түүн дээр гарч буй өөрчлөлтүүд нь мөнгөний 
бодлогын шилжих механизмд нөлөөлж байдаг тул мөнгөний бодлогын арга 
хэлбэрийг эргэн харах шаардлагатай болдог. Тиймээс үр ашигтай, жигд, 
тасралтгүй үйл ажиллагаатай санхүүгийн зах нь мөнгөний бодлогын нөлөөг 
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Зураг 2.5. ДНБд эзлэх зах зээлийн үнэлгээний хувь

Хамгийн том 10 компани нийт зах зээлийн үнэлгээний 67 хувийг, 20 компани 71 хувийг 
бүрдүүлдэг. Үлдсэн 344 хувьцаат компаниудын зах зээлийн үнэлгээ нэг сая төгрөгөөс бага 
байна. Нийт арилжаа эргэлтийн 74 хувийг ТОП-20-н арилжаатай холбоотой байна (Зураг 
2.4.). Компаниудын хувьд компанийн засаглалын ѐс зүйн дүрмийг бараг дагадаггүй нь 
олон нийтийн хөрөнгийн захад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж чадахгүй байна. Тухайлбал, 
нийт 368 хувьцаат компаниас зөвхөн 144 компани нийтэд санхүүгийн тайлангаа мэдээлдэг 
боловч аудитын байгууллагуудын үнэлгээнд бүрэн итгэх бараг боломжгүй байдаг. Үүнээс 
манай үнэт цаасны зах цөөн хэдхэн хувьцаат компаниудын үйл ажиллагаанаас маш хүчтэй 
хамааралтай байгаа нь харагдаж байна. 

Зах зээлийн үнэлгээний динамикаас харахад 1990 оноос тасралтгүй буурч байсан 
идэвхитэй арилжаалагддаг үнэт цаасны тоо 2006 оноос эдийн засгийн өсөлт, эдийн 
засгийн халалттай холбоотойгоор эргэн идэвхижиж, улмаар зах зээлийн үнэлгээ түүхэндээ 
байгаагүй түвшинд буюу 900 тэрбумд хүрсэн. Энэ нь 2000 оны түвшинтэй харьцуулбал 
бараг 30 дахин их юм. Гэвч 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр үнэт 
цаасны арилжааны идэвхи суларч, 2009 оны эцсийн зах зээлийн үнэлгээ 600 тэрбум байна. 
Үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээ хэдий өсч байгаа хэдий ч, 2009 оны эцсийн байдлаар 
үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээг ДНБ-тэй харьцуулахад 12 хувь байгаа нь Хонг Гонг 
(707%), Сингапур (643%), Малайз (400%), Өмнөд Солонгос (295%) зэрэг орнуудтай 
харьцуулахад тун бага үзүүлэлт (Зураг 2.5.) тул цаашид үнэт цаасны арилжааг улам 
идэвхжүүлж, хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм. 

Зураг 2.5. ДНБ-д эзлэх зах зээлийн үнэлгээний хувь 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Үйлдвэр эрхлэгчид, санхүүгийн байгууллагууд хөрөнгийн захаар дамжуулан эх үүсвэр 
татах боломжийг хангалттай ашиглахгүй байсаар байна. 2005 онд хөрөнгийн захад анхны 
удаа Монгол Шилтгээн ХК-ний хувьцаа олон нийтэд санал болгох замаар арилжаалагдсан. 
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Үйлдвэр эрхлэгчид, санхүүгийн байгууллагууд хөрөнгийн захаар дамжуулан 
эх үүсвэр татах боломжийг хангалттай ашиглахгүй байсаар байна. 2005 
онд хөрөнгийн захад анхны удаа Монгол Шилтгээн ХК-ний хувьцаа олон 
нийтэд санал болгох замаар арилжаалагдсан. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын 
хамгийн анхны IPO байсан. Түүнээс хойш нийт 14 удаагийн үнэт цаасыг олон 
нийтэд шинээр санал болгон арилжаалж, 56 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтын эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлжээ (Зураг 2.6.). Үүнээс 22.31 
тэрбум орчим төгрөг Анод банк болон Зоос банктай холбоотой бөгөөд бусад 
байгууллагуудын ихэнх нь үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, өөрсдийн төслүүдээ 
хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учраад байгаа, эсвэл бараа, үйлчилгээгээ борлуулж 
чадахгүй, хариуцлагагүй удирдлагууд, үүсгэн байгуулагчтай зэрэг асуудлуудтай 
тулгараад байгаа талаар дурдагджээ. 

Мөн түүнчлэн бусад арилжааны банкууд хөрөнгийн захын үйл ажиллагаанд 
идэвхтэй оролцдоггүй, засгийн газрын болон компанийнн бондын захын 
хоёрдогч захын үйл ажиллагаа бараг явагддаггүй. Үүнд засгийн газрын болон 
компанийнн бондуудыг арилжааны банкууд худалдаж аваад эргэн төлөгдөх 
хугацаа хүртэл хоёрдогч захын арилжаанд огт оролцдоггүй байдал нөлөөлдөг. 
Үүний сацуу институционал хөрөнгө оруулагчид, зэрэглэл тогтоогч байгууллага, 
өгөөжийн муруй байгуулдаггүй, засгийн газрын үнэт цаасын арилжаа тогтмол 
явагддаггүй зэрэг нь хоёрдогч захын хөгжлийг хойш нь татсаар байна (Зураг 
2.6.).
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Зураг 2.6. Нийтэд шинээр санал болгосон хувьцаанууд

Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хамгийн анхны IPO байсан. Түүнээс хойш нийт 14 удаагийн 
үнэт цаасыг олон нийтэд шинээр санал болгон арилжаалж, 56 орчим тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлжээ (Зураг 2.6.). Үүнээс 22.31 тэрбум 
орчим төгрөг Анод банк болон Зоос банктай холбоотой бөгөөд бусад байгууллагуудын 
ихэнх нь үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, өөрсдийн төслүүдээ хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учраад 
байгаа, эсвэл бараа, үйлчилгээгээ борлуулж чадахгүй, хариуцлаггүй удирдлагууд, үүсгэн 
байгуулагчтай зэрэг асуудлуудтай тулгараад байгаа талаар дурьдагджээ.  

Мөн түүнчлэн бусад арилжааны банкууд хөрөнгийн захын үйл ажиллагаанд идэвхитэй 
оролцдоггүй, засгийн газрын болон компанийн бондын захын хоѐрдагч захын үйл 
ажиллагаа бараг явагддаггүй. Үүнд засгийн газрын болон компанийн бондуудыг 
арилжааны банкууд худалдаж аваад эргэн төлөгдөх хугацаа хүртэл хоѐрдагч захын 
арилжаанд огт оролцдоггүй байдал нөлөөлдөг. Үүний сацуу институционал хөрөнгө 
оруулагчид, зэрэглэл тогтоогч байгууллага, өгөөжийн муруй байгуулдаггүй, засгийн 
газрын үнэт цаасын арилжаа тогтмол явагддаггүй зэрэг нь хоѐрдагч захын хөгжлийг хойш 
нь татсаар байна (Зураг 2.6.) 

Зураг 2.6.  Нийтэд шинээр санал болгосон хувьцаанууд 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

2.2. Хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд Монголбанкны оролцоо 

Хөрөнгийн захыг хөгжүүлэхийн тулд Монголын Хөрөнгийн Бирж, Санхүүгийн 
Зохицуулах Хороо, Сангийн яам, Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, Монголбанкны 
хамтын үйл ажиллагаа, нэгдсэн бодлого авч хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй болоод байна. 
Монголбанкны зүгээс энэхүү захын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд үзүүлэх нөлөөлөл 
харьцангуй хязгаарлагдмал ч дараах байдлаар оролцох боломжтой. Үүнд: 
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Эх ñурвалж: Монголбанк

2.2. Хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд Монголбанкны 
оролцоо

Хөрөнгийн захыг хөгжүүлэхийн тулд Монголын Хөрөнгийн Бирж, Санхүүгийн 
Зохицуулах Хороо, Сангийн яам, Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, 
Монголбанкны хамтын үйл ажиллагаа, нэгдсэн бодлого авч хэрэгжүүлэх нь 
зайлшгүй болоод байна. Монголбанкны зүгээс энэхүү захын үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэхэд үзүүлэх нөлөөлөл харьцангуй хязгаарлагдмал ч дараах байдлаар 
оролцох боломжтой. Үүнд:

1. Үнийн түвшний тогтвортой байдлыг хангах замаар макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдлыг хангаж, улмаар хөрөнгө оруулагчдад эдийн засгийн 
таатай орчинг бүрдүүлж өгөх. 

2. Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах замаар санхүүгийн захын 
тогтвортой байдалд нөлөөлж, цаашид хөгжүүлэх чиглэлд хөтлөх.

3. Мөнгөний захын үйл ажиллагааг сайжруулах замаар, хөрөнгийн анхдагч 
болон хоёрдогч захын хөгжлийг дэмжих.

4. Өгөөжийн муруйг байгуулахад Засгийн газартай хамтран ажиллах, 
Монголбанкны зүгээс шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангаж байх.

5. Зэрэглэл тогтоох агентлагуудад зээлийн мэдээллийн сангаар хангах.

Үнийн түвшний тогтвортой байдлыг хангах

Санхүүгийн захын хөгжил, түүн дээр гарч буй өөрчлөлтүүд нь мөнгөний 
бодлогын шилжих механизмд нөлөөлж байдаг тул мөнгөний бодлогын арга 
хэлбэрийг эргэн харах шаардлагатай болдог. Тиймээс үр ашигтай, жигд, 
тасралтгүй үйл ажиллагаатай санхүүгийн зах нь мөнгөний бодлогын нөлөөг 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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тодорхойлох үйл ажиллагаа болох макро-зохистой дүн шинжилгээтэй холбох 
чадвартай байх нь нэн чухал юм.

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах уламжлалт болон макро-зохистой 
шинжилгээ хийх тал дээр нэгэнт мэргэшсэн байдал нь төв банкны хяналт 
шалгалтын үүргийг улам өндөрсгөдөг. Мөн түүнчлэн төв банк арилжааны 
банкуудын микро-зохистой мэдээллийг тасралтгүй, жигд ашиглалтыг 
сайжруулах, дүн шинжилгээг сайтар хийж, болзошгүй системийн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлж байх үүрэгтэй. Энэхүү үүргийн дагуу Монголбанк нь 
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах ажлын хүрээнд 2010 онд дараах 
зорилтуудыг дэвшүүлээд байгаа билээ. Үүнд:

•	 Банкны өөрийн хөрөнгийн хүндрэлийг арилгах, төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварыг бэхжүүлэх, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангахад 
чиглэсэн бодлогыг Засгийн газартай хамтран олон улсын санхүүгийн 
байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлнэ.

•	 Иргэд, бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдаас банкны салбарт 
итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн 
эрх ашгийг тууштай хамгаалах зорилгоор банкны хяналт шалгалтын 
нэгдсэн тогтолцоог холбогдох байгууллагуудтай хамтран нэвтрүүлнэ. 
Мөн хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог олон улсын жишигт 
нийцүүлэн хөгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулах арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлнэ.

•	 Банкны системд бүтцийн өөрчлөлт хийж, эрсдэл даах чадвартай, 
удирдлагын сайн засаглалын зарчимд тулгуурласан, санхүүгийн 
зуучлалыг үр өгөөжтэй явуулахуйц банкны тогтолцоог бий болгох дунд 
хугацааны хөтөлбөр Засгийн газартай хамтран боловсруулан хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. 

•	 Эрсдэлд суурилсан банкны зохистой харьцааны үзүүлэлтийг хангуулан, 
санхүүгийн сахилга батыг чангатгаж, банкны санхүүгийн тайлагнал болон 
өмчлөлийн байдлыг олон нийтэд нээлттэй ил тод болгон, санхүүгийн 
салбарт компанийн сайн засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлнэ.

Мөнгөний захын үйл ажиллагааг сайжруулах

Хөрөнгийн анхдагч, хоёрдогч, мөн бондын захыг хөгжүүлэхийн тулд мөнгөний 
зах сайн хөгжсөн байх нь зайлшгүй бөгөөд чухал үүргийг гүйцэтгэж байдаг. 
Үүнд:

•	 Зах зээлд суурилсан мөнгөний бодлогын хэрэгслүүдээр дамжуулан 
мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх

•	 Богино хугацааны өгөөжийн муруйг байгуулах
•	 Гадаад валютын захын хөгжлийг дэмжих

41

тодорхой, тогтвортой байхын үндэс болох учир санхүүгийн захын гүнзгийрэл, 
интеграци нь бодлого тодорхойлогчид, тэр дундаа төв банкны байнга анхаарч, 
нягталж байх чухал асуудлуудын нэг юм.

Санхүүгийн захын үйл ажиллагаа, интеграцийн жигд, тасралтгүй, тогтвортой 
байдлыг хангаж, улмаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд төв банкны оруулж 
чадах хамгийн сайн хувь нэмэр нь дунд хугацааны үнийн тогтвортой түвшинг 
хангах явдал юм. Энэхүү бодлого нь инфляцийн сөрөг нөлөөг багасгаж, өндөр 
инфляциас үүдэх тодорхой бус байдлыг арилгах ач тустай. Үнийн түвшний 
тогтвортой байдал нь дунд хугацааны эдийн засгийн өсөлтийн таатай орчин бий 
болгохоос гадна эдийн засгийн агентуудын дунд инфляцийн зардал жигд бус 
хуваарилагдсанаас үүдсэн нийгэм эдийн засгийн тэгш бус байдлыг бууруулдаг. 
Мөн инфляцийн хүлээлт нам түвшинд байна гэсэн хүлээлт үүссэнээр инфляцийн 
эрсдэлийн хувь хэмжээ буурч, улмаар санхүүгийн үнэ тогтоолтод үзүүлэх нөлөө 
нь багасдаг. Үүний үр дүнд зээлийн эрсдэл зэрэг бусад хүчин зүйлс санхүүгийн 
захын үнэ тогтолтод (хадгаламжийн хүү, зээлийн хүү гэх мэт) илүү чухал байр 
суурийг эзэлж, улмаар санхүүгийн нөөцийн үр ашигтай хуваарилалт явагддаг.

Санхүүгийн захын тогтвортой байдлыг хангах

Санхүүгийн зах тогтвортой буюу олон нийтэд итгэлтэй байх нь эх үүсвэрийн 
зардал буурах, хөрөнгө оруулалтын өсөлтөөр эдийн засгийг дэмжих орчныг улам 
нэмэгдүүлдэг. Санхүүгийн захын зохистой зохицуулалт эдийн засгийн өсөлтөд 
чухал үүрэгтэй болохыг 2008 онд нүүрлэсэн санхүү, эдийн засгийн хямрал 
улам тодотгож өгсөн билээ. Банкны системийн хяналт шалгалт санхүүгийн 
нөөцийг үр ашигтай хуваарилах, хөрвөх чадварын гэнэтийн цочролыг уусган 
арилгах зэрэг санхүүгийн системийн чадавхыг тодорхойлогч бөгөөд санхүүгийн 
тогтвортой байдлын хамгаалагч болж байдаг. Санхүүгийн хямрал эдийн засгийн 
өсөлтөд сөрөг нөлөөтэйг зарим улс орнуудад бий болсон санхүүгийн системийн 
тогтворгүй байдал харуулсаар байна. Санхүүгийн захын тэр дундаа банкны 
системийн зохистой хяналт шалгалтыг сайжруулах нь дараах хоёр чиглэлээр 
эдийн засгийн өсөлтөд нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Үүнд: нэгдүгээрт, 
санхүүгийн болзошгүй хямралаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс зохистой хяналт 
шалгалт тасралтгүй, төгс төгөлдөр байх ёстой. Хоёрдугаарт, хямрал нүүрлэсэн 
тохиолдолд шат дараатай, түргэн шуурхай, оновчтой шийдвэр гаргалтад 
мөн хяналт шалгалтын үүрэг нэн чухал. Хянан шалгагчдын үүрэг системийг 
бүхэлд нь халдварлуулах аюул, түүний үр дагаврыг урьдчилан илрүүлэхэд 
оршдог. Иймд санхүүгийн байгууллагуудын, ялангуяа банкуудын аюулгүй, 
найдвартай байдлыг илэрхийлэх микро-зохистой байдлын мэдээлэл, системийн 
эрсдэлийн хэмжээг хянах, макро эдийн засаг эсвэл санхүүгийн хөгжлөөс урган 
гарах санхүүгийн тогтвортой байдалд учирч болзошгүй аюулыг урьдчилан 
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тодорхойлох үйл ажиллагаа болох макро-зохистой дүн шинжилгээтэй холбох 
чадвартай байх нь нэн чухал юм.

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах уламжлалт болон макро-зохистой 
шинжилгээ хийх тал дээр нэгэнт мэргэшсэн байдал нь төв банкны хяналт 
шалгалтын үүргийг улам өндөрсгөдөг. Мөн түүнчлэн төв банк арилжааны 
банкуудын микро-зохистой мэдээллийг тасралтгүй, жигд ашиглалтыг 
сайжруулах, дүн шинжилгээг сайтар хийж, болзошгүй системийн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлж байх үүрэгтэй. Энэхүү үүргийн дагуу Монголбанк нь 
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах ажлын хүрээнд 2010 онд дараах 
зорилтуудыг дэвшүүлээд байгаа билээ. Үүнд:

•	 Банкны өөрийн хөрөнгийн хүндрэлийг арилгах, төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварыг бэхжүүлэх, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангахад 
чиглэсэн бодлогыг Засгийн газартай хамтран олон улсын санхүүгийн 
байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлнэ.

•	 Иргэд, бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдаас банкны салбарт 
итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн 
эрх ашгийг тууштай хамгаалах зорилгоор банкны хяналт шалгалтын 
нэгдсэн тогтолцоог холбогдох байгууллагуудтай хамтран нэвтрүүлнэ. 
Мөн хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог олон улсын жишигт 
нийцүүлэн хөгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулах арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлнэ.

•	 Банкны системд бүтцийн өөрчлөлт хийж, эрсдэл даах чадвартай, 
удирдлагын сайн засаглалын зарчимд тулгуурласан, санхүүгийн 
зуучлалыг үр өгөөжтэй явуулахуйц банкны тогтолцоог бий болгох дунд 
хугацааны хөтөлбөр Засгийн газартай хамтран боловсруулан хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. 

•	 Эрсдэлд суурилсан банкны зохистой харьцааны үзүүлэлтийг хангуулан, 
санхүүгийн сахилга батыг чангатгаж, банкны санхүүгийн тайлагнал болон 
өмчлөлийн байдлыг олон нийтэд нээлттэй ил тод болгон, санхүүгийн 
салбарт компанийн сайн засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлнэ.

Мөнгөний захын үйл ажиллагааг сайжруулах

Хөрөнгийн анхдагч, хоёрдогч, мөн бондын захыг хөгжүүлэхийн тулд мөнгөний 
зах сайн хөгжсөн байх нь зайлшгүй бөгөөд чухал үүргийг гүйцэтгэж байдаг. 
Үүнд:

•	 Зах зээлд суурилсан мөнгөний бодлогын хэрэгслүүдээр дамжуулан 
мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх

•	 Богино хугацааны өгөөжийн муруйг байгуулах
•	 Гадаад валютын захын хөгжлийг дэмжих

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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шилжүүлэн банкуудад арилжаалах болсон билээ. Ингэснээр ТБҮЦ-ны хугацаа 
банкуудын эх үүсвэрийн дундаж хугацаатай ойртож арилжаанд оролцогсдын тоо 
нэмэгдэхээр хүлээгдэж байв.

Харамсалтай нь ТБҮЦ-ны хугацааг богиносгосон энэхүү арга хэмжээ өнөөгийн 
санхүүгийн хямрал, зээлийн тасалдлаас болоод өрсөлдөөний үр ашгийг 
нэмэгдүүлсэн гэж үзэх боломжийг олгохгүй байна.

Өгөөжийн муруйг байгуулахад ЗГтай хамтран ажиллах, Монголбанкны 
зүгээс шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангаж байх

Олон улсын туршлагаас харахад хөрөнгийн захын үйл ажиллагаанд Сангийн 
яам манлайлах үүрэгтэйгээр оролцох учиртай. Арилжаалж буй үнэт цаасны 
хугацаанаас шалтгаалан мөнгөний (1 хүртэл жилийн) болон хөрөнгийн (1 жилээс 
дээш) гэсэн 2 төрлийн санхүүгийн зах байдаг. Ингэснээр өгөөжийн муруй нь 
мөнгөний болон хөрөнгийн захын хэрэгслүүдийн хүү хугацаанаасаа хэрхэн 
хамаарч буйг харуулах маш чухал дохио болдог. Тэгвэл Төв банк өгөөжийн 
муруйн хамгийн эхний цэг буюу маш богинохон хэсэг дээр үйл ажиллагаагаа 
явуулж байдаг. Тухайлбал, хөгжингүй орны Төв банк овернайт хүүг тодорхойлон 
ажилладаг бол Засгийн газар муруйн үлдсэн хэсэг дээр үнэт цаас гаргадаг 
байна. АНУ-ын ХНБ овернайт хүүг онилдог бол Засгийн газар 3, 6 сарын, 
1, 2, 5, 10, 30 жилийн хугацаатай үнэт цаас гаргадаг байна. Засгийн газрын 
үнэт цаас (ЗГҮЦ) төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх хэрэгсэл болдог төдийгүй 
хөрвөх чадвар өндөртэй санхүүгийн хэрэгсэл гэдэг утгаараа өгөөжийн муруйг 
гаргаж авах үндсэн эх сурвалж болно. Хөрөнгө оруулагчид өгөөжийн муруйн 
жишиг хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ажиглах замаар шийдвэрээ гаргаж байдаг. 
Өгөөжийн муруй тасрахгүй буюу ширгэхгүй байх нь (өөрөөр хэлбэл, үнэт 
цаас байнга арилжаалагдаж байх) хамгийн чухал бөгөөд зөвхөн ингэж чадсан 
нөхцөлд санхүүгийн хэрэгслийн хөрвөх чадвар хангагдаж хоёрдогч зах байнгын 
ажиллагаатай болох боломжтой. Зарим засгийн газар хангалттай хэмжээний 
хуримтлалтай хэр нь үнэт цаас гаргаж байдаг нь үүний жишээ юм.

Эндээс харахад Монголбанк өгөөжийн муруйн зөвхөн эхний цэгийг буюу 7 
хоногийн хугацаатай үнэт цаасны хүүг, харин Засгийн газар өгөөжийн муруйн 
үлдсэн хэсгийг хариуцан ажиллах учиртай юм. Харин өгөөжийн муруй бий 
болоход Монголбанк инфляцийг бага түвшинд тогтворжуулах нь маш чухал юм. 
Инфляцийг тогтвортой бага түвшинд байлгахгүй бол хүүний савлагаа арилахгүй 
бөгөөд улмаар урт хугацаат өрийн зах зээлийн хөгжил саатсаар байх болно.

Монгол улсын Засгийн газар үнэт цаасыг зөвхөн төсвийн цоорхой нөхөх төдий 
түвшинд ойлгож, хааяа нэг тохиолдлын шинжтэйгээр арилжаалж ирсэн нь 
өрийн зах үр хөврөлийн шатанд байхад хүргэж байна. Нэгэнт Засгийн газар 
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•	 Зээлийн хүү болон богино хугацааны өгөөжийн муруйгаар илэрхийлэгдэх 
эдийн засгийн хүлээлтийг бий болгох

•	 Арилжааны банкууд болон тэдгээрийн харилцагчдын хөрвөх чадварын 
удирдлагыг сайжруулах, санхүүгийн зуучлал дахь өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлэх

Харин богино хугацаатай ЗГ-ын бондын арилжааг идэвхжүүлэх нь урт 
хугацаатай компанийн бондын зах хөгжих эхний алхам болно. Мөнгөний захын 
үр ашигтай үйл ажиллагаа нь богино хугацаат өрийн хэрэгслүүдийг ихэвчлэн 
ашигладаг манай ЗГ-ын санхүүжилтийн зардлыг бууруулах боломжтой.

Үр ашигтай мөнгөний захын хөгжил нь дараах гурван нөхцөлийг хангасан байх 
шаардлагатай. Үүнд:

•	 Төв банк арилжааны банкуудын хөрвөх чадварыг шууд хангадаг 
мөнгөний бодлогын хэрэгслээс татгалзах эсвэл бууруулах замаар зах 
зээлд суурилсан арга хэрэгсэлд шилжих,

•	 Банкны системийн нэгдсэн болон Засгийн газрын нөөцийн удирдлагыг 
сайжруулах, таамаглалыг оновчтой хийдэг болох

•	 Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагуудын хөрвөх чадварын болон 
эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг болно.

Банк хоорондын зах сайн хөгжөөгүй манайх шиг орны хувьд мөнгөний бодлогыг 
заавал байх нөөцийн хувь хэмжээ, аль нэг эдийн засгийн салбарт хүчээр зээл 
гаргах зэрэг шууд зохицуулалтаар хийдэг бөгөөд энэ тохиолдолд хөрвөх 
чадварын удирдлагыг оновчтой хийхэд хүндрэл учирдаг.

Мөн жижиг, сул банкууд банк хоорондын захын идэвхтэй үйл ажиллагаанд 
сөргөөр нөлөөлж байдаг. Нөөцийн илүүдэлтэй банкууд нөөцийн хомсдолтой 
банкуудад зээл олгох нь эрсдэлтэй болон өрсөлдөөний улмаас тэднийг дэмжих 
сонирхолгүй байх талтай. Монголбанк өмнө нь 7, 14, 28, 84 болон 180 хоногийн 
хугацаатай ТБҮЦ гаргаж хүүн дээр дээд хязгаар тогтоож байсан нь өгөөжийн 
муруйны утга санаатай харшилдаж байв. Учир нь өгөөжийн муруйг зах зээл биш 
Монголбанк тодорхойлж байсан бөгөөд арилжааны жигнэсэн дундаж хүү нь 
хүүний дээд хязгаартай маш ойр тогтож байв.

Ийм учраас 2007 онд Монголбанк зөвхөн 7 ба 28 долоо хоногтой үнэт цаасыг 
авч үлдсэн бөгөөд 28 долоо хоногтой ТБҮЦ-ны хэмжээг хязгаарлан хүүгээр 
өрсөлдүүлэн 4 долоо хоногийн давтамжтай зохион байгуулах болсон билээ. 6, 
5, 4, 3, 2 болон 1 сарын үлдэгдэлтэй ТБҮЦ эргэлдэх болсон нь мөнгөний захын 
өгөөжийн муруйг захаар өөрөөр нь тодорхойлуулах анхны оролдлого байсан юм.

Иймээс өрсөлдөөнийг хөхүүлэх үүднээс 2009 оны 3 дугаар сараас 28 долоо 
хоногтой ТБҮЦ-ны арилжааг зогсоож, 12 долоо хоногтой үнэт цаас руу 
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шилжүүлэн банкуудад арилжаалах болсон билээ. Ингэснээр ТБҮЦ-ны хугацаа 
банкуудын эх үүсвэрийн дундаж хугацаатай ойртож арилжаанд оролцогсдын тоо 
нэмэгдэхээр хүлээгдэж байв.

Харамсалтай нь ТБҮЦ-ны хугацааг богиносгосон энэхүү арга хэмжээ өнөөгийн 
санхүүгийн хямрал, зээлийн тасалдлаас болоод өрсөлдөөний үр ашгийг 
нэмэгдүүлсэн гэж үзэх боломжийг олгохгүй байна.

Өгөөжийн муруйг байгуулахад ЗГтай хамтран ажиллах, Монголбанкны 
зүгээс шаардлагатай мэдээллээр тогтмол хангаж байх

Олон улсын туршлагаас харахад хөрөнгийн захын үйл ажиллагаанд Сангийн 
яам манлайлах үүрэгтэйгээр оролцох учиртай. Арилжаалж буй үнэт цаасны 
хугацаанаас шалтгаалан мөнгөний (1 хүртэл жилийн) болон хөрөнгийн (1 жилээс 
дээш) гэсэн 2 төрлийн санхүүгийн зах байдаг. Ингэснээр өгөөжийн муруй нь 
мөнгөний болон хөрөнгийн захын хэрэгслүүдийн хүү хугацаанаасаа хэрхэн 
хамаарч буйг харуулах маш чухал дохио болдог. Тэгвэл Төв банк өгөөжийн 
муруйн хамгийн эхний цэг буюу маш богинохон хэсэг дээр үйл ажиллагаагаа 
явуулж байдаг. Тухайлбал, хөгжингүй орны Төв банк овернайт хүүг тодорхойлон 
ажилладаг бол Засгийн газар муруйн үлдсэн хэсэг дээр үнэт цаас гаргадаг 
байна. АНУ-ын ХНБ овернайт хүүг онилдог бол Засгийн газар 3, 6 сарын, 
1, 2, 5, 10, 30 жилийн хугацаатай үнэт цаас гаргадаг байна. Засгийн газрын 
үнэт цаас (ЗГҮЦ) төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх хэрэгсэл болдог төдийгүй 
хөрвөх чадвар өндөртэй санхүүгийн хэрэгсэл гэдэг утгаараа өгөөжийн муруйг 
гаргаж авах үндсэн эх сурвалж болно. Хөрөнгө оруулагчид өгөөжийн муруйн 
жишиг хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ажиглах замаар шийдвэрээ гаргаж байдаг. 
Өгөөжийн муруй тасрахгүй буюу ширгэхгүй байх нь (өөрөөр хэлбэл, үнэт 
цаас байнга арилжаалагдаж байх) хамгийн чухал бөгөөд зөвхөн ингэж чадсан 
нөхцөлд санхүүгийн хэрэгслийн хөрвөх чадвар хангагдаж хоёрдогч зах байнгын 
ажиллагаатай болох боломжтой. Зарим засгийн газар хангалттай хэмжээний 
хуримтлалтай хэр нь үнэт цаас гаргаж байдаг нь үүний жишээ юм.

Эндээс харахад Монголбанк өгөөжийн муруйн зөвхөн эхний цэгийг буюу 7 
хоногийн хугацаатай үнэт цаасны хүүг, харин Засгийн газар өгөөжийн муруйн 
үлдсэн хэсгийг хариуцан ажиллах учиртай юм. Харин өгөөжийн муруй бий 
болоход Монголбанк инфляцийг бага түвшинд тогтворжуулах нь маш чухал юм. 
Инфляцийг тогтвортой бага түвшинд байлгахгүй бол хүүний савлагаа арилахгүй 
бөгөөд улмаар урт хугацаат өрийн зах зээлийн хөгжил саатсаар байх болно.

Монгол улсын Засгийн газар үнэт цаасыг зөвхөн төсвийн цоорхой нөхөх төдий 
түвшинд ойлгож, хааяа нэг тохиолдлын шинжтэйгээр арилжаалж ирсэн нь 
өрийн зах үр хөврөлийн шатанд байхад хүргэж байна. Нэгэнт Засгийн газар 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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тулд гадаадын томоохон банкийг дотоодын банкны салбарт нэвтрэх, хөрөнгө 
оруулалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх, мөн дотоод эх үүсвэрийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд банкны өргөжилтийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх болон банк 
хоорондын захыг хөгжүүлэх асуудлуудыг энэ бүлэгт товчлон танилцуулж байна.

3.1 Банкны өргөжилт

Зээл, хадгаламжийн хүүний хөгжил

Ихэнх хөгжиж буй орны адил манай орны санхүүгийн гол зуучлагч нь арилжааны 
банкууд байсаар байна. Банкны зуучлалын үндсэн үүрэг нь мөнгөн хөрөнгө 
илүүдэлтэй байгаа зээлдүүлэгчээс шаардлагатай байгаа зээлдэгчид хөрөнгийг 
шилжүүлэх, эдийн засаг дахь хязгаарлагдмал эх үүсвэрийг үр өгөөжтэй 
байдлаар эргэлтэд оруулахад чиглэдэг. Банкийг хадгаламж, зээл гэсэн үндсэн 2 
бүтээгдэхүүнтэй гэвэл үйл ажиллагааны зардал, эрсдэлийн үнэ, ашгийн хувь зэрэг 
нь зээл болон хадгаламжийн хүүний зөрүүнд шингэдэг. Иймд банкны хүүний 
зөрүү бага байх нь банкны зуучлал илүү үр өгөөжтэй байгааг илэрхийлдэг. Харин 
банк хадгаламжийн хүүгээ үйл ажиллагааны орлого, зардал болон зах зээл, макро 
эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдэд суурилан тодорхойлдог.2

Зураг 3.1. Зээл, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүний динамик хандлага2

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

Бодитоор төлөгдсөн зээлийн хүү сүүлийн 7 жилийн хугацаанд 2 дахин буурсан боловч 
2008 оны эцэст 18.2 хувь байсан бол 2009 эцэст 19.4 хувь болсон байна. Энэхүү зээлийн 
хүүний сүүлийн 2 жилийн өсөлтөд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр 
зах зээлийн болон зээлийн эрсдэл өссөн нь голлон нөлөөллөө (Зураг 3.2). 

Зураг 3.2. Зээлийн хүү болон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 

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

Харин хадгаламжийн хүүний хувьд өнгөрөгч онуудад ерөнхийдөө харьцангуй тогтвортой 
байсан хэдий ч эдийн засгийн хямралаас шалтгаалсан банкуудын эх үүсвэрийн бууралт, 
өндөр инфляци зэргээс үүдэн 2008 оны эхний 3 улиралд нэлээд өссөн. 2008 оны эцэст 
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Cүүлийн жилүүдэд арилжааны банкны зээл болон хадгаламжийн хүүний зөрүү 
буурч байгаа хэдий ч хадгаламжийн хүү дорвитой буурахгүй байгаа. Сүүлийн 7 
жилд зээлийн хүү 18 нэгжээр буурахад хадгаламжийн хүүнээс илүүтэй хүүний 

2 Энэхүү танилцуулганд зээл, хадгаламжийн хүүг “ex-post” аргаар тооцов. Банкны салбарын зээл, 
хадгаламжийн хүүг 2002-2009 оны хооронд тооцож Зураг 1-т үзүүлэв.
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зардал гаргахаас эмээж үнэт цаас гаргахгүй ирсэн тул (тэр тусмаа төсөв ашигтай 
байх үед) мөнгөний захын өгөөжийн муруйг 7 хоногоос цааш сунгах гэсэн 
Монголбанкны оролдлого төдийлөн үр дүнтэй байсангүй. Учир нь 7 хоногоос 
урт хугацаатай үнэт цаас арилжаалах нь эдийн засгаас мөнгө татах, банкуудыг 
эрсдэлгүй хөрвөх чадвар сайтай санхүүгийн хэрэгслээр хангах зорилгоор 
ашиглагдаж байсан болохоос биш өгөөжийн муруйг бий болгоход анхнаасаа 
чиглэгдээгүй юм. Тийм шаардлага ч Монголбанкны хувьд байхгүй билээ. Тэгвэл 
яагаад урт хугацаатай ТБҮЦ-ыг Монголбанк Хөрөнгийн биржээр дамжуулан 
гаргах шаардлагатай вэ? Энэ нь 6 болон 3 сартай ТБҮЦ-ны арилжааны 
өрсөлдөөн сул, хүүний хөдөлгөөн нь инфляциас төдийлөн хамааралгүй, 
цөөн банк давуу эрх эдэлж байгаа, хүүний сувгийг илүү мэдрэмтгий болгох 
шаардлагатай холбоотой юм. Иймд мөнгөний захыг хөгжүүлэхэд засгийн 
газрын оролцоо буюу засгийн газрын үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа зайлшгүй 
шаардлагатай бөгөөд 1-5 жилийн хугацаатай үнэт цаасыг тогтмолжуулах нь 
зүйтэй юм.

ТБҮЦ-ны анхдагч арилжаанд цөөн хэдэн банк давамгайлж байгаа нь мөнгөний 
бодлогын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг сулруулж байна. Иймээс мөнгөний 
захын оролцогсдыг банк бус байгууллагуудаар өргөжүүлэх боломжийг судлах 
шаардлагатай байна. ЗГҮЦ болон ТБҮЦ-ны арилжааг Хөрөнгийн биржээр 
дамжуулан Нийгмийн даатгалын сан, даатгалын 17 компани, томоохон 
корпорациудыг хамруулах замаар анхдагч захыг өргөжүүлэх боломж бий. 
Ингэснээр өрсөлдөөн мэдэгдэхүйц нэмэгдэх төдийгүй хүү илүү зах зээлийн 
зарчимд нийцтэй байдлаар тогтохоор хүлээгдэх юм. Үүний сацуу хөрөнгө 
оруулагчдын суурийг өргөтгөх, институциональ хөрөнгө оруулагчдыг бий 
болгон төлөвшүүлэхэд энэхүү алхам чухал хувь нэмэр оруулах болно.

Арилжааг Хөрөнгийн биржээр дамжуулан зохион байгуулсан тохиолдолд 
төлбөр тооцооны эрсдэлийг Монголбанк хүлээхгүй ч үйл ажиллагааны болоод 
нэр төрийн эрсдэлийг хянах боломжгүй сул талтай юм. Хэдийгээр ТБҮЦ-ны 
зардал арилжааны шимтгэл хэлбэрээр нэмэгдэх ч хүүний бууралтаар үүнийг 
нөхөх бүрэн боломжтой юм. Мөн арилжааны банкууд ТБҮЦ болон ЗГҮЦ-ны 
арилжаанд идэвхтэй оролцох үүднээс брокер, дилерийн компаниудтай хамтран 
ажиллах, эсхүл хөрөнгийн биржид өөрсдийн суудалтай болох шаардлагатай 
тулгарна. Энэ нь арилжааны банкуудыг хөрөнгийн захын үйл ажиллагаанд 
оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх боломжтой юм.

3. ДОТООД БА ГАДААД ЭХ ҮҮСВЭР

Банкуудын татан төвлөрүүлж буй эх үүсвэрийн дийлэнхийг хадгаламж бүрдүүлж 
байгаа нь хадгаламжийн хүү, улмаар зээлийн хүү буурахгүй байх нөхцөл болсоор 
байна. Иймд банкны эх үүсвэрийн зардлыг бууруулах, төрлийг олшруулахын 
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тулд гадаадын томоохон банкийг дотоодын банкны салбарт нэвтрэх, хөрөнгө 
оруулалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх, мөн дотоод эх үүсвэрийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд банкны өргөжилтийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх болон банк 
хоорондын захыг хөгжүүлэх асуудлуудыг энэ бүлэгт товчлон танилцуулж байна.

3.1 Банкны өргөжилт

Зээл, хадгаламжийн хүүний хөгжил

Ихэнх хөгжиж буй орны адил манай орны санхүүгийн гол зуучлагч нь арилжааны 
банкууд байсаар байна. Банкны зуучлалын үндсэн үүрэг нь мөнгөн хөрөнгө 
илүүдэлтэй байгаа зээлдүүлэгчээс шаардлагатай байгаа зээлдэгчид хөрөнгийг 
шилжүүлэх, эдийн засаг дахь хязгаарлагдмал эх үүсвэрийг үр өгөөжтэй 
байдлаар эргэлтэд оруулахад чиглэдэг. Банкийг хадгаламж, зээл гэсэн үндсэн 2 
бүтээгдэхүүнтэй гэвэл үйл ажиллагааны зардал, эрсдэлийн үнэ, ашгийн хувь зэрэг 
нь зээл болон хадгаламжийн хүүний зөрүүнд шингэдэг. Иймд банкны хүүний 
зөрүү бага байх нь банкны зуучлал илүү үр өгөөжтэй байгааг илэрхийлдэг. Харин 
банк хадгаламжийн хүүгээ үйл ажиллагааны орлого, зардал болон зах зээл, макро 
эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдэд суурилан тодорхойлдог.2

Зураг 3.1. Зээл, хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүний динамик хандлага2

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

Бодитоор төлөгдсөн зээлийн хүү сүүлийн 7 жилийн хугацаанд 2 дахин буурсан боловч 
2008 оны эцэст 18.2 хувь байсан бол 2009 эцэст 19.4 хувь болсон байна. Энэхүү зээлийн 
хүүний сүүлийн 2 жилийн өсөлтөд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр 
зах зээлийн болон зээлийн эрсдэл өссөн нь голлон нөлөөллөө (Зураг 3.2). 

Зураг 3.2. Зээлийн хүү болон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 

 
Эх сурвалж: Банкны салбарын баланс болон орлого, зарлагын тайланд үндэслэсэн судлаачийн тооцоо 
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Cүүлийн жилүүдэд арилжааны банкны зээл болон хадгаламжийн хүүний зөрүү 
буурч байгаа хэдий ч хадгаламжийн хүү дорвитой буурахгүй байгаа. Сүүлийн 7 
жилд зээлийн хүү 18 нэгжээр буурахад хадгаламжийн хүүнээс илүүтэй хүүний 

2 Энэхүү танилцуулганд зээл, хадгаламжийн хүүг “ex-post” аргаар тооцов. Банкны салбарын зээл, 
хадгаламжийн хүүг 2002-2009 оны хооронд тооцож Зураг 1-т үзүүлэв.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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засгийн тогтвортой байдал зэрэг нь банкны салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлж хүү 
буурах бололцоог бүрдүүлсэн гэж үзэж болно.

Монголбанкны 2006 онд хийсэн судалгаагаар хөгжиж буй болон шилжилтийн 
эдийн засагтай орнуудтай харьцуулахад манай орны зээлийн хүү харьцангуй 
өндөр байгаа нь хадгаламжийн хүү өндөр байгаатай холбоотой гэж дүгнэсэн 
бөгөөд энэ байдалд банкууд хоорондын болон банк, хадгаламж зээлийн 
хоршоодын хоорондын эх үүсвэрийн төлөөх үр ашиггүй өрсөлдөөн нөлөөлж 
байгааг онцолсон байдаг3.

Манай орны хувьд зээлийн хүүнд валютын ханш, БХЗ-ийн хүүний хэлбэлзэл 
болон зээлийн эрсдэл зэрэг нь тусгалаа олж байгаа бол хадгаламжийн хүүнд 
инфляци, валютын ханшийн сулралт болон БХЗ-ын хүү, хадгаламжийн 
зах зээлийн бүтэц, өрсөлдөөн зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг дээрх 
эмпирик судалгаагаар нотолсон. Хэдийгээр өрсөлдөөн нь зээлийн хүү буурахад 
чухал хүчин зүйл мэт ойлгогддог боловч нөгөө талдаа хэт их өрсөлдөөн нь 
хадгаламжийн хүүг өндөр байлгах бас нэг хүчин зүйл болсоор байгааг анхаарах 
хэрэгтэй юм.

Банкны өргөжилт (Banking consolidation) болон зээл, хадгаламжийн хүү, 
хүүний зөрүү

1980-аад оны дундаас дэлхий даяар банкууд болон банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд нийлж, нэгдэх үзэгдэл ихээр дэлгэрч санхүүгийн системийн 
бүтцийн өөрчлөлт болон нэгдэл идэвхтэй явагдаж эхэлсэн. Харин Азийн 
орнуудад 1990-ээд он хүртэл санхүүгийн байгууллагуудын тоо нэмэгдэж 
байсан бол 1997 оны хямралын дараагаас санхүүгийн байгууллагуудын бүтцийн 
өөрчлөлт болон нэгдэл олширч өрсөлдөөнийг идэвхжүүлэх түвшинд зах зээлийн 
төвлөрлийг бий болгосон.

Банкны өргөжилт, зах зээлийн өрсөлдөөний хэлбэр болон төвлөрөл нь 
санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнэ бүрдэлт, түүн дотроо зээл, хадгаламжийн хүү 
тогтоход чухал нөлөөтэй байдаг. Онолын хувьд өргөжилт нь хадгаламжийн 
хүү, хүүний зөрүү болон зээлийн хүүг бууруулах чиглэлд нөлөөлдөг гэж үздэг. 
Учир нь банкууд хэлцлийн давуу эрхээ хадгаламжийн зах зээл дээр илүү эдлэх 
боломжтой байдаг бөгөөд улмаар хадгаламжийн хүү буурдаг байна. Мөн 
түүнчлэн том банкууд зардлаа бууруулж, хүүний бус орлогоо нэмэгдүүлэх, 
эрсдэлийг илүү сайн удирдсанаар өндөр үр ашигтай ажиллах боломжтой 
байдаг. Дээрх шинж чанараас хамааран том банкууд бага хүү санал болгосон ч 
хадгаламж эзэмшигчид хадгаламжаа байршуулах сонирхол өндөр байдаг байна. 

3 Д.Ган-Очир (2009) “Арилжааны банкуудын зээл болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс” 
судалгааны ажлаас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.
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зөрүүний бууралт гол үүрэг гүйцэтгэжээ. Зах зээлийн эдийн засгийн шилжилт 
эхэлснээс хойш манай орны зээл, хадгаламжийн хүү Төв болон Зүүн Европ, 
Балтын 3 улс, Тусгаар тогтносон улсуудын хамтын нөхөрлөл (ТУХН)-ийн 
гишүүн орнууд болон Азийн зарим хөгжиж буй улс орнуудтай харьцуулахад 
хавьгүй өндөр түвшинд байна.

Бодитоор төлөгдсөн зээлийн хүү сүүлийн 7 жилийн хугацаанд 2 дахин буурсан 
боловч 2008 оны эцэст 18.2 хувь байсан бол 2009 эцэст 19.4 хувь болсон байна. 
Энэхүү зээлийн хүүний сүүлийн 2 жилийн өсөлтөд дэлхийн санхүү, эдийн 
засгийн хямралын нөлөөгөөр зах зээлийн болон зээлийн эрсдэл өссөн нь голлон 
нөлөөллөө (Зураг 3.2).

Зураг 3.2. Зээлийн хүү болон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь
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Харин хадгаламжийн хүүний хувьд өнгөрөгч онуудад ерөнхийдөө харьцангуй 
тогтвортой байсан хэдий ч эдийн засгийн хямралаас шалтгаалсан банкуудын 
эх үүсвэрийн бууралт, өндөр инфляци зэргээс үүдэн 2008 оны эхний 3 улиралд 
нэлээд өссөн. 2008 оны эцэст хадгаламжийн хүү эргэн буурсан нь инфляцийн 
бууралт, зээлийн тасалдал зэргээс голлон шалтгаалсан байна (Зураг 3.1).

Олон улсын санхүүгийн байгууллагын судалгаагаар манай орны зээлийн хүү 
харьцангуй өндөр байгаа ч хүүний зөрүү 2007 оноос эхлэн бусад шилжилтийн 
эдийн засагтай орнуудын түвшнээс бага болж байгааг онцолсон. Хүүний зөрүү 
улс орнуудын хувьд ялгаатай байх нь санхүүгийн салбарын дэд бүтцийн үр ашиг, 
санхүүгийн салбар дахь хууль эрх зүйн орчны ялгаатай байдал, макро эдийн 
засгийн тогтвортой байдал болон зах зээлийн бүтэц зэрэг олон хүчин зүйлсээс 
хамаардаг. Манай орны хувьд банкны салбарын либералчлал, макро эдийн 
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засгийн тогтвортой байдал зэрэг нь банкны салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлж хүү 
буурах бололцоог бүрдүүлсэн гэж үзэж болно.

Монголбанкны 2006 онд хийсэн судалгаагаар хөгжиж буй болон шилжилтийн 
эдийн засагтай орнуудтай харьцуулахад манай орны зээлийн хүү харьцангуй 
өндөр байгаа нь хадгаламжийн хүү өндөр байгаатай холбоотой гэж дүгнэсэн 
бөгөөд энэ байдалд банкууд хоорондын болон банк, хадгаламж зээлийн 
хоршоодын хоорондын эх үүсвэрийн төлөөх үр ашиггүй өрсөлдөөн нөлөөлж 
байгааг онцолсон байдаг3.

Манай орны хувьд зээлийн хүүнд валютын ханш, БХЗ-ийн хүүний хэлбэлзэл 
болон зээлийн эрсдэл зэрэг нь тусгалаа олж байгаа бол хадгаламжийн хүүнд 
инфляци, валютын ханшийн сулралт болон БХЗ-ын хүү, хадгаламжийн 
зах зээлийн бүтэц, өрсөлдөөн зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг дээрх 
эмпирик судалгаагаар нотолсон. Хэдийгээр өрсөлдөөн нь зээлийн хүү буурахад 
чухал хүчин зүйл мэт ойлгогддог боловч нөгөө талдаа хэт их өрсөлдөөн нь 
хадгаламжийн хүүг өндөр байлгах бас нэг хүчин зүйл болсоор байгааг анхаарах 
хэрэгтэй юм.

Банкны өргөжилт (Banking consolidation) болон зээл, хадгаламжийн хүү, 
хүүний зөрүү

1980-аад оны дундаас дэлхий даяар банкууд болон банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд нийлж, нэгдэх үзэгдэл ихээр дэлгэрч санхүүгийн системийн 
бүтцийн өөрчлөлт болон нэгдэл идэвхтэй явагдаж эхэлсэн. Харин Азийн 
орнуудад 1990-ээд он хүртэл санхүүгийн байгууллагуудын тоо нэмэгдэж 
байсан бол 1997 оны хямралын дараагаас санхүүгийн байгууллагуудын бүтцийн 
өөрчлөлт болон нэгдэл олширч өрсөлдөөнийг идэвхжүүлэх түвшинд зах зээлийн 
төвлөрлийг бий болгосон.

Банкны өргөжилт, зах зээлийн өрсөлдөөний хэлбэр болон төвлөрөл нь 
санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнэ бүрдэлт, түүн дотроо зээл, хадгаламжийн хүү 
тогтоход чухал нөлөөтэй байдаг. Онолын хувьд өргөжилт нь хадгаламжийн 
хүү, хүүний зөрүү болон зээлийн хүүг бууруулах чиглэлд нөлөөлдөг гэж үздэг. 
Учир нь банкууд хэлцлийн давуу эрхээ хадгаламжийн зах зээл дээр илүү эдлэх 
боломжтой байдаг бөгөөд улмаар хадгаламжийн хүү буурдаг байна. Мөн 
түүнчлэн том банкууд зардлаа бууруулж, хүүний бус орлогоо нэмэгдүүлэх, 
эрсдэлийг илүү сайн удирдсанаар өндөр үр ашигтай ажиллах боломжтой 
байдаг. Дээрх шинж чанараас хамааран том банкууд бага хүү санал болгосон ч 
хадгаламж эзэмшигчид хадгаламжаа байршуулах сонирхол өндөр байдаг байна. 

3 Д.Ган-Очир (2009) “Арилжааны банкуудын зээл болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс” 
судалгааны ажлаас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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14.5 хувийг бусад жижиг банкууд эзэлж байгаа бөгөөд энэ харьцаа өнгөрсөн 
хугацаанд маш тогтвортой явж ирсэн байна. Мөн дээрх зургаас сүүлийн 
жилүүдэд хадгаламжийн зах зээл дээр төвлөрөл нэмэгдсэн ч хадгаламжийн хүү 
өсч байгааг харж болно. Эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан манай эдийн 
засгаас хөрөнгө зугтах үзэгдэлтэй холбоотой юм. Мөн манай орны хадгаламжийн 
хүү бусад оронтой харьцуулахад харьцангуй өндөр түвшинд байсаар байгаа 
нь хадгаламжийг даллаж байгааг илэрхийлнэ. Үүнийг гадаадад ажиллагсдын 
мөнгөн гуйвуулга банкинд байршиж буй хадгаламжийн хүү өндөр байгаагаас 
гадаадын иргэд дотоодын банкуудад байршуулж буйгаас харж болно. Ийнхүү 
банкны хадгаламж өсч, зах зээлд эзлэх хувь банкны нэр хүнд, харилцагчдын 
итгэл болон зар сурталчилгаанаас хамааран нэмэгдэх болсон нь цаашид банк 
хадгаламжийн хүүгээ бууруулах боломж байгааг нотолж байна. Нөгөө талаас 
тухайн банкны зах зээлд эзлэх хувь нэмэгдэхийн хэрээр эрсдэл даах чадвар 
нэмэгдэж байгаа нь харьцангуй бага хүүгээр хадгаламж татах бололцоог том 
банкуудад олгож байна. Тухайлбал, судалгаанаас үзэхэд 4 том банкны зах 
зээлд эзлэх хувь 2002-2008 оны хооронд 9 нэгж хувиар өссөн нь хадгаламжийн 
хүүг 1.0 нэгж хувиар буурахад нөлөөлсөн4 байна. Түүнчлэн энэхүү үр дүн нь 
хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил харьцангуй сул байгаа өнөө үед хадгаламжийн 
хүүний бууралт нь хадгаламжийн нийлүүлэлтийг бууруулах эрсдэл бага байхыг 
илтгэнэ. 2008 оны эхэн хүртэл том банкуудын хүүний зөрүү системийн дунджаас 
бага байсан бол 2008 оны 2 дугаар улирлаас 2009 эхний хагас хүртэл дунджаас 
дээгүүр болсон (зураг 3.4). Учир нь эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан том 3 
банк хадгаламжийн хүүгээ бууруулах бус харин хүүний зөрүүгээ нэмэгдүүлсэн 
байна. Тэдгээр банкууд хямралын үед эх үүсвэрийн дутагдалд ороогүй бөгөөд 
харин эх үүсвэрийн бус зардал нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж үзэж байна. 

Зураг 3.4. Банкны системийн болон 3 том банкны бодитоор төлөгдсөн зээл, хадгаламжийн 
хүүний зөрүү

  
Эх сурвалж: Орлого, зарлагын тайлан 

Төвлөрөл нь өрсөлдөөнийг үлэмж хумьж, шударга бус байдлыг бий болгож, магадгүй 
сөрөг ч үр дагавар бас авчирч болохыг дээрхээс харж болохоор байна. Иймд банкны 
өргөжилтийг өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй зах зээлийн зохистой төвлөрлийг бий болгох нь зүйтэй юм. 
Үүний зэрэгцээ банк томорсноор зах зээлд хэт монополь шинж чанартай оролцож, зах 
зээлийн өрсөлдөөнийг бууруулах эрсдэлтэй тул үүнтэй холбоотой эрх зүйн баримт 
бичгийг эргэн харж, сайжруулах шаардлагатай байдаг. Мөн зээл, хадгаламжийн зах зээлд 
3 том банк ноѐрхож, олигополь шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба жижиг 
банкууд хоорондоо нэгдэн, нийлж дээрх банкуудтай өрсөлдөхүйц том банк бий болсноор 
зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүг бууруулах нь зүйтэй юм. 

Банкны өргөжилт (Banking consolidation)-ийн мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
үзүүлэх нөлөө 

Сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн зах зээлийн глобалчлал, хөрөнгө оруулалтын өсөлт болон 
технологийн дэвшлээс шалтгаалсан санхүүгийн байгууллагууд, түүн дотроо банкуудын  
нэгдэл олширч байна. Ялангуяа Азийн хямралын дараа Зүүн азийн зарим орнууд, түүн 
дотроо Солонгос, Вьетнам зэрэг орнуудад санхүүгийн зах зээлд ороцогчдын өрсөлдөөнийг 
идэвхижүүлэх, санхүүгийн зах зээлийн тогтворжуулах зорилгоор банкуудад бүтцийн 
өөрчлөлт хийн, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх байдал маш тод ажиглагдсан. Санхүүгийн 
байгууллагууд нэгдэн, нийлж хүчирхэгжих нь мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд эерэг, 
сөрөг нөлөөтэй байдаг. 

Мөнгөний бодлогын хүү, зээл болон банкны балансын сувгуудад голчлон нөлөөлдөг гэж 
үздэг (Хүснэгт 3.1).  Тухайлбал, монополь шинж чанартай том банкууд бий болсноор улс 
орны санхүүгийн зах зээлийн байдал, макро эдийн засгийн орчноос үл хамааран 
хадгаламжийн хүүг бага, зээлийн хүүг өндөр тогтоох сонирхол ажиглагддаг. Жишээ нь, 
бодлогын хүүний аливаа өөрчлөлтөд том банкууд монополь ашгаа хадгалах зорилгоор 
хангалттай хариу үйлдэл үзүүлдэггүй гэсэн үг юм. Үүний зэрэгцээ санхүүгийн 
байгууллагууд томорсноор дотоод болон гадаад зах зээлийн хоорондох хамаарал 
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Эх ñурвалж: Орлого, зарлагын òайлан

Төвлөрөл нь өрсөлдөөнийг үлэмж хумьж, шударга бус байдлыг бий болгож, 
магадгүй сөрөг ч үр дагавар бас авчирч болохыг дээрхээс харж болохоор 
4 Д.Ган-Очир (2009) “Арилжааны банкуудын зээл болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс” 

судалгааны ажлаас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.
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Иймд зах зээлд өрсөлдөөн суларч, төвлөрөл нэмэгдэх нь хадгаламжийн хүүгээ 
бууруулах боломжийг том банкуудад олгодог. Нөгөө талаас банк томорсноор 
олон төрлийн эх үүсвэрээс хөрөнгө татах бололцоо нэмэгддэг бөгөөд энэ нь 
харьцангуй бага хүүгээр хадгаламж татах бололцоог том банкуудад олгодог юм.

Өргөжилт нь хадгаламжийн хүүнд дээрх байдлаар нөлөөлдөг бол хүүний зөрүү 
болон зээлийн хүүнд дараах байдлаар нөлөөлдөг гэж үздэг. Банкууд нэгдэн, 
нийлж томорсноор үйл ажиллагааны нэгжийн зардал буурч, ашгаа нэмэгдүүлэх 
боломжтой болж улмаар өргөжилтийн үр өгөөж ажиглагддаг (economies of scale). 
Үйл ажиллагааны нэгжийн зардал буурснаар хүүний зөрүү буурч, улмаар банк 
зээлийн зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх зорилгоор зээлийн хүүгээ бууруулдаг 
байна.

Гэхдээ банк өргөжсөнөөр хадгаламжийн хүү буурч, улмаар хүүний зөрүү 
болон зээлийн хүү шууд буурна гэж ойлгож бас болохгүй бөгөөд банкууд 
хадгаламжийн хүүгээ бууруулсан ч хүүний зөрүүгээ нэмэгдүүлэх замаар зээлийн 
хүүг бууруулахгүй байх эрсдэл учирч болох юм. Хэдийгээр банк зах зээлийн 
өрсөлдөөнийг идэвхжүүлэх түвшинд өргөжиж, томрох нь зээлийн хүү буурахад 
чухал хүчин зүйл мэт ойлгогддог боловч нөгөө талдаа хэт их өрсөлдөөн нь 
хадгаламжийн хүүг өндөр байлгах бас нэг хүчин зүйл болсоор байгааг анхаарах 
хэрэгтэй юм (Зураг 3.3). Мөн банк томорсноор зах зээлд хэт монополь шинж 
чанартай оролцож, зах зээлийн өрсөлдөөнийг бууруулах эрсдэлтэй тул үүнтэй 
холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг эргэн харж, сайжруулах шаардлагатай 
байдаг. Сүүлийн жилүүдэд манай банкны салбар төвлөрлийн өндөр зэрэгтэй 
байгааг хадгаламжийн зах зээлийн 3̷ 4-ийг, зээлийн зах зээлийн ⅗-ийг томоохон 
3 банк эзэлж буйгаас харж болно (Зураг 3.3 & 3.4). Төвлөрөл нь эрсдэл даах 
чадавхтай, олон төрлийн үйлчилгээтэй санхүүгийн салбарыг бий болгоход чухал 
ач холбогдолтой юм.

Зураг 3.3. Хадгаламж, зээлийн зах зээл

  
Эх сурвалж: Монголбанкны сарын бюллетень 

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 56.8 хувийг 3 том банк (ХААН, Голомт, ХХБ), 28.6 
хувийг дунд хэмжээний 5 банк (МШ, УБ, Зоос, Анод болон Төрийн банк), 14.5 хувийг  
бусад жижиг банкууд эзэлж байгаа бөгөөд энэ харьцаа өнгөрсөн хугацаанд маш 
тогтвортой явж ирсэн байна. Мөн дээрх зургаас сүүлийн жилүүдэд хадгаламжийн зах зээл 
дээр төвлөрөл нэмэгдсэн ч хадгаламжийн хүү өсч байгааг харж болно. Эдийн засгийн 
хямралаас шалтгаалан манай эдийн засгаас хөрөнгө зугтах үзэгдэлтэй холбоотой юм. Мөн 
манай орны хадгаламжийн хүү бусад оронтой харьцуулахад харьцангуй өндөр түвшинд 
байсаар байгаа нь хадгаламжийг даллаж байгааг илэрхийлнэ. Үүнийг гадаадад 
ажиллагсдын мөнгөн гуйвуулга банкинд байршиж буй хадгаламжийн хүү өндөр 
байгаагаас гадаадын иргэд дотоодын банкуудад байршуулж буйгаас харж болно. Ийнхүү 
банкны хадгаламж өсч, зах зээлд эзлэх хувь банкны нэр хүнд, харилцагчдын итгэл болон 
зар сурталчилгаанаас хамааран нэмэгдэх болсон нь цаашид банк хадгаламжийн хүүгээ 
бууруулах боломж байгааг нотолж байна. Нөгөө талаас тухайн банкны зах зээлд эзлэх 
хувь нэмэгдэхийн хэрээр эрсдэл даах чадвар нэмэгдэж байгаа нь харьцангуй бага хүүгээр 
хадгаламж татах бололцоог том банкуудад олгож байна. Тухайлбал, судалгаанаас үзэхэд 4 
том банкны зах зээлд эзлэх хувь 2002-2008 оны хооронд 9 нэгж хувиар өссөн нь 
хадгаламжийн хүүг 1.0 нэгж хувиар буурахад нөлөөлсөн4  байна. Түүнчлэн энэхүү үр дүн 
нь хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил харьцангуй сул байгаа өнөө үед хадгаламжийн хүүний 
бууралт нь хадгаламжийн нийлүүлэлтийг бууруулах эрсдэл бага байхыг илтгэнэ. 2008 оны 
эхэн хүртэл том банкуудын хүүний зөрүү системийн дунджаас бага байсан бол 2008 оны 2 
дугаар улирлаас 2009 эхний хагас хүртэл дунджаас дээгүүр болсон (зураг 3.4). Учир нь 
эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан том 3 банк хадгаламжийн хүүгээ бууруулах бус 
харин хүүний зөрүүгээ нэмэгдүүлсэн байна. Тэдгээр банкууд хямралын үед эх үүсвэрийн 
дутагдалд ороогүй бөгөөд харин эх үүсвэрийн бус зардал нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж 
үзэж байна.  

Зураг 3.4. Банкны системийн болон 3 том банкны бодитоор төлөгдсөн зээл, хадгаламжийн хүүний 
зөрүү 

                                                 
4 Д.Ган-Очир (2009) “Арилжааны банкуудын зээл болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс” судалгааны 
ажлаас дэлгэрэнгүй харах боломжтой. 
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Эх сурвалж: Монголбанкны сарын бюллетень 

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 56.8 хувийг 3 том банк (ХААН, Голомт, ХХБ), 28.6 
хувийг дунд хэмжээний 5 банк (МШ, УБ, Зоос, Анод болон Төрийн банк), 14.5 хувийг  
бусад жижиг банкууд эзэлж байгаа бөгөөд энэ харьцаа өнгөрсөн хугацаанд маш 
тогтвортой явж ирсэн байна. Мөн дээрх зургаас сүүлийн жилүүдэд хадгаламжийн зах зээл 
дээр төвлөрөл нэмэгдсэн ч хадгаламжийн хүү өсч байгааг харж болно. Эдийн засгийн 
хямралаас шалтгаалан манай эдийн засгаас хөрөнгө зугтах үзэгдэлтэй холбоотой юм. Мөн 
манай орны хадгаламжийн хүү бусад оронтой харьцуулахад харьцангуй өндөр түвшинд 
байсаар байгаа нь хадгаламжийг даллаж байгааг илэрхийлнэ. Үүнийг гадаадад 
ажиллагсдын мөнгөн гуйвуулга банкинд байршиж буй хадгаламжийн хүү өндөр 
байгаагаас гадаадын иргэд дотоодын банкуудад байршуулж буйгаас харж болно. Ийнхүү 
банкны хадгаламж өсч, зах зээлд эзлэх хувь банкны нэр хүнд, харилцагчдын итгэл болон 
зар сурталчилгаанаас хамааран нэмэгдэх болсон нь цаашид банк хадгаламжийн хүүгээ 
бууруулах боломж байгааг нотолж байна. Нөгөө талаас тухайн банкны зах зээлд эзлэх 
хувь нэмэгдэхийн хэрээр эрсдэл даах чадвар нэмэгдэж байгаа нь харьцангуй бага хүүгээр 
хадгаламж татах бололцоог том банкуудад олгож байна. Тухайлбал, судалгаанаас үзэхэд 4 
том банкны зах зээлд эзлэх хувь 2002-2008 оны хооронд 9 нэгж хувиар өссөн нь 
хадгаламжийн хүүг 1.0 нэгж хувиар буурахад нөлөөлсөн4  байна. Түүнчлэн энэхүү үр дүн 
нь хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил харьцангуй сул байгаа өнөө үед хадгаламжийн хүүний 
бууралт нь хадгаламжийн нийлүүлэлтийг бууруулах эрсдэл бага байхыг илтгэнэ. 2008 оны 
эхэн хүртэл том банкуудын хүүний зөрүү системийн дунджаас бага байсан бол 2008 оны 2 
дугаар улирлаас 2009 эхний хагас хүртэл дунджаас дээгүүр болсон (зураг 3.4). Учир нь 
эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан том 3 банк хадгаламжийн хүүгээ бууруулах бус 
харин хүүний зөрүүгээ нэмэгдүүлсэн байна. Тэдгээр банкууд хямралын үед эх үүсвэрийн 
дутагдалд ороогүй бөгөөд харин эх үүсвэрийн бус зардал нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж 
үзэж байна.  

Зураг 3.4. Банкны системийн болон 3 том банкны бодитоор төлөгдсөн зээл, хадгаламжийн хүүний 
зөрүү 

                                                 
4 Д.Ган-Очир (2009) “Арилжааны банкуудын зээл болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс” судалгааны 
ажлаас дэлгэрэнгүй харах боломжтой. 
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Эх ñурвалж: Моíãолбаíкíы ñарыí бюллеòеíь

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 56.8 хувийг 3 том банк (ХААН, Голомт, ХХБ), 
28.6 хувийг дунд хэмжээний 5 банк (МШ, УБ, Зоос, Анод болон Төрийн банк), 
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14.5 хувийг бусад жижиг банкууд эзэлж байгаа бөгөөд энэ харьцаа өнгөрсөн 
хугацаанд маш тогтвортой явж ирсэн байна. Мөн дээрх зургаас сүүлийн 
жилүүдэд хадгаламжийн зах зээл дээр төвлөрөл нэмэгдсэн ч хадгаламжийн хүү 
өсч байгааг харж болно. Эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан манай эдийн 
засгаас хөрөнгө зугтах үзэгдэлтэй холбоотой юм. Мөн манай орны хадгаламжийн 
хүү бусад оронтой харьцуулахад харьцангуй өндөр түвшинд байсаар байгаа 
нь хадгаламжийг даллаж байгааг илэрхийлнэ. Үүнийг гадаадад ажиллагсдын 
мөнгөн гуйвуулга банкинд байршиж буй хадгаламжийн хүү өндөр байгаагаас 
гадаадын иргэд дотоодын банкуудад байршуулж буйгаас харж болно. Ийнхүү 
банкны хадгаламж өсч, зах зээлд эзлэх хувь банкны нэр хүнд, харилцагчдын 
итгэл болон зар сурталчилгаанаас хамааран нэмэгдэх болсон нь цаашид банк 
хадгаламжийн хүүгээ бууруулах боломж байгааг нотолж байна. Нөгөө талаас 
тухайн банкны зах зээлд эзлэх хувь нэмэгдэхийн хэрээр эрсдэл даах чадвар 
нэмэгдэж байгаа нь харьцангуй бага хүүгээр хадгаламж татах бололцоог том 
банкуудад олгож байна. Тухайлбал, судалгаанаас үзэхэд 4 том банкны зах 
зээлд эзлэх хувь 2002-2008 оны хооронд 9 нэгж хувиар өссөн нь хадгаламжийн 
хүүг 1.0 нэгж хувиар буурахад нөлөөлсөн4 байна. Түүнчлэн энэхүү үр дүн нь 
хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил харьцангуй сул байгаа өнөө үед хадгаламжийн 
хүүний бууралт нь хадгаламжийн нийлүүлэлтийг бууруулах эрсдэл бага байхыг 
илтгэнэ. 2008 оны эхэн хүртэл том банкуудын хүүний зөрүү системийн дунджаас 
бага байсан бол 2008 оны 2 дугаар улирлаас 2009 эхний хагас хүртэл дунджаас 
дээгүүр болсон (зураг 3.4). Учир нь эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан том 3 
банк хадгаламжийн хүүгээ бууруулах бус харин хүүний зөрүүгээ нэмэгдүүлсэн 
байна. Тэдгээр банкууд хямралын үед эх үүсвэрийн дутагдалд ороогүй бөгөөд 
харин эх үүсвэрийн бус зардал нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж үзэж байна. 

Зураг 3.4. Банкны системийн болон 3 том банкны бодитоор төлөгдсөн зээл, хадгаламжийн 
хүүний зөрүү

  
Эх сурвалж: Орлого, зарлагын тайлан 

Төвлөрөл нь өрсөлдөөнийг үлэмж хумьж, шударга бус байдлыг бий болгож, магадгүй 
сөрөг ч үр дагавар бас авчирч болохыг дээрхээс харж болохоор байна. Иймд банкны 
өргөжилтийг өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй зах зээлийн зохистой төвлөрлийг бий болгох нь зүйтэй юм. 
Үүний зэрэгцээ банк томорсноор зах зээлд хэт монополь шинж чанартай оролцож, зах 
зээлийн өрсөлдөөнийг бууруулах эрсдэлтэй тул үүнтэй холбоотой эрх зүйн баримт 
бичгийг эргэн харж, сайжруулах шаардлагатай байдаг. Мөн зээл, хадгаламжийн зах зээлд 
3 том банк ноѐрхож, олигополь шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба жижиг 
банкууд хоорондоо нэгдэн, нийлж дээрх банкуудтай өрсөлдөхүйц том банк бий болсноор 
зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүг бууруулах нь зүйтэй юм. 

Банкны өргөжилт (Banking consolidation)-ийн мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
үзүүлэх нөлөө 

Сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн зах зээлийн глобалчлал, хөрөнгө оруулалтын өсөлт болон 
технологийн дэвшлээс шалтгаалсан санхүүгийн байгууллагууд, түүн дотроо банкуудын  
нэгдэл олширч байна. Ялангуяа Азийн хямралын дараа Зүүн азийн зарим орнууд, түүн 
дотроо Солонгос, Вьетнам зэрэг орнуудад санхүүгийн зах зээлд ороцогчдын өрсөлдөөнийг 
идэвхижүүлэх, санхүүгийн зах зээлийн тогтворжуулах зорилгоор банкуудад бүтцийн 
өөрчлөлт хийн, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх байдал маш тод ажиглагдсан. Санхүүгийн 
байгууллагууд нэгдэн, нийлж хүчирхэгжих нь мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд эерэг, 
сөрөг нөлөөтэй байдаг. 

Мөнгөний бодлогын хүү, зээл болон банкны балансын сувгуудад голчлон нөлөөлдөг гэж 
үздэг (Хүснэгт 3.1).  Тухайлбал, монополь шинж чанартай том банкууд бий болсноор улс 
орны санхүүгийн зах зээлийн байдал, макро эдийн засгийн орчноос үл хамааран 
хадгаламжийн хүүг бага, зээлийн хүүг өндөр тогтоох сонирхол ажиглагддаг. Жишээ нь, 
бодлогын хүүний аливаа өөрчлөлтөд том банкууд монополь ашгаа хадгалах зорилгоор 
хангалттай хариу үйлдэл үзүүлдэггүй гэсэн үг юм. Үүний зэрэгцээ санхүүгийн 
байгууллагууд томорсноор дотоод болон гадаад зах зээлийн хоорондох хамаарал 
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Эх сурвалж: Орлого, зарлагын тайлан 

Төвлөрөл нь өрсөлдөөнийг үлэмж хумьж, шударга бус байдлыг бий болгож, магадгүй 
сөрөг ч үр дагавар бас авчирч болохыг дээрхээс харж болохоор байна. Иймд банкны 
өргөжилтийг өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй зах зээлийн зохистой төвлөрлийг бий болгох нь зүйтэй юм. 
Үүний зэрэгцээ банк томорсноор зах зээлд хэт монополь шинж чанартай оролцож, зах 
зээлийн өрсөлдөөнийг бууруулах эрсдэлтэй тул үүнтэй холбоотой эрх зүйн баримт 
бичгийг эргэн харж, сайжруулах шаардлагатай байдаг. Мөн зээл, хадгаламжийн зах зээлд 
3 том банк ноѐрхож, олигополь шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба жижиг 
банкууд хоорондоо нэгдэн, нийлж дээрх банкуудтай өрсөлдөхүйц том банк бий болсноор 
зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүг бууруулах нь зүйтэй юм. 

Банкны өргөжилт (Banking consolidation)-ийн мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
үзүүлэх нөлөө 

Сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн зах зээлийн глобалчлал, хөрөнгө оруулалтын өсөлт болон 
технологийн дэвшлээс шалтгаалсан санхүүгийн байгууллагууд, түүн дотроо банкуудын  
нэгдэл олширч байна. Ялангуяа Азийн хямралын дараа Зүүн азийн зарим орнууд, түүн 
дотроо Солонгос, Вьетнам зэрэг орнуудад санхүүгийн зах зээлд ороцогчдын өрсөлдөөнийг 
идэвхижүүлэх, санхүүгийн зах зээлийн тогтворжуулах зорилгоор банкуудад бүтцийн 
өөрчлөлт хийн, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх байдал маш тод ажиглагдсан. Санхүүгийн 
байгууллагууд нэгдэн, нийлж хүчирхэгжих нь мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд эерэг, 
сөрөг нөлөөтэй байдаг. 

Мөнгөний бодлогын хүү, зээл болон банкны балансын сувгуудад голчлон нөлөөлдөг гэж 
үздэг (Хүснэгт 3.1).  Тухайлбал, монополь шинж чанартай том банкууд бий болсноор улс 
орны санхүүгийн зах зээлийн байдал, макро эдийн засгийн орчноос үл хамааран 
хадгаламжийн хүүг бага, зээлийн хүүг өндөр тогтоох сонирхол ажиглагддаг. Жишээ нь, 
бодлогын хүүний аливаа өөрчлөлтөд том банкууд монополь ашгаа хадгалах зорилгоор 
хангалттай хариу үйлдэл үзүүлдэггүй гэсэн үг юм. Үүний зэрэгцээ санхүүгийн 
байгууллагууд томорсноор дотоод болон гадаад зах зээлийн хоорондох хамаарал 
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3 том банкны бодитоор төлөгдсөн зээл, хадгаламжийн хүү

Эх ñурвалж: Орлого, зарлагын òайлан

Төвлөрөл нь өрсөлдөөнийг үлэмж хумьж, шударга бус байдлыг бий болгож, 
магадгүй сөрөг ч үр дагавар бас авчирч болохыг дээрхээс харж болохоор 
4 Д.Ган-Очир (2009) “Арилжааны банкуудын зээл болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс” 

судалгааны ажлаас дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Хүснэгт 3.1. Санхүүгийн байгууллагын өргөжилтийн мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
үзүүлэх нөлөөлөл

Санхүүгийн зах 
зээлийн хөгжил

Санхүүгийн зах 
зээлд гарах үр 

дагавар

Мөнгөний бодлогын 
дамжих сувгууд дээрх нөлөө

Хүүний суваг дээрх 
нөлөө

С а н х ү ү г и й н 
байгууллагуудын 
ө р г ө ж и л т 
болон нэгдэл

Зах зээлд оролцогч-
дын тоог бууруулс-
наар төвлөрөл нэмэг-
дэж, өрсөлдөөн 
буурдаг.

Том болон шинээр нэгдсэн 
банкууд эх үүсвэр татах 
боломж нэмэгддэг учир 
банкны зээлийн сувгийн 
нөлөөг сулруулдаг. Мөн том 
банкууд зээлийн эсдлийг 
илүү сайн удирддаг бөгөөд 
зээлдэгчээс шаардагдах 
барьцаа хөрөнгө буурч, 
улмаар мөнгөний бодлогын 
балансын сувгийг нөлөөг 
сулруулдаг. Харин тухайн 
орон нутгийн жижиг банкыг 
гадны том банк өөртөө 
нэгтгэсэн тохиолдолд орон 
нутгийн зээлдэгчдийн 
талаарх мэдээлэл хомс 
байдгаас шалтгаалан барьцаа 
хөрөнгийг нэмэгдүүлдэг 
бөгөөд энэ тохиолдолд 
балансын сувгийн нөлөө 
сайжирдаг. 

Зах зээлийн өрсөл-
дөөнийг нэмэгдүүлэх 
түвшинд банк 
т о м о р с н о о р 
хүүний сувгийн 
нөлөөг нэмэг-
дүүлэх боломжтой. 
Харин зах зээл хэт 
төвлөрсөнөөр банк 
хоорондын захын 
хөрвөх чадвар буурч 
хүүний сувгийн 
нөлөөг сулруулдаг.

Санал, зөвлөмж

Өнөөгийн банкны системийн хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх, тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлэхэд банкуудыг нэгтгэх, салбарын бүтцийн өөрчлөлт хийх 
асуудал үр ашигтай болж байна. Банкууд нэгдсэнээр өргөжилтийн үр 
өгөөж ажиглагдан, улмаар зээл хадгаламжийн хүү буурах боломжтой юм. 
Гэхдээ хэт төвлөрөл нь өрсөлдөөнийг үлэмж хумьж, шударга бус байдлыг бий 
болгодог сөрөг үр дагавартай. Иймд банкны бүтцийн өөрчлөлт болон нэгдлийг 
зах зээлийн өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ мөнгөний бодлогын 
хэрэгжилтэд аливаа сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй зах зээлийн зохистой төвлөрөл 
бий болгохоор хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Үүний зэрэгцээ банк томорсноор 
зах зээлд хэт монополь шинж чанартай оролцож, зах зээлийн өрсөлдөөнийг 
бууруулах эрсдэлтэй тул үүнтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг эргэн харж, 
сайжруулах шаардлагатай. 

Мөн зах зээлийн төвлөрөл болон хэт өргөжилтөөс шалтгаалан системийн эрсдэл 
нэмэгдсэнээр банк дампуурахад хэт эрсдэлтэй байх асуудлыг (toobigtofail) 
бий болгодог тул хяналт шалгалтыг давхар чангаруулах шаардлагатай. Дээрх 
эрсдэлээс сэргийлэхийн зэрэгцээ банкны системийн бүтцийн өөрчлөлт, нэгдлийг 
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байна. Иймд банкны өргөжилтийг өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ 
мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй зах зээлийн 
зохистой төвлөрлийг бий болгох нь зүйтэй юм. Үүний зэрэгцээ банк томорсноор 
зах зээлд хэт монополь шинж чанартай оролцож, зах зээлийн өрсөлдөөнийг 
бууруулах эрсдэлтэй тул үүнтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг эргэн харж, 
сайжруулах шаардлагатай байдаг. Мөн зээл, хадгаламжийн зах зээлд 3 том банк 
ноёрхож, олигополь шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба жижиг 
банкууд хоорондоо нэгдэн, нийлж дээрх банкуудтай өрсөлдөхүйц том банк бий 
болсноор зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүг бууруулах нь зүйтэй 
юм.

Банкны өргөжилт (Banking consolidation)ийн мөнгөний бодлогын 
хэрэгжилтэд үзүүлэх нөлөө

Сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн зах зээлийн глобалчлал, хөрөнгө оруулалтын 
өсөлт болон технологийн дэвшлээс шалтгаалсан санхүүгийн байгууллагууд, түүн 
дотроо банкуудын нэгдэл олширч байна. Ялангуяа Азийн хямралын дараа Зүүн 
Азийн зарим орнууд, түүн дотроо Солонгос, Вьетнам зэрэг орнуудад санхүүгийн 
зах зээлд оролцогчдын өрсөлдөөнийг идэвхжүүлэх, санхүүгийн зах зээлийн 
тогтворжуулах зорилгоор банкуудад бүтцийн өөрчлөлт хийн, үйл ажиллагааг 
нь өргөжүүлэх байдал маш тод ажиглагдсан. Санхүүгийн байгууллагууд нэгдэн, 
нийлж хүчирхэгжих нь мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд эерэг, сөрөг нөлөөтэй 
байдаг.

Мөнгөний бодлогын хүү, зээл болон банкны балансын сувгуудад голчлон 
нөлөөлдөг гэж үздэг (Хүснэгт 3.1). Тухайлбал, монополь шинж чанартай том 
банкууд бий болсноор улс орны санхүүгийн зах зээлийн байдал, макро эдийн 
засгийн орчноос үл хамааран хадгаламжийн хүүг бага, зээлийн хүүг өндөр 
тогтоох сонирхол ажиглагддаг. Жишээ нь, бодлогын хүүний аливаа өөрчлөлтөд 
том банкууд монополь ашгаа хадгалах зорилгоор хангалттай хариу үйлдэл 
үзүүлдэггүй гэсэн үг юм. Үүний зэрэгцээ санхүүгийн байгууллагууд томорсноор 
дотоод болон гадаад зах зээлийн хоорондох хамаарал нэмэгддэг бөгөөд энэ 
нь гадаад эдийн засгийн аливаа шокын дотоод эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
нэмэгдүүлдэг.

Ингэснээр дотоодын зах зээл дэх тодорхой бус байдлыг нэмэгдүүлж, системийн 
эрсдэлийг өсгөн, мөнгөний бодлогын аливаа шийдвэрт санхүүгийн зах зээлийн 
үзүүлэх хариу үйлдлийн тодорхой бус байдлыг нэмэгдүүлдэг байна. Гэсэн 
хэдий ч том банкууд эрсдэлээ сайн удирддаг бөгөөд энэ нь аливаа сөрөг шокоос 
шалтгаалсан эрсдэлийг шингээх чадвар нь сайжирдаг сайн талтай.
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Хүснэгт 3.1. Санхүүгийн байгууллагын өргөжилтийн мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
үзүүлэх нөлөөлөл

Санхүүгийн зах 
зээлийн хөгжил

Санхүүгийн зах 
зээлд гарах үр 

дагавар

Мөнгөний бодлогын 
дамжих сувгууд дээрх нөлөө

Хүүний суваг дээрх 
нөлөө

С а н х ү ү г и й н 
байгууллагуудын 
ө р г ө ж и л т 
болон нэгдэл

Зах зээлд оролцогч-
дын тоог бууруулс-
наар төвлөрөл нэмэг-
дэж, өрсөлдөөн 
буурдаг.

Том болон шинээр нэгдсэн 
банкууд эх үүсвэр татах 
боломж нэмэгддэг учир 
банкны зээлийн сувгийн 
нөлөөг сулруулдаг. Мөн том 
банкууд зээлийн эсдлийг 
илүү сайн удирддаг бөгөөд 
зээлдэгчээс шаардагдах 
барьцаа хөрөнгө буурч, 
улмаар мөнгөний бодлогын 
балансын сувгийг нөлөөг 
сулруулдаг. Харин тухайн 
орон нутгийн жижиг банкыг 
гадны том банк өөртөө 
нэгтгэсэн тохиолдолд орон 
нутгийн зээлдэгчдийн 
талаарх мэдээлэл хомс 
байдгаас шалтгаалан барьцаа 
хөрөнгийг нэмэгдүүлдэг 
бөгөөд энэ тохиолдолд 
балансын сувгийн нөлөө 
сайжирдаг. 

Зах зээлийн өрсөл-
дөөнийг нэмэгдүүлэх 
түвшинд банк 
т о м о р с н о о р 
хүүний сувгийн 
нөлөөг нэмэг-
дүүлэх боломжтой. 
Харин зах зээл хэт 
төвлөрсөнөөр банк 
хоорондын захын 
хөрвөх чадвар буурч 
хүүний сувгийн 
нөлөөг сулруулдаг.

Санал, зөвлөмж

Өнөөгийн банкны системийн хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх, тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлэхэд банкуудыг нэгтгэх, салбарын бүтцийн өөрчлөлт хийх 
асуудал үр ашигтай болж байна. Банкууд нэгдсэнээр өргөжилтийн үр 
өгөөж ажиглагдан, улмаар зээл хадгаламжийн хүү буурах боломжтой юм. 
Гэхдээ хэт төвлөрөл нь өрсөлдөөнийг үлэмж хумьж, шударга бус байдлыг бий 
болгодог сөрөг үр дагавартай. Иймд банкны бүтцийн өөрчлөлт болон нэгдлийг 
зах зээлийн өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ мөнгөний бодлогын 
хэрэгжилтэд аливаа сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй зах зээлийн зохистой төвлөрөл 
бий болгохоор хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Үүний зэрэгцээ банк томорсноор 
зах зээлд хэт монополь шинж чанартай оролцож, зах зээлийн өрсөлдөөнийг 
бууруулах эрсдэлтэй тул үүнтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг эргэн харж, 
сайжруулах шаардлагатай. 

Мөн зах зээлийн төвлөрөл болон хэт өргөжилтөөс шалтгаалан системийн эрсдэл 
нэмэгдсэнээр банк дампуурахад хэт эрсдэлтэй байх асуудлыг (toobigtofail) 
бий болгодог тул хяналт шалгалтыг давхар чангаруулах шаардлагатай. Дээрх 
эрсдэлээс сэргийлэхийн зэрэгцээ банкны системийн бүтцийн өөрчлөлт, нэгдлийг 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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худалдааны зах зээлд олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн зэргээр зээлийн 
технологийг сайжруулсан (De Haas and Naaborg, 2005).

Бодлого боловсруулагчид банкны салбарын либералчлалыг хийхдээ зөвхөн 
гадаадын банк орж ирэх эсэх талаар шийд гаргаад зогсохгүй, түүнчлэн гадаадын 
банкны дотоодын зах зээлд нэвтрэх хэлбэрийн талаар шийдэх хэрэгтэй болдог. 
Гадаадын банк нь шинээр банк байгуулан хөрөнгө оруулалт хийх замаар эсвэл 
дотоодын банкийг худалдан авах замаар дотоодын банкны салбарт нэвтрэх 
боломжтой. Гэхдээ гадаадын шинээр байгуулагдсан банк нь дотоодын банкийг 
худалдан авах замаар байгуулагдсан гадаадын банктай харьцуулахад илүү ашиг 
олж, үр ашигтай байдаг гэдгийг судалгаагаар харуулсан (Martinez Peria and Mody, 
2004, Majnoni et al., 2003).

Дотоодын банк нь харилцагчдын талаар хувийн мэдээлэлтэй байдгаараа давуу 
талтай бол гадаадын банкууд нь илүү сайн үнэлгээ хийх чадвартай байдаг байна. 
Нэгэнт зах зээлд гадаадын банк орсны дараа хуучин болон шинэ пүүсүүдийн 
зээлжих чадварын талаарх мэдээлэл дотоод, гадаадын банкуудад жигд тархдаг. 
Өнгөрсөн хугацаанд нэгэнт харилцаа тогтоочихсон байсан пүүсүүдийнхээ 
мэдээлэлд дотоодын банк хандах боломжтой байдаг нь дотоодын банкинд эдгээр 
хуучин пүүсүүдийнхээ зээлжих чадварын талаарх мэдээллийн давуу талыг 
олгодог. Хөгжиж буй орны хувьд, гадаадын банкууд илүү өндөр технологитой 
байдгаас дотоодын банкуудаас сайн үнэлгээ хийх чадвартай байдаг. Иймд 
гадаадын банк нь зээл хүсч буй шинэ пүүсийн талаар зээлийн үнэлгээнийхээ 
дагуу илүү сайн мэдээллийг авдаг. Энэхүү шинэ зээлдэгчийн мэдээллийн давуу 
тал нь шинэ зээлдэгчдэд гадаадын банк дотоодын банкнаас бага зээлийн хүү 
санал болгох боломжийг олгодог. Мөн түүнчлэн шинэ зээлдэгчдийн үнэлгээ 
нь илүү нарийн хийгддэгээс гадаадын банкийг эхний удаа зээл авч байгаа 
пүүсүүдээс авах шимтгэлээ бууруулах боломжийг бий болгодог. Үүний үр дүнд 
гадаадын банк орж ирснээр тухайн оронд шинээр олгогдож буй зээлийн дундаж 
хүү буурдаг.

Гэхдээ энэхүү эерэг үр дүн нь гадаадын банкны зах зээлд нэвтэрсэн хэлбэрээс 
шалтгаална. Учир нь дотоодын банкийг худалдан авсан гадаадын банк нь 
харилцагч пүүсүүдийнхээ чанарын талаарх мэдээллийг багтаасан зээлийн 
багцыг бас шилжүүлэн авдгаас мэдээллийн давуу талтай болж, зээл гаргах 
өрсөлдөөнд хүүгээ бууруулах сонирхол гадаадын шинээр байгуулагдсан 
банктай харьцуулахад бага байдаг. Түүнчлэн Claeys and Hainz (2006) эмпирик 
судалгаагаар гадаадын шинэ банкуудын зах зээлд эзлэх хувь гадаадын худалдаж 
авсан банкуудынхаас их байх тусам дотоодын банкны зээлийн дундаж хүү илүү 
ихээр буурч байгааг харуулсан байна.
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амжилттай хэрэгжүүлэхэд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Үүнд:
•	 Банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх.
•	 Нэг өмчлөлтэй банкуудыг нэгтгэх, нийлүүлэх байдлаар томсгох.
•	 Банкны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх (Сайн засаглалыг бий болгох). 
•	 Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх. 
•	 Хадгаламж эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулах үүднээс гадны урт 

хугацаатай хөрөнгө оруулалтыг татах. 
•	 Төв банкны хяналт шалгалтыг сайжруулах.
•	 Боловсон хүчнийг бэхжүүлэх.
•	 Төлбөр тооцооны системийг боловсронгуй болгох.
•	 Банкны үр ашигтай үйл ажиллагаатай холбогдох зарим хууль, журмын 

хэрэгжилтийг сайжруулах (тухайлбал, банкны холбогдогч этгээдийн 
үүрэг хариуцлагыг нарийн тодорхойлох, түүнийг нарийн хуульчлах).

Зарим орнуудад иргэд банк, санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх 
санал гомдлоо Төв банкны ерөнхийлөгчид цахим хэлбэрээр илгээдэг бөгөөд энэ 
туршлагыг өөрийн орондоо нэвтрүүлэх.

3.2 Банкны салбарт гадаадын банк нэвтэрснээр зээлийн хүүнд үзүүлэх нөлөө

Олон улсын туршлага

Зээлийн хүүг бууруулахад дотоодын зээлийн зах зээл дээр гадаадын банкууд 
орж ирэх нь эергээр нөлөөлдөг гэдгийг олон эмпирик ажил нотолсон байна5. 
Ийм эерэг нөлөө байсаар байтал зарим хөгжиж буй орнууд гадаадын банкуудыг 
зах зээл рүүгээ оруулахаас эмээдэг нь банкны салбарыг либералчлахдаа бодлого 
боловсруулагчид банкны секторт гадаадын банкны орж ирэхэд бий болох эерэг, 
сөрөг үр дагаврыг харьцуулан шинжилдэгтэй холбоотой. Нэг талаас, гадаадын 
банкууд технологийн давуу талтай байдгаас зээлдэгчдийн сайныг нь шилж зээл 
олгож, дотоодын банкууд муу зээлтэй багцтай үлдэнэ гэж санаа зовдог. Нөгөө 
талаас, гадаадын банкуудын илүү сайн технологиос суралцах, дам нөлөөгөөр 
дамжин дотоодын банкны зах зээл сайжрах боломжтой. Мөн банкны салбарын 
өрсөлдөөн идэвхжсэнээр зээлийн хүү бууран дотоодын эдийн засагт эерэг 
нөлөөтэй.

Хөгжиж буй орнуудад гадаадын банк нь дотоодын банкнаас илүү ашиг 
олохоор	 (profitable)	 мөн	 үр	 ашигтай	 (efficient)	 байдаг.	 Иймд	 дотоодын	 зах	
зээлд гадаадын банкууд орж ирснээр зээлжих чадвартай пүүсийн зээл авах 
боломжийг нэмэгдүүлдэг. Тухайлбал Зүүн Европт гадаадын банкууд орж ирснээр 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд болон жижиглэнгийн 

5 Тухайлбал Claeys and Hainz (2006) нь Зүүн Европын улсуудын хувьд нийт зээлд гадаадын банкуудын хувь 
их байс тусам дундаж зээлийн хүү буурдагыг эмперик судалгаагаар харуулсан байна. 
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худалдааны зах зээлд олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн зэргээр зээлийн 
технологийг сайжруулсан (De Haas and Naaborg, 2005).

Бодлого боловсруулагчид банкны салбарын либералчлалыг хийхдээ зөвхөн 
гадаадын банк орж ирэх эсэх талаар шийд гаргаад зогсохгүй, түүнчлэн гадаадын 
банкны дотоодын зах зээлд нэвтрэх хэлбэрийн талаар шийдэх хэрэгтэй болдог. 
Гадаадын банк нь шинээр банк байгуулан хөрөнгө оруулалт хийх замаар эсвэл 
дотоодын банкийг худалдан авах замаар дотоодын банкны салбарт нэвтрэх 
боломжтой. Гэхдээ гадаадын шинээр байгуулагдсан банк нь дотоодын банкийг 
худалдан авах замаар байгуулагдсан гадаадын банктай харьцуулахад илүү ашиг 
олж, үр ашигтай байдаг гэдгийг судалгаагаар харуулсан (Martinez Peria and Mody, 
2004, Majnoni et al., 2003).

Дотоодын банк нь харилцагчдын талаар хувийн мэдээлэлтэй байдгаараа давуу 
талтай бол гадаадын банкууд нь илүү сайн үнэлгээ хийх чадвартай байдаг байна. 
Нэгэнт зах зээлд гадаадын банк орсны дараа хуучин болон шинэ пүүсүүдийн 
зээлжих чадварын талаарх мэдээлэл дотоод, гадаадын банкуудад жигд тархдаг. 
Өнгөрсөн хугацаанд нэгэнт харилцаа тогтоочихсон байсан пүүсүүдийнхээ 
мэдээлэлд дотоодын банк хандах боломжтой байдаг нь дотоодын банкинд эдгээр 
хуучин пүүсүүдийнхээ зээлжих чадварын талаарх мэдээллийн давуу талыг 
олгодог. Хөгжиж буй орны хувьд, гадаадын банкууд илүү өндөр технологитой 
байдгаас дотоодын банкуудаас сайн үнэлгээ хийх чадвартай байдаг. Иймд 
гадаадын банк нь зээл хүсч буй шинэ пүүсийн талаар зээлийн үнэлгээнийхээ 
дагуу илүү сайн мэдээллийг авдаг. Энэхүү шинэ зээлдэгчийн мэдээллийн давуу 
тал нь шинэ зээлдэгчдэд гадаадын банк дотоодын банкнаас бага зээлийн хүү 
санал болгох боломжийг олгодог. Мөн түүнчлэн шинэ зээлдэгчдийн үнэлгээ 
нь илүү нарийн хийгддэгээс гадаадын банкийг эхний удаа зээл авч байгаа 
пүүсүүдээс авах шимтгэлээ бууруулах боломжийг бий болгодог. Үүний үр дүнд 
гадаадын банк орж ирснээр тухайн оронд шинээр олгогдож буй зээлийн дундаж 
хүү буурдаг.

Гэхдээ энэхүү эерэг үр дүн нь гадаадын банкны зах зээлд нэвтэрсэн хэлбэрээс 
шалтгаална. Учир нь дотоодын банкийг худалдан авсан гадаадын банк нь 
харилцагч пүүсүүдийнхээ чанарын талаарх мэдээллийг багтаасан зээлийн 
багцыг бас шилжүүлэн авдгаас мэдээллийн давуу талтай болж, зээл гаргах 
өрсөлдөөнд хүүгээ бууруулах сонирхол гадаадын шинээр байгуулагдсан 
банктай харьцуулахад бага байдаг. Түүнчлэн Claeys and Hainz (2006) эмпирик 
судалгаагаар гадаадын шинэ банкуудын зах зээлд эзлэх хувь гадаадын худалдаж 
авсан банкуудынхаас их байх тусам дотоодын банкны зээлийн дундаж хүү илүү 
ихээр буурч байгааг харуулсан байна.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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банк хоорондын захаас татсан эх үүсвэр 85-100 тэрбум төгрөг, нийт татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 2-2.5 хувьд хэлбэлзэж байгаа нь банк хоорондын зах 
идэвхжихгүй байгааг харуулж байна.

Зураг 3.5. Банк хоорондын зах, мөнгөний захын хэрэгслээр татсан эх үүсвэрийн нийт пассивт 
эзлэх хувь

Банк хоорондын захаас татсан банкуудын богино хугацаат эх үүсвэрийн хэмжээ 2006 
оноос 80 гаруй тэрбум төгрөгөөр өсч, 2008 оны эхээр 100 тэрбум төгрөгт буюу нийт татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 3 хувьд хүрсэн. 2009 онд банк хоорондын захаас татсан эх үүсвэр 
85-100 тэрбум төгрөг, нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 2-2.5 хувьд хэлбэлзэж байгаа нь 
банк хоорондын зах идэвхжихгүй байгааг харуулж байна. 

Зураг 3.5. Банк хоорондын зах, мөнгөний захын хэрэгслээр татсан эх үүсвэрийн нийт пассивт эзлэх 
хувь 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Банк хоорондын зах /мөнгөний зах/-ын хөгжил нь Төв банкны мөнгөний бодлогын 
шилжих механизмын хүүний сувгийн нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлдэг. Санхүүгийн зах 
зээл, мөнгөний зах өндөр хөгжсөн орнуудад иргэд, компани, банк, хөрөнгө оруулагчид 
зэрэг эдийн засгийн агентууд мөнгөний зах дээрээс богино хугацааны эх үүсвэр татаж, 
мөнгөн хөрөнгийн урсгалын зөрүүгээ нөхөх нь үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх түгээмэл 
хэрэгсэл юм. Харин мөнгөн хөрөнгийн илүүдэл нөөцтэй хөрөнгө оруулагчид уг зах 
дээрээс богино хугацаат өрийн бичиг худалдаж аван хөрөнгийн портфейлээ өөрчилж, 
хөрөнгийн өгөөжөө нэмэгдүүлдэг. Банк хоорондын зах /мөнгөний зах/ хөгжиж эдийн 
засгийн агентууд ийм байдлаар ажиллах нь Төв банкны мөнгөний бодлогын чиглэл 
/stance/ өөрчлөгдөх үеийн орлогын болон баялгийн нөлөөг нэмэгдүүлж, мөнгөний 
бодлогын нөлөөлөх чадварыг сайжруулдаг. 

Манай улсын банк хоорондын захын6 хөгжлийн сул дорой байдал нь дараах байдлаар 
зээлийн хүүд нөлөөлж байна. Үүнд: 

Активын өгөөжийн бага түвшин. Банк хоорондын зах дээрээс богино хугацаанд эх үүсвэр 
олох санхүүгийн хэрэгслүүд түгээмэл биш хэрэглэгддэг, илүүдэл нөөцөө байршуулах 
                                                 
6 Банк хоорондын зах гэдэгт төгрөгийн болон гадаад валютын банк хоорондын захыг бүхэлд нь ойлгоно. 
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Банк хоорондын зах болон мөнгөний захын хэрэгслээр татсан эх үүсвэрийн нийт пассивт 
эзлэх хувь 

Эх ñурвалж: Монголбанк

Банк хоорондын зах (мөнгөний зах)-ын хөгжил нь Төв банкны мөнгөний 
бодлогын шилжих механизмын хүүний сувгийн нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлдэг. 
Санхүүгийн зах зээл, мөнгөний зах өндөр хөгжсөн орнуудад иргэд, компани, 
банк, хөрөнгө оруулагчид зэрэг эдийн засгийн агентууд мөнгөний зах дээрээс 
богино хугацааны эх үүсвэр татаж, мөнгөн хөрөнгийн урсгалын зөрүүгээ 
нөхөх нь үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх түгээмэл хэрэгсэл юм. Харин мөнгөн 
хөрөнгийн илүүдэл нөөцтэй хөрөнгө оруулагчид уг зах дээрээс богино хугацаат 
өрийн бичиг худалдаж аван хөрөнгийн портфейлээ өөрчилж, хөрөнгийн 
өгөөжөө нэмэгдүүлдэг. Банк хоорондын зах (мөнгөний зах) хөгжиж эдийн 
засгийн агентууд ийм байдлаар ажиллах нь Төв банкны мөнгөний бодлогын 
чиглэл (stance) өөрчлөгдөх үеийн орлогын болон баялгийн нөлөөг нэмэгдүүлж, 
мөнгөний бодлогын нөлөөлөх чадварыг сайжруулдаг.

Манай улсын банк хоорондын захын6 хөгжлийн сул дорой байдал нь дараах 
байдлаар зээлийн хүүд нөлөөлж байна. Үүнд:

Акòивын өгөөжийн бага ò¿вшин. Банк хоорондын зах дээрээс богино хугацаанд 
эх үүсвэр олох санхүүгийн хэрэгслүүд түгээмэл биш хэрэглэгддэг, илүүдэл 
нөөцөө байршуулах хөрвөх чадвар өндөртэй бонд, үнэт цаас гэх мэт санхүүгийн 
активууд байхгүй байгаа нь банкууд их хэмжээний илүүдэл нөөцийг бэлэн 
мөнгө хэлбэрээр барьж байна. Энэ нь банкуудын алдагдсан боломжийн зардлыг 
нэмэгдүүлснээр өгөөж өгдөг үндсэн актив болох зээлийн хүүг өндөр түвшинд 
тогтох нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

6 Банк хоорондын зах гэдэгт төгрөгийн болон гадаад валютын банк хоорондын захыг бүхэлд нь ойлгоно.
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Монголын банкны салбар дахь гадаадын банк

Одоогийн байдлаар Монголын банкны салбарт гадаадын шинээр байгуулагдсан 
банк байхгүй бөгөөд дотоодын банкийг худалдаж авсан гадаадын 100 хувийн 
эзэмшилтэй 2 банк байна. Мөн нийт эзэмшлийнх нь 50-иас дээш хувийг 
гадаадын харьяат эзэмшиж буй 3 банк байна. Гадаадын эзэмшилтэй хоёр банкны 
олгосон зээлийн хэмжээ нь маш бага, мөн үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулаагүй 
байна. Харин гадаадын эзэмшил нь 60 хувиас дээш 2 банкны хувьд зээлийн үйл 
ажиллагаагаа эрчимтэй явуулж байгаа бөгөөд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд 
зориулсан зээл болон хэрэглээний зээлийг түлхүү олгож байна. 

Цаашид авах арга хэмжээ

Банкны салбарт гадаадын банк шинээр үйл ажиллагаа явуулах нь гадаадын 
хөрөнгө оруулагчид дотоодын банкийг худалдан авахаас илүүгээр өрсөлдөөнийг 
нэмэгдүүлж, улмаар зээлийн хүүний бууралтад хурдан хугацаанд эергээр 
нөлөөлөх боломжтойг өмнө дурдсан. Иймд зээлийн хүүг бууруулахад олон 
улсын хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн гадаадын нэр хүнд бүхий банкны салбарыг 
дотоодын зах зээлд оруулахыг дэмжих хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд 
чиглэгдсэн ажлыг Монголбанкнаас зохион байгуулж ажиллах шаардлагатай 
байна. Ингэхдээ дараах зүйлсийг анхаарах шаардлагатай. Үүнд: 

•	 Гадаадын банк дотоодоос татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг эрсдэлд 
оруулахгүй байхаар хууль эрх зүйн актад тусгах, 

•	 Зах зээлд хэт ашиг хонжоо хайсан мөнгө орж ирэхээс сэргийлсэн 
хязгаарлалтуудыг хууль эрх зүйн актуудад тусгах, 

•	 Гадаадын банкны орж ирэх үйл ажиллагаа банкны салбарын тогтвортой 
байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх.

3.3 Банк хоорондын захын хөгжил

Санхүүгийн зах зээл өндөр хөгжсөн улс орнуудад мөнгөний зах, банк хоорондын 
зах, хөрөнгийн зах нь тус тусдаа бие даан хөгжсөн байдаг. Мөнгөний зах дээр ЗГ, 
том корпораци, санхүүгийн байгууллагуудын 1 жил хүртэл хугацаатай гаргасан, 
маш бага эрсдэлтэй, хөрвөх чадвар өндөртэй харьцангуй өгөөж багатай богино 
хугацаат өрийн бичиг арилжаалагддаг. Харин манай улсын хувьд зөвхөн банк 
хоорондын зах л ажиллаж байна.

Банк хоорондын захын хөгжлийн сул дорой байдал зээлийн хүүд нөлөөлөх нь

Банк хоорондын захаас татсан банкуудын богино хугацаат эх үүсвэрийн 
хэмжээ 2006 оноос 80 гаруй тэрбум төгрөгөөр өсч, 2008 оны эхээр 100 тэрбум 
төгрөгт буюу нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 3 хувьд хүрсэн. 2009 онд 
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банк хоорондын захаас татсан эх үүсвэр 85-100 тэрбум төгрөг, нийт татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 2-2.5 хувьд хэлбэлзэж байгаа нь банк хоорондын зах 
идэвхжихгүй байгааг харуулж байна.

Зураг 3.5. Банк хоорондын зах, мөнгөний захын хэрэгслээр татсан эх үүсвэрийн нийт пассивт 
эзлэх хувь

Банк хоорондын захаас татсан банкуудын богино хугацаат эх үүсвэрийн хэмжээ 2006 
оноос 80 гаруй тэрбум төгрөгөөр өсч, 2008 оны эхээр 100 тэрбум төгрөгт буюу нийт татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 3 хувьд хүрсэн. 2009 онд банк хоорондын захаас татсан эх үүсвэр 
85-100 тэрбум төгрөг, нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 2-2.5 хувьд хэлбэлзэж байгаа нь 
банк хоорондын зах идэвхжихгүй байгааг харуулж байна. 

Зураг 3.5. Банк хоорондын зах, мөнгөний захын хэрэгслээр татсан эх үүсвэрийн нийт пассивт эзлэх 
хувь 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Банк хоорондын зах /мөнгөний зах/-ын хөгжил нь Төв банкны мөнгөний бодлогын 
шилжих механизмын хүүний сувгийн нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлдэг. Санхүүгийн зах 
зээл, мөнгөний зах өндөр хөгжсөн орнуудад иргэд, компани, банк, хөрөнгө оруулагчид 
зэрэг эдийн засгийн агентууд мөнгөний зах дээрээс богино хугацааны эх үүсвэр татаж, 
мөнгөн хөрөнгийн урсгалын зөрүүгээ нөхөх нь үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх түгээмэл 
хэрэгсэл юм. Харин мөнгөн хөрөнгийн илүүдэл нөөцтэй хөрөнгө оруулагчид уг зах 
дээрээс богино хугацаат өрийн бичиг худалдаж аван хөрөнгийн портфейлээ өөрчилж, 
хөрөнгийн өгөөжөө нэмэгдүүлдэг. Банк хоорондын зах /мөнгөний зах/ хөгжиж эдийн 
засгийн агентууд ийм байдлаар ажиллах нь Төв банкны мөнгөний бодлогын чиглэл 
/stance/ өөрчлөгдөх үеийн орлогын болон баялгийн нөлөөг нэмэгдүүлж, мөнгөний 
бодлогын нөлөөлөх чадварыг сайжруулдаг. 

Манай улсын банк хоорондын захын6 хөгжлийн сул дорой байдал нь дараах байдлаар 
зээлийн хүүд нөлөөлж байна. Үүнд: 

Активын өгөөжийн бага түвшин. Банк хоорондын зах дээрээс богино хугацаанд эх үүсвэр 
олох санхүүгийн хэрэгслүүд түгээмэл биш хэрэглэгддэг, илүүдэл нөөцөө байршуулах 
                                                 
6 Банк хоорондын зах гэдэгт төгрөгийн болон гадаад валютын банк хоорондын захыг бүхэлд нь ойлгоно. 
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Эх ñурвалж: Монголбанк

Банк хоорондын зах (мөнгөний зах)-ын хөгжил нь Төв банкны мөнгөний 
бодлогын шилжих механизмын хүүний сувгийн нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлдэг. 
Санхүүгийн зах зээл, мөнгөний зах өндөр хөгжсөн орнуудад иргэд, компани, 
банк, хөрөнгө оруулагчид зэрэг эдийн засгийн агентууд мөнгөний зах дээрээс 
богино хугацааны эх үүсвэр татаж, мөнгөн хөрөнгийн урсгалын зөрүүгээ 
нөхөх нь үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх түгээмэл хэрэгсэл юм. Харин мөнгөн 
хөрөнгийн илүүдэл нөөцтэй хөрөнгө оруулагчид уг зах дээрээс богино хугацаат 
өрийн бичиг худалдаж аван хөрөнгийн портфейлээ өөрчилж, хөрөнгийн 
өгөөжөө нэмэгдүүлдэг. Банк хоорондын зах (мөнгөний зах) хөгжиж эдийн 
засгийн агентууд ийм байдлаар ажиллах нь Төв банкны мөнгөний бодлогын 
чиглэл (stance) өөрчлөгдөх үеийн орлогын болон баялгийн нөлөөг нэмэгдүүлж, 
мөнгөний бодлогын нөлөөлөх чадварыг сайжруулдаг.

Манай улсын банк хоорондын захын6 хөгжлийн сул дорой байдал нь дараах 
байдлаар зээлийн хүүд нөлөөлж байна. Үүнд:

Акòивын өгөөжийн бага ò¿вшин. Банк хоорондын зах дээрээс богино хугацаанд 
эх үүсвэр олох санхүүгийн хэрэгслүүд түгээмэл биш хэрэглэгддэг, илүүдэл 
нөөцөө байршуулах хөрвөх чадвар өндөртэй бонд, үнэт цаас гэх мэт санхүүгийн 
активууд байхгүй байгаа нь банкууд их хэмжээний илүүдэл нөөцийг бэлэн 
мөнгө хэлбэрээр барьж байна. Энэ нь банкуудын алдагдсан боломжийн зардлыг 
нэмэгдүүлснээр өгөөж өгдөг үндсэн актив болох зээлийн хүүг өндөр түвшинд 
тогтох нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

6 Банк хоорондын зах гэдэгт төгрөгийн болон гадаад валютын банк хоорондын захыг бүхэлд нь ойлгоно.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Õýлцýл хийхýä ашиглагäах жишиг (benchmark) х¿¿ байхг¿й. Манай улсад ЗГ-ын 
үнэт цаасыг зөвхөн төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор гаргаж байгаа нь өрийн 
зах зээл (debt market) хөгжих, улмаар банк хоорондын захын (мөнгөний захын) 
төгрөгийн өгөөжийн муруй бий болох нөхцөл бүрдэхгүй байна. Энэ нь форвард 
зах хөгжих боломжийг хязгаарлаж байна. 

Барьцаа хөрөнгийн хомñäол. Банк хоорондын зах дээр харьцангуй урт хугацаатай 
(3 сараас 1 жил хүртэл) хэлцэл хийхэд барьцаа болж ашиглагдах ЗГ-ын үнэт цаас 
байхгүй байна. Банк хоорондын зах дээр ашиглагдах харьцангуй урт хугацаат 
үнэт цаас ЗГ гаргахгүй бол 4 долоо хоног (1 сар), 28 долоо хоног (6 сар), 56 долоо 
хоног (1 жил)-ийн хугацаатай ТБҮЦ гаргаж арилжаалах шаардлагатай байна.

Õарилцагчийн ýрñäýл (counterparty risk) өнäөр. Мөнгөний захыг банк хоорондын 
захаар тодорхойлж байгаа манай улсын хувьд харилцагчийн эрсдэл нь 
банкуудын эрсдэлээр тодорхойлогдоно. Томоохон банкуудын хувьд хэлцэл хийх 
боломжтой банкуудын жагсаалтыг гаргасан байдаг нь банк хоорондын зах дээр 
харилцагчийн эрсдэл ямар өндөр байдгийг харуулж байна. Захад оролцогчдын 
хувьд харилцагч банкны талаарх үнэн зөв, бодит мэдээлэл байхгүй байгаа нь 
хэлцлийн үнийг өсгөх, судлах шаардлагын үүднээс хэлцлийн хурдан шуурхай 
байдлыг алдагдуулж, үр ашгийг бууруулах зэргээр захын хөгжлийг удаашруулж 
байна.

Банк хоорондын захыг хөгжүүлэхэд хийгдэх шаардлагатай ажил

Мөнгөний зах болон банк хоорондын захыг хөгжүүлэхийн тулд дараах зүйлсийг 
эхний ээлжид хийх шаардлагатай байна. Үүнд:

•	 Арилжаа хийх, мэдээлэл авах, түгээх програм хангамжийг боловсронгуй 
болгох.

•	 Банкууд зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдээ хэрхэн хангаж 
байгаа талаар нийтэд мэдээлдэг болох замаар банк хоорондын зах дээрх 
харилцагчийн эрсдэлийг бууруулах,

•	 Банк хоорондын зах дээр хүүний болон валютын форвард, своп 
хэрэгслүүд нэвтрүүлэхэд шаардагдах жишиг хүү болох өгөөжийн муруйг 
бий болгох. Үүний тулд ЗГ-аас урт болон богино хугацаат бондыг гаргах,

•	 Шаардлагатай бол банк хоорондын захын арилжааны тайланг 
боловсронгуй болгож, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах,

•	 Банкны сургалтын төвөөс санхүүгийн зах зээлийн хэрэгслүүдийн талаар 
банкууд болон аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгуулах зэрэг 
ажлуудыг нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай байна.
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Эрñäýлийí ¿íý өíäөр (risk premium). Банк хоорондын зах дээр эрсдэлийг удирдах 
forward, futures, option гэм мэт эрсдэлийн удирдлагын гэрээнүүд хийгдэж, 
ашиглагдахгүй байгаа нь зээлийн хүүд шингэж буй эрсдэлийн үнийг (risk 
premium) нэмэгдүүлж байна.

Банк хоорондын захын хөгжилд нөлөөлж буй хүчин зүйлс

Дэлхий нийтэд банк хоорондын зах (мөнгөний зах) дээрээс банк, санхүүгийн 
болон бусад томоохон байгууллагууд нь хамгийн бага зардалтайгаар, хамгийн 
түргэн хугацаанд богино хугацааны эх үүсвэр олдог. Манай улсын банк 
хоорондын захын хөгжил сул дорой байгаа нь дараах хүчин зүйлстэй холбоотой 
байна. Тухайлбал:

Мөíãөíий зах äýýр ашиãлаãääаã ò¿ãýýмýл хýрýãñл¿¿ä маíай баíк хоороíäыí 
зах äýýр íýвòрýýã¿й байíа. Санхүүгийн систем өндөр үр ашигтай ажилладаг 
хөгжингүй орнуудад ЗГ-ын богино хугацаат үнэт цаас, Хадгаламжийн сертификат, 
Commercial paper, Banker’s acceptance, Eurodollars, репо зэрэг хэрэгслүүд мөнгөний 
зах дээр хамгийн түгээмэл ашиглагддаг. Эрсдэл багатай, богино хугацаатай, 
хөрвөх чадвар өндөртэй эдгээр хэрэгслүүд нь захад оролцогчдын активын 
өгөөжийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй богино хугацаанд, зардал багатайгаар богино 
хугацааны эх үүсвэр татах боломжийг бүрдүүлдэг. Манай улсын хувьд эдгээр 
хэрэгслүүдээс нэг нь ч банк хоорондын зах дээр нэвтрүүлээгүй бөгөөд ЗГ-ын 
богино хугацаат үнэт цаасны үүргийг ТБҮЦ гүйцэтгэж байна. Арилжааны 16 
банкнаас зөвхөн ХААН, Капитал банкууд хадгаламжийн сертификат гаргасан ч 
түгээмэл ашиглагдах санхүүгийн бүтээгдэхүүн болж чадаагүй.

Мөíãөíий захаä оролцоãчиä хязãаарлаãäмал. Өнөөгийн байдлаар манай мөнгөний 
захыг зөвхөн банкууд оролцдог банк хоорондын зах тодорхойлж байгаа тул 
хөрөнгө оруулалтын сангууд, том компаниуд, бусад санхүүгийн байгууллагууд 
богино хугацаат өрийн бичиг гаргаж арилжаалах замаар богино хугацаат эх 
үүсвэр татах, хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй байгаа нь цаашдын мөнгөний 
захын хөгжилд сөргөөр нөлөөлж байна.

Мýäлýã, òуршлаãа баãа. Манай улсын банк, санхүүгийн байгууллагууд, Засгийн 
газар, томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд мөнгөний захад хөрөнгө оруулалт хийх, 
захаас богино хугацааны эх үүсвэр татах туршлага, мэдлэг хомс байна.

Мөíãөíий захыí хýрýãñл¿¿ä íýвòýрñýí хýäий ч òýäãýýр хýрýãñл¿¿äийã 
арилжаалах зах зýýлийí äýä б¿òýц байхã¿й байíа. Тухайлбал, зарим банкуудын 
хадгаламжийн сертификатыг эзэмшиж буй иргэн, аж ахуйн нэгж бэлэн мөнгө 
хэрэгтэй болсон үед хэнд, яаж зарах вэ? гэдэг нь тодорхой бус байгаа тул уг 
санхүүгийн бүтээгдэхүүний хөрвөх чадварт муугаар нөлөөлж байна.
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Õýлцýл хийхýä ашиглагäах жишиг (benchmark) х¿¿ байхг¿й. Манай улсад ЗГ-ын 
үнэт цаасыг зөвхөн төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор гаргаж байгаа нь өрийн 
зах зээл (debt market) хөгжих, улмаар банк хоорондын захын (мөнгөний захын) 
төгрөгийн өгөөжийн муруй бий болох нөхцөл бүрдэхгүй байна. Энэ нь форвард 
зах хөгжих боломжийг хязгаарлаж байна. 

Барьцаа хөрөнгийн хомñäол. Банк хоорондын зах дээр харьцангуй урт хугацаатай 
(3 сараас 1 жил хүртэл) хэлцэл хийхэд барьцаа болж ашиглагдах ЗГ-ын үнэт цаас 
байхгүй байна. Банк хоорондын зах дээр ашиглагдах харьцангуй урт хугацаат 
үнэт цаас ЗГ гаргахгүй бол 4 долоо хоног (1 сар), 28 долоо хоног (6 сар), 56 долоо 
хоног (1 жил)-ийн хугацаатай ТБҮЦ гаргаж арилжаалах шаардлагатай байна.

Õарилцагчийн ýрñäýл (counterparty risk) өнäөр. Мөнгөний захыг банк хоорондын 
захаар тодорхойлж байгаа манай улсын хувьд харилцагчийн эрсдэл нь 
банкуудын эрсдэлээр тодорхойлогдоно. Томоохон банкуудын хувьд хэлцэл хийх 
боломжтой банкуудын жагсаалтыг гаргасан байдаг нь банк хоорондын зах дээр 
харилцагчийн эрсдэл ямар өндөр байдгийг харуулж байна. Захад оролцогчдын 
хувьд харилцагч банкны талаарх үнэн зөв, бодит мэдээлэл байхгүй байгаа нь 
хэлцлийн үнийг өсгөх, судлах шаардлагын үүднээс хэлцлийн хурдан шуурхай 
байдлыг алдагдуулж, үр ашгийг бууруулах зэргээр захын хөгжлийг удаашруулж 
байна.

Банк хоорондын захыг хөгжүүлэхэд хийгдэх шаардлагатай ажил

Мөнгөний зах болон банк хоорондын захыг хөгжүүлэхийн тулд дараах зүйлсийг 
эхний ээлжид хийх шаардлагатай байна. Үүнд:

•	 Арилжаа хийх, мэдээлэл авах, түгээх програм хангамжийг боловсронгуй 
болгох.

•	 Банкууд зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдээ хэрхэн хангаж 
байгаа талаар нийтэд мэдээлдэг болох замаар банк хоорондын зах дээрх 
харилцагчийн эрсдэлийг бууруулах,

•	 Банк хоорондын зах дээр хүүний болон валютын форвард, своп 
хэрэгслүүд нэвтрүүлэхэд шаардагдах жишиг хүү болох өгөөжийн муруйг 
бий болгох. Үүний тулд ЗГ-аас урт болон богино хугацаат бондыг гаргах,

•	 Шаардлагатай бол банк хоорондын захын арилжааны тайланг 
боловсронгуй болгож, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах,

•	 Банкны сургалтын төвөөс санхүүгийн зах зээлийн хэрэгслүүдийн талаар 
банкууд болон аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгуулах зэрэг 
ажлуудыг нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай байна.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс



52

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

60

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

эзэмшигчдийн тоогоороо цөөхөн харилцагчдыг банкууд өөртөө татахын тулд 
зах зээлийн бус өндөр хүү амлах, жижиг банкууд хурдан томрохын тулд хүүгээ 
өндрөөр тогтоож урт хугацаанд эрсдэлтэй үйлдэл хийж байгаа нь хүү буурахгүй 
байх томоохон шалтгаан болж байна.

Монголбанкнаас явуулсан хадгаламжийн хүүний судалгаагаар судалгаанд 
хамрагдсан 12 банкны 78.6 хувь нь том хадгаламж эзэмшигчдээ бусад банкинд 
алдахгүйн тулд харьцангуй өндөр хүү амлаж байсан гэж хариулсан байна. Энэ нь 
хадгаламжийн хүүг хөөрөгдөж, улмаар уг зардлаа нөхөхийн тулд зээлийн хүүг 
өндрөөр тогтоох шалтгаан болж байна.

2009 оны эцсийн байдлаар банкуудын зах зээлийн төвлөрлийг тооцож үзэхэд том 
4 банкны нийт зах зээл дэх төвлөрлийн харьцаа CR4=73.3, хадгаламжийн зах зээл 
дэх төвлөрлийн харьцаа CR4=82.0 байгаа нь хадгаламж нэлээд төвлөрч байгааг 
харуулж байна. Мөн том 8 банкны хувьд нийт зах зээл дэх төвлөрлийн харьцаа 
CR8=89.0, хадгаламжийн зах зээл дэх төвлөрлийн харьцаа CR8=95.9 байна.

Зах зээлийн төвлөрөл бий болох нь нэг талаас эрсдэлийг бууруулдаг. Санхүүгийн 
орчин тогтворгүй үед банкинд итгэх итгэл сул байдаг учир харилцагчид банкинд 
богино хугацаагаар мөнгөө хадгалуулдаг. Энэ нь хадгаламжийн дундаж хугацаа 
бага байгаагийн гол шалтгаан бөгөөд банкууд урт хугацаатай эх үүсвэр татахын 
тулд өндөр хүү амлаж, урт хугацаанд эрсдэлтэй үйлдэл хийдэг. Энэ нь эргээд 
банкуудыг хэрхэн сөхрүүлдэг болохыг бид Анод, Зоос банкуудын жишээнээс 
харж болно. Чухамхүү ийм үйлдэл л хүүний түвшин буурахгүй байгаагийн 
шалтгаан болдог байна. Харин том эрсдэл багатай, хангалттай хэмжээний 
хадгаламж төвлөрүүлсэн банк зах зээлийн бус өндөр хүү амлах замаар 
харилцагчдыг татах шаардлагагүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, өргөжилтийн үр өгөөж 
нь зардлыг багасгаснаар хүүг бууруулах үндэс болно гэсэн үг.

Банкуудын хэмжээ томрохын хэрээр тэдний өрсөлдөөн илүү хуйвалдааны 
шинжтэй (олигополь зах зээл) болж байна гэсэн хардлага зарим хүмүүст байдаг. 
Дээрх мэдээлэлд тулгуурлан банкуудын өрсөлдөөний хэлбэр ямар байгааг 
Herfindahl-Hirschman	 index-ээр	 тооцож	 үзэхэд	 HHI=1620.1	 буюу	 манай	 банкны	
систем монополист өрсөлдөөнт зах зээл7-ийн шинжийг агуулж байна (Зураг 4.1). 
Ийм төрлийн зах зээлийн гол шинж нь үнийн өрсөлдөөн буюу бүтээгдэхүүний 
ялгаварлал байдаг. Тиймээс банкууд зээл болон хадгаламжийн бүтээгдэхүүний 
ялгаварлал дээр өрсөлддөг гэсэн үг. 

Энэ нь хадгаламжийн шинэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг бий болгож, иргэд, аж 
ахуйн нэгжүүдэд хэрэгцээнд нь тохирсон хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг бий 
болгоход эерэг нөлөөтэй байдаг.

7 Америкийн шудрага бус өрсөлдөөнтэй тэмцэх газраас гаргасан ангилалаар
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4. БАНКНЫ САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ

Зээлийн хүү өндөр тогтоход нөлөөлж буй банкны салбарын хөгжил болон 
байгууллагын засаглалтай холбоотой хүчин зүйлсийг энэ хэсэгт авч үзлээ. 
Үүнд: хадгаламжийн зах зээлийн өрсөлдөөн, хууль эрх зүйн эрсдэл, шударга бус 
зээлжүүлэлт болон банкны байгууллагын зохистой удирдлагыг бэхжүүлэх нь 
зээлийн хүүг бууруулахад хэрхэн нөлөөлөхийг энд танилцуулав. 

4.1 Хадгаламжийн захын өрсөлдөөн

Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн эхэн үед Монголд хадгаламж болоод зээлийн 
хүү бусад ижил шинж чанар бүхий улс орнуудаас хэт өндөр байв. Ихэнх 
шилжилтийн эдийн засагтай орнуудыг харахад 1990-д оны хямралын дараа 
инфляцийн түвшнээ бууруулснаар өндөр хүүний түвшин дагаж буурсан боловч 
харамсалтай нь Монголд энэ зүй тогтол ажиглагдсангүй.

Инфляци нэг оронтой тоо руу орж ирсэн ч хүү дорвитой буурсангүй. Учир 
нь банкууд 2006-2007 оны үед хэт өндөр хүү амлаж, огцом олширч эхэлсэн 
хадгаламж зээлийн хоршоо (ХЗХ)-той эх үүсвэрийн төлөө өрсөлдөж өндөр 
хүү амлаж эхэлсэн байна. Гэтэл амласан хүү нь хэт хийсвэр байснаас олон 
ХЗХоршоод дампуурсан ч зарим сул банк хэт өндөр хүү амласан хэвээр байсан 
нь олон улсын санхүүгийн зах зээлд гарцгүй, дотоодын иргэд, аж ахуйн нэгжээс 
хадгаламж, харилцах татах нь цорын ганц эх үүсвэр болсон бусад банкуудын 
хувьд хүүгээрээ өрсөлдөхөөс өөр аргагүйд хүргэсэн байна. Тиймээс одоо ч 
хүүний түвшин өндөр хэвээр байсаар байна.

2009 оны 12 дугаар сарын байдлаар хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү 12.9 хувь 
байгаа бол зээлийн хүү 20.8 хувьтай байна. Нөгөө талаас, инфляци тогтвортой 
буурч, сүүлийн хэдэн сард дефляци бий болсонтой холбоотойгоор бодит хүүний 
түвшин өссөн нь төгрөгийн хадгаламжийг өсгөсөөр байна. 2009 оны эцсийн 
байдлаар нийт хадгаламжийн хэмжээ 1.8 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 
38.7 хувиар өссөн байна. Тэгвэл одоо хүүний түвшин яагаад буурахгүй байна вэ?

Банкуудын хүүнд нөлөөлөгч томоохон институциональ хүчин зүйлсийн нэг 
бол өрсөлдөөн. Банкуудын татан төвлөрүүлж буй эх үүсвэрийн дийлэнхийг 
хадгаламж эзэлж байгаа нь манайх шиг жижиг зах зээлд олон тооны банк 
эх үүсвэр татахын тулд шударга бус өрсөлдөөн гаргахад хүргэдэг. Энэ нь 
хадгаламжийн хүү, улмаар зээлийн хүү буурахгүй байх шалтгаан болж байна.

Нэгэнт зээл, хадгаламж нь санхүүгийн бүтээгдэхүүн болохын хувьд түүнд 
тохирсон үнэ гэж байх ёстой. Энэхүү үнэ нь зах зээлийн зарчмаар тогтох 
учиртай боловч зах зээлийн шинж чанар, өрсөлдөөн зэргээс болоод давамгайлагч 
том банкууд хоорондоо хуйвалдах, хадгаламжийн хэмжээгээр том боловч, 
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эзэмшигчдийн тоогоороо цөөхөн харилцагчдыг банкууд өөртөө татахын тулд 
зах зээлийн бус өндөр хүү амлах, жижиг банкууд хурдан томрохын тулд хүүгээ 
өндрөөр тогтоож урт хугацаанд эрсдэлтэй үйлдэл хийж байгаа нь хүү буурахгүй 
байх томоохон шалтгаан болж байна.

Монголбанкнаас явуулсан хадгаламжийн хүүний судалгаагаар судалгаанд 
хамрагдсан 12 банкны 78.6 хувь нь том хадгаламж эзэмшигчдээ бусад банкинд 
алдахгүйн тулд харьцангуй өндөр хүү амлаж байсан гэж хариулсан байна. Энэ нь 
хадгаламжийн хүүг хөөрөгдөж, улмаар уг зардлаа нөхөхийн тулд зээлийн хүүг 
өндрөөр тогтоох шалтгаан болж байна.

2009 оны эцсийн байдлаар банкуудын зах зээлийн төвлөрлийг тооцож үзэхэд том 
4 банкны нийт зах зээл дэх төвлөрлийн харьцаа CR4=73.3, хадгаламжийн зах зээл 
дэх төвлөрлийн харьцаа CR4=82.0 байгаа нь хадгаламж нэлээд төвлөрч байгааг 
харуулж байна. Мөн том 8 банкны хувьд нийт зах зээл дэх төвлөрлийн харьцаа 
CR8=89.0, хадгаламжийн зах зээл дэх төвлөрлийн харьцаа CR8=95.9 байна.

Зах зээлийн төвлөрөл бий болох нь нэг талаас эрсдэлийг бууруулдаг. Санхүүгийн 
орчин тогтворгүй үед банкинд итгэх итгэл сул байдаг учир харилцагчид банкинд 
богино хугацаагаар мөнгөө хадгалуулдаг. Энэ нь хадгаламжийн дундаж хугацаа 
бага байгаагийн гол шалтгаан бөгөөд банкууд урт хугацаатай эх үүсвэр татахын 
тулд өндөр хүү амлаж, урт хугацаанд эрсдэлтэй үйлдэл хийдэг. Энэ нь эргээд 
банкуудыг хэрхэн сөхрүүлдэг болохыг бид Анод, Зоос банкуудын жишээнээс 
харж болно. Чухамхүү ийм үйлдэл л хүүний түвшин буурахгүй байгаагийн 
шалтгаан болдог байна. Харин том эрсдэл багатай, хангалттай хэмжээний 
хадгаламж төвлөрүүлсэн банк зах зээлийн бус өндөр хүү амлах замаар 
харилцагчдыг татах шаардлагагүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, өргөжилтийн үр өгөөж 
нь зардлыг багасгаснаар хүүг бууруулах үндэс болно гэсэн үг.

Банкуудын хэмжээ томрохын хэрээр тэдний өрсөлдөөн илүү хуйвалдааны 
шинжтэй (олигополь зах зээл) болж байна гэсэн хардлага зарим хүмүүст байдаг. 
Дээрх мэдээлэлд тулгуурлан банкуудын өрсөлдөөний хэлбэр ямар байгааг 
Herfindahl-Hirschman	 index-ээр	 тооцож	 үзэхэд	 HHI=1620.1	 буюу	 манай	 банкны	
систем монополист өрсөлдөөнт зах зээл7-ийн шинжийг агуулж байна (Зураг 4.1). 
Ийм төрлийн зах зээлийн гол шинж нь үнийн өрсөлдөөн буюу бүтээгдэхүүний 
ялгаварлал байдаг. Тиймээс банкууд зээл болон хадгаламжийн бүтээгдэхүүний 
ялгаварлал дээр өрсөлддөг гэсэн үг. 

Энэ нь хадгаламжийн шинэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг бий болгож, иргэд, аж 
ахуйн нэгжүүдэд хэрэгцээнд нь тохирсон хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг бий 
болгоход эерэг нөлөөтэй байдаг.

7 Америкийн шудрага бус өрсөлдөөнтэй тэмцэх газраас гаргасан ангилалаар

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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 � Хэдэн банк манай улсын банкны салбарт үйл ажиллагаа явуулах 
нь салбарын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийх зэрэг 
ажлуудыг нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай байна.

4.2 Хууль эрх зүйн эрсдэл

Банкны эрсдэлийн зардлын нэг хэсэг нь эрх зүйн эрсдэлтэй холбоотой зардал 
юм. Эрх зүйн эрсдэл нь хууль, Монголбанкны журам, бусад байгууллагуудаас 
тавигдах эрх зүйн шаардлагын дагуу нэмэлт зардал гарах, эсвэл төлөвлөсөн 
хугацаа хойшилсноос олох орлогоо алдах зэргээр илэрнэ. Уг зардлыг урьдчилан 
төлөвлөх боломжгүй тул энэ хэмжээгээр тодорхой бус байдал нэмэгдэж, банкууд 
энэхүү зардлыг зээлийн хүүндээ шингээн нэмэх замаар уг зардлыг нөхдөг. 
Тухайлбал, банк төлөвлөж байсан орлогоо алдахад хүрвэл зээлийн хүүгийн 
орлогоо нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарна. Тийм учраас эрх зүйн орчны тодорхой 
бус байдал, хууль, журмын зөрчилдсөн зохицуулалт нь санхүүгийн зуучлалын 
өртгийг нэмэгдүүлж байдаг. Үүнд зээлдэгчийн эрхийг хэт хамгаалсан болон зээл 
олгогчид давуу эрх эдлүүлсэн зохицуулалт аль аль нь хамаарна. 

УИХ-аас 2009 онд “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль”, 
Монголбанкнаас 2008 онд “Үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан орон сууцны 
зээлийн үйл ажиллагааны журам” зэргийг батлан гаргасан нь зээлийн үйл 
ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чухал алхам болсон билээ. Дээрх хуулийн 
дагуу үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээр хангуулахдаа шүүхийн бус 
журмыг хэрэглэх болсон нь хугацаа хэмнэсэн чухал арга хэмжээ болсон. Харин 
шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах ажиллагаа ихээхэн хугацаа 
зарсан, зардал ихтэй ажил байсаар байна. 

Банкны хувьд хууль тогтоомж, журам, заавар, Засгийн газрын байгууллагуудтай 
холбоотой хүндрэл бэрхшээлүүд үүсч байгаа нь банкны эрсдэлийг нэмэгдүүлж, 
энэхүү эрсдэлийг нөхөх үүднээс банк бүтээгдэхүүнээ өндөр үнэлэх нөхцөл 
байдлыг бий болгох талтай юм. Тийм учраас Хууль зүйн яам, Монголбанк, 
банкууд, Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газар, Шүүх, Цагдаагийн байгууллагууд хоорондын үйл ажиллагаагаа 
уялдуулан, хууль эрх зүйн зохистой орчинг бүрдүүлэх, хууль, журмын уялдаа, 
тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах тал дээр хамтран ажиллах шаардлагатай юм.

Банкны хувьд зээлийн чанарт гол анхаарлаа хандуулж, зөвхөн барьцаа хөрөнгийн 
боломжоор зээлдэгчийг үнэлэх бус тухайн зээлдэгчийн хэрэгжүүлэх гэж буй 
төслийн үр ашиг болон зээлдэгчийн зээлжих чадварыг зөв тодорхойлох нь чухал 
юм. Ингэхийн тулд үнэн зөв, бодитой мэдээллээр хангагдах ёстой. Хамгийн 
чухал нь зээлдэгчийн санхүүгийн тайлан мэдээний үнэн зөв, бодитой байдал 
бөгөөд олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын шаардлага хангасан, 
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Зураг 4.1: Herfindahl-Hirschman index-ээр тооцсон нийт зах зээлийн болон хадгаламжийн зах 
зээлийн өрсөлдөөнЗураг 4.1: Herfindahl-Hirschman index-ээр тооцсон нийт зах зээлийн болон хадгаламжийн зах зээлийн 

өрсөлдөөн. 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Гэвч төвлөрөл дандаа сайн байдаггүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Гагцхүү хяналт шалгалт, 
хууль эрх зүйн тодорхой орчин, нийгмийн ухамсар, итгэлцэл үүнийг зөв тийш нь 
чиглүүлэх учиртай.  

Түүнчлэн инфляцийг нам, тогтвортой түвшинд байлгах, макро эдийн засгийн тогтвортой 
байдлыг хангах замаар зах зээлийн эрсдэлийг бууруулах, банкуудын өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх нь хадгаламж, зээлийн хүүг бууруулахад нэлээд чухал нөлөөтэй байна. 

Банкны системийн хадгаламжийн дүн нэмэгдсэн, нөгөө талаас хадгаламжийн зах зээлийн 
төвлөрөл өсч байгаа нь иргэдийн зарим банкуудад итгэх итгэл нэмэгдсэнийг харуулж 
байна. Энэ нь олон нийтийн зүгээс эрсдэлд тулгуурлан банкуудаа сонгодог болсны маш 
чухал дохио юм. Энэ нь хүү цаашид буурах таатай орчинг бүрдүүлж байна. Тиймээс 
цаашид ч өндөр хүү, өндөр эрсдэлийг дагуулдаг гэдгийг олон нийтэд байнга таниулж байх 
нь чухал байна. Мөн олон банкууд зөвхөн дотоодоос хадгаламж татахаас өөр эх үүсвэргүй 
байгаа нь тэдний хүү өндөр байхад нөлөөлж байгааг дээр дурьдсан судалгааны дүн 
харуулсан. Хэрвээ гадны хямд эх үүсвэрийг банкууд жигд татдаг болвол хүү буурна 
гэдэгтэй ихэнх банкууд санал нийлж байна. 

Авах арга, хэмжээ 

 Банкуудын талаарх үнэн бодит мэдээллийг нийтэд мэдээлдэг болж, хадгаламж 
эзэмшигчид эрсдэлгүй өгөөж өндөртэй банкийг сонгох боломжийг бүрдүүлэх, 

 Банкны бүтцийн өөрчлөлтийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, банкуудын зах зээл дээр 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, 
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Эх ñурвалж: Моíãолбаíк

Гэвч төвлөрөл дандаа сайн байдаггүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Гагцхүү хяналт 
шалгалт, хууль эрх зүйн тодорхой орчин, нийгмийн ухамсар, итгэлцэл үүнийг зөв 
тийш нь чиглүүлэх учиртай. 

Түүнчлэн инфляцийг нам, тогтвортой түвшинд байлгах, макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдлыг хангах замаар зах зээлийн эрсдэлийг бууруулах, банкуудын 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь хадгаламж, зээлийн хүүг бууруулахад нэлээд 
чухал нөлөөтэй байна.

Банкны системийн хадгаламжийн дүн нэмэгдсэн, нөгөө талаас хадгаламжийн 
зах зээлийн төвлөрөл өсч байгаа нь иргэдийн зарим банкуудад итгэх итгэл 
нэмэгдсэнийг харуулж байна. Энэ нь олон нийтийн зүгээс эрсдэлд тулгуурлан 
банкуудаа сонгодог болсны маш чухал дохио юм. Энэ нь хүү цаашид буурах 
таатай орчинг бүрдүүлж байна. Тиймээс цаашид ч өндөр хүү, өндөр эрсдэлийг 
дагуулдаг гэдгийг олон нийтэд байнга таниулж байх нь чухал байна. Мөн олон 
банкууд зөвхөн дотоодоос хадгаламж татахаас өөр эх үүсвэргүй байгаа нь тэдний 
хүү өндөр байхад нөлөөлж байгааг дээр дурдсан судалгааны дүн харуулсан. 
Хэрвээ гадны хямд эх үүсвэрийг банкууд жигд татдаг болвол хүү буурна гэдэгтэй 
ихэнх банкууд санал нийлж байна.

Авах арга, хэмжээ
 � Банкуудын талаарх үнэн бодит мэдээллийг нийтэд мэдээлдэг болж, 

хадгаламж эзэмшигчид эрсдэлгүй өгөөж өндөртэй банкийг сонгох 
боломжийг бүрдүүлэх,

 � Банкны бүтцийн өөрчлөлтийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, банкуудын зах 
зээл дээр өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх,



5562

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

 � Хэдэн банк манай улсын банкны салбарт үйл ажиллагаа явуулах 
нь салбарын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийх зэрэг 
ажлуудыг нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай байна.

4.2 Хууль эрх зүйн эрсдэл

Банкны эрсдэлийн зардлын нэг хэсэг нь эрх зүйн эрсдэлтэй холбоотой зардал 
юм. Эрх зүйн эрсдэл нь хууль, Монголбанкны журам, бусад байгууллагуудаас 
тавигдах эрх зүйн шаардлагын дагуу нэмэлт зардал гарах, эсвэл төлөвлөсөн 
хугацаа хойшилсноос олох орлогоо алдах зэргээр илэрнэ. Уг зардлыг урьдчилан 
төлөвлөх боломжгүй тул энэ хэмжээгээр тодорхой бус байдал нэмэгдэж, банкууд 
энэхүү зардлыг зээлийн хүүндээ шингээн нэмэх замаар уг зардлыг нөхдөг. 
Тухайлбал, банк төлөвлөж байсан орлогоо алдахад хүрвэл зээлийн хүүгийн 
орлогоо нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарна. Тийм учраас эрх зүйн орчны тодорхой 
бус байдал, хууль, журмын зөрчилдсөн зохицуулалт нь санхүүгийн зуучлалын 
өртгийг нэмэгдүүлж байдаг. Үүнд зээлдэгчийн эрхийг хэт хамгаалсан болон зээл 
олгогчид давуу эрх эдлүүлсэн зохицуулалт аль аль нь хамаарна. 

УИХ-аас 2009 онд “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль”, 
Монголбанкнаас 2008 онд “Үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан орон сууцны 
зээлийн үйл ажиллагааны журам” зэргийг батлан гаргасан нь зээлийн үйл 
ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чухал алхам болсон билээ. Дээрх хуулийн 
дагуу үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээр хангуулахдаа шүүхийн бус 
журмыг хэрэглэх болсон нь хугацаа хэмнэсэн чухал арга хэмжээ болсон. Харин 
шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах ажиллагаа ихээхэн хугацаа 
зарсан, зардал ихтэй ажил байсаар байна. 

Банкны хувьд хууль тогтоомж, журам, заавар, Засгийн газрын байгууллагуудтай 
холбоотой хүндрэл бэрхшээлүүд үүсч байгаа нь банкны эрсдэлийг нэмэгдүүлж, 
энэхүү эрсдэлийг нөхөх үүднээс банк бүтээгдэхүүнээ өндөр үнэлэх нөхцөл 
байдлыг бий болгох талтай юм. Тийм учраас Хууль зүйн яам, Монголбанк, 
банкууд, Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газар, Шүүх, Цагдаагийн байгууллагууд хоорондын үйл ажиллагаагаа 
уялдуулан, хууль эрх зүйн зохистой орчинг бүрдүүлэх, хууль, журмын уялдаа, 
тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах тал дээр хамтран ажиллах шаардлагатай юм.

Банкны хувьд зээлийн чанарт гол анхаарлаа хандуулж, зөвхөн барьцаа хөрөнгийн 
боломжоор зээлдэгчийг үнэлэх бус тухайн зээлдэгчийн хэрэгжүүлэх гэж буй 
төслийн үр ашиг болон зээлдэгчийн зээлжих чадварыг зөв тодорхойлох нь чухал 
юм. Ингэхийн тулд үнэн зөв, бодитой мэдээллээр хангагдах ёстой. Хамгийн 
чухал нь зээлдэгчийн санхүүгийн тайлан мэдээний үнэн зөв, бодитой байдал 
бөгөөд олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын шаардлага хангасан, 
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•	 Гүйцэтгэх ажиллагааны зардал 2 хувь хүртэл
•	 Бусад зардал (унаа, утас гэх мэт) 5 хувь хүртэл

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой дээрх хүндрэлээс 
гадна банкууд болон зээлдэгчид үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой 
дараах бэрхшээлтэй тулгардаг байна. Үүнд:

•	 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 
болон буцаан шилжүүлэхэд хүндрэл гардаг. 

•	 Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааг бүртгүүлэхэд 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 хэт өндөр 
шимтгэл төлдөг.

Дээрх эрсдэлээс гадна зээлдэгч байхгүй тохиолдолд барьцааны үл хөдлөх 
хөрөнгийг худалдан борлуулж зээлийн өрийг төлүүлэх боломжгүй байдгаас 
зээлдэгчид хаягаа өөрчлөн сураггүй алга болох, гадаадад удаан хугацаагаар 
явах зэргээр зээл төлөлтийг хойшлуулан банкинд эрсдэлд учруулдаг. Банкны 
хувьд эрэн сурвалжлах ажиллагаа хийх журмыг хуульчлаагүй тул цагдаагийн 
байгууллагаар эрэн сурвалжлуулдаг нь үр дүн багатай байдаг байна.

4.3 Шударга бус зээлжүүлэлт

Шударга бус зээлжүүлэлт нь юуны түрүүнд банк санхүүгийн талаар мэдлэг 
боловсрол нимгэн, зээлийн түүхэндээ сэвтэй, өрөнд унасан, энгийн нөхцөлд 
зээлд хамрагдах ямар ч боломжгүй тийм хэрэглэгчид рүү чиглэгдэж байдаг 
бөгөөд зээлийн хүү нь хавьгүй өндөр байдаг байна. Банкны удирдлага энэхүү 
өндөр хүүгээ зөвтгөхдөө бүрдүүлэх материал цөөн, орлогын эх үүсвэрийг 
нотлох баримт тэр болгон байдаггүй тул эрсдэлээ бодолцон бодит хүүн дээр 
эрсдэлийн урамшууллыг нэмэхээс өөр аргагүй хэмээн тайлбар хийдэг байна. 
Шударга бус зээлжүүлэлтийг албан ёсоор тодорхойлсон хуулийн тодорхойлолт 
байдаггүй бөгөөд ихэвчлэн ипотекийн зээл олгох явцад үүсдэг ба зээлдүүлэгч 
нь зээлдэгчийг хохироосон, шударга бус зээлийн нөхцөлийг зээлдэгчид тулган, 
ятган сэнхрүүлэх замаар өндөр хүү, шимтгэлтэй зээлийг олгодог байна. Мөн 
бэлэн мөнгөний урьдчилгаа зээл, зээлийн картын зээл, овердрафт болон бусад 
хэрэглэгчийн зээлүүд нь үндэслэлгүй өндөр хүүтэй тохиолдолд шударга бус 
зээлжүүлэлтэд хамаардаг. Шударга бус зээлжүүлэлт нь хүн амын бүх давхаргыг 
хамардаг боловч ихэвчлэн боловсрол нимгэн, хүн амын цөөнх болон өндөр 
настан зэрэг бүлгүүд энэхүү луйврын зээлжүүлэлтийн золиос болдог байна.
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аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан мэдээнд үндэслэн шийдвэр гаргах 
явдал юм.

Шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахад шаардагдах хугацаа

Үүргийн гүйцэтгэл хангуулах талаар шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш уг 
шийдвэрийг гүйцэтгэх хугацааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, 
журамд тодорхой заагаагүй байдаг бөгөөд энэ үйл ажиллагаа дунджаар 18 сар 
үргэлжилдэг байна. Үүнд:

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

үүсгэхэд 1 сар,
•	 Хариуцагч хаягандаа байхгүй бол хугацаа хойшлох,
•	 Шүүх хянаж, шийдвэрлэхэд 2-6 сар (Үндсэн хугацаа 60 хоног, сунгахад 

30 хоног, шүүгч амарсан, солигдсон шалтгаанаар 30 хоног, өмгөөлөгч 
авах, өмгөөлөгчид ажил гарах, гачигдал гарах шалтгаанаар 60 хоног 
хүртэл гэх мэт)

•	 Давж заалдах, хяналтын шатны шүүхээр дамжвал 2-4 сар хүртэл
•	 Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа эхлэх 

шийдвэр гартал 1-3 сар (Шийдвэр бичгээр гарах 7 хоног, давж заалдах, 
хяналтын гомдол гаргах хугацаа 30 хоног, гүйцэтгэх хуудас бичүүлэх, 
албадан гүйцэтгэх захирамж гаргуулах 7-30 хоног, шийдвэр гүйцэтгэл 
хүлээн авах, гүйцэтгэгчид хуваарилах, гэрээнүүд хийх, зардал урьдчилан 
шилжүүлэх, гүйцэтгэх ажиллагаа эхлэх 20-40 хоног)

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

(Мэдэгдэл өгөх, хөрөнгийг битүүмжлэх, хураах, үзлэг нэгжлэг хийх 2-4 сар, 
албадан худалдах шийдвэр гарах 1-2 сар, албадан худалдаа эхлэх, дуусах 2-4 сар, 
шинжээч томилох, зээлдэгч үнийн дүнг зөвшөөрөхгүй байвал хугацаа 3-5 сар, 
ажиллагааг түдгэлзүүлбэл 1 сараас дээш хэчнээн ч хугацаа өнгөрөх боломжтой, 
мөн зээлдэгч сураггүй алга болвол эрэн сурвалжилж олох хүртэл хүлээгдэнэ).

Шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахад гарах зардал

Шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээр хангуулахад 
банкнаас дунджаар 15-50 хувийн зардал гардаг байна. Үүнийг задлан үзүүлбэл:

•	 Шүүхэд улсын тэмдэгтийн хураамж дунджаар 0.5-4 хувь
•	 Өмгөөлөгч, гэрээт ажилтны зардал 3-5 хувь
•	 Нотариатын зардал 1 хувь хүртэл
•	 Шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулал 5-10 хувь
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•	 Гүйцэтгэх ажиллагааны зардал 2 хувь хүртэл
•	 Бусад зардал (унаа, утас гэх мэт) 5 хувь хүртэл

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой дээрх хүндрэлээс 
гадна банкууд болон зээлдэгчид үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой 
дараах бэрхшээлтэй тулгардаг байна. Үүнд:

•	 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 
болон буцаан шилжүүлэхэд хүндрэл гардаг. 

•	 Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааг бүртгүүлэхэд 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 хэт өндөр 
шимтгэл төлдөг.

Дээрх эрсдэлээс гадна зээлдэгч байхгүй тохиолдолд барьцааны үл хөдлөх 
хөрөнгийг худалдан борлуулж зээлийн өрийг төлүүлэх боломжгүй байдгаас 
зээлдэгчид хаягаа өөрчлөн сураггүй алга болох, гадаадад удаан хугацаагаар 
явах зэргээр зээл төлөлтийг хойшлуулан банкинд эрсдэлд учруулдаг. Банкны 
хувьд эрэн сурвалжлах ажиллагаа хийх журмыг хуульчлаагүй тул цагдаагийн 
байгууллагаар эрэн сурвалжлуулдаг нь үр дүн багатай байдаг байна.

4.3 Шударга бус зээлжүүлэлт

Шударга бус зээлжүүлэлт нь юуны түрүүнд банк санхүүгийн талаар мэдлэг 
боловсрол нимгэн, зээлийн түүхэндээ сэвтэй, өрөнд унасан, энгийн нөхцөлд 
зээлд хамрагдах ямар ч боломжгүй тийм хэрэглэгчид рүү чиглэгдэж байдаг 
бөгөөд зээлийн хүү нь хавьгүй өндөр байдаг байна. Банкны удирдлага энэхүү 
өндөр хүүгээ зөвтгөхдөө бүрдүүлэх материал цөөн, орлогын эх үүсвэрийг 
нотлох баримт тэр болгон байдаггүй тул эрсдэлээ бодолцон бодит хүүн дээр 
эрсдэлийн урамшууллыг нэмэхээс өөр аргагүй хэмээн тайлбар хийдэг байна. 
Шударга бус зээлжүүлэлтийг албан ёсоор тодорхойлсон хуулийн тодорхойлолт 
байдаггүй бөгөөд ихэвчлэн ипотекийн зээл олгох явцад үүсдэг ба зээлдүүлэгч 
нь зээлдэгчийг хохироосон, шударга бус зээлийн нөхцөлийг зээлдэгчид тулган, 
ятган сэнхрүүлэх замаар өндөр хүү, шимтгэлтэй зээлийг олгодог байна. Мөн 
бэлэн мөнгөний урьдчилгаа зээл, зээлийн картын зээл, овердрафт болон бусад 
хэрэглэгчийн зээлүүд нь үндэслэлгүй өндөр хүүтэй тохиолдолд шударга бус 
зээлжүүлэлтэд хамаардаг. Шударга бус зээлжүүлэлт нь хүн амын бүх давхаргыг 
хамардаг боловч ихэвчлэн боловсрол нимгэн, хүн амын цөөнх болон өндөр 
настан зэрэг бүлгүүд энэхүү луйврын зээлжүүлэлтийн золиос болдог байна.
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Олон улсын туршлагаас харахад шударга бус санхүүжилтийн асуудлыг хуулийн 
хүрээнд зохицуулах хандлагатай байна. Ингэхдээ хууль тогтоомж нь бодит 
хүүний түвшинг ил гаргах, нуугдмал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хүүнд шингээхгүй 
байхад чиглэгдэх ажээ.

Монгол улс холбогдох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхдээ дэлхийн, ялангуяа 
АНУ-ын туршлагыг сайтар судлах шаардлагатай. Шударга бус зээлжүүлэлттэй 
тэмцэх үүднээс Холбооны Нөөцийн зөвлөл тусгай Z-журам гаргасан бөгөөд 
түүний дагуу банкууд олгож буй зээлийн нөхцөл, онцлогийг ил болгохыг 
шаарддаг байна. Тухайлбал банк тухайн иргэнд кредит карт нээх буюу 
ипотекийн зээл олгож байгаа бол жилийн хүү хэд байхыг, яагаад ийм хэмжээнд 
байгааг тов тодорхой тайлбарлах шаардлагатай. Хууль батлагдахаас өмнө банк 
зээлийн хүүг багаар хэлээд, харин сүүлд нь хүүг 7 хоногоор тооцон хэлснээс 
биш жилийн илэрхийллээр ийм болно хэмээн луйвардах тохиолдол цөөнгүй 
байжээ. 1968 онд батлагдсан тус хуулиар “өндөр өртөгтэй” зээлийн ангиллыг 
тайлбарлахын сацуу хүүг заавал жилийн илэрхийллээр тооцохыг хуульчилжээ. 
“Өндөр өртөгтэй” зээл олгохыг шууд хорьдоггүй ч тодорхой хязгаарлалттай 
олгохыг шаарддаг бөгөөд хууль зөрчигдсөн тохиолдолд банк томоохон торгууль 
хүлээх тухай заасан байдаг.

Манай нөхцөлд ч мөн шударга бус зээлжүүлэлтийн тохиолдол тодорхой 
хэмжээнд байдаг бөгөөд зээлдэгчид ипотекийн луйвар, шударга бус 
зээлжүүлэлтийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болж, шударга бус зээлжүүлэлт гэж 
сэжиглэсэн тохиолдлыг мэдээлж байдаг тогтолцоог бий болгон, үүний дагуу 
бодлого боловсруулагчид, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагууд 
шударга бус, луйврын зээл олгогчдын эсрэг арга хэмжээ авах нь бага орлоготой, 
өндөр настай иргэд, нийгмийн цөөнх зэрэг шударга бус зээлжүүлэлтэд өртөж 
болзошгүй эмзэг бүлгийг луйвраас хамгаалахад чухал нөлөөтэй юм.

Манай улсад шударга бус зээлжүүлэлтээс сэргийлэх тухай хууль одоогоор 
байхгүй ч 2009 онд батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай” 
хуулийн 62 дугаар зүйлд зээлдүүлэгч зээл хүсэгчид зээлийн нөхцөл, зээлдэгчид 
үүсч болзошгүй эрсдэл, барьцааны зүйлийн зохицуулалтын талаар дэлгэрэнгүй 
тайлбарлаж, мэдээллээр хангах талаар зохицуулалт оруулсан нь хэрэглэгчдийн 
эрхийг хамгаалахад, шударга бус зээлжүүлэлтээс сэргийлэхэд чухал алхам болсон 
билээ. Мөн 2008 онд Монголбанкнаас батлан гаргасан “Ипотекийн зээлийн үйл 
ажиллагааны журам”-д зээлдүүлэгчийн үүргийг тусгайлан оруулсан байна. 
Монголбанкны зүгээс шударга бус зээлжүүлэлт бий болохоос сэргийлэхийн тулд 
дээрх журмын хэрэгжилтэд сайтар хяналт тавих шаардлагатай юм.

Манай нөхцөлд банкууд шударга бус зээлжүүлэлт буюу зээлдэгчийг хохироосон, 
шалтгаангүйгээр хэт өндөр хүү, шимтгэл ноогдуулсан тохиолдол байгаа эсэхийг 
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АНУ-ын ипотекийн салбарын хямрал нь дэлхий нийтийн анхаарлыг шударга 
бус зээлжүүлэлтийн асуудалд дахин хандуулахад хүргэж байна. АНУ-д орлого 
багатай, зээлийн түүх сайнгүй иргэдийг ипотекийн болон хэрэглээний дахин 
санхүүжилтийн “субпрайм” зээлд хамруулдаг бүхэл бүтэн банкны систем 
үүсэн хөгжсөн байна. Ингэснээр тухайлбал, ипотекийн дахин санхүүжилтийн 
хүү жилийн 30 хувьд хүрэх тохиолдол нийтлэг үзэгдэл болох болжээ. Ингээд 
зогсохгүй ипотекийн зээлээ даатгуулахыг шаардан даатгалын хураамжийг 
зээлийн үндсэн төлбөр дээр нэмэх явдал ч элбэг гардаг ажээ. АНУ-ын конгресс 
шударга бус зээлжүүлэлтийн асуудлаар хэд хэдэн удаагийн хэлэлцүүлэг 
өрнүүлж, хууль тогтоомжоороо зохих өөрчлөлтийг оруулсаар ирлээ.

ОХУ-ын банкуудын хувьд ч гэсэн зээлжүүлэлтийн энэхүү практик түгээмэл гэдэг нь 
харагдаж байна. Тухайлбал, Societe General-ийн Орос дахь салбар Русфинанс Банк 
хүүний орлогын 47 хувийг далд орлогоор бүрдүүлдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. 
Энэхүү үзүүлэлт дээд хязгаар биш бөгөөд Оросын нэлээдгүй банкны далд орлогын 
үзүүлэлт хүүний 60-70 хувийг бүрдүүлдэг хэмээн үзэх мэргэжилтнүүд ч байна.

Монгол улсын ажил хөдөлмөр эрхэлж буй нэг хүнд дунджаар 901.7 орчим 
мянган төгрөгийн зээл оногдож байна. Гэтэл нэг ажилтны дундаж цалингийн 
хэмжээ 380 мянган төгрөг юм. Зөвхөн эдгээр тоог харахад л цаашид чанаргүй 
зээл өсөх бүрэн боломжтой юм. Ялангуяа хөдөө орон нутагт малчид, төрийн 
албан хаагчид, тэтгэврийн насны иргэдийн дийлэнх нь малчны, цалингийн, 
тэтгэврийн зээлд хамрагдсан байдал ажиглагддаг. Улирлын орлогыг зохицуулах, 
аж амьдралаа өөд нь татахад банкуудын үйлчилгээ зохих хувь нэмрээ оруулж 
байгаа нь дамжиггүй. Гэвч нөгөө талаас цалингийн зээлийг шударга бус 
зээлжүүлэлтийн сонгодог хэлбэр гэж үздэгийг санавал “зээлийн урхинд” орсон 
хүмүүсийн эгнээ өдрөөс өдөрт өргөжиж байж болох юм. Цалин тэтгэвэр ямар 
нэгэн шалтгааны улмаас тасалдсан үед зээл авна, зээлээ хэрэглээнд зарна, эргээд 
цалин тэтгэврийн мөнгөөр өрөө дарна, дахиад зээл авна – иймэрхүү байдлаар 
хүмүүс “өрийн цагаригт” орж байна. Сарын 3 хувиар зээл авдаг гэж бодвол 
зээлийн урхинд орсон хүмүүс жилдээ орлогынхоо 36 хувь буюу 1/3-ийг хүүний 
төлбөрт өгдөг байж болох юм. Орон нутгийн түвшинд олгосон зээлийн хэмжээ 
банкны системийн дүнд бага хувь эзэлж байж болох юм. Гэвч ган зуд болж, ноос 
ноолуурын үнэ огцом унавал маш олон хүн төлбөрийн чадваргүй болж асуудал 
нийгмийн талаасаа ээдрээтэй болж болох талтай.

Чанаргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ хурдацтай өсөх нөхцөлд 
банкууд шинээр зээл гаргах хөшүүрэг дутахын сацуу чанаргүй зээлээс 
үүдэлтэй алдагдлаа зээлийн өндөр хүүгээр нөхөхөөс өөр сонголтгүй болох 
юм. Нөгөө талаас банкны зээлийн талаар ойлголт маруухан иргэд шударга бус 
зээлжүүлэлтэд хамрагдах эрсдэл үлэмж нэмэгдэх бөгөөд ингэснээр зээлийн хүү 
буурахгүй байх бас нэг хүчин зүйл бүрдэж байна.
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Олон улсын туршлагаас харахад шударга бус санхүүжилтийн асуудлыг хуулийн 
хүрээнд зохицуулах хандлагатай байна. Ингэхдээ хууль тогтоомж нь бодит 
хүүний түвшинг ил гаргах, нуугдмал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хүүнд шингээхгүй 
байхад чиглэгдэх ажээ.

Монгол улс холбогдох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхдээ дэлхийн, ялангуяа 
АНУ-ын туршлагыг сайтар судлах шаардлагатай. Шударга бус зээлжүүлэлттэй 
тэмцэх үүднээс Холбооны Нөөцийн зөвлөл тусгай Z-журам гаргасан бөгөөд 
түүний дагуу банкууд олгож буй зээлийн нөхцөл, онцлогийг ил болгохыг 
шаарддаг байна. Тухайлбал банк тухайн иргэнд кредит карт нээх буюу 
ипотекийн зээл олгож байгаа бол жилийн хүү хэд байхыг, яагаад ийм хэмжээнд 
байгааг тов тодорхой тайлбарлах шаардлагатай. Хууль батлагдахаас өмнө банк 
зээлийн хүүг багаар хэлээд, харин сүүлд нь хүүг 7 хоногоор тооцон хэлснээс 
биш жилийн илэрхийллээр ийм болно хэмээн луйвардах тохиолдол цөөнгүй 
байжээ. 1968 онд батлагдсан тус хуулиар “өндөр өртөгтэй” зээлийн ангиллыг 
тайлбарлахын сацуу хүүг заавал жилийн илэрхийллээр тооцохыг хуульчилжээ. 
“Өндөр өртөгтэй” зээл олгохыг шууд хорьдоггүй ч тодорхой хязгаарлалттай 
олгохыг шаарддаг бөгөөд хууль зөрчигдсөн тохиолдолд банк томоохон торгууль 
хүлээх тухай заасан байдаг.

Манай нөхцөлд ч мөн шударга бус зээлжүүлэлтийн тохиолдол тодорхой 
хэмжээнд байдаг бөгөөд зээлдэгчид ипотекийн луйвар, шударга бус 
зээлжүүлэлтийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болж, шударга бус зээлжүүлэлт гэж 
сэжиглэсэн тохиолдлыг мэдээлж байдаг тогтолцоог бий болгон, үүний дагуу 
бодлого боловсруулагчид, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагууд 
шударга бус, луйврын зээл олгогчдын эсрэг арга хэмжээ авах нь бага орлоготой, 
өндөр настай иргэд, нийгмийн цөөнх зэрэг шударга бус зээлжүүлэлтэд өртөж 
болзошгүй эмзэг бүлгийг луйвраас хамгаалахад чухал нөлөөтэй юм.

Манай улсад шударга бус зээлжүүлэлтээс сэргийлэх тухай хууль одоогоор 
байхгүй ч 2009 онд батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай” 
хуулийн 62 дугаар зүйлд зээлдүүлэгч зээл хүсэгчид зээлийн нөхцөл, зээлдэгчид 
үүсч болзошгүй эрсдэл, барьцааны зүйлийн зохицуулалтын талаар дэлгэрэнгүй 
тайлбарлаж, мэдээллээр хангах талаар зохицуулалт оруулсан нь хэрэглэгчдийн 
эрхийг хамгаалахад, шударга бус зээлжүүлэлтээс сэргийлэхэд чухал алхам болсон 
билээ. Мөн 2008 онд Монголбанкнаас батлан гаргасан “Ипотекийн зээлийн үйл 
ажиллагааны журам”-д зээлдүүлэгчийн үүргийг тусгайлан оруулсан байна. 
Монголбанкны зүгээс шударга бус зээлжүүлэлт бий болохоос сэргийлэхийн тулд 
дээрх журмын хэрэгжилтэд сайтар хяналт тавих шаардлагатай юм.

Манай нөхцөлд банкууд шударга бус зээлжүүлэлт буюу зээлдэгчийг хохироосон, 
шалтгаангүйгээр хэт өндөр хүү, шимтгэл ноогдуулсан тохиолдол байгаа эсэхийг 
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Зээлийн дахин санхүүжилт

Шударга бус зээлжүүлэлтийн бас нэг хэлбэр бол зээлдүүлэгч зээлдэгчийг 
өмнөх зээлээ дахин санхүүжүүлэхийг ятган зээлдэгчид ашигтай мэт ойлголт 
төрүүлдэг. Гэвч зээлдүүлэгчийн гол санаа нь шинэ зээлээс авах шимтгэл, өмнөх 
зээлээ урьдчилан төлснөөс авах торгууль зэрэг орлогыг бий болгох зорилгоор 
зээлдэгчийг дахин санхүүжилт хийхийг шахдаг байна. Үнэн хэрэгтээ энэ нь 
зээлдэгчид маш бага ашигтай эсвэл ямар ч ашиг хонжоогүй үйлдэл байдаг. Одоо 
байгаа зээлийг дахин санхүүжүүлснээр зээлдэгчийн дансанд их мөнгө хэмнэгдэн 
орж байгаа мэт боловч энэ нь шинэ ипотекийн зээлийн өндөр хүү, шимтгэл, 
өмнөх зээлээ урьдчилан төлсний торгууль зэрэгт идэгдэн алга болдог байна. 
Дахин санхүүжилтийн гол аюултай тал нь хуучин зээлийг баллун зээл болгон 
өөрчлөхөд үүсдэг. Тухайлбал, өмнөх ипотекийн зээл нь 20 эсвэл 30 жилийн 
туршид төлөгдөх байсан бол шинэ зээлийн гэрээгээр зээлдэгч 2, 3, эсвэл 5 жилд 
баллун төлбөр төлөхөөр тохиролцсон байж болно. Хугацааны эцэст зээлдэгч 
байшингаа дахин санхүүжүүлэх шаардлагатай болох ба эсвэл бүрмөсөн алдахад 
хүрдэг байна.

Даатгал болон бусад шаардлагагүй бүтээгдэхүүн

Зарим тохиолдолд зээлдэгч шаардлагагүй зүйлд зардал гарган төлбөр төлөх 
болдог. Учир нь зээлдүүлэгч зээлийн бүтээгдэхүүнтэй хамт зээлдэгчид 
шаардлагагүй даатгал болон бусад бүтээгдэхүүнийг зарж зээлийн дүнд оруулдаг. 
Зээлдүүлэгчийн зээлдэгчид худалдан авахыг шаарддаг, зөвлөдөг даатгалд ердийн 
ипотекийн даатгал, галын болон гэнэтийн ослын даатгал, амь насны даатгал, 
тахир дутуугийн даатгал, хөрөнгийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал зэрэг ордог. 
Зарим тохиолдолд эдгээр даатгалууд нь зөвхөн зээлдэгчийг бус гэр бүлийн 
гишүүдийг бүхэлд нь хамруулдаг. Эдгээр даатгалын төлбөр нь зээлийн дүнд 
нэмэгддэг бөгөөд шударга бус зээлдүүлэгч мэдээж энэхүү төлбөрөөс жил бүр 
хувь хүртэж байдаг.

Зээлдэгчийг сонгон удирдан жолоодох

Шударга бус аргаар зээл олгогчид нь зээлдэгчийг хохироосон олон төрлийн 
аргыг хэрэглэдэг ба зээлдэгч хэвийн ипотекийн зээлэнд хамрагдаж болохоор 
байсан ч субпрайм зээлдэгч болгодог байна. Зээлдүүлэгч ихэнхдээ өндөр 
настай, бага орлоготой иргэд болон нийгмийн цөөнх болсон бүлгийг сонгон 
зээлийг дахин санхүүжүүлэхийг ятган шахалт үзүүлдэг байна. АНУ-д хийсэн 
судалгааны үр дүн субпрайм зээлдэгчийн 50 хүртэл хувь нь хэвийн ипотекийн 
зээлд хамрагдаж болох байсныг харуулсан байна. Энэ нь зээлдэгчийн төлж буй 
хүү болон шимтгэлийн зардлыг маш ихээр хэмнэнэ гэсэн үг юм.
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судалж мэдэх шаардлагатай бөгөөд ингэхийн тулд зээлдэгчдийн дунд санал 
асуулга явуулах, холбогдох байгууллагад зээлдэгчийн санал, гомдол хүлээн авах 
ажлын нэгж бий болгох зэрэг арга хэмжээг авах нь зүйтэй юм.

Үүнээс гадна, зээлдэгчийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, тэднийг үнэн 
зөв мэдээллээр хангах нь тэднийг шударга бус зээлжүүлэлтийн золиос болгохгүй 
байх эхний алхам юм. Зээлдэгчийн идэвхгүй сул дорой байдал, ипотекийн 
зээлийн талаарх буруу ташаа ойлголт, түр зуурын ашиг хонжоо харах үйлдэл нь 
шударга бус зээлдүүлэгчид луйвар хийх таатай боломжийг олгодог байна. Бодит 
амьдрал дээр ипотекийн зээл нь үнэхээр хууль ёсны дагуу байна уу, эсвэл үнэн 
хэрэгтээ луйврын буюу шударга бус зээлжүүлэлтийн хэлбэр байна уу гэдгийг 
ялган салгаж ойлгохын тулд энэ талаар байнга мэдээлж байх хэрэгтэй бөгөөд 
шударга бус зээлжүүлэлтийг хууль ёсны зээлжүүлэлтээс таньж ялгах дараах 
түгээмэл шинж, хэлбэрүүд байдгийг товчлон танилцуулж байна. Үүнд:

Өндөр хүү, шимтгэл

Зээлдүүлэгч нь зээлийн үнэлгээ хангалтгүй зээлдэгчид зээл олгосноороо илүү 
их зээлийн эрсдэл хүлээж байгаа тул илүү өндөр хүүтэй зээл олгож, илүү өндөр 
шимтгэл авдаг. Зээлжих чадвар муутай зээлдэгчид их хэмжээний зээл олгосноор 
зээлдүүлэгчийн хувьд зээлдэгч төлбөрийн чадваргүй болох эрсдэл нэмэгдэж 
үүнийг дагаад тэрхүү багцаас олох өгөөжийг нэмэгдүүлж байдаг. Гэтэл өндөр 
хүү авч байгаа нь үргэлж зээлийн эрсдэлтэй холбоотой байдаггүй. Хэвийн 
ипотекийн зээлийн шимтгэл нь нийт зээлийн дүнгийн 1 хувиас хэтэрдэггүй бол 
шударга бус ипотекийн зээлийн шимтгэл нийт зээлийн дүнгийн 5 хувиас ч дээш 
байх тохиолдол элбэг байдаг байна. Энэхүү илүүдэл зардал нь зээлийн дүнд 
нэмэгдэж, зээлдэгчийн халааснаас зээлдүүлэгчийн халаас руу урсан ордог.

Зээл урьдчилан төлсний торгууль 

Субпрайм (sub-prime) ипотекийн зээлдэгч буюу зээлийн үнэлгээ, зээлийн түүх нь 
хангалтгүйгээс илүү эрсдэлтэйд тооцогдож хэвийн ипотекийн зээлийн хүүнээс 
илүү өндөр хүүтэй зээл авсан зээлдэгчид нь аль болох хурдан хугацаанд зээлийн 
нөхцөлөө сайжруулан дахин санхүүжилт хийх сонирхолтой байдаг. Гэтэл анхны 
авсан зээлээ хугацаанаас нь өмнө буцаан төлөхөд “урьдчилан төлсний торгууль” 
маш өндөр байдгаас зээлдэгчийн бий болгосон хөрөнгийг үгүй хийхээс гадна 
зээлдэгчийг бүр өрөнд оруулдаг байна. Субпрайм ипотекийн зээлийн 80 хүртэл 
хувь нь урьдчилан төлбөр төлсний торгууль төлдөг бол хэвийн ипотекийн 
зээлийн зөвхөн 2 орчим хувь нь төлбөр урьдчилан төлсний торгууль төлдөг 
байна. Тиймээс зээлдэгчид ихэвчлэн өндөр хүүтэй ипотекийн зээлтэйгээ үлдэхээс 
өөр аргагүй байдалд хүрдэг. Энэ нь шударга бус зээлдүүлэгчдийн ашиг орлого 
олох бас нэг арга юм.
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Зээлийн дахин санхүүжилт

Шударга бус зээлжүүлэлтийн бас нэг хэлбэр бол зээлдүүлэгч зээлдэгчийг 
өмнөх зээлээ дахин санхүүжүүлэхийг ятган зээлдэгчид ашигтай мэт ойлголт 
төрүүлдэг. Гэвч зээлдүүлэгчийн гол санаа нь шинэ зээлээс авах шимтгэл, өмнөх 
зээлээ урьдчилан төлснөөс авах торгууль зэрэг орлогыг бий болгох зорилгоор 
зээлдэгчийг дахин санхүүжилт хийхийг шахдаг байна. Үнэн хэрэгтээ энэ нь 
зээлдэгчид маш бага ашигтай эсвэл ямар ч ашиг хонжоогүй үйлдэл байдаг. Одоо 
байгаа зээлийг дахин санхүүжүүлснээр зээлдэгчийн дансанд их мөнгө хэмнэгдэн 
орж байгаа мэт боловч энэ нь шинэ ипотекийн зээлийн өндөр хүү, шимтгэл, 
өмнөх зээлээ урьдчилан төлсний торгууль зэрэгт идэгдэн алга болдог байна. 
Дахин санхүүжилтийн гол аюултай тал нь хуучин зээлийг баллун зээл болгон 
өөрчлөхөд үүсдэг. Тухайлбал, өмнөх ипотекийн зээл нь 20 эсвэл 30 жилийн 
туршид төлөгдөх байсан бол шинэ зээлийн гэрээгээр зээлдэгч 2, 3, эсвэл 5 жилд 
баллун төлбөр төлөхөөр тохиролцсон байж болно. Хугацааны эцэст зээлдэгч 
байшингаа дахин санхүүжүүлэх шаардлагатай болох ба эсвэл бүрмөсөн алдахад 
хүрдэг байна.

Даатгал болон бусад шаардлагагүй бүтээгдэхүүн

Зарим тохиолдолд зээлдэгч шаардлагагүй зүйлд зардал гарган төлбөр төлөх 
болдог. Учир нь зээлдүүлэгч зээлийн бүтээгдэхүүнтэй хамт зээлдэгчид 
шаардлагагүй даатгал болон бусад бүтээгдэхүүнийг зарж зээлийн дүнд оруулдаг. 
Зээлдүүлэгчийн зээлдэгчид худалдан авахыг шаарддаг, зөвлөдөг даатгалд ердийн 
ипотекийн даатгал, галын болон гэнэтийн ослын даатгал, амь насны даатгал, 
тахир дутуугийн даатгал, хөрөнгийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал зэрэг ордог. 
Зарим тохиолдолд эдгээр даатгалууд нь зөвхөн зээлдэгчийг бус гэр бүлийн 
гишүүдийг бүхэлд нь хамруулдаг. Эдгээр даатгалын төлбөр нь зээлийн дүнд 
нэмэгддэг бөгөөд шударга бус зээлдүүлэгч мэдээж энэхүү төлбөрөөс жил бүр 
хувь хүртэж байдаг.

Зээлдэгчийг сонгон удирдан жолоодох

Шударга бус аргаар зээл олгогчид нь зээлдэгчийг хохироосон олон төрлийн 
аргыг хэрэглэдэг ба зээлдэгч хэвийн ипотекийн зээлэнд хамрагдаж болохоор 
байсан ч субпрайм зээлдэгч болгодог байна. Зээлдүүлэгч ихэнхдээ өндөр 
настай, бага орлоготой иргэд болон нийгмийн цөөнх болсон бүлгийг сонгон 
зээлийг дахин санхүүжүүлэхийг ятган шахалт үзүүлдэг байна. АНУ-д хийсэн 
судалгааны үр дүн субпрайм зээлдэгчийн 50 хүртэл хувь нь хэвийн ипотекийн 
зээлд хамрагдаж болох байсныг харуулсан байна. Энэ нь зээлдэгчийн төлж буй 
хүү болон шимтгэлийн зардлыг маш ихээр хэмнэнэ гэсэн үг юм.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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4.4 Зээл олголт ба зээлийн зохицуулалт

Банкны салбар хөлөө олж эхэлсэн 1990-д оны дунд үед банкуудын зээлийн үйл 
ажиллагаа асар их эрсдэлтэй, маш сул зохицуулалттай байлаа. Монголбанк 
заавал байлгах нөөц, зээлийн бодлогыг мөрдүүлэх, зээлийг ангилах гэх мэтээр 
банкуудын төлбөрийн чадварыг тогтвортой байлгах талаар анхаарч ажиллаж 
ирсэн. Бусад улс орнуудын хяналт шалгалтын байгууллагууд ч хууль, журам, 
зохицуулалтыг сахиулах, эрсдэлд илүү хянамгай хандахыг банкууддаа 
анхааруулж ажилладаг.

Банкны хяналт шалгалт сул нөхцөлд банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт 
удааширч, үр ашиггүй өрсөлдөөнийг сунжруулах, сул банкуудын эрсдэлтэй үйл 
ажиллагааг хөхүүлэх, чанаргүй зээлийн хувийг нэмэгдүүлэх үндсийг бүрдүүлдэг 
байна. Сүүлийн жилүүдэд банкуудын зээлийн чанар ямар байгааг доорх зургаар 
харуулав.

Зураг 4.2: Банкуудын нийт зээл болон хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

2009 оны 5 дугаар сараас өсөж эхэлсэн зээлийн хэмжээ мөн оны эцэст 2.5 их наяд төгрөгт 
хүрээд байна. Гэвч хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь хэмжээ 
ч эрчимтэй өссөөр байна. Банкуудын зээлийн чанар муудах нь нэг талаас банкуудын 
эрсдэлээ тооцох, удирдах чадвараас, нөгөө талаас зээл олголттой холбоотой хууль эрх 
зүйн орчин, зохицуулалт, зээлийн мэдээллийн сан зэргээс шууд хамаардаг. Тухайлбал, 
зээлдэгч ямар нэгэн байдлаар зээлээ төлж чадахгүйд хүрч, банкны зээлийн чанар муу 
ангилалд шилжлээ гэхэд барьцаа хөрөнгийн эзэмшигчийн эрхийг шилжүүлэх, улмаар зарж 
борлуулахад маш их хугацаа алддаг. Банкууд шүүхийн шийдийг хүлээсээр ийн цаг авдаг 
нь тэдэнд зээлдэгчдэдээ өндөр босго тавихаас аргагүй болгодог. Түүнчлэн банкууд 
эрсдэлээ хүүндээ шингээдэг учир зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлж буй бас нэг хүчин 
зүйл болдог байна. Өөрөөр хэлбэл, хүүний түвшинд инфляци шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх 
нь ойлгомжтой ч түүнээс гадна хууль эрх зүйн орчин, банкны удирдлагын ур чадвар, Төв 
банкны хяналт шалгалт зэрэг хүчин зүйлс чухал нөлөөтэй байдаг. Түүнчлэн зээлийн 
мэдээллийн сан, зээлийн түүх бүрдүүлэх соѐл төдийлөн төлөвшөөгүй байгаа нь эрсдлийг, 
улмаар зээлийн хүүг нэмэгдүүлэхэд хүргэж байна. 

УИХ-аас банкуудын үйл ажиллагааг сайжруулах, Төв банкны хяналт шалгалтын эрх, 
боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Банкны тухай болон Монголбанкны тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулаад удаагүй байна. Гэхдээ эдгээр хууль шинэчлэгдсэнээр асуудал бүрэн 
шууд шийдвэрлэгдэнэ гэсэн үг биш юм. 

Хөрөнгийн захын хөгжил сул байгаагаас иргэд урт хугацаат санхүүгийн эх үүсвэрийг 
банкны зээлээр орлуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө босгож 
чадахгүй иргэд, аж ахуйн нэгжүүд банкны хугацаат зээлээр санхүүжиж, зээлийн хугацаа 
дуусахад барьцаа хөрөнгийн хязгаарлалтаас болоод илүү өндөр хүүгээр дахин зээлийн 
хугацааг сунгах тохиолдол их байна. Энэ нь зээлийн эрэлтийг өсгөж, зээлийн хүүг 
өндрөөр тогтоох шалтгаан болж байна. Тиймээс Засгийн газрын зүгээс урт хугацаат үнэт 
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Чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 

Эх ñурвалж: Монголбанк

2009 оны 5 дугаар сараас өсөж эхэлсэн зээлийн хэмжээ мөн оны эцэст 2.5 их наяд 
төгрөгт хүрээд байна. Гэвч хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн нийт зээлд 
эзлэх хувь хэмжээ ч эрчимтэй өссөөр байна. Банкуудын зээлийн чанар муудах 
нь нэг талаас банкуудын эрсдэлээ тооцох, удирдах чадвараас, нөгөө талаас зээл 
олголттой холбоотой хууль эрх зүйн орчин, зохицуулалт, зээлийн мэдээллийн 
сан зэргээс шууд хамаардаг. Тухайлбал, зээлдэгч ямар нэгэн байдлаар зээлээ 
төлж чадахгүйд хүрч, банкны зээлийн чанар муу ангилалд шилжлээ гэхэд 
барьцаа хөрөнгийн эзэмшигчийн эрхийг шилжүүлэх, улмаар зарж борлуулахад 
маш их хугацаа алддаг. Банкууд шүүхийн шийдийг хүлээсээр ийн цаг авдаг 
нь тэдэнд зээлдэгчдэдээ өндөр босго тавихаас аргагүй болгодог. Түүнчлэн 
банкууд эрсдэлээ хүүндээ шингээдэг учир зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлж 
буй бас нэг хүчин зүйл болдог байна. Өөрөөр хэлбэл, хүүний түвшинд инфляци 
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Шударга бус зээлжүүлэлтийн төрөлд багтах бас нэг жишээ бол зээлдүүлэгч 
өөрийнхөө хууль бус ажиллагааны эсрэг зээлдэгчийг шүүхэд хандах боломжгүй 
болгосон заалтыг сэм оруулан гарын үсэг зуруулдаг байна. Тиймээс зээлдэгч 
зээлдүүлэгчийн луйврын болон хууль бус ажиллагааны талаар шүүхэд хандах 
эрхгүй болдог. Зээлдэгч өөрийн гомдлыг зөвхөн хөндлөнгийн хяналтад тавих л 
эрхтэй. Харин хөндлөнгийн хяналтын ажиллагаа нь ихэвчлэн зээлдүүлэгчийн 
талд үйлчилдэг бөгөөд ихэвчлэн нууцаар, зээлдэгчийн төлөөлөлгүйгээр 
явагддаг. Зээлдэгч хэдийгээр хуулийн зөвлөгч авах боломжтой боловч тэднийг 
бүрэн төлөөлөх хуульч олж авах нь маш хүндрэлтэй байдаг. Учир нь хуулийн 
зөвлөхийн хөндлөнгийн хяналттай холбоотой ажлын төлбөр нь баталгаагүй 
байдаг. Түүнчлэн хөндлөнгийн хяналтын ажиллагаа утсаар явагдах нь элбэг 
бөгөөд хувь хүний хувьд том компанийнн эсрэг гомдол гаргахад процедур нь 
нууц, нотлох баримтыг бичгээр үйлддэггүй зэрэг нь зээлдэгчийн хувьд үнэхээр 
сул тал болдог.

Иймээс зээлийн хүү, нөхцөл гэх мэт бүх параметрийг зээлдэгчдэд маш 
ойлгомжтой, энгийн байдлаар тайлбарлахыг шаарддаг олон улсын эрх зүйн 
зохицуулалтыг Монголд нэвтрүүлэх цаг нэгэнт болжээ. Өнөөдөр банкнаас 
зээл хүсэхдээ чухам ямар нөхцөл, болзол агуулсан гэрээнд гарын үсэг зурж 
байгаагаа иргэд тэр болгон ухаардаггүй. Шударга бус зээлжүүлэлтийн эсрэг 
хууль батлагдсанаар зээл авсны дараа гэнэт төрөл бүрийн нуугдмал зардал ил 
болдог явдлыг таслан зогсоох, зээлдэгчид банкуудыг өөр хооронд нь харьцуулах, 
эрсдэлээ зөв үнэлж сурахад нь томоохон дэвшил гарах учиртай. Ингэхдээ 
“бодит хүү” гэсэн нэр томьёог хуулиндаа тусгайлан зааж өгөх шаардлагатай 
бөгөөд ингэснээр иргэн зээлийн үйлчилгээ авсныхаа төлөө яг хэдий хэмжээний 
төлбөрийг яагаад төлж байгаагаа бүрэн ойлгож ухамсарласан байх ёстой.

Шударга бус зээлжүүлэлтээс сэргийлэхийн тулд дараах арга хэмжээг авах нь 
зүйтэй юм.

•	 Монголбанкны зүгээс шударга бус зээлжүүлэлт бий болохоос 
сэргийлэхийн тулд “Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны” журмын 
хэрэгжилтэд сайтар хяналт тавих,

•	 Манай нөхцөлд банкууд шударга бус зээлжүүлэлт буюу зээлдэгчийг 
хохироосон, шалтгаангүйгээр хэт өндөр хүү, шимтгэл ноогдуулсан 
тохиолдлыг бүртгэх тогтолцоог бий болгох, холбогдох байгууллагад 
зээлдэгчийн санал, гомдол хүлээн авах ажлын нэгж бий болгох зэрэг арга 
хэмжээг авах,

•	 Шударга бус зээлжүүлэлтээс сэргийлэх зорилгоор зээлдэгчийн 
санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, тэднийг үнэн зөв мэдээллээр 
хангах.
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4.4 Зээл олголт ба зээлийн зохицуулалт

Банкны салбар хөлөө олж эхэлсэн 1990-д оны дунд үед банкуудын зээлийн үйл 
ажиллагаа асар их эрсдэлтэй, маш сул зохицуулалттай байлаа. Монголбанк 
заавал байлгах нөөц, зээлийн бодлогыг мөрдүүлэх, зээлийг ангилах гэх мэтээр 
банкуудын төлбөрийн чадварыг тогтвортой байлгах талаар анхаарч ажиллаж 
ирсэн. Бусад улс орнуудын хяналт шалгалтын байгууллагууд ч хууль, журам, 
зохицуулалтыг сахиулах, эрсдэлд илүү хянамгай хандахыг банкууддаа 
анхааруулж ажилладаг.

Банкны хяналт шалгалт сул нөхцөлд банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт 
удааширч, үр ашиггүй өрсөлдөөнийг сунжруулах, сул банкуудын эрсдэлтэй үйл 
ажиллагааг хөхүүлэх, чанаргүй зээлийн хувийг нэмэгдүүлэх үндсийг бүрдүүлдэг 
байна. Сүүлийн жилүүдэд банкуудын зээлийн чанар ямар байгааг доорх зургаар 
харуулав.

Зураг 4.2: Банкуудын нийт зээл болон хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

2009 оны 5 дугаар сараас өсөж эхэлсэн зээлийн хэмжээ мөн оны эцэст 2.5 их наяд төгрөгт 
хүрээд байна. Гэвч хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь хэмжээ 
ч эрчимтэй өссөөр байна. Банкуудын зээлийн чанар муудах нь нэг талаас банкуудын 
эрсдэлээ тооцох, удирдах чадвараас, нөгөө талаас зээл олголттой холбоотой хууль эрх 
зүйн орчин, зохицуулалт, зээлийн мэдээллийн сан зэргээс шууд хамаардаг. Тухайлбал, 
зээлдэгч ямар нэгэн байдлаар зээлээ төлж чадахгүйд хүрч, банкны зээлийн чанар муу 
ангилалд шилжлээ гэхэд барьцаа хөрөнгийн эзэмшигчийн эрхийг шилжүүлэх, улмаар зарж 
борлуулахад маш их хугацаа алддаг. Банкууд шүүхийн шийдийг хүлээсээр ийн цаг авдаг 
нь тэдэнд зээлдэгчдэдээ өндөр босго тавихаас аргагүй болгодог. Түүнчлэн банкууд 
эрсдэлээ хүүндээ шингээдэг учир зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлж буй бас нэг хүчин 
зүйл болдог байна. Өөрөөр хэлбэл, хүүний түвшинд инфляци шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх 
нь ойлгомжтой ч түүнээс гадна хууль эрх зүйн орчин, банкны удирдлагын ур чадвар, Төв 
банкны хяналт шалгалт зэрэг хүчин зүйлс чухал нөлөөтэй байдаг. Түүнчлэн зээлийн 
мэдээллийн сан, зээлийн түүх бүрдүүлэх соѐл төдийлөн төлөвшөөгүй байгаа нь эрсдлийг, 
улмаар зээлийн хүүг нэмэгдүүлэхэд хүргэж байна. 

УИХ-аас банкуудын үйл ажиллагааг сайжруулах, Төв банкны хяналт шалгалтын эрх, 
боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Банкны тухай болон Монголбанкны тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулаад удаагүй байна. Гэхдээ эдгээр хууль шинэчлэгдсэнээр асуудал бүрэн 
шууд шийдвэрлэгдэнэ гэсэн үг биш юм. 

Хөрөнгийн захын хөгжил сул байгаагаас иргэд урт хугацаат санхүүгийн эх үүсвэрийг 
банкны зээлээр орлуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө босгож 
чадахгүй иргэд, аж ахуйн нэгжүүд банкны хугацаат зээлээр санхүүжиж, зээлийн хугацаа 
дуусахад барьцаа хөрөнгийн хязгаарлалтаас болоод илүү өндөр хүүгээр дахин зээлийн 
хугацааг сунгах тохиолдол их байна. Энэ нь зээлийн эрэлтийг өсгөж, зээлийн хүүг 
өндрөөр тогтоох шалтгаан болж байна. Тиймээс Засгийн газрын зүгээс урт хугацаат үнэт 
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Чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 

Эх ñурвалж: Монголбанк

2009 оны 5 дугаар сараас өсөж эхэлсэн зээлийн хэмжээ мөн оны эцэст 2.5 их наяд 
төгрөгт хүрээд байна. Гэвч хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн нийт зээлд 
эзлэх хувь хэмжээ ч эрчимтэй өссөөр байна. Банкуудын зээлийн чанар муудах 
нь нэг талаас банкуудын эрсдэлээ тооцох, удирдах чадвараас, нөгөө талаас зээл 
олголттой холбоотой хууль эрх зүйн орчин, зохицуулалт, зээлийн мэдээллийн 
сан зэргээс шууд хамаардаг. Тухайлбал, зээлдэгч ямар нэгэн байдлаар зээлээ 
төлж чадахгүйд хүрч, банкны зээлийн чанар муу ангилалд шилжлээ гэхэд 
барьцаа хөрөнгийн эзэмшигчийн эрхийг шилжүүлэх, улмаар зарж борлуулахад 
маш их хугацаа алддаг. Банкууд шүүхийн шийдийг хүлээсээр ийн цаг авдаг 
нь тэдэнд зээлдэгчдэдээ өндөр босго тавихаас аргагүй болгодог. Түүнчлэн 
банкууд эрсдэлээ хүүндээ шингээдэг учир зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлж 
буй бас нэг хүчин зүйл болдог байна. Өөрөөр хэлбэл, хүүний түвшинд инфляци 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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үр нөлөөг сулруулж байдаг. Тухайлбал, банкны өмчлөгчид тухайн банкийг 
удирдах удирдлагыг сонгодог. Өмчлөгчид гүйцэтгэх удирдлагад өөрийн хүсэл 
сонирхлоо тулгах аваас жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хөндөгдөж, 
банк нь зөвхөн том өмчлөгчдийн эрх ашгийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахад 
хүрдэг. Энэ үед байгууллагын үндсэн зарчим зөрчигдөж, татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгө нь өмчлөгчдийн бусад бизнесийг санхүүжүүлэхэд хүрдэг. Харин 
гүйцэтгэх удирдлагын ашиг сонирхол өмчлөгчдийнхөөс дээгүүр тавигдах 
тохиолдолд банк ашгийн төлөө ажиллах чадвараа алдаж, үйл ажиллагааны 
зардлаа өсгөх, мөн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн ашиг сонирхлын үүднээс 
нийгмийн бусад нөлөө бүхий хэсгийг банкны хөрөнгөөр дэмжих, тус дэмжлэгийг 
санхүүжүүлэхийн тулд хүүг өсгөх зэрэг зохисгүй үйлдэл хийдэг бөгөөд улмаар 
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө эрсдэлд ороход хүрдэг. Тиймээс байгууллагын 
засаглалын зохистой байдлыг хангана гэдэг нь дээр дурдагдсан ажил олгогч-
ажилтан хоорондын асуудлыг шийдэж, нэгдсэн нэг зорилго, зарчимтай, түүндээ 
хүрэх тодорхой төлөвлөгөөтэй, түүнийг хянах тогтолцоотой байхыг хэлдэг.

Гадаадын олон улсын байгууллагуудаас хийсэн дүгнэлтээр Монголын банкны 
системд байгууллагын зохистой засаглал болон дотоод хяналтын тогтолцоо муу 
байгаа нь эрсдэлүүдийг таньж, түүнийг удирдахад саад болж байв. Тухайлбал, 
хуурамч зээлийн баталгаа гаргах, хамааралтай этгээдүүдэд өгөх зээлд хэт 
анхаарах, чанаргүй зээлийн ангиллыг хийхдээ журмын дагуу хийхгүй байх 
зэрэг нийтлэг үйлдлүүд нь арилжааны банкуудын үйл ажиллагааг эрсдэлд 
оруулж, доголдоход хүргэж байна гэжээ. Энэ байдал сүүлийн 2 жилд эдийн 
засагт нүүрлэсэн санхүү эдийн засгийн хямралын үеэр илүү тод ажиглагдаж 
байна. Тухайлбал, Анод болон Зоос банкуудад бий болсон төлбөрийн чадварын 
хүндрэл, цаашлаад банк дампуурахад хүрсэн гол шалтгаан нь банкны өмчлөгчид 
болон гүйцэтгэх удирдлагын холбогдох этгээдүүд ихээхэн хэмжээний зээл 
авсан, зээлийн багцын төвлөрөл хэт өндөр, мөнгөн хөрөнгийн удирдлага сул 
бөгөөд банкны санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг шударга бусаар мэдээлж байсан зэрэг 
асуудлууд голчилж байв.

Тиймээс цаашид арилжааны банкуудын зохистой засаглалыг бэхжүүлэх, ил тод, 
нээлттэй, шударга ёсны зарчмуудыг хэрэгжүүлж хэвшүүлэхэд банкинд тавих 
хяналт шалгалтыг болон хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах дараах чиглэлээр 
бодлогын арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Үүнд:

•	 Банкуудын өмчлөлийн хэлбэрт стандарт тогтоох. Үүнд, банкуудын 
өмчлөгчийн тоог өсгөх болон том өмчлөгчийн өмчлөх хэмжээнд 
хязгаарлалт тогтоох замаар том өмчлөгч, гүйцэтгэх удирдлага хоорондын 
зөрчлийг бууруулах,

•	 Банкинд тавих хяналтыг засаглал, эрсдэлийн удирдлагын түвшинд 
хийж, тухайн чиглэлээр хатуу стандарт тогтоох, тус стандарт нь хэрхэн 
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шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх нь ойлгомжтой ч түүнээс гадна хууль эрх зүйн 
орчин, банкны удирдлагын ур чадвар, Төв банкны хяналт шалгалт зэрэг хүчин 
зүйлс чухал нөлөөтэй байдаг. Түүнчлэн зээлийн мэдээллийн сан, зээлийн түүх 
бүрдүүлэх соёл төдийлөн төлөвшөөгүй байгаа нь эрсдэлийг, улмаар зээлийн хүүг 
нэмэгдүүлэхэд хүргэж байна.

УИХ-аас банкуудын үйл ажиллагааг сайжруулах, Төв банкны хяналт шалгалтын 
эрх, боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Банкны тухай болон Монголбанкны 
тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад удаагүй байна. Гэхдээ эдгээр хууль 
шинэчлэгдсэнээр асуудал бүрэн шууд шийдвэрлэгдэнэ гэсэн үг биш юм.

Хөрөнгийн захын хөгжил сул байгаагаас иргэд урт хугацаат санхүүгийн эх 
үүсвэрийг банкны зээлээр орлуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгийн зах зээлээс 
хөрөнгө босгож чадахгүй иргэд, аж ахуйн нэгжүүд банкны хугацаат зээлээр 
санхүүжиж, зээлийн хугацаа дуусахад барьцаа хөрөнгийн хязгаарлалтаас болоод 
илүү өндөр хүүгээр дахин зээлийн хугацааг сунгах тохиолдол их байна. Энэ нь 
зээлийн эрэлтийг өсгөж, зээлийн хүүг өндрөөр тогтоох шалтгаан болж байна. 
Тиймээс Засгийн газрын зүгээс урт хугацаат үнэт цаас тогтмол гаргах замаар урт 
хугацаатай санхүүгийн хэлцлийн захыг хөгжүүлэх шаардлагатай байна.

4.5 Банкны салбар дахь байгууллагын зохистой засаглалыг бэхжүүлэх

Банкны салбарт үр бүтээлтэй, сайн байгууллагын засаглал нь иргэдийн банкны 
системд итгэх итгэлийг улам бэхжүүлэхээс гадна, банкны салбарын үйл 
ажиллагааг зөв, үр ашигтай явуулахад голлох нөлөөтэй байдаг. Харин үүний 
эсрэгээр байгууллагын засаглал муу байх нь тухайн банкийг дампууралд ч 
хүргэх, макро эдийн засгийн суурь нөхцөлүүдийг тогтворгүй болгох замаар зах 
зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь банкны салбарын зээлийн хүүг өсгөх 
сөрөг нөлөөтэй.

Байгууллагын засаглалыг тодорхойлохдоо “компанийн удирдлага, түүний зөвлөл, 
хувь эзэмшигчид болон бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондох харилцааны 
цогц” гэжээ. Үүнээс гадна байгууллагын засаглал гэдэгт тухайн байгууллагын 
цогц зорилго болон тус зорилгод хүрэх шаардлага болоод үйл ажиллагааны 
хяналтын үр дүн зэргийг тусгасан байдаг. Тухайлбал, банкны салбарын 
хувьд удирдлага болон үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд хүн бүр өөрийн 
байгууллагын үндсэн зорилтын хүрээнд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, ил тод 
байдлыг хангаж чадсанаараа хүмүүсийн банкинд итгэх итгэлийг улам бэхжүүлж 
чаддаг. Банкинд итгэх итгэлийг бий болгоно гэдэг нь цаашлаад тухайн банкны 
хувьд үйл ажиллагааны болоод санхүүгийн эрсдэлд орох магадлалыг бууруулж 
байдаг. Гэвч ихэнх бизнесийн байгууллагуудын хувьд бий болдог ажил олгогч-
ажилтан хоорондын асуудал (principal-agent problem) нь дээрх сайн засаглалын 
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үр нөлөөг сулруулж байдаг. Тухайлбал, банкны өмчлөгчид тухайн банкийг 
удирдах удирдлагыг сонгодог. Өмчлөгчид гүйцэтгэх удирдлагад өөрийн хүсэл 
сонирхлоо тулгах аваас жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хөндөгдөж, 
банк нь зөвхөн том өмчлөгчдийн эрх ашгийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахад 
хүрдэг. Энэ үед байгууллагын үндсэн зарчим зөрчигдөж, татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгө нь өмчлөгчдийн бусад бизнесийг санхүүжүүлэхэд хүрдэг. Харин 
гүйцэтгэх удирдлагын ашиг сонирхол өмчлөгчдийнхөөс дээгүүр тавигдах 
тохиолдолд банк ашгийн төлөө ажиллах чадвараа алдаж, үйл ажиллагааны 
зардлаа өсгөх, мөн гүйцэтгэх удирдлага өөрийн ашиг сонирхлын үүднээс 
нийгмийн бусад нөлөө бүхий хэсгийг банкны хөрөнгөөр дэмжих, тус дэмжлэгийг 
санхүүжүүлэхийн тулд хүүг өсгөх зэрэг зохисгүй үйлдэл хийдэг бөгөөд улмаар 
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө эрсдэлд ороход хүрдэг. Тиймээс байгууллагын 
засаглалын зохистой байдлыг хангана гэдэг нь дээр дурдагдсан ажил олгогч-
ажилтан хоорондын асуудлыг шийдэж, нэгдсэн нэг зорилго, зарчимтай, түүндээ 
хүрэх тодорхой төлөвлөгөөтэй, түүнийг хянах тогтолцоотой байхыг хэлдэг.

Гадаадын олон улсын байгууллагуудаас хийсэн дүгнэлтээр Монголын банкны 
системд байгууллагын зохистой засаглал болон дотоод хяналтын тогтолцоо муу 
байгаа нь эрсдэлүүдийг таньж, түүнийг удирдахад саад болж байв. Тухайлбал, 
хуурамч зээлийн баталгаа гаргах, хамааралтай этгээдүүдэд өгөх зээлд хэт 
анхаарах, чанаргүй зээлийн ангиллыг хийхдээ журмын дагуу хийхгүй байх 
зэрэг нийтлэг үйлдлүүд нь арилжааны банкуудын үйл ажиллагааг эрсдэлд 
оруулж, доголдоход хүргэж байна гэжээ. Энэ байдал сүүлийн 2 жилд эдийн 
засагт нүүрлэсэн санхүү эдийн засгийн хямралын үеэр илүү тод ажиглагдаж 
байна. Тухайлбал, Анод болон Зоос банкуудад бий болсон төлбөрийн чадварын 
хүндрэл, цаашлаад банк дампуурахад хүрсэн гол шалтгаан нь банкны өмчлөгчид 
болон гүйцэтгэх удирдлагын холбогдох этгээдүүд ихээхэн хэмжээний зээл 
авсан, зээлийн багцын төвлөрөл хэт өндөр, мөнгөн хөрөнгийн удирдлага сул 
бөгөөд банкны санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг шударга бусаар мэдээлж байсан зэрэг 
асуудлууд голчилж байв.

Тиймээс цаашид арилжааны банкуудын зохистой засаглалыг бэхжүүлэх, ил тод, 
нээлттэй, шударга ёсны зарчмуудыг хэрэгжүүлж хэвшүүлэхэд банкинд тавих 
хяналт шалгалтыг болон хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах дараах чиглэлээр 
бодлогын арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Үүнд:

•	 Банкуудын өмчлөлийн хэлбэрт стандарт тогтоох. Үүнд, банкуудын 
өмчлөгчийн тоог өсгөх болон том өмчлөгчийн өмчлөх хэмжээнд 
хязгаарлалт тогтоох замаар том өмчлөгч, гүйцэтгэх удирдлага хоорондын 
зөрчлийг бууруулах,

•	 Банкинд тавих хяналтыг засаглал, эрсдэлийн удирдлагын түвшинд 
хийж, тухайн чиглэлээр хатуу стандарт тогтоох, тус стандарт нь хэрхэн 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Их хямралын үеэр АНУ-д 9 мянга гаруй банк дампуурсан нь 1934 онд Холбооны 
Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийг байгуулахад хүргэжээ. Энэхүү 
туршлага амжилттай хэрэгжсэн тул бусад улс орон ч тэр, тухайлбал, Норвеги, 
Энэтхэг, Канад, Япон зэрэг улс 1960-70-аад онд тус даатгалын тогтолцоог мөн 
нэвтрүүлжээ. Өнөөдрийн байдлаар хадгаламжаа даатгасан улс орны тоо 95-т 
хүрээд байна.

Даатгалын тогтолцоо нь эцсийн дүндээ 2 үндсэн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
чиглэгддэг байна. Үүнд:

•	 Нэгдүгээрт, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг төрөөс хамгаалах, 
ингэснээр банкны системээс хадгаламж дайжих, зугтаах явдлыг таслан 
зогсоох. 

•	 Хоёрдугаарт, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах явдал 
болно.

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо дээрх зорилтыг хангахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг ч банкны эрсдэлтэй үйл ажиллагааг дэвэргэх, хадгаламж эзэмшигчид 
банкуудыг эрсдэлийн хувьд өөр хооронд нь төдийлөн харьцуулахаа больдог сул 
талыг мөн агуулж байдаг.

Хадгаламжийн даатгалыг нэвтрүүлэх шаардлага, үндэслэл

Улс орны туршлагаас харахад хадгаламжийн баталгаа нь 2 үндсэн хэлбэртэй 
байхаар байна. Үүнд төрөөс баталгаа гаргах болон хадгаламжийн даатгал зэргийг 
дурдаж болно. Төрөөс баталгаа гаргах тохиолдолд зохицуулалтын тодорхой 
дүрэм байхгүй ч хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах болно гэдгээ 
Засгийн газар илэрхийлдэг байна. Харин даатгалын тогтолцоотой үед даатгал нь 
ямар тохиолдолд хэрхэн яаж хэрэгжихийг тов тодорхой тусгасан хууль, эрх зүйн 
зохицуулалттай байхыг ойлгоно. 

Монгол улсын хувьд төрөөс харилцах, хадгаламжид баталгаа гаргадаг 
тогтолцоог банкны даатгалын системээр өөрчлөн зохион байгуулах цаг болсон 
байна. Үүнийг хэд хэдэн үндэслэлээр тайлбарлаж болох юм. 

Нэгдүгээрт, хэдийгээр төрөөс баталгаа гаргаж буй улс орон цөөнгүй байгаа ч 
даатгалын тогтолцоо бол дэлхий нийтийн хандлага гэдэг нь сүүлийн 70 гаруй 
жилийн туршлагаас харагдаж байна. Монгол улсын банкны систем өмнө нь 2 
удаагийн хямралд өртөж байсан ч даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлээгүй өдий 
хүрчээ. 

Хоёрдугаарт, Анод, Зоос банкны дампуурлыг банкны системийн хямрал гэж үзэх 
боломжгүй ч үүсэн бий болсон нөхцөл байдал нь зайлшгүй даатгалын системд 
шилжих шаардлагатайг харууллаа.
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хэрэгжиж байгааг хянах байнгын хяналтын тогтолцоог сайжруулах,
•	 Арилжааны банкуудын сайн засаглалыг хөгжүүлэхэд олон нийтийн 

анхаарлыг хандуулж, банкны ил тод, шударга байх зарчмыг хангуулах 
замаар иргэдээс тавих хяналтын тогтолцоог сайжруулах,

•	 “Банкны тухай хууль”-д шинэчилсэн найруулга хийгдсэнтэй 
холбоотойгоор банкинд тавих нэгдсэн хяналт шалгалтыг хөгжүүлэхэд 
шаардлагатай холбогдох журам зааврыг шинэчлэх.

Банкны салбарт байгууллагын засаглалыг сайжруулж чадсанаараа банкуудын 
эрсдэл буурах, үйл ажиллагааг тогтворжуулах нэг алхам болох бөгөөд энэ нь 
цаашлаад банкуудын ашигт ажиллагаанд эергээр нөлөөлөх боломжтой юм. Мөн 
илүү эрсдэлгүй үйл ажиллагаа явуулж, олон нийтэд ил тод байж чадсанаараа 
тухайн банкинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, дан ганц өндөр хүүнд татагдаж 
эрсдэлтэй банкинд хадгаламж байршуулахаас илүү хүү багатай ч эрсдэл даах 
чадвар өндөртэй, найдвартай банкинд мөнгө хадгалуулах сонирхол, хэв шинжийг 
олон нийтэд бүрдүүлэх зэрэг эерэг нөлөөллийг дагуулж байдаг.

5. САНХҮҮГИЙН СИСТЕМИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ

Санхүүгийн системийн дэд бүтэц сайн хөгжих нь мэдээллийн тэгш байдлыг 
нэмэгдүүлж, санхүүгийн зуучлал болон үйлчилгээний зардлыг бууруулж, 
санхүүгийн захын үр ашигтай ажиллагааг нэмэгдүүлдэг. Санхүүгийн захуудын 
үр ашигтай ажиллагаа нэмэгдэж, санхүүгийн зуучлалын зардал буурснаар 
зээлийн хүү буурах эдийн засгийн таатай орчин бүрдэнэ. Манай орны хувьд 
санхүүгийн системийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоог хөгжүүлэх, төлбөр, тооцооны үйлчилгээний үр ашигтай байдлыг 
нэмэгдүүлэх, зээлийн мэдээллийн санг хөгжүүлэх, эх үүсвэрийн зардлыг 
бууруулах боломжийг нэмэгдүүлэх, банкны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар 
харилцагч банкыг мэдэх боломжийг нэмэгдүүлэх болон мөнгөний бодлогод олон 
нийтийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлуудыг хамруулан энэ хэсэгт авч 
үзлээ.

5.1 Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог хөгжүүлэх

Хадгаламжийн даатгал гэж юу вэ?

Арилжааны банкууд олон улс орны хувьд санхүүгийн системийн цөмийг 
бүрдүүлсэн хэвээрээ байгаа бөгөөд банкны системийн доголдол нь санхүүгийн 
салбарын тогтвортой байдлыг алдагдуулан улмаар эдийн засгийн хямралыг 
өдөөх эрсдэлтэй байдаг билээ. Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд банкны 
хяналт шалгалтыг чангатган сайжруулахын сацуу хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоог бүрдүүлэхэд анхаарлаа хандуулдаг ажээ.
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Их хямралын үеэр АНУ-д 9 мянга гаруй банк дампуурсан нь 1934 онд Холбооны 
Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийг байгуулахад хүргэжээ. Энэхүү 
туршлага амжилттай хэрэгжсэн тул бусад улс орон ч тэр, тухайлбал, Норвеги, 
Энэтхэг, Канад, Япон зэрэг улс 1960-70-аад онд тус даатгалын тогтолцоог мөн 
нэвтрүүлжээ. Өнөөдрийн байдлаар хадгаламжаа даатгасан улс орны тоо 95-т 
хүрээд байна.

Даатгалын тогтолцоо нь эцсийн дүндээ 2 үндсэн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
чиглэгддэг байна. Үүнд:

•	 Нэгдүгээрт, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг төрөөс хамгаалах, 
ингэснээр банкны системээс хадгаламж дайжих, зугтаах явдлыг таслан 
зогсоох. 

•	 Хоёрдугаарт, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах явдал 
болно.

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо дээрх зорилтыг хангахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг ч банкны эрсдэлтэй үйл ажиллагааг дэвэргэх, хадгаламж эзэмшигчид 
банкуудыг эрсдэлийн хувьд өөр хооронд нь төдийлөн харьцуулахаа больдог сул 
талыг мөн агуулж байдаг.

Хадгаламжийн даатгалыг нэвтрүүлэх шаардлага, үндэслэл

Улс орны туршлагаас харахад хадгаламжийн баталгаа нь 2 үндсэн хэлбэртэй 
байхаар байна. Үүнд төрөөс баталгаа гаргах болон хадгаламжийн даатгал зэргийг 
дурдаж болно. Төрөөс баталгаа гаргах тохиолдолд зохицуулалтын тодорхой 
дүрэм байхгүй ч хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах болно гэдгээ 
Засгийн газар илэрхийлдэг байна. Харин даатгалын тогтолцоотой үед даатгал нь 
ямар тохиолдолд хэрхэн яаж хэрэгжихийг тов тодорхой тусгасан хууль, эрх зүйн 
зохицуулалттай байхыг ойлгоно. 

Монгол улсын хувьд төрөөс харилцах, хадгаламжид баталгаа гаргадаг 
тогтолцоог банкны даатгалын системээр өөрчлөн зохион байгуулах цаг болсон 
байна. Үүнийг хэд хэдэн үндэслэлээр тайлбарлаж болох юм. 

Нэгдүгээрт, хэдийгээр төрөөс баталгаа гаргаж буй улс орон цөөнгүй байгаа ч 
даатгалын тогтолцоо бол дэлхий нийтийн хандлага гэдэг нь сүүлийн 70 гаруй 
жилийн туршлагаас харагдаж байна. Монгол улсын банкны систем өмнө нь 2 
удаагийн хямралд өртөж байсан ч даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлээгүй өдий 
хүрчээ. 

Хоёрдугаарт, Анод, Зоос банкны дампуурлыг банкны системийн хямрал гэж үзэх 
боломжгүй ч үүсэн бий болсон нөхцөл байдал нь зайлшгүй даатгалын системд 
шилжих шаардлагатайг харууллаа.
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Хүснэгт 5.1-т улс орнуудыг төрөөс баталгаа гаргах болон даатгалын 
тогтолцоогоор нь ангилан харуулав. Даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлсэн улс 
орнууд санхүүгийн салбар нь хөгжихийн хэрээр даатгалын системээ ч улам 
боловсронгуй болгоход анхаарч байдаг байна. 

Хүснэгт 5.1: Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо, улс орноор

Даатгалын тогтолцоотой улс орон Төрөөс баталгаа гаргасан улс орон
Африк 
Кени 
Нигери 
Танзан 
Уганда
Ази 
Бангладеш 
Энэтхэг 
Япон 
Солонгос 
Маршалын арал  
Филиппин 
Микронез 
Тайван
Ойрхи Дорнод  
Бахрейн 
Иордан 
Кувейт 
Ливан 
Оман
Европ 
Австри 
Бельги 
Болгар 
Хорват 
Чех 
Дани 
Финлянд 
Франц 
Герман 
Грек 
Унгар

Европ 
Исланд
Итали 
Латви 
Литва 
Люксембург 
Нидерланд Польш 
Потугал 
Румын 
Словак 
Испани 
Швед 
Швейцари 
Турк 
Англи 
Норвеги 
ОХУ
Бөмбөрцгийн баруун хагас 
Аргентин 
Бразил 
Канад 
Чили 
Колумби 
Доминикан 
Сальвадор 
Гондурас 
Ямайк 
Мексик 
Перу 
Тринидад Тобаго 
АНУ 
Венесуэл

Африк 
Бенин 
Буркина Фасо  
Камерун 
Төв Африкийн БНУ  
Чад 
Кот д’Ивуар 
Экваторын Гвиней 
Габон 
Гана 
Гвиней 
ӨАБНУ 
Того 
Заир 
Замби 
Зимбабвэ
Бөмбөрцгийн баруун 
хагас Боливи 
Коста Рико 
Эквадор 
Гватемала 
Парагвай 
Кирибати 
Уругвай 

Европ 
Эстон 
Украин
Middle East 
Египет 
Иран 
Ирак 
Израил 
Ливи 
Саудын Арав 
Сири 
АНЭУ
Ази 
Австрали 
БНХАУ 
Гонкгонг 
Индонези 
Малайз 
Монгол
Киргиз 
Пакистан 
Сингапур 
Шри Ланка 
Таиланд 
Вьетнам

Эх ñурвалж: 1) Deposit Protection Arrangements; Alexander Kyei; IMF, November 1995. 2) Comparative Analysis of 
Established Deposit Insurance Systems; Gillian Garcia; IMF, September 1998.

Улс орнуудын даатгалын тогтолцооны онцлогийг, тухайлбал нэвтрүүлсэн огноо, 
даатгал нь сайн дурын эсэх, даатгалд хамрагдах хадгаламжийн төрөл, хэмжээ, 
санхүүжилт, банкны шимтгэл зэргийг хавсралт хүснэгтээс харж болно. Мэдээж 
улс орнуудын санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн онцлогоос шалтгаалан даатгалын 
тогтолцоо нь харилцан адилгүй байдаг ч нийтлэг зүйл мөн цөөнгүй байна. 
Үүнээс зарим нэг нийтлэг зүйлийг тоймлон хүргэхэд дараах байдалтай байна. 
Үүнд:

Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг ихэнх улс оронд төрийн байгууллага 
хариуцан гүйцэтгэдэг байна. Хувийн хэвшлийнхнээр хариуцуулсан улс орон 
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Анод, Зоос банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг тавьж олгох эх үүсвэрийг 
Монголбанкнаас гаргасан нь Төв банкны тухай хууль тогтоомжтой нийцтэй 
зүйл биш бөгөөд олон улсын санхүүгийн хямралаас шалтгаалан төсөв алдагдалд 
орж, улмаар эдийн засаг хямралд орж болзошгүй байсан тул Төв банк Засгийн 
газрын нэрийн өмнөөс авсан арга хэмжээ юм. Төв банкны эцсийн зээлдүүлэгчийн 
үүрэг нь төлбөр тооцоо түргэн гүйцэтгэх чадвар түр алдагдсан банкинд хамаатай 
болохоос биш дампуурсан буюу төлбөрийн чадваргүй болсон банкинд хамаарах 
зүйл биш бөгөөд энэхүү харилцааг анх 1873 онд Англи улсад томьёолсон байдаг. 
Харин манайд үүссэн нөхцөл байдлыг харахад төсөв, мөнгөний эрх баригчдын 
хүлээх хариуцлага, зааг ялгаа холилдон маш тодорхойгүй байдал үүссэн нь 
тодорхой байна.

Гуравдугаарт, “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид баталгаа гаргах тухай” 
хуулийг хэрэгжүүлэх явцад маш олон зүйлийг дутуу дулимаг орхисон нь ил 
болсон билээ. Хамгийн наад зах нь гэхэд хадгаламжийн хүүний төлбөрийг 
баталгаанд хамруулах эсэх, хэрвээ хамруулахаар бол хүүг хэрхэн тогтоох 
асуудал тодорхойгүй, харилцах тус баталгаанд хамрагдах эсэх нь ойлгомжгүй 
байсан нь хүндрэл бэрхшээлийг учруулж байна. Өөрөөр хэлбэл тоглоомын дүрэм 
өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй байгаа нь холбогдох хууль эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэхийг биднээс шаардаж байна.

Дөрөвдүгээрт, татвар төлөгчдийн хөрөнгө санхүүгийн системийг 
тогтворжуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх ч улс төрийн хувьд шийдвэрлэхэд 
төвөгтэй, олон нийтийн зүгээс дэмжигдэхээргүй, хүлээн авахгүй байх нийгмийн 
сэтгэл зүй бүрдэж байгааг анхаарахгүй байж болохгүй. Хэсэг хүмүүс банкаар 
тоглоод гарсан хохирлыг нь энгийн иргэдэд үүрүүлдэг гэсэн ойлголт олны 
дунд төрж байна. Цаашид төлбөрийн чадваргүй болсон банк болгоныг улсаас 
тэтгээд байхгүй, ийм банкийг улс, банкны систем, хадгаламж эзэмшигчдэд хор 
хохиролгүйгээр түргэн шуурхай зохих хууль тогтоомжийн дагуу дампууруулна 
гэдгийг олон нийтэд ойлгуулахын тулд хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо руу 
шилжих хэрэгтэй юм.

Хадгаламжийн даатгал: олон улсын туршлага

Хадгаламжийн даатгалын ач холбогдол өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр өдгөө дэлхийн 
119 гаруй оронд нэгэнт нэвтэрсэн байна. Хөгжингүй улс орны дийлэнх нь 
сүүлийн 20 жилийн хугацаанд тус тогтолцоог нэвтрүүлсэн нь 80-90-ээд оны 
банкны системийн хямралтай ч мөн холбоотой байв. Хуучин социалист гэгдэж 
байсан ихэнх улс орнууд даатгалын тогтолцоонд сүүлийн 10 жилд шилжжээ. 
Европын холбоо бүх гишүүн орнуудаа хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд 
нэвтрүүлэхийг шаарддаг байна. 
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Хүснэгт 5.1-т улс орнуудыг төрөөс баталгаа гаргах болон даатгалын 
тогтолцоогоор нь ангилан харуулав. Даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлсэн улс 
орнууд санхүүгийн салбар нь хөгжихийн хэрээр даатгалын системээ ч улам 
боловсронгуй болгоход анхаарч байдаг байна. 

Хүснэгт 5.1: Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо, улс орноор

Даатгалын тогтолцоотой улс орон Төрөөс баталгаа гаргасан улс орон
Африк 
Кени 
Нигери 
Танзан 
Уганда
Ази 
Бангладеш 
Энэтхэг 
Япон 
Солонгос 
Маршалын арал  
Филиппин 
Микронез 
Тайван
Ойрхи Дорнод  
Бахрейн 
Иордан 
Кувейт 
Ливан 
Оман
Европ 
Австри 
Бельги 
Болгар 
Хорват 
Чех 
Дани 
Финлянд 
Франц 
Герман 
Грек 
Унгар

Европ 
Исланд
Итали 
Латви 
Литва 
Люксембург 
Нидерланд Польш 
Потугал 
Румын 
Словак 
Испани 
Швед 
Швейцари 
Турк 
Англи 
Норвеги 
ОХУ
Бөмбөрцгийн баруун хагас 
Аргентин 
Бразил 
Канад 
Чили 
Колумби 
Доминикан 
Сальвадор 
Гондурас 
Ямайк 
Мексик 
Перу 
Тринидад Тобаго 
АНУ 
Венесуэл

Африк 
Бенин 
Буркина Фасо  
Камерун 
Төв Африкийн БНУ  
Чад 
Кот д’Ивуар 
Экваторын Гвиней 
Габон 
Гана 
Гвиней 
ӨАБНУ 
Того 
Заир 
Замби 
Зимбабвэ
Бөмбөрцгийн баруун 
хагас Боливи 
Коста Рико 
Эквадор 
Гватемала 
Парагвай 
Кирибати 
Уругвай 

Европ 
Эстон 
Украин
Middle East 
Египет 
Иран 
Ирак 
Израил 
Ливи 
Саудын Арав 
Сири 
АНЭУ
Ази 
Австрали 
БНХАУ 
Гонкгонг 
Индонези 
Малайз 
Монгол
Киргиз 
Пакистан 
Сингапур 
Шри Ланка 
Таиланд 
Вьетнам

Эх ñурвалж: 1) Deposit Protection Arrangements; Alexander Kyei; IMF, November 1995. 2) Comparative Analysis of 
Established Deposit Insurance Systems; Gillian Garcia; IMF, September 1998.

Улс орнуудын даатгалын тогтолцооны онцлогийг, тухайлбал нэвтрүүлсэн огноо, 
даатгал нь сайн дурын эсэх, даатгалд хамрагдах хадгаламжийн төрөл, хэмжээ, 
санхүүжилт, банкны шимтгэл зэргийг хавсралт хүснэгтээс харж болно. Мэдээж 
улс орнуудын санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн онцлогоос шалтгаалан даатгалын 
тогтолцоо нь харилцан адилгүй байдаг ч нийтлэг зүйл мөн цөөнгүй байна. 
Үүнээс зарим нэг нийтлэг зүйлийг тоймлон хүргэхэд дараах байдалтай байна. 
Үүнд:

Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг ихэнх улс оронд төрийн байгууллага 
хариуцан гүйцэтгэдэг байна. Хувийн хэвшлийнхнээр хариуцуулсан улс орон 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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хийх хэрэгтэй. Хадгаламжийн даатгал нь Монгол улсын болон гадаад иргэдийн 
төгрөгийн хадгаламжийг хамгаалахад чиглэгдэнэ. Ингэхдээ баталгаа нь 
хадгаламжийн тухайн жилийн гэрээт үндсэн хэмжээг 100 хувь хамрахаас биш 
хүүний нэмэгдэл орлогыг хамруулахгүй байх нь зүйтэй. 

Даатгалын тогтолцоотой улс орнуудад хадгаламжийн хэмжээг бага, дунд, том 
хэмээн нэгдсэн байдлаар ангилдаг байна. Үүн дээр тулгуурлан даатгалд бүх 
хадгаламжийг хамруулах уу аль эсвэл тодорхой дүн хүртэл хамруулах уу гэдгээ 
жич шийдвэрлэдэг байна. Тухайлбал, АНУ-д л гэхэд хадгаламжийн эхний 100 
мянга хүртэл ам.долларын хэмжээнд баталгаа гаргаж өгдөг байна. Монгол улсын 
хувьд хадгаламжийн төвлөрөл маш жигд бус байдаг байна.

Хүснэгт 5.2. Банкуудын хадгаламжийн бүлэглэлт

Хадгаламжийн 
интервал, төгрөгөөр 
($ын хадгаламжийг 

ханшаар нь хөрвүүлэв)

Хадгаламж 
эзэмшигчдийн тоо

Нийт хадгаламж 
эзэмшигчдийн тоонд 

эзлэх хувь
Нийт хадгаламжийн 

дүнд эзлэх хувь

< 0.5 сая 1 206 824 83,0 5,4
0.5-1 сая 101 889 7,0 2,2
1-20 сая 124 573 8,9 26,0
20-50 сая 10 115 0,7 14,2
50-100 сая 2 887 0,2 9,6
>100 сая 2 176 0,2 42,6

ДҮН 1 448 464 100 100

Эх ñурвалж:Монголбанк

Тухайлбал, нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 98.9 хувь нь 20 хүртэл сая төгрөгийн 
хадгаламжтай байна. Харин үлдсэн 1 хувийнх нь хадгаламжийн дүн 20 сая 
төгрөгийг давдаг ажээ. Нөгөө талаас 20 хүртэл сая төгрөгтэй хадгаламж 
эзэмшигчдийн мөнгөн дүн нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 5.4 хүрэхгүй хувийг 
бүрдүүлж байна. Монголбанкнаас явуулсан хадгаламжийн хүүний судалгаанд 
оролцсон томоохон банкууд 50 сая төгрөг хүртэлх хадгаламжийг жижиг, 50-
100 сая төгрөгийн хадгаламжийг дунд, 100 саяас давсан хадгаламжийг том 
дүнтэй хэмээн ангилдаг байна. Эндээс жижиг (<50 сая) болон дунд (50-100 сая) 
хэмжээний хадгаламж эзэмшигчдэд буюу 100 сая төгрөг хүртэл хадгаламжтай 
иргэдийн хувьд даатгалын тогтолцоо бүрэн үйлчилнэ гэхэд нийт хадгаламж 
эзэмшигчдийн 99.8 хувь нь, хадгаламжийн үлдэгдлийн 57.4 хувь нь бүрэн буюу 
100 хувь хамрагдах боломжтой нь харагдаж байна. Харин банк дампуурсан 
тохиолдолд том буюу 100 саяас дээш төгрөгтэй хадгаламж эзэмшигч эхний 100 
сая төгрөгөө баталгаатай эргүүлж авах боломжтой буюу энэ тохиолдолд даатгал 
нь хадгаламжийн үндсэн дүнгээс доогуур байх болно.
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маш цөөн байх ажээ. Даатгалын байгууллагын санхүүжилт нь ихэвчлэн 
банкуудын зүгээс хийгддэг бөгөөд банкуудын шимтгэлийн хувь хэмжээ нь нийт 
хадгаламжийн 1 хувиас илүү гардаггүй нь харагдаж байна. Цөөн тохиолдолд 
санхүүжилтэд Төв банк болон Засгийн газар оролцдог байна. 

Австри, Канад, Герман, Итали, АНУ-д даатгалын хэд хэдэн тогтолцоо зэрэг 
үйлчилдэг ч ихэнх улс оронд даатгалын нэгдсэн нэг тогтолцоо хүчин төгөлдөр 
мөрдөгддөг байна. Даатгалыг заавал хийлгүүлдэг улс орны тоо үнэмлэхүй 
олонхыг бүрдүүлж байна. Нөгөө талаас сайн дурын үндсэн дээр даатгуулдаг улс 
орон мөн мэр сэр байх ажээ.

Чухам ямар байгууллагыг даатгалд хамруулах нь өмнөө тавьж буй зорилтоос 
шууд хамаардаг ч ихэнх тохиолдолд банкууд хамгаалагддаг байна. 
Хадгаламжийн төрлийн хувьд үндэсний мөнгөн тэмдэгт бүхий хадгаламжийг 
даатгалд хамруулах нь элбэг байна. Валютын хадгаламж болон банк хоорондын 
хадгаламж даатгалд ихэвчлэн хамрагддаггүй ажээ. 

Ихэнх улс орны хувьд даатгал нь хадгаламжийн үндсэн хэмжээг 100 хувь хамарч 
байдаг бол цөөн оронд хадгаламжийн үндсэн хэмжээний 80-90 хувийг хамардаг 
байна. Харин хүүний орлогыг давхар даатгадаг улс орон маш цөөн байдаг нь 
харагдаж байна. 

Даатгалын тогтолцоог Монгол улсад нэвтрүүлэх нь

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог Монгол улсад нэвтрүүлэх ажил нь үндсэн 3 
үе шаттайгаар хэрэгжих ёстой. Үүнд:

1. Хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх,
2. Төрийн даатгалын агентлагийг бий болгох,
3. Холбогдох журмыг боловсруулах

Хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн төслийг Монголбанкнаас боловсруулж 
байна. Тус хууль батлагдсанаар бий болох төрийн даатгалын байгууллагын үйл 
ажиллагааны эрх, үүрэг тодорхой болох учиртай.

Дээр авч үзсэн олон улсын туршлагыг харгалзан үзвэл Монгол улсын 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны ерөнхий дүр төрх дараах байдалтай байх 
болов уу. Үүнд:

Даатгалын байгууллага нь төрийн статустай байх бөгөөд түүний үйл 
ажиллагаанд Монголбанк ямар нэгэн байдлаар оролцохгүй. Үйлчлэх даатгалын 
тогтолцоо нь зайлшгүй хэлбэртэй байх бөгөөд ингэснээр банкуудын төлөх 
шимтгэл 0.1-0.25 хувийн хооронд хэлбэлзэх боломжтой. Шаардлагатай 
тохиолдолд Засгийн газраас санхүүжилт хийгдэж байх зохицуулалтыг мөн 
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хийх хэрэгтэй. Хадгаламжийн даатгал нь Монгол улсын болон гадаад иргэдийн 
төгрөгийн хадгаламжийг хамгаалахад чиглэгдэнэ. Ингэхдээ баталгаа нь 
хадгаламжийн тухайн жилийн гэрээт үндсэн хэмжээг 100 хувь хамрахаас биш 
хүүний нэмэгдэл орлогыг хамруулахгүй байх нь зүйтэй. 

Даатгалын тогтолцоотой улс орнуудад хадгаламжийн хэмжээг бага, дунд, том 
хэмээн нэгдсэн байдлаар ангилдаг байна. Үүн дээр тулгуурлан даатгалд бүх 
хадгаламжийг хамруулах уу аль эсвэл тодорхой дүн хүртэл хамруулах уу гэдгээ 
жич шийдвэрлэдэг байна. Тухайлбал, АНУ-д л гэхэд хадгаламжийн эхний 100 
мянга хүртэл ам.долларын хэмжээнд баталгаа гаргаж өгдөг байна. Монгол улсын 
хувьд хадгаламжийн төвлөрөл маш жигд бус байдаг байна.

Хүснэгт 5.2. Банкуудын хадгаламжийн бүлэглэлт

Хадгаламжийн 
интервал, төгрөгөөр 
($ын хадгаламжийг 

ханшаар нь хөрвүүлэв)

Хадгаламж 
эзэмшигчдийн тоо

Нийт хадгаламж 
эзэмшигчдийн тоонд 

эзлэх хувь
Нийт хадгаламжийн 

дүнд эзлэх хувь

< 0.5 сая 1 206 824 83,0 5,4
0.5-1 сая 101 889 7,0 2,2
1-20 сая 124 573 8,9 26,0
20-50 сая 10 115 0,7 14,2
50-100 сая 2 887 0,2 9,6
>100 сая 2 176 0,2 42,6

ДҮН 1 448 464 100 100

Эх ñурвалж:Монголбанк

Тухайлбал, нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 98.9 хувь нь 20 хүртэл сая төгрөгийн 
хадгаламжтай байна. Харин үлдсэн 1 хувийнх нь хадгаламжийн дүн 20 сая 
төгрөгийг давдаг ажээ. Нөгөө талаас 20 хүртэл сая төгрөгтэй хадгаламж 
эзэмшигчдийн мөнгөн дүн нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 5.4 хүрэхгүй хувийг 
бүрдүүлж байна. Монголбанкнаас явуулсан хадгаламжийн хүүний судалгаанд 
оролцсон томоохон банкууд 50 сая төгрөг хүртэлх хадгаламжийг жижиг, 50-
100 сая төгрөгийн хадгаламжийг дунд, 100 саяас давсан хадгаламжийг том 
дүнтэй хэмээн ангилдаг байна. Эндээс жижиг (<50 сая) болон дунд (50-100 сая) 
хэмжээний хадгаламж эзэмшигчдэд буюу 100 сая төгрөг хүртэл хадгаламжтай 
иргэдийн хувьд даатгалын тогтолцоо бүрэн үйлчилнэ гэхэд нийт хадгаламж 
эзэмшигчдийн 99.8 хувь нь, хадгаламжийн үлдэгдлийн 57.4 хувь нь бүрэн буюу 
100 хувь хамрагдах боломжтой нь харагдаж байна. Харин банк дампуурсан 
тохиолдолд том буюу 100 саяас дээш төгрөгтэй хадгаламж эзэмшигч эхний 100 
сая төгрөгөө баталгаатай эргүүлж авах боломжтой буюу энэ тохиолдолд даатгал 
нь хадгаламжийн үндсэн дүнгээс доогуур байх болно.

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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АЗИ       

Бангладеш © 1984 Валютын болон БХ-
ынхоос бусад Tk 60,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.4% нийт 

хадгаламжийн

Энэтхэг © 1962 Банкны болон ЗГ-ын 
хаас бусад Re 30,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.4% нийт 

хадгаламжийн

Япон © 1971
Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн хуга цаа-
гүй болон хугацаатай 
хадгаламж

Y 10 сая Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.12% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Солонгос © 1996 Бүгд $14,600 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.05% нийт 

хадгаламжийн
Маршалын арал 
(V) 1975  Бүгд US$100,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл Хувьсамтгай

Микронез (V) 1963 Бүгд US$100,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл Хувьсамтгай

Филиппин © 1963 БХ-ынхоос бусад 
бүгд P 100,000 Хадгалам-

жийн хувьд
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.002 

хадгаламжийн

Тайван (V) 1985 
Чек, хугацаагүй, 
хугацаагүй, траст 
сан (валютын болон 
БХ-ынхоос бусад)

NT $1 сая Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

US$100 
даат гагд сан 
хадгаламж 
тутмаас 1.5 
цент 

ЕВРОП       

Австри © 1979/96 ӨАА S 200,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банкууд N/A

Бельги © 1974/95 Валютын болон БХ-
ынхоос бусад BF 0.5 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.02% of 
Санхүү жилт-
тэй пассив

Болгар © 1995
ӨАА, БХ-ын болон 
давуу хүү төлөгддөг 
хадгаламж орохгүй

$1784 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.5% жилийн 

шимтгэлийн 

Хорват © 1997 ӨАА / Хувийн $15,300 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.8% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Чех © 1994 Хувийн хадгаламж 100,000 К-ы 
80% хүртэл 

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.5% нийт 

хадгаламжийн

Дани © 1988/98 Ихэнх нь (валютынх 
мөн орно) Dk 250,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд Max. 0.2% 

хадгаламжийн 

Франц © 1980/95
Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн, БХ-ынх 
мөн хамрагдана

F 400,000 Хадгалам-
жийн хувьд

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банкууд
Хувьсамтгай: 
алдагдлаас 
хамаарна

Финлянд © 
69/92/98 Бүгд 100 percent Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

Нийт активын 
0.01%-0.05% 
хооронд

Герман © 
1966/76/98

Ихэнхи нь (БХ-ынх 
болон инсайдер 
хадгаламж орохгүй)

90% хадгалам-
жийн буюу 
ECU 20,000

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.004% - 0.1% 

хадгаламжийн

Грек © 1993/95
Ихэнхи нь (ЗГ, БХ-
ынх болон инсайдер 
хадгаламж орохгүй)

ECU 20,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

хадгаламжийн 
0.025 хувиас 
1.25% хүртэл 

Унгар © 1993 БХ-ынхоос бусад 
бүгд Ft. 1 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.2% нийт 

хадгаламжийн

Исланд © 1985 Бүгд

Арилжааны 
банкууд -80%, 
хадгаламжийн 
банкууд -67% 

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.5%- 
арилжааны 
банкны 
хувьд, 0.15% 
-хадгаламжийн 
банкны хувьд
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Даатгалын тогтолцоо ба зээлийн хүү

Даатгалын тогтолцоог сонгодог утгаар нь бүрдүүлснээр зээлийн хүү буурах хэд 
хэдэн хүчин зүйлс бүрдэнэ гэж үзэж байна. Юуны түрүүнд, банкны системийн 
тогтвортой байдал хангагдсанаар зээлийн хүү буурах таатай орчин бүрдэх болно. 
Банк дампуурлаа гэхэд иргэд үймж сандрах шалтаг гарахгүй болно. Ер нь банк 
дампуурах үзэгдэл бол дэлхийд түгээмэл бөгөөд банкны системийн тогтвортой 
байдлын үндсэн үзүүлэлт нь дампуурсан банкны тоо бус харин банкны 
системийн хадгаламжийн дүн байдаг билээ. Өөрөөр хэлбэл, хадгаламж зугтаж 
эхэлбэл банкны системийн тогтвортой байдал алдагдлаа гэж үздэг байна.

Хоёрдугаарт, даатгалтай улс оронд гадаадын иргэд хадгаламжаа гуйвуулан 
байршуулах сонирхол өсч байдгийг дэлхийн туршлага харуулж байна. Ингэснээр 
гадаадын идэвхгүй хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх бөгөөд үүнийгээ дагаад 
зээлийн хэмжээ ч өсөх боломжтой.

Гуравдугаарт, 100 сая төгрөг хүртэл хадгаламжид бүрэн баталгаа өгснөөр том 
хадгаламж эзэмшигчид мөнгөн хөрөнгөө аль болох банкуудаар тарааж байршуулах 
сонирхол нэмэгдэх болно. Тухайлбал 300 сая төгрөгтэй иргэн нэг банкинд 
хадгаламжийн данс нээлгүүлэх биш, 3 өөр банкинд 100, 100, 100 сая төгрөгийн 
хадгаламж нээлгүүлэхийг илүүд үзнэ. Ингэснээр том хадгаламж эзэмшигч 
хадгаламжийн хүүний түвшинг банктай тохирох үед давуу байдлаар нөлөөлөх 
чадвар буурах болно. Хадгаламжийн хүү буурснаар хүүний зөрүү мөн буурна.

Дөрөвдүгээрт, Засгийн газраас харилцах хадгаламжид албан ёсоор баталгаа 
гаргасан ч дахиад нэг банк дампуурвал улсын мөнгө хүрэхгүй гэсэн айдас, 
болгоомжлолыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд иргэдийн дунд дэвэргэсэн 
хэвээрээ байна. Энэ нь иргэдийн банкинд итгэх итгэлд сөргөөр нөлөөлж, улмаар 
тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг гар дээр бэлэн байлгах сонирхлыг 
өөгшүүлж байж болох юм. Хэрвээ байнгын даатгалын тогтолцоог төлөвшүүлэн 
бүрдүүлж чадвал мөнгөө гар дээр байлгаснаас үүдэлтэй алдагдсан боломжийн 
өртөг нэмэгдэх тул банкны хадгаламжийн хэмжээ өсөн нэмэгдэх боломжтой юм.8

Улс орон/ 
Нэвтрүүлсэн огноо

Даатгагдсан 
хадгаламжийн 

төрөл

Даатгагдсан 
хадгалам

жийн хэмжээ
Суурь Төрөл

Санхүүжил
тийн эх 
үүсвэр

Банкны 
шимтгэл

АФРИК       

Кени ©8 1985 Бүгд K Sh 100,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.15% 

хадгаламжийн

Нигери © 1988/9 Валютын болон БХ-
ынхоос бусад N 50,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.937 of 1% 

хадгаламжийн

Танзан © 1995 Валютын болон БХ-
ынхоос бусад T Sh 250,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд & ЗГ 0.1% 

хадгаламжийн

Уганда (V) 1994 Валютын болон БХ-
ынхоос бусад U Sh 3 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд & ЗГ 0.2% жилийн 

хадгаламжийн

8 © зайлшгүй даатгалтай; (V) –р сайн дурын даатгалтай улс орнууд
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АЗИ       

Бангладеш © 1984 Валютын болон БХ-
ынхоос бусад Tk 60,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.4% нийт 

хадгаламжийн

Энэтхэг © 1962 Банкны болон ЗГ-ын 
хаас бусад Re 30,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.4% нийт 

хадгаламжийн

Япон © 1971
Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн хуга цаа-
гүй болон хугацаатай 
хадгаламж

Y 10 сая Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.12% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Солонгос © 1996 Бүгд $14,600 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.05% нийт 

хадгаламжийн
Маршалын арал 
(V) 1975  Бүгд US$100,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл Хувьсамтгай

Микронез (V) 1963 Бүгд US$100,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл Хувьсамтгай

Филиппин © 1963 БХ-ынхоос бусад 
бүгд P 100,000 Хадгалам-

жийн хувьд
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.002 

хадгаламжийн

Тайван (V) 1985 
Чек, хугацаагүй, 
хугацаагүй, траст 
сан (валютын болон 
БХ-ынхоос бусад)

NT $1 сая Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

US$100 
даат гагд сан 
хадгаламж 
тутмаас 1.5 
цент 

ЕВРОП       

Австри © 1979/96 ӨАА S 200,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банкууд N/A

Бельги © 1974/95 Валютын болон БХ-
ынхоос бусад BF 0.5 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.02% of 
Санхүү жилт-
тэй пассив

Болгар © 1995
ӨАА, БХ-ын болон 
давуу хүү төлөгддөг 
хадгаламж орохгүй

$1784 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.5% жилийн 

шимтгэлийн 

Хорват © 1997 ӨАА / Хувийн $15,300 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.8% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Чех © 1994 Хувийн хадгаламж 100,000 К-ы 
80% хүртэл 

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.5% нийт 

хадгаламжийн

Дани © 1988/98 Ихэнх нь (валютынх 
мөн орно) Dk 250,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд Max. 0.2% 

хадгаламжийн 

Франц © 1980/95
Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн, БХ-ынх 
мөн хамрагдана

F 400,000 Хадгалам-
жийн хувьд

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банкууд
Хувьсамтгай: 
алдагдлаас 
хамаарна

Финлянд © 
69/92/98 Бүгд 100 percent Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

Нийт активын 
0.01%-0.05% 
хооронд

Герман © 
1966/76/98

Ихэнхи нь (БХ-ынх 
болон инсайдер 
хадгаламж орохгүй)

90% хадгалам-
жийн буюу 
ECU 20,000

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.004% - 0.1% 

хадгаламжийн

Грек © 1993/95
Ихэнхи нь (ЗГ, БХ-
ынх болон инсайдер 
хадгаламж орохгүй)

ECU 20,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

хадгаламжийн 
0.025 хувиас 
1.25% хүртэл 

Унгар © 1993 БХ-ынхоос бусад 
бүгд Ft. 1 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.2% нийт 

хадгаламжийн

Исланд © 1985 Бүгд

Арилжааны 
банкууд -80%, 
хадгаламжийн 
банкууд -67% 

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.5%- 
арилжааны 
банкны 
хувьд, 0.15% 
-хадгаламжийн 
банкны хувьд

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Иордан © 2000
ЗГ-ын болон БХ-
ынхоос бусад дотоод 
валютын 

JD 10,000
Хадгаламж 
эзэмшигч, 
байгууллагын 
хувьд

Санхүү-
жилттэй

Гишүүн 
банкууд

0.25% -даат-
гагдсан 
жи лийн 
хадгаламжийн 

Кувейт (5) Бүгд Хязгааргүй Хадгаламж 
эзэмшигч 

Санхүү жилт 
байхгүй Засгийн газар Байхгүй

Ливан ©1967 Дотоод валютын LL 30,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.05-0.02 

хадгаламжийн

Оман © 1995 Ихэнх нь (БХ-ынх 
орохгүй) US$52,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй

Банкууд & 
Засгийн газар

0.2% 
хадгаламжийн

БӨМБӨРЦГИЙН 
БАРУУН ХЭСЭГ       

Аргентин © 1995

Валютын болон 
дотоодын 
хугацаагүй, 
хугацаатай бүгд (БХ-
ынх орно)

Arg.$10,000 - 
90 хоногийн 
хадгаламж. 
Arg.$20,000 – 
90 хоногоос 
дээш

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй

Банк, Төв 
банкууд & зээл 

0.36 - 0.72% 
жилийн 
дундаж 
хадгаламжийн 

Бразил © 1995
Ихэнх нь (валютын 
болон банк хоорон-
дынх орохгүй)

US$17,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.25% 

хадгаламжийн

Канад © 1967
Хугацаагүй, хуга-
цаатай, тэтгэврийн 
(БХ-ынх орохгүй)

Can.$60,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.16 of 1% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Чили © 1986 Хугацаатай болон 
валютын  Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү жилт 
байхгүй Засгийн газар Байхгүй

Колумби © 1985 Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн

Бүх дүнгийн 
25% эсвэл 
Col.$10 сая

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

Богино 
хуга цааны 
пасси вын 
хадгаламж

Доминикан (V) 
1962 Хугацаатай 100%: max.

RD8,000
Хадгалам-
жийн хувьд

Санхүү-
жилттэй Банкууд N/A

Сальвадор 1991 N/A C 30,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү жилт 
байхгүй Засгийн газар N/A

Ямайка © 1998 Бүгд (валютынх 
орно) J$600,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.15% нийт 

хадгаламжийн

Мексик © 1986 Ихэнх нь 100 хувь Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.3% -даат-
гагд сан хадга-
лам жийн, 
0.75% - нийт 
хадгаламжийн

Перу © 1992 Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн хадгаламж SI. 4600 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл  

Тринидад & 
Тобаго © 1986

Хугацаатай, 
хугацаагүй TT$ 50,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.2% - 
хадгаламжийн 
пассивын 
дунджаас

АНУ © 1934/91 Бүгд US$100,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

Хувьсамтгай: 
0.243% - 
банкуудын 
хувьд ба 
0.248% - 
thrift-н хувьд

Венесуэл © 1985 Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн Bs. 4 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.5% нийт 
хадгаламжийн, 
6 сар тутам

Эх ñурвалж: 1. Deposit Protection Arrangements; Alexander Kyei; IMF, November 1995, 2. Comparative Analysis of 
Established Deposit Insurance Systems; Gillian Garcia; IMF, September 1998. 
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Ирланд © 1989/95 Дотоод валютын

80% -эхний 
L5000, 70% 
- дараагийн 
L5000 ба 50% 
-дараагийн 
L5000

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.2% 
хадгаламжийн; 
min. of 20,000 
фунт

Итали © 1987/96 БХ-ынхоос бусад 
бүгд 

100% -эхний 
200 сая 
лир, 80% 
-дараагийн 
800 сая

Хадгалам-
жийн хувьд

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банкууд

Хадгаламж 
болон зээл 
хасах нь 
өөрийн 
хөрөнгө болон 
дахин үнэлгээ

Латви © 1998 ӨАА / Хувь хүмүүс $830 2000 он 
хүртэл

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

0.3% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Литва © 1996 ӨАА / Хувь хүмүүс $6250     

Люксембург © 
1989

Хувь хүмүүсийн 
бүгд (валютынх 
орно)

Lux F 500,000 Хадгалам-
жийн хувьд

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банкууд
Алдагдлын 
зорилттой 
уялдана

Нидерланд © 
1979/95

Хувь хүмүүсийн 
бүгд L40,000 Хадгаламж 

эзэмшигч

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банк & зээл N/A

Норвеги © 1961 Бүгд Хязгааргүй Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.015% of total 

assets

Польш © 1995 N/A Max. 90% - 
ECU 3,000 N/A N/A N/A N/A

Португал © 1992 Хугацаатай, 
хугацаагүй, валютын

Хязгаарлалтын 
100% хүртэл

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.2% 

хадгаламжийн 

Румын © 1996
ӨАА-н болон БХ-
ынхоос бусад ихэнх 
нь 

US$3,600 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

Эрсдэлд 
суурилсан 0.3% 
хадгалам жийн 
(жил болгон 
инфля циар 
засварлагдана).

Словак © 1996
ӨАА-н болон БХ-
ынхоос бусад ихэнх 
нь 

US$7,900 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.1 – 0.3 
% банкны 
хадгаламжийн 

Испани © 1977/96 БХ-ынхоос бусад 
бүгд Ptas 1.5 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй

Банкууд, Төв 
банк & зээл

0.15%-0.10% 
хадгаламжийн

Швед © 1996 БХ-ынхоос бусад 
ихэнх нь US$31,412 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

Эрсдэлд суу-
рилсан, 0.5% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Швейцар 1984/93 
(V) Зарим Sw F 30’000 Хадгаламж 

эзэмшигч

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банк & зээл

Хувьсамтгай: 
банкны 
тайлан тэнцэл, 
хадгаламжийн 
нийт дүнгээс 
хамаарна

Турк © 1983 ӨАА TL3сая(3) Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.3% 

хадгаламжийн

Англи © 1982/95 БХ-ынхоос бусад 
дотоод валютын L20,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

not to exceed 
0.3% of sterling 
deposits

ОЙРХИ ДОРНОД       

Бахрейнn © 1993
Ихэнх нь (БХ-ын 
болон ЗГ-ынх 
орохгүй)

US$5,640, 
дараа нь 
US$10.4 сая 
хүртэл давхар 
даатгал

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилт 
байхгүй

Банкууд
Жилийн 
хязгаар US$9.4 
M
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Иордан © 2000
ЗГ-ын болон БХ-
ынхоос бусад дотоод 
валютын 

JD 10,000
Хадгаламж 
эзэмшигч, 
байгууллагын 
хувьд

Санхүү-
жилттэй

Гишүүн 
банкууд

0.25% -даат-
гагдсан 
жи лийн 
хадгаламжийн 

Кувейт (5) Бүгд Хязгааргүй Хадгаламж 
эзэмшигч 

Санхүү жилт 
байхгүй Засгийн газар Байхгүй

Ливан ©1967 Дотоод валютын LL 30,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд 0.05-0.02 

хадгаламжийн

Оман © 1995 Ихэнх нь (БХ-ынх 
орохгүй) US$52,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй

Банкууд & 
Засгийн газар

0.2% 
хадгаламжийн

БӨМБӨРЦГИЙН 
БАРУУН ХЭСЭГ       

Аргентин © 1995

Валютын болон 
дотоодын 
хугацаагүй, 
хугацаатай бүгд (БХ-
ынх орно)

Arg.$10,000 - 
90 хоногийн 
хадгаламж. 
Arg.$20,000 – 
90 хоногоос 
дээш

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй

Банк, Төв 
банкууд & зээл 

0.36 - 0.72% 
жилийн 
дундаж 
хадгаламжийн 

Бразил © 1995
Ихэнх нь (валютын 
болон банк хоорон-
дынх орохгүй)

US$17,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.25% 

хадгаламжийн

Канад © 1967
Хугацаагүй, хуга-
цаатай, тэтгэврийн 
(БХ-ынх орохгүй)

Can.$60,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.16 of 1% 
даатгагдсан 
хадгаламжийн

Чили © 1986 Хугацаатай болон 
валютын  Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү жилт 
байхгүй Засгийн газар Байхгүй

Колумби © 1985 Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн

Бүх дүнгийн 
25% эсвэл 
Col.$10 сая

Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банкууд

Богино 
хуга цааны 
пасси вын 
хадгаламж

Доминикан (V) 
1962 Хугацаатай 100%: max.

RD8,000
Хадгалам-
жийн хувьд

Санхүү-
жилттэй Банкууд N/A

Сальвадор 1991 N/A C 30,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү жилт 
байхгүй Засгийн газар N/A

Ямайка © 1998 Бүгд (валютынх 
орно) J$600,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл 0.15% нийт 

хадгаламжийн

Мексик © 1986 Ихэнх нь 100 хувь Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.3% -даат-
гагд сан хадга-
лам жийн, 
0.75% - нийт 
хадгаламжийн

Перу © 1992 Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн хадгаламж SI. 4600 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл  

Тринидад & 
Тобаго © 1986

Хугацаатай, 
хугацаагүй TT$ 50,000 Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.2% - 
хадгаламжийн 
пассивын 
дунджаас

АНУ © 1934/91 Бүгд US$100,000 Хадгаламж 
эзэмшигч

Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

Хувьсамтгай: 
0.243% - 
банкуудын 
хувьд ба 
0.248% - 
thrift-н хувьд

Венесуэл © 1985 Дотоодын мөнгөн 
тэмдэгтийн Bs. 4 сая Хадгаламж 

эзэмшигч
Санхүү-
жилттэй Банк & зээл

0.5% нийт 
хадгаламжийн, 
6 сар тутам

Эх ñурвалж: 1. Deposit Protection Arrangements; Alexander Kyei; IMF, November 1995, 2. Comparative Analysis of 
Established Deposit Insurance Systems; Gillian Garcia; IMF, September 1998. 
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Үүнээс гадна, Төлбөр тооцооны үндэсний зөвлөл нь төлбөр тооцооны системийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг цогцоор нь хөгжүүлэх, бэлэн бус төлбөр тооцооны 
дэвшилтэт арга хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх, төлбөрийн системийн эрүүл орчин, 
жигд ажиллагааг хангахад чиглэсэн бодлогын болон стратегийн баримт бичиг, 
стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж гарган ажилладаг.

Дээрх байгууллагуудаас гадна Монголын банкны холбоо, Санхүүгийн 
зохицуулах хороо, зарим Банк бус санхүүгийн байгууллага болон Үнэт цаасны 
төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв зэрэг байгууллагууд төлбөр 
тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй байдаг.

Төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийн хувьд сүүлийн жилүүдэд нэлээд ахиц гарч 
одоогоор манай улсад бэлэн бус гуйвуулга, картын төлбөр зэрэг бэлэн бус 
төлбөрийн төрлийн хэрэгслүүдийг өргөнөөр хэрэглэдэг болсон ба АТМ, 
ПОС терминал, мобайл банк, телефон банк, интернет банк, мессеж банк зэрэг 
харьцангуй шинэ хэрэгслүүдийг нэвтрүүлсээр байгаа нь төлбөр тооцооны 
үйлчилгээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хүрээг тэлэх, үйл ажиллагааны цагийг 
багасгах, зардлыг бууруулахад ихээхэн ач холбогдол үзүүлж байна.

Цаашид, төлбөр тооцооны үйл ажиллагааны үр ашигтай байдлыг хангахын тулд:
•	 Улс даяар бэлэн бус төлбөр тооцооны нэгдсэн системд шилжих, 

ингэснээр төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой эрсдэл, зардлыг бууруулах
•	 Зардал багатай, түргэн шуурхай, баталгаатай төлбөр тооцооны 

хэрэгслүүдийг дэлгэрүүлэх, хэрэгцээтэй үед шинээр хэрэгсэл гаргах
•	 Үнэт цаасан дээр тулгуурласан хэрэгслүүдийг шинээр гаргах, тэдгээрийг 

дэлгэрүүлснээр хөрөнгийн зах зээл хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна.

5.3 Зээлийн мэдээллийн сан

Зээлийн мэдээллийн сан нь банк, банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-аас 
зээл авсан зээлдэгчийн тухай ерөнхий мэдээлэл, зээлээ эргэн төлсөн талаарх 
түүхэн мэдээллийг хадгалах сан бөгөөд тус мэдээллийн сангийн зорилго нь 
нэг талаас зээлдэгч зээлээ эргэн төлсөн баталгааг гаргаж өгөх, нөгөө талаас 
банк, ББСБ-ын зээлийн эрсдэл, шинээр зээл олгох үйл ажиллагааны зардлыг 
бууруулахад оршино.

Банк, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулахуйц, түүхэн 
мэдээлэл агуулсан, боловсронгуй зээлийн мэдээллийн сантай байх нь арилжааны 
банкийг ирээдүйн чанаргүй зээлийн эрсдэлээс хамгаалах, хадгаламжийн хүүг 
бууруулж, улмаар энэ нь банкны зээлийн хүүг бууруулах ач холбогдолтой юм.

Зээлийн мэдээллийн сан (ЗМС)-гийн мэдээлэл нь зээлдэгч, баталгаа гаргагч, 
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5.2 Төлбөр, тооцооны үйлчилгээний үр ашигтай байдал

Аливаа улс орны төлбөр тооцооны үйлчилгээ нь тухайн улсын санхүүгийн 
зах зээлийн илтгэгч нүүр царай нь болж өгдөг. Төлбөр тооцооны үйлчилгээ 
нь үр ашигтай байхад банк, санхүүгийн байгууллагын төлбөр тооцооны үйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй эрсдэл, холбогдох зардлыг бууруулснаар зах зээл дээрх 
хадгаламж, зээлийн хүүг бууруулах нөлөөтэй.

Монгол улсад 1995 онд Банк, эрх бүхий этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр 
тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль батлагдсанаар бэлэн бус төлбөр 
тооцоог банкаар дамжуулан хийж байх, бэлэн бус төлбөрийг төлбөрийн 
даалгавар, төлбөрийн нэхэмжлэл, аккредитив, чек, вексель, төлбөрийн карт 
болон төлбөрийн бусад баримтаар гүйцэтгэх эрх зүйн орчныг тодорхойлсон. 
Түүнчлэн Векселийн тухай хуулийг гаргасан нь бэлэн бус төлбөр тооцооны 
хамрах хүрээг өргөжүүлж, үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэхэд чухал алхам 
болсон.

Үүний зэрэгцээ, нэгдсэн цахим сүлжээнд арилжааны банкны төвүүдийг холбож, 
Монголбанк олон улсын төлбөр тооцооны СВИФТ сүлжээнд холбогдсоноор 
гадаад төлбөр тооцоог шуурхай дамжуулж, гадаад улс орнуудтай хийх 
гүйлгээний найдвартай байдал хангагдах болсон.

2009 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрөөс Монголбанк нь Банк хоорондын 
их дүнтэй гүйлгээний бодит цагийн горим буюу “Банксүлжээ” системийг 
нэвтрүүлснээр их дүнтэй гүйлгээний төлбөр тооцоог боловсруулах хугацааг 
богиносгох, боловсруулалтын бүх шатанд төлбөрийн мэдээллийн бүрэн бүтэн ба 
аюулгүй байдлыг хангах, харилцах дансны үлдэгдлийн мэдээллийг бодит цагаар 
хүлээн авах боломжийг оролцогчдод (банкууд болон Сангийн яамны Төрийн 
сангийн газар) олгосон нь банкуудын эх үүсвэрийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
төлбөрийн үл буцаагдах байдлыг хангаж өгсөн.

Түүнчлэн тус системээр үнэт цаасны болон валютын арилжааны төлбөр тооцоо 
хийгдэх боломж бүрдэж, Монгол улсын төлбөр тооцооны систем хөгжлийн шинэ 
шатанд гарсан юм.

Монгол улсын банкны системд төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудад 
Монголбанк, банкууд болон Сангийн яамны Төрийн сангийн газар орно. 
2009 оны эцсийн байдлаар арилжааны 17 банкны 1044 салбар нь иргэд, 
байгууллагуудад санхүүгийн олон төрлийн үйлчилгээг санал болгож, банк 
хоорондын төлбөр тооцоог Монголбанкин дахь харилцах дансаар, гадаад 
валютын төлбөр тооцоог тухайн орны банкин дахь харилцах дансаар дамжуулан 
гүйцэтгэж байна.
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Үүнээс гадна, Төлбөр тооцооны үндэсний зөвлөл нь төлбөр тооцооны системийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг цогцоор нь хөгжүүлэх, бэлэн бус төлбөр тооцооны 
дэвшилтэт арга хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх, төлбөрийн системийн эрүүл орчин, 
жигд ажиллагааг хангахад чиглэсэн бодлогын болон стратегийн баримт бичиг, 
стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж гарган ажилладаг.

Дээрх байгууллагуудаас гадна Монголын банкны холбоо, Санхүүгийн 
зохицуулах хороо, зарим Банк бус санхүүгийн байгууллага болон Үнэт цаасны 
төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв зэрэг байгууллагууд төлбөр 
тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй байдаг.

Төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийн хувьд сүүлийн жилүүдэд нэлээд ахиц гарч 
одоогоор манай улсад бэлэн бус гуйвуулга, картын төлбөр зэрэг бэлэн бус 
төлбөрийн төрлийн хэрэгслүүдийг өргөнөөр хэрэглэдэг болсон ба АТМ, 
ПОС терминал, мобайл банк, телефон банк, интернет банк, мессеж банк зэрэг 
харьцангуй шинэ хэрэгслүүдийг нэвтрүүлсээр байгаа нь төлбөр тооцооны 
үйлчилгээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хүрээг тэлэх, үйл ажиллагааны цагийг 
багасгах, зардлыг бууруулахад ихээхэн ач холбогдол үзүүлж байна.

Цаашид, төлбөр тооцооны үйл ажиллагааны үр ашигтай байдлыг хангахын тулд:
•	 Улс даяар бэлэн бус төлбөр тооцооны нэгдсэн системд шилжих, 

ингэснээр төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой эрсдэл, зардлыг бууруулах
•	 Зардал багатай, түргэн шуурхай, баталгаатай төлбөр тооцооны 

хэрэгслүүдийг дэлгэрүүлэх, хэрэгцээтэй үед шинээр хэрэгсэл гаргах
•	 Үнэт цаасан дээр тулгуурласан хэрэгслүүдийг шинээр гаргах, тэдгээрийг 

дэлгэрүүлснээр хөрөнгийн зах зээл хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна.

5.3 Зээлийн мэдээллийн сан

Зээлийн мэдээллийн сан нь банк, банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ)-аас 
зээл авсан зээлдэгчийн тухай ерөнхий мэдээлэл, зээлээ эргэн төлсөн талаарх 
түүхэн мэдээллийг хадгалах сан бөгөөд тус мэдээллийн сангийн зорилго нь 
нэг талаас зээлдэгч зээлээ эргэн төлсөн баталгааг гаргаж өгөх, нөгөө талаас 
банк, ББСБ-ын зээлийн эрсдэл, шинээр зээл олгох үйл ажиллагааны зардлыг 
бууруулахад оршино.

Банк, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулахуйц, түүхэн 
мэдээлэл агуулсан, боловсронгуй зээлийн мэдээллийн сантай байх нь арилжааны 
банкийг ирээдүйн чанаргүй зээлийн эрсдэлээс хамгаалах, хадгаламжийн хүүг 
бууруулж, улмаар энэ нь банкны зээлийн хүүг бууруулах ач холбогдолтой юм.

Зээлийн мэдээллийн сан (ЗМС)-гийн мэдээлэл нь зээлдэгч, баталгаа гаргагч, 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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•	 Зээлдэгчийн өмнө авч байсан зээлийн талаар бодит баримтан дээр 
тулгуурласан байх.

•	 Зээлдэгч зээлийг хэрхэн эргэн төлсөн тухай түүхэн баримт бичгийг 
агуулсан байх. Тухайлбал: хуваарийн дагуу, цаг тухайд нь төлбөрийг 
шилжүүлж ирсэн эсэх, мөн зээлийг төлөхөд хугацаа хэтрүүлж байсан 
байдал зэрэг мэдээллийг сөрөг мэдээллийн санд оруулж байх.

•	 Зээлдэгч өмнө авч байсан зээлээс гадна өөртэй холбоотой бусад 
төлбөрүүдийг төлсөн байдал. Тухайлбал, олон улсын туршлагаас үзэхэд 
зээл олгох шийдвэр гаргахад зээлийн хүсэлт гаргагч кредит картын 
төлбөр, орон сууц, тог цахилгаан, утасны төлбөрөө цаг тухайд нь төлсөн 
эсэх нь тухайн зээлдэгчийн найдвартай байдлын талаар илтгэх чухал 
мэдээлэл болж өгдөг.

•	 Арилжааны банкуудын бүх салбарууд дээр ЗМС-г ашиглах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх шаардлагатай.

•	 ЗМС-нд ББСБ-уудыг илүү өргөнөөр хамруулж, эрсдэлийг бууруулснаар 
зах зээл дээр хадгаламж, зээлийн хүүг хөөрөгдүүлэх аюулаас хамгаалах 
шаардлагатай байна. 

5.4 Эх үүсвэрийн зардал 

Банкны зээлийн хүүг тогтоодог нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бол эх үүсвэрийн зардал 
яах аргагүй мөн байдаг. 2006 онд Монголбанкинд хийгдсэн “Монгол дахь 
арилжааны банкуудын хүүний зөрүүг судлах нь” судалгаагаар банкуудын үйл 
ажиллагааны ахиу зардал болон эрсдэлийн зардал буурсан нь зээлийн хүү буурах 
үндсэн нөхцөл болж байгааг тогтоосон. Харин хадгаламжийн хүү дорвитой 
буурахгүй байгаа нь банкны салбарын болон банк, хадгаламж зээлийн хоршоод 
хоорондын эх үүсвэрийн төлөөх үр ашиггүй өрсөлдөөн нөлөөлж байгааг 
онцолсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл, сүүлийн жилүүдийн зээлийн хүүний бууралтын 
ихэнх нь зээлийн хадгаламжийн хүүний зөрүүгээр тайлбарлагдаж байсан. 
Тиймээс өнөөгийн нөхцөлд Монголын банкны эх үүсвэрийн зардлыг бууруулах 
нь эдийн засагт хүү буурах үндсэн нөхцөл болох юм.

Монголын санхүүгийн зах зээл нь банк давамгайлсан хэлбэрээр хөгжиж, банкны 
салбар нь эх үүсвэрээ харилцах, хадгаламжаар бүрдүүлж ирсэн. Гэвч эдийн 
засаг хөгжиж, банкны салбарын үйл ажиллагаа тогтворжиж, туршлагажихын 
хэрээр банкуудын гадаад харилцаа өргөжиж, гадаадаас эх үүсвэр татах, гадны 
банкуудтай хамтран ажиллах зэргээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх болсон. 
Энэ нь мөн нөгөө талаас Монголын зах зээлийг гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
сонирхох болсонтой холбоотой юм. Үүнээс гадна дотоодын банк хоорондын зах 
харьцангуй хөгжиж, банкууд нэгэндээ итгэх итгэл нэмэгдсэнээр банк хоорондын 
захын арилжаа өсөх хандлагатай болсон нь банкууд эх үүсвэрээ нэмэгдүүлэхэд 
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аккредитив нээлгэгч, 3 сараас дээш хугацаагаар төлбөрөө гүйцэтгээгүй кредит 
карт эзэмшигч, зээлээр хийх төлбөр тооцооны эрх бүхий хэрэглэгчийн талаарх 
банк, ББСБ, Банкны өр барагдуулах газар, Газрын харилцаа, геодези, зураг 
зүйн газрын Эд хөрөнгийн бүртгэлийн алба, Үндэсний татварын ерөнхий газар, 
Гаалийн ерөнхий газар, Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв, Санхүүгийн 
зохицуулах хороо, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хөрөнгийн бирж 
зэрэг байгууллагаас авсан мэдээлэл болон бусад мэдээллээс бүрддэг.

ЗМС-г шаардлагатай мэдээллээр хангах, баяжуулах ажлыг зохион байгуулах, 
мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, боловсруулалт болон нууцлал, мэдээлэл 
түгээх үйл ажиллагааг Монголбанкны Хяналт шалгалтын газар эрхлэн 
гүйцэтгэдэг. Үүний зэрэгцээ, орон нутаг дахь Монголбанкны салбар нь 
Монголбанкны төв ЗМС-ийн салбарын үйл ажиллагааг эрхэлж тухайн орон нутаг 
дахь банк, ББСБ-ын салбарын чанаргүй зээлийн талаар болон зээл төлүүлэх 
чиглэлээр хийж байгаа ажлын тайланг улирал бүр ЗМС-ийн төвд ирүүлдэг.

Банк, ББСБ нь шинээр зээл олгох, баталгаа гаргах, эх үүсвэргүй аккредитив нээх, 
кредит карт болон зээлээр хийх төлбөр тооцооны төлбөр хийх хугацаа 3-аас дээш 
сараар хэтрэх бүрт тус мэдээллийг ЗМС-нд ирүүлэх үүрэгтэй. Түүнчлэн сөрөг 
мэдээллийн сангийн мэдээллийг банк, ББСБ нь улирал тутамд ЗМС-нд ирүүлнэ. 
Өнөөгийн байдлаар ЗМС-нд 17 арилжааны банк, 8 ББСБ-аас дээрх мэдээллийг 
ирүүлж байна.

Нөгөө талаас, ЗМС-аас мэдээлэл авахыг хүссэн банк, ББСБ нь Монголбанктай 
хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон “Хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-г байгуулж зээлдэгчийн талаар дараах мэдээллийг үзэх эрхтэй болно. 
Үүнд:

•	 Зээлдэгчийн мэдээлэл
•	 Зээлийн мэдээ
•	 Зээлдэгчийн талаарх БӨБГ-ын мэдээлэл
•	 Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл
•	 Зээлдэгчийн талаарх ГЕГ-ын мэдээлэл
•	 Сөрөг мэдээллийн сангийн мэдээлэл
•	 Зээлдэгчийн талаарх ҮТЕГ-ын мэдээлэл
•	 Зээлдэгчийн талаарх ИБМУТ-ын мэдээлэл
•	 Зээлдэгчийн талаарх Хөрөнгийн биржийн мэдээлэл
•	 Кредит карт эзэмшигчийн тухай мэдээлэл
•	 Зээлээр хийх төлбөр тооцооны тухай мэдээлэл.

ЗМС-г үр ашигтай, хүүг бууруулах үр нөлөөтэй байлгахын тулд:
•	 Тус санд агуулагдах зээлдэгчийн тухай мэдээ, мэдээллийн иж бүрэн, 

түүхэн байдлыг ханган ажиллах нь чухал.
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•	 Зээлдэгчийн өмнө авч байсан зээлийн талаар бодит баримтан дээр 
тулгуурласан байх.

•	 Зээлдэгч зээлийг хэрхэн эргэн төлсөн тухай түүхэн баримт бичгийг 
агуулсан байх. Тухайлбал: хуваарийн дагуу, цаг тухайд нь төлбөрийг 
шилжүүлж ирсэн эсэх, мөн зээлийг төлөхөд хугацаа хэтрүүлж байсан 
байдал зэрэг мэдээллийг сөрөг мэдээллийн санд оруулж байх.

•	 Зээлдэгч өмнө авч байсан зээлээс гадна өөртэй холбоотой бусад 
төлбөрүүдийг төлсөн байдал. Тухайлбал, олон улсын туршлагаас үзэхэд 
зээл олгох шийдвэр гаргахад зээлийн хүсэлт гаргагч кредит картын 
төлбөр, орон сууц, тог цахилгаан, утасны төлбөрөө цаг тухайд нь төлсөн 
эсэх нь тухайн зээлдэгчийн найдвартай байдлын талаар илтгэх чухал 
мэдээлэл болж өгдөг.

•	 Арилжааны банкуудын бүх салбарууд дээр ЗМС-г ашиглах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх шаардлагатай.

•	 ЗМС-нд ББСБ-уудыг илүү өргөнөөр хамруулж, эрсдэлийг бууруулснаар 
зах зээл дээр хадгаламж, зээлийн хүүг хөөрөгдүүлэх аюулаас хамгаалах 
шаардлагатай байна. 

5.4 Эх үүсвэрийн зардал 

Банкны зээлийн хүүг тогтоодог нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бол эх үүсвэрийн зардал 
яах аргагүй мөн байдаг. 2006 онд Монголбанкинд хийгдсэн “Монгол дахь 
арилжааны банкуудын хүүний зөрүүг судлах нь” судалгаагаар банкуудын үйл 
ажиллагааны ахиу зардал болон эрсдэлийн зардал буурсан нь зээлийн хүү буурах 
үндсэн нөхцөл болж байгааг тогтоосон. Харин хадгаламжийн хүү дорвитой 
буурахгүй байгаа нь банкны салбарын болон банк, хадгаламж зээлийн хоршоод 
хоорондын эх үүсвэрийн төлөөх үр ашиггүй өрсөлдөөн нөлөөлж байгааг 
онцолсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл, сүүлийн жилүүдийн зээлийн хүүний бууралтын 
ихэнх нь зээлийн хадгаламжийн хүүний зөрүүгээр тайлбарлагдаж байсан. 
Тиймээс өнөөгийн нөхцөлд Монголын банкны эх үүсвэрийн зардлыг бууруулах 
нь эдийн засагт хүү буурах үндсэн нөхцөл болох юм.

Монголын санхүүгийн зах зээл нь банк давамгайлсан хэлбэрээр хөгжиж, банкны 
салбар нь эх үүсвэрээ харилцах, хадгаламжаар бүрдүүлж ирсэн. Гэвч эдийн 
засаг хөгжиж, банкны салбарын үйл ажиллагаа тогтворжиж, туршлагажихын 
хэрээр банкуудын гадаад харилцаа өргөжиж, гадаадаас эх үүсвэр татах, гадны 
банкуудтай хамтран ажиллах зэргээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх болсон. 
Энэ нь мөн нөгөө талаас Монголын зах зээлийг гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
сонирхох болсонтой холбоотой юм. Үүнээс гадна дотоодын банк хоорондын зах 
харьцангуй хөгжиж, банкууд нэгэндээ итгэх итгэл нэмэгдсэнээр банк хоорондын 
захын арилжаа өсөх хандлагатай болсон нь банкууд эх үүсвэрээ нэмэгдүүлэхэд 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Зургаас харахад дотоодын банкны салбарт хадгаламжийн хүү хямралын өмнөх 
үеүдэд харьцангуй бууж ирсэн боловч 2008 оны эхнээс эхлэн эх үүсвэрийн 
төлөөх тэмцлээс шалтгаалан хадгаламжийн хүү буцаад өсөх хандлагатай болсон. 
Гэвч банкуудын эх үүсвэрийн байдал 2009 оны эхнээс тогтворжиж ирсэн 
боловч шинэ зээлийн нийлүүлэлт муу байгаагаас банкуудын зардал өсч, улмаар 
хадгаламжийн хүүгээ бууруулах сонирхол давамгайлж байна. Харин сүүлийн 
жилүүдэд банкуудад эх үүсвэрийн зардлаа тогтвортой байлгах боломж олгож 
байсан гадаад эх үүсвэрийн хувьд дотоод эх үүсвэртэй харьцуулахад зардлын 
хувьд хямдхан бөгөөд мөн хугацааны хувьд ч урт байдаг. Тухайлбал, гадаадаас эх 
үүсвэр татах тал дээр хамгийн идэвхтэй ажилладаг Хас банкны хувьд дунджаар 
жилийн 5-7 хувийн хүүтэй гадаад валютын эх үүсвэрийг ойролцоогоор 3-5 жил, 
зарим тохиолдолд 10 хүртэлх жилийн хугацаатай татан төвлөрүүлж байна. Мөн 
ХХБ нь 2007 онд 75 сая ам.долларын бондыг 3 жилийн хугацаатай 8.625 хувийн 
хүүтэйгээр олон улсын зах дээр арилжаалах замаар эх үүсвэр татсан байна. 

Дээр дурдсан мэдээлэлд үндэслэн дүгнэхэд:
•	 Банкны салбарын эх үүсвэрийн зардлыг бууруулахад бусад төрлийн эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, тэр дундаа гадаад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
(мэдээж банкны салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр 
ханшийн эрсдэл болон түр зуурын ашиг хийх зорилготой мөнгө (hot 
money) орж ирэх эрсдэлтэй), хөрөнгө оруулалт хийх нааштай орчныг бий 
болгох

•	 Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих замаар хямд эх үүсвэрийн 
боломжийг нэмэгдүүлэх 

•	 Хадгаламжийн хүүг бууруулах чиглэлд хадгаламжийн баталгааны 
хуулийг даатгалын хууль болгон өөрчлөх, гэхдээ хадгаламжийн хэт 
төвлөрөл бий болгохгүйн тулд хадгаламж эзэмшигчдийн дийлэнх 
хувийг эзэлж буй бичил хадгаламж эзэмшигчдийг даатгалд хамруулах 
боломжийг бий болгох, 

•	 Банкны салбарт үр өгөөжтэй ажиллах орчинг бий болгох, эх үүсвэрийн 
төлөөх үр ашиггүй өрсөлдөөнийг бий болгохгүйн тулд үр ашиггүй, зардал 
өндөртэй жижиг банкуудыг нэгтгэх замаар банкны салбарт бүтцийн 
өөрчлөлтийг хийх зэрэг шаардлагатай байна. 

5.5 Банкны ил тод байдал

Орчин үеийн банкны үйл ажиллагаа цогц, улам глобал шинж чанартай 
болсоор байгаа билээ. Олон банк, санхүүгийн байгууллагууд салбар хооронд, 
улс, үндэстэн дамнан үйл ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ хөрөнгийн болон 
даатгалын зах зээлд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах болсон. Энэхүү интеграци 
нь нөгөө талаар банк, санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа доголдох 
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түлхэц болж өгсөн.

Зураг 5.1. Банкуудын эх үүсвэрийн бүтэц

гадаадын хөрөнгө оруулагчид сонирхох болсонтой холбоотой юм. Үүнээс гадна дотоодын 
банк хоорондын зах харьцангуй хөгжиж, банкууд нэгэндээ итгэх итгэл нэмэгдсэнэээр банк 
хоорондын захын арилжаа өсөх хандлагатай болсон нь банкууд эх үүсвэрээ нэмэгдүүлэхэд 
түлхэц болж өгсөн. 

Зураг 5.1. Банкуудын эх үүсвэрийн бүтэц 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Дээрх зургаас үзэхэд, банкуудын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө, эх үүсвэрийн 90-ээд хувь нь 
дан ганц хадгаламжаас бүрддэг байсан 2003 онтой харьцуулахад 2009 оны байдлаар банк 
хоорондын зах болон гадаад эх үүсвэрийн нийт эх үүсвэрт эзлэх хувь хэмжээ нэлээд өссөн 
болохыг харж болох юм. Гэвч 2009 оны байдлаар нийт эх үүсвэрийн 73 хувийг хадгаламж 
эзэлж байгаа нь өндөр хүү төлж байгаа манай нөхцөлд эх үүсвэрийн зардал хэт өндөр байх 
нь ойлгомжтой юм. Үүнээс гадна, хадгаламжийн хүү өндөр хэвээр хадгалагдах болсон өөр 
нэг шалтгаан нь хадгаламжийн төвлөрөл юм. Өөрөөр хэлбэл, нийт хадгаламж 
эзэмшигчдийн 0.2 хувь нь буюу 2.2 мянган хүнд нийт банкны системийн хадгаламжийн 
43.0 хувь нь байршиж байгаа нь хадгаламжийн хэт төвлөрлийг бий болгож, банкууд том 
хадгаламж эзэмшигчдийн төлөөх тэмцлийг хүүгээр дамжуулан өрнүүлж байгаа юм.  

Зураг 5.2. Хадгаламжид төлсөн хүүний зардал ба хадгаламжийн хүү 

Эх ñурвалж: Моíãолбаíк

Дээрх зургаас үзэхэд, банкуудын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө, эх үүсвэрийн 90-
ээд хувь нь дан ганц хадгаламжаас бүрддэг байсан 2003 онтой харьцуулахад 2009 
оны байдлаар банк хоорондын зах болон гадаад эх үүсвэрийн нийт эх үүсвэрт 
эзлэх хувь хэмжээ нэлээд өссөн болохыг харж болох юм. Гэвч 2009 оны байдлаар 
нийт эх үүсвэрийн 73 хувийг хадгаламж эзэлж байгаа нь өндөр хүү төлж байгаа 
манай нөхцөлд эх үүсвэрийн зардал хэт өндөр байх нь ойлгомжтой юм. Үүнээс 
гадна, хадгаламжийн хүү өндөр хэвээр хадгалагдах болсон өөр нэг шалтгаан нь 
хадгаламжийн төвлөрөл юм. Өөрөөр хэлбэл, нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 0.2 
хувь нь буюу 2.2 мянган хүнд нийт банкны системийн хадгаламжийн 43.0 хувь 
нь байршиж байгаа нь хадгаламжийн хэт төвлөрлийг бий болгож, банкууд том 
хадгаламж эзэмшигчдийн төлөөх тэмцлийг хүүгээр дамжуулан өрнүүлж байгаа юм. 

Зураг 5.2. Хадгаламжид төлсөн хүүний зардал ба хадгаламжийн хүү

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Зургаас харахад дотоодын банкны салбарт хадгаламжийн хүү хямралын өмнөх үеүдэд 
харьцангуй бууж ирсэн боловч 2008 оны эхнээс эхлэн эх үүсвэрийн төлөөх тэмцлээс 
шалтгаалан хадгаламжийн хүү буцаад өсөх хандлагатай болсон. Гэвч банкуудын эх 
үүсвэрийн байдал 2009 оны эхнээс тогтворжиж ирсэн боловч шинэ зээлийн нийлүүлэлт 
муу байгаагаас банкуудын зардал өсч, улмаар хадгаламжийн хүүгээ бууруулах сонирхол 
давамгайлж байна. Харин сүүлийн жилүүдэд банкуудад эх үүсвэрийн зардлаа тогтвортой 
байлгах боломж олгож байсан гадаад эх үүсвэрийн хувьд дотоод эх үүсвэртэй 
харьцуулахад зардлын хувьд хямдхан бөгөөд мөн хугацааны хувьд ч урт байдаг. 
Тухайлбал, гадаадаас эх үүсвэр татах тал дээр хамгийн идэвхитэй ажилладаг Хас банкны 
хувьд дунджаар жилийн 5-7 хувийн хүүтэй гадаад валютын эх үүсвэрийг ойролцоогоор 3-
5 жил, зарим тохиолдолд 10 хүртэлх жилийн хугацаатай татан төвлөрүүлж байна. Мөн 
ХХБ нь 2007 онд 75 сая ам.долларын бондыг 3 жилийн хугацаатай 8.625 хувийн 
хүүтэйгээр олон улсын зах дээр арилжаалах замаар эх үүсвэр татсан байна.  

Дээр дурьдсан мэдээлэлд үндэслэн дүгнэхэд: 

 Банкны салбарын эх үүсвэрийн зардлыг бууруулахад бусад төрлийн эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэх, тэр дундаа гадаад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх (мэдээж банкны салбарт 
гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр ханшийн эрсдэл болон түр зуурын ашиг 
хийх зорилготой мөнгө /hot money/ орж ирэх эрсдэлтэй), хөрөнгө оруулалт хийх 
нааштай орчныг бий болгох 

 Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих замаар хямд эх үүсвэрийн боломжийг 
нэмэгдүүлэх  

 Хадгаламжийн хүүг бууруулах чиглэлд хадгаламжийн баталгааны хуулийг 
даатгалын хууль болгон өөрчлөх, гэхдээ хадгаламжийн хэт төвлөрөл бий 
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Зургаас харахад дотоодын банкны салбарт хадгаламжийн хүү хямралын өмнөх 
үеүдэд харьцангуй бууж ирсэн боловч 2008 оны эхнээс эхлэн эх үүсвэрийн 
төлөөх тэмцлээс шалтгаалан хадгаламжийн хүү буцаад өсөх хандлагатай болсон. 
Гэвч банкуудын эх үүсвэрийн байдал 2009 оны эхнээс тогтворжиж ирсэн 
боловч шинэ зээлийн нийлүүлэлт муу байгаагаас банкуудын зардал өсч, улмаар 
хадгаламжийн хүүгээ бууруулах сонирхол давамгайлж байна. Харин сүүлийн 
жилүүдэд банкуудад эх үүсвэрийн зардлаа тогтвортой байлгах боломж олгож 
байсан гадаад эх үүсвэрийн хувьд дотоод эх үүсвэртэй харьцуулахад зардлын 
хувьд хямдхан бөгөөд мөн хугацааны хувьд ч урт байдаг. Тухайлбал, гадаадаас эх 
үүсвэр татах тал дээр хамгийн идэвхтэй ажилладаг Хас банкны хувьд дунджаар 
жилийн 5-7 хувийн хүүтэй гадаад валютын эх үүсвэрийг ойролцоогоор 3-5 жил, 
зарим тохиолдолд 10 хүртэлх жилийн хугацаатай татан төвлөрүүлж байна. Мөн 
ХХБ нь 2007 онд 75 сая ам.долларын бондыг 3 жилийн хугацаатай 8.625 хувийн 
хүүтэйгээр олон улсын зах дээр арилжаалах замаар эх үүсвэр татсан байна. 

Дээр дурдсан мэдээлэлд үндэслэн дүгнэхэд:
•	 Банкны салбарын эх үүсвэрийн зардлыг бууруулахад бусад төрлийн эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, тэр дундаа гадаад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
(мэдээж банкны салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр 
ханшийн эрсдэл болон түр зуурын ашиг хийх зорилготой мөнгө (hot 
money) орж ирэх эрсдэлтэй), хөрөнгө оруулалт хийх нааштай орчныг бий 
болгох

•	 Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих замаар хямд эх үүсвэрийн 
боломжийг нэмэгдүүлэх 

•	 Хадгаламжийн хүүг бууруулах чиглэлд хадгаламжийн баталгааны 
хуулийг даатгалын хууль болгон өөрчлөх, гэхдээ хадгаламжийн хэт 
төвлөрөл бий болгохгүйн тулд хадгаламж эзэмшигчдийн дийлэнх 
хувийг эзэлж буй бичил хадгаламж эзэмшигчдийг даатгалд хамруулах 
боломжийг бий болгох, 

•	 Банкны салбарт үр өгөөжтэй ажиллах орчинг бий болгох, эх үүсвэрийн 
төлөөх үр ашиггүй өрсөлдөөнийг бий болгохгүйн тулд үр ашиггүй, зардал 
өндөртэй жижиг банкуудыг нэгтгэх замаар банкны салбарт бүтцийн 
өөрчлөлтийг хийх зэрэг шаардлагатай байна. 

5.5 Банкны ил тод байдал

Орчин үеийн банкны үйл ажиллагаа цогц, улам глобал шинж чанартай 
болсоор байгаа билээ. Олон банк, санхүүгийн байгууллагууд салбар хооронд, 
улс, үндэстэн дамнан үйл ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ хөрөнгийн болон 
даатгалын зах зээлд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах болсон. Энэхүү интеграци 
нь нөгөө талаар банк, санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа доголдох 
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Банк, санхүүгийн байгууллагуудын олон нийтэд хүргэж буй дээрх мэдээллүүд нь 
дараах шинж чанарыг хангасан байх шаардлагатай гэж үздэг. Үүнд:

•	 Олон талын мэдээллийг агуулсан ба ойлгомжтой байх;
•	 Мэдээллүүд хоорондоо харилцан хамааралтай бөгөөд цаг хугацааны 

хувьд хоцрогдолгүй байх;
•	 Үнэн, зөв байх;
•	 Бусад санхүүгийн байгууллагын тайлан мэдээтэй харьцуулах боломжтой 

байх.

Банк дээрх шинж чанарыг хангасан тайлан мэдээг хэрэглэгчдэд хүргэх нь дараах 
үр ашигтай гэж үздэг. Үүнд:

•	 Хэрэглэгч банкны санхүүгийн нөхцөл байдлын талаар үнэн, зөв ойлголт 
авах.

•	 Хэрэглэгч банкны гаргасан тайлан, мэдээнд итгэх итгэл нь нэмэгдэх.
•	 Хэрэглэгч банк эрсдэлээ хянах, түүнийг удирдах чадвартай эсэхийг таньж 

мэдэх (хүлээж болзошгүй эрсдэлийг удирдах, хэмжихтэй холбоотой 
чанарын болон тоон үзүүлэлтүүд агуулсан мэдээлэл). 

•	 Зах зээлийн тодорхой бус байдал буурах.
•	 Хөрөнгийн зах зээлээс хямд зардлаар эх үүсвэр татах боломж бүрддэг.
•	 Хөрөнгө оруулагч өгөөж болон эрсдэлээ илүү нарийн тооцож, улмаар 

хөрөнгөө үр ашигтай удирдах боломжтой болдог.
•	 Хувьцаа эзэмшигч нар банкны удирдлагад тавих хяналт нэмэгдэж, 

удирдлагын үйл ажиллагааны ил тод байдал сайжирдаг.
•	 Хадгаламж эзэмшигчид болон бусад хөрөнгө оруулагч нар банкны хүлээж 

болзошгүй эрсдэлийг үнэлж, цаашид түүнийг хазаарлаж чаддаг.
•	 Зах зээлийн гажуудлыг багасгаж, хэрэглэгч банкны талаарх аливаа сөрөг 

мэдээлэлд хариу үзүүлэх боломжийг бууруулдаг (Asymmetric information, 
adverse selection).

•	 Банк үйл ажиллагаагаа үр ашигтай явуулахын зэрэгцээ эрсдэлээ үр 
ашигтай удирдах чадвар нь нэмэгддэг.

•	 Хэрэглэгч болон бодлого боловсруулагчид эрсдэл өндөртэй банкийг 
таньж мэдэх боломж нэмэгдсэнээр системийн эрсдэлийг бууруулдаг.

•	 Ёс суртахууны зөрчлийг бууруулдаг (Moral hazard problem).

Манай орны хувьд банкны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлага, 
үндэслэл

Бусад улс орнуудын туршлагаас харахад банкны ил тод байдлыг Базелийн 
хорооноос гаргасан ил тод байдлын үзүүлэлтүүдийг олон нийтэд хүргэснээр 
хангагдах нөхцөл бүрдэнэ гэж үздэг.
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үед санхүүгийн системийг савлуулж, улмаар эдийн засгийн хямрал үүсэх 
эрсдэлийг бий болголоо. Тухайлбал, дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал 
болон дотоодын банкуудын ил тод байдал, түүн дотроо муу менежмент, муу 
засаглал (Анод, Зоос)-аас шалтгаалан 2007-2009 онуудад санхүүгийн систем 
нэлээд савлав. Дээрх байдал нь банкны хяналт шалгалтыг улам сайжруулж, 
ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, засаглалын талаарх хууль эрх зүйн орчныг илүү 
боловсронгуй болгох шаардлагатайг гэрчлэв.

Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдалд нөлөөлөгч нэг гол хүчин зүйл нь 
банк, санхүүгийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдал юм. Өөрөөр хэлбэл, 
зах зээлд оролцогчдод пүүсүүд, санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, 
тэдгээрийн санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн хөгжил болон макро эдийн засгийн 
үндсэн үзүүлэлтүүдийн талаарх тоон болон чанарын мэдээллийг цаг хугацаанд 
нь хүргэх явдал юм. Банкны ил тод байдал гэдэг нь банкны санхүүгийн нөхцөл 
байдал, тухайн бизнесийн үйл ажиллагааны онцлог, зах зээлээс хүлээж болзошгүй 
эрсдэлийн хэмжээ болон эрсдэлээ удирдаж байсан туршлагын талаарх үнэн зөв 
мэдээллийг тогтмол хугацаанд олон нийтэд хүртээхийг ойлгодог. Банкны үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулснаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
бэхжүүлж, зах зээлийн сахилга батыг илүү сайн хадгалах боломж бүрддэг.

Банкны үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдал нэмэгдэх нь гүйцэтгэх 
удирдлага болон өмчлөгч (хөрөнгө оруулагч) хоёрын хоорондох тэгш бус 
мэдээллийг бууруулж, сайн засаглалыг бий болгосноор үйл ажиллагааны үр ашиг 
нэмэгдэж, эх үүсвэрийн зардал буурдаг байна.

Бусад орны туршлагаас харахад банк дараах үндсэн 6 бүлэг мэдээллийг олон 
нийтэд ил тод болгох ёстой гэж үздэг байна. Үүнд:

•	 Санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн байдал (банкны ашигт ажиллагаа, түүний 
өнгөрсөн хугацаан дахь гүйцэтгэл, эх үүсвэрийн эргэн төлөлт, хувьцаа 
эзэмшигчдэд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээ болон өөрийн хөрөнгийн 
өсөлт).

•	 Санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн зохистой байдал (зохистой харьцааны 
үзүүлэлтүүд, төлбөрийн чадвар болон хөрвөх чадварын үзүүлэлтүүд).

•	 Эрcдэлийн удирдлага болон туршлага (зах зээлийн бүтэц, эрсдэлийг 
хэмжих, түүнийг удирдах арга, хэрэгсэл болон ирээдүйн хүлээлт).

•	 Банкны хүлээж болзошгүй алдагдлын хэмжээ (зээлийн эрсдэл, зах 
зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадварын эрсдэл болон хууль эрх зүй, бусад 
эрсдэлүүд).

•	 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого.
•	 Үндсэн үйл ажиллагаа, удирдлага болон засаглалын талаарх мэдээлэл 

(Удирдлагын мэдээлэл, хөрөнгө оруулагчдын танилцуулга, үүрэг 
хариуцлага, хууль эрх зүй).
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Банк, санхүүгийн байгууллагуудын олон нийтэд хүргэж буй дээрх мэдээллүүд нь 
дараах шинж чанарыг хангасан байх шаардлагатай гэж үздэг. Үүнд:

•	 Олон талын мэдээллийг агуулсан ба ойлгомжтой байх;
•	 Мэдээллүүд хоорондоо харилцан хамааралтай бөгөөд цаг хугацааны 

хувьд хоцрогдолгүй байх;
•	 Үнэн, зөв байх;
•	 Бусад санхүүгийн байгууллагын тайлан мэдээтэй харьцуулах боломжтой 

байх.

Банк дээрх шинж чанарыг хангасан тайлан мэдээг хэрэглэгчдэд хүргэх нь дараах 
үр ашигтай гэж үздэг. Үүнд:

•	 Хэрэглэгч банкны санхүүгийн нөхцөл байдлын талаар үнэн, зөв ойлголт 
авах.

•	 Хэрэглэгч банкны гаргасан тайлан, мэдээнд итгэх итгэл нь нэмэгдэх.
•	 Хэрэглэгч банк эрсдэлээ хянах, түүнийг удирдах чадвартай эсэхийг таньж 

мэдэх (хүлээж болзошгүй эрсдэлийг удирдах, хэмжихтэй холбоотой 
чанарын болон тоон үзүүлэлтүүд агуулсан мэдээлэл). 

•	 Зах зээлийн тодорхой бус байдал буурах.
•	 Хөрөнгийн зах зээлээс хямд зардлаар эх үүсвэр татах боломж бүрддэг.
•	 Хөрөнгө оруулагч өгөөж болон эрсдэлээ илүү нарийн тооцож, улмаар 

хөрөнгөө үр ашигтай удирдах боломжтой болдог.
•	 Хувьцаа эзэмшигч нар банкны удирдлагад тавих хяналт нэмэгдэж, 

удирдлагын үйл ажиллагааны ил тод байдал сайжирдаг.
•	 Хадгаламж эзэмшигчид болон бусад хөрөнгө оруулагч нар банкны хүлээж 

болзошгүй эрсдэлийг үнэлж, цаашид түүнийг хазаарлаж чаддаг.
•	 Зах зээлийн гажуудлыг багасгаж, хэрэглэгч банкны талаарх аливаа сөрөг 

мэдээлэлд хариу үзүүлэх боломжийг бууруулдаг (Asymmetric information, 
adverse selection).

•	 Банк үйл ажиллагаагаа үр ашигтай явуулахын зэрэгцээ эрсдэлээ үр 
ашигтай удирдах чадвар нь нэмэгддэг.

•	 Хэрэглэгч болон бодлого боловсруулагчид эрсдэл өндөртэй банкийг 
таньж мэдэх боломж нэмэгдсэнээр системийн эрсдэлийг бууруулдаг.

•	 Ёс суртахууны зөрчлийг бууруулдаг (Moral hazard problem).

Манай орны хувьд банкны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлага, 
үндэслэл

Бусад улс орнуудын туршлагаас харахад банкны ил тод байдлыг Базелийн 
хорооноос гаргасан ил тод байдлын үзүүлэлтүүдийг олон нийтэд хүргэснээр 
хангагдах нөхцөл бүрдэнэ гэж үздэг.
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Энэхүү индекс нь 0-100 хүртэл утга авах бөгөөд өндөр оноо авах тусам ил тод 
байдал нэмэгдэж буйг илтгэдэг. Зураг 1-д 2007 оны байдлаар хөгжсөн болон 
хөгжиж буй орнуудын хувьд “Банкны ил тод байдлын индекс”-ийг харьцуулан 
харуулав.

Зураг 5.3-ээс улс орон хөгжихийн хэрээр банкны ил тод байдал нь улам нэмэгдэж 
байгааг харж болно. Мөн хөгжиж байгаа болон хөгжсөн орнуудад банк зээлийн 
үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээ хэрэглэгчдэд хамгийн бага тайлагнадаг 
бол орлогын талаарх мэдээллээ хамгийн ихээр тайлагнадаг байна. Тухайлбал, 
АНУ-ын хувьд банкны ил тод байдлын индекс тооцооны хугацааны туршид маш 
тогтвортой байгааг зураг 5.4-оос харж болох бөгөөд 2006 оны байдлаар дэлхийн 
хамгийн ил тод банкны системтэй орон байсан байна.

Зураг 5.4. Хөгжингүй орнуудын банкны ил тод байдлын индекс

Зураг 5.3. Банкны ил тод байдлын индекс (2007 он) 

 
Эх сурвалж: Global assessment of bank disclosure practices 

Зураг 5.3-ээс улс орон хөгжихийн хэрээр банкны ил тод байдал нь улам нэмэгдэж байгааг 
харж болно. Мөн хөгжиж байгаа болон хөгжсөн орнуудад банк зээлийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллээ хэрэглэгчдэд хамгийн бага тайлагнадаг бол орлогын талаарх 
мэдээллээ хамгийн ихээр тайлагнадаг байна. Тухайлбал, АНУ-ын хувьд банкны ил тод 
байдлын индекс тооцооны хугацааны туршид маш тогтвортой байгааг зураг 5.4-оос харж 
болох бөгөөд 2006 оны байдлаар дэлхийн хамгийн ил тод банкны системтэй орон байсан 
байна. 

Зураг 5.4. Хөгжингүй орнуудын банкны ил тод байдлын индекс 

 
Эх сурвалж: Global assessment of bank disclosure practices 

Манай хойд болон өмнөд хөршүүдийн банкны системийн ил тод байдлын индекс сүүлийн 
жилүүдэд хурдтай өсч байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн өсөлтөөрөө дэлхийд 
тэргүүлж буй Бразил, ОХУ, Энэтхэг болон Хятад зэрэг орнуудын банкны ил тод байдлын 
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Манай хойд болон өмнөд хөршүүдийн банкны системийн ил тод байдлын 
индекс сүүлийн жилүүдэд хурдтай өсч байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд эдийн 
засгийн өсөлтөөрөө дэлхийд тэргүүлж буй Бразил, ОХУ, Энэтхэг болон Хятад 
зэрэг орнуудын банкны ил тод байдлын индексийг зураг 5.6-д харуулав. Дээрх 
орнуудын эдийн засгийн хурдацтай өсөлтөд банкны салбарын ил тод байдал 
нэмэгдсэн нь өндөр нөлөө үзүүлсэн байна.

Сүүлийн жилүүдэд Турк улсын банкны ил тод байдлын индекс эрчимтэй 
нэмэгдэж байгаа нь банкуудын ил тод байдлыг өсгөж, тэдгээр банкуудын зах 
зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлсэнд оршиж байна. Мөн үүний зэрэгцээ гадны 
банкууд дотоодын жижиг банкуудыг өөртөө нэгтгэсэн нь ил тод байдлыг 
харьцангуй сайжруулсан бөгөөд энэ байдал нь дотоодын бусад банкуудад 
нөлөөлж чадсан гэж үздэг (spillover effect). 
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Манай орны хувьд арилжааны банкуудын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай байгаа нь 2008-2009 оны санхүү, эдийн засгийн хямралаас илүү 
тодорхой харагдлаа. Тухайлбал:

•	 Банкууд тайлан мэдээгээ дутуу, дулимаг болон худал гаргасан 
зөрчил удаа дараалан ажиглагдсаны зэрэгцээ олон нийтэд хугацааны 
хоцрогдолтой мэдээлдэг.

•	 Анод, Зоос банкны дампуурал нь банкны засаглалыг сайжруулах, хувьцаа 
эзэмшигчдийг ил тод болгох шаардлага байгааг нотолсон.

•	 Банкууд харилцах, хадгаламжийн төлөөх өрсөлдөөн их байгаагаас 
өндөр үнээр хөрөнгө татаж, өөрсдийн танил тал, холбогдох этгээдүүдэд 
зээл болгон өгч, хажуугаар нь баталгаагүй аккредитив гэсэн хууль бус 
ажиллагаанд зарим банкууд холбогдсон зэрэг нь банкны засаглалыг ил 
тод болгох, хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулах шаардлага 
байгааг харуулсан.

•	 Банкуудын нягтлан бодох бүртгэлийн доголдол, тухайлбал, алдагдалтай 
холбоотой бүртгэл, санхүүгийн зарим хөрөнгийн талаарх бүрэн бус 
тодорхойлолттой.

•	 Чанар нь муудаж буй зээлүүдийг хуримтлуулах сонирхолтой.
•	 Хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар аудит хийлгэх сонирхол бага.

Бусад орны туршлага

Банкны системийн ил тод байдал хэрхэн нэмэгдэж байгааг харуулах зорилгоор 
Дэлхийн банкнаас 1994 оноос эхлэн 180 гаруй орны 20,000 гаруй банкны 
мэдээлэл дээр үндэслэн “Банкны ил тод байдлын индекс (Bank disclosure 
index)”-ийг тооцдог болсон билээ. 

Зураг 5.3. Банкны ил тод байдлын индекс (2007 он)Зураг 5.3. Банкны ил тод байдлын индекс (2007 он) 

 
Эх сурвалж: Global assessment of bank disclosure practices 

Зураг 5.3-ээс улс орон хөгжихийн хэрээр банкны ил тод байдал нь улам нэмэгдэж байгааг 
харж болно. Мөн хөгжиж байгаа болон хөгжсөн орнуудад банк зээлийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллээ хэрэглэгчдэд хамгийн бага тайлагнадаг бол орлогын талаарх 
мэдээллээ хамгийн ихээр тайлагнадаг байна. Тухайлбал, АНУ-ын хувьд банкны ил тод 
байдлын индекс тооцооны хугацааны туршид маш тогтвортой байгааг зураг 5.4-оос харж 
болох бөгөөд 2006 оны байдлаар дэлхийн хамгийн ил тод банкны системтэй орон байсан 
байна. 

Зураг 5.4. Хөгжингүй орнуудын банкны ил тод байдлын индекс 

 
Эх сурвалж: Global assessment of bank disclosure practices 

Манай хойд болон өмнөд хөршүүдийн банкны системийн ил тод байдлын индекс сүүлийн 
жилүүдэд хурдтай өсч байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн өсөлтөөрөө дэлхийд 
тэргүүлж буй Бразил, ОХУ, Энэтхэг болон Хятад зэрэг орнуудын банкны ил тод байдлын 

Эх ñурвалж: Global assessment of bank disclosure practices
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Энэхүү индекс нь 0-100 хүртэл утга авах бөгөөд өндөр оноо авах тусам ил тод 
байдал нэмэгдэж буйг илтгэдэг. Зураг 1-д 2007 оны байдлаар хөгжсөн болон 
хөгжиж буй орнуудын хувьд “Банкны ил тод байдлын индекс”-ийг харьцуулан 
харуулав.

Зураг 5.3-ээс улс орон хөгжихийн хэрээр банкны ил тод байдал нь улам нэмэгдэж 
байгааг харж болно. Мөн хөгжиж байгаа болон хөгжсөн орнуудад банк зээлийн 
үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээ хэрэглэгчдэд хамгийн бага тайлагнадаг 
бол орлогын талаарх мэдээллээ хамгийн ихээр тайлагнадаг байна. Тухайлбал, 
АНУ-ын хувьд банкны ил тод байдлын индекс тооцооны хугацааны туршид маш 
тогтвортой байгааг зураг 5.4-оос харж болох бөгөөд 2006 оны байдлаар дэлхийн 
хамгийн ил тод банкны системтэй орон байсан байна.

Зураг 5.4. Хөгжингүй орнуудын банкны ил тод байдлын индекс

Зураг 5.3. Банкны ил тод байдлын индекс (2007 он) 
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Зураг 5.3-ээс улс орон хөгжихийн хэрээр банкны ил тод байдал нь улам нэмэгдэж байгааг 
харж болно. Мөн хөгжиж байгаа болон хөгжсөн орнуудад банк зээлийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллээ хэрэглэгчдэд хамгийн бага тайлагнадаг бол орлогын талаарх 
мэдээллээ хамгийн ихээр тайлагнадаг байна. Тухайлбал, АНУ-ын хувьд банкны ил тод 
байдлын индекс тооцооны хугацааны туршид маш тогтвортой байгааг зураг 5.4-оос харж 
болох бөгөөд 2006 оны байдлаар дэлхийн хамгийн ил тод банкны системтэй орон байсан 
байна. 

Зураг 5.4. Хөгжингүй орнуудын банкны ил тод байдлын индекс 

 
Эх сурвалж: Global assessment of bank disclosure practices 

Манай хойд болон өмнөд хөршүүдийн банкны системийн ил тод байдлын индекс сүүлийн 
жилүүдэд хурдтай өсч байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн өсөлтөөрөө дэлхийд 
тэргүүлж буй Бразил, ОХУ, Энэтхэг болон Хятад зэрэг орнуудын банкны ил тод байдлын 

Эх ñурвалж: Global assessment of bank disclosure practices

Манай хойд болон өмнөд хөршүүдийн банкны системийн ил тод байдлын 
индекс сүүлийн жилүүдэд хурдтай өсч байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд эдийн 
засгийн өсөлтөөрөө дэлхийд тэргүүлж буй Бразил, ОХУ, Энэтхэг болон Хятад 
зэрэг орнуудын банкны ил тод байдлын индексийг зураг 5.6-д харуулав. Дээрх 
орнуудын эдийн засгийн хурдацтай өсөлтөд банкны салбарын ил тод байдал 
нэмэгдсэн нь өндөр нөлөө үзүүлсэн байна.

Сүүлийн жилүүдэд Турк улсын банкны ил тод байдлын индекс эрчимтэй 
нэмэгдэж байгаа нь банкуудын ил тод байдлыг өсгөж, тэдгээр банкуудын зах 
зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлсэнд оршиж байна. Мөн үүний зэрэгцээ гадны 
банкууд дотоодын жижиг банкуудыг өөртөө нэгтгэсэн нь ил тод байдлыг 
харьцангуй сайжруулсан бөгөөд энэ байдал нь дотоодын бусад банкуудад 
нөлөөлж чадсан гэж үздэг (spillover effect). 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Банкны ил тод байдал болон хүү

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт байгалийн баялгийн орлогоос шалтгаалан 
2009 онд ОУВС-ийн тооцоолсноор 2009-2025 оны хооронд дунджаар 25.5 
хувиар өсөхөөр байгаа юм. Гэвч дээрх төсөөллийг одоогийн эдийн засгийн суурь 
нөхцөлүүд баталж чадахааргүй дүр зураг ажиглагдаж байгаагийн нэг гол хүчин 
зүйл нь банкны ил тод байдлын асуудал юм. Cүүлийн жилүүдэд арилжааны 
банкны зээлийн хүү буурч байгаа хэдий ч хадгаламжийн хүү дорвитой буураагүй 
байгаатай бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэн судлаачид, улс төрчид болон 
олон нийт санал нэгддэг. Өнгөрсөн жилүүдийн зээлийн хүүний бууралтад 
хадгаламжийн хүүнээс илүүтэй хүүний зөрүү гол үүрэг гүйцэтгэсэн билээ. 
Иймд банкны ил тод байдлыг сайжруулж, зээл, хадгаламжийн хүүг бууруулах 
шаардлагатай юм. Банкны ил тод байдал нэмэгдсэнээр дараах үр дүн гарна гэж 
үзэж байна. Үүнд:

•	 Санхүүгийн зах зээлийн сахилга бат сайжирч, улмаар санхүүгийн тогтвор-
той байдал хангагдсанаар эх үүсвэрийн зардал буурах нөхцөл бүрдэнэ.

•	 Хөрөнгө оруулагчдын банкинд итгэх итгэл өсч, хөрөнгийн зах зээл 
болон бусад эх үүсвэрээс хөрөнгө төвлөрүүлэх боломж нэмэгдсэнээр 
хадгаламжийн хүү буурах боломжтой.

•	 Банк ил тод байдлаа нэмэгдүүлснээр банкны удирдлага болон хөрөнгө 
оруулагчдын хоорондох тэгш бус мэдээлэл (Asymmetric information, 
agency problem)-ийг бууруулан, ёс суртахууны зөрчил (Moral hazard)-
ийг багасгаж, улмаар муу сонголт (Adverse selection)-оос шалтгаалсан эх 
үүсвэрийн зардлын өсөлтийг хязгаарлана.

•	 Төв банкнаас банкуудын засаглалд тавих шаардлагыг өндөржүүлэн, 
хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулах, тэдгээрийг ил тод болгох 
нь эх үүсвэрийн зардал буурахад нөлөөлнө.

•	 Банк хувьцаа эзэмшигчдийн тоогоо нэмэгдүүлэх, институционал хөрөнгө 
оруулагчдыг илүү татах болон нэгж хувьцаа эзэмшигчид ногдох өндөр 
хувийг хязгаарлах бодлого баримтлах нь хадгаламжийн хүү буурах бас 
нэг нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Дээрх үр дүнд хүрэхийн тулд дараах арга хэмжээг авах хэрэгтэй юм. Үүнд:
•	 Базелийн хорооноос гаргасан ил тод байдлын үзүүлэлтүүдийг бүрэн 

гүйцэд, үнэн зөв, цаг хугацаанд нь гаргаж байх.
•	 УИХ болон Монголбанкнаас банкны удирдлагад тавигдах мэргэжлийн 

болон бусад чадварын шаардлагыг өндөржүүлэх, түүнийг хуульчлах 
шаардлагатай юм. 

•	 Төв банкнаас тавих хяналт шалгалтын үр ашиг нэмэгдэн эрсдэлд 
суурилсан зохистой харьцааны биелэлтийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв 
хангуулах нөхцөл бүрдэнэ. 
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Зураг 5.6. Хөгжингүй орнуудын банкны ил тод байдлын индекс

индексийг зураг 5.6-д харуулав. Дээрх орнуудын эдийн засгийн хурдацтай өсөлтөд банкны 
салбарын ил тод байдал нэмэгдсэн нь өндөр нөлөө үзүүлсэн байна. 

Зураг 5.6. Хөгжингүй орнуудын банкны ил тод байдлын индекс 
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Сүүлийн жилүүдэд Турк улсын банкны ил тод байдлын индекс эрчимтэй нэмэгдэж байгаа 
нь банкуудын ил тод байдлыг өсгөж, тэдгээр банкуудын зах зээлд эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлсэнд оршиж байна. Мөн үүний зэрэгцээ гадны банкууд дотоодын жижиг 
банкуудыг өөртөө нэгтгэсэн нь ил тод байдлыг харьцангуй сайжруулсан бөгөөд энэ 
байдал нь дотоодын бусад банкуудад нөлөөлж чадсан гэж үздэг (spillover effect).  

Манай орны банкны системийн ил тод байдлын индекс 2007 оны байдлаар 47 гарч 177 
орноос 132 дугаар байранд орсон үзүүлэлттэй байна. Энэ нь банкны системийн ил тод 
байдал туйлын хангалтгүй байгааг илтгэж байна. Зураг 5.7–ээс харахад манай арилжааны 
банкууд бусад эх үүсвэрийн талаарх мэдээллээ олон нийтэд хамгийн өндөр хувьтай 
хүргэдэг бол зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг хамгийн хангалтгүй 
мэдээлдэг байна. Гэхдээ банкны ил тод байдал жил өнгөрөх тутам аажмаар нэмэгдэж 
байгаа нь сайшаалтай юм. 

Зураг 5.7. Ил тод байдлын индекс 
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Манай орны банкны системийн ил тод байдлын индекс 2007 оны байдлаар 47 
гарч 177 орноос 132 дугаар байранд орсон үзүүлэлттэй байна. Энэ нь банкны 
системийн ил тод байдал туйлын хангалтгүй байгааг илтгэж байна. Зураг 5.7–
ээс харахад манай арилжааны банкууд бусад эх үүсвэрийн талаарх мэдээллээ 
олон нийтэд хамгийн өндөр хувьтай хүргэдэг бол зээлийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллийг хамгийн хангалтгүй мэдээлдэг байна. Гэхдээ банкны ил 
тод байдал жил өнгөрөх тутам аажмаар нэмэгдэж байгаа нь сайшаалтай юм.

Зураг 5.7. Ил тод байдлын индекс
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Банкны ил тод байдал болон хүү 

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт байгалийн баялгийн орлогоос шалтгаалан 2009 онд 
ОУВС-ийн тооцоолсноор 2009-2025 оны хооронд дунджаар 25.5 хувиар өсөхөөр байгаа 
юм. Гэвч дээрх төсөөллийг одоогийн эдийн засгийн суурь нөхцлүүд баталж чадахааргүй 
дүр зураг ажиглагдаж байгаагийн нэг гол хүчин зүйл нь банкны ил тод байдлын асуудал 
юм. Cүүлийн жилүүдэд арилжааны банкны зээлийн хүү буурч байгаа хэдий ч 
хадгаламжийн хүү дорвитой буураагүй байгаатай бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэн 
судлаачид, улс төрчид болон олон нийт санал нэгддэг. Өнгөрсөн жилүүдийн зээлийн 
хүүний бууралтад хадгаламжийн хүүнээс илүүтэй хүүний зөрүү гол үүрэг гүйцэтгэсэн 
билээ. Иймд банкны ил тод байдлыг сайжруулж, зээл, хадгаламжийн хүүг бууруулах 
шаардлагатай юм. Банкны ил тод байдал нэмэгдсэнээр дараах үр дүн гарна гэж үзэж 
байна. Үүнд: 

 Санхүүгийн зах зээлийн сахилга бат сайжирч, улмаар санхүүгийн тогтвортой 
байдал хангагдсанаар эх үүсвэрийн зардал буурах нөхцөл бүрдэнэ. 

 Хөрөнгө оруулагчдын банкинд итгэх итгэл өсч, хөрөнгийн зах зээл болон бусад эх 
үүсвэрээс хөрөнгө төвлөрүүлэх боломж нэмэгдсэнээр хадгаламжийн хүү буурах 
боломжтой. 

 Банк ил тод байдлаа нэмэгдүүлснээр банкны удирдлага болон хөрөнгө 
оруулагчдын хоорондох тэгш бус мэдээлэл (Asymmetric information, agency 
problem)-ийг бууруулан, ѐс суртахууны зөрчил (Moral hazard)-ийг багасгаж, улмаар 
муу сонголт (Adverse selection)-оос шалтгаалсан эх үүсвэрийн зардлын өсөлтийг 
хязгаарлана. 
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Банкны ил тод байдал болон хүү

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт байгалийн баялгийн орлогоос шалтгаалан 
2009 онд ОУВС-ийн тооцоолсноор 2009-2025 оны хооронд дунджаар 25.5 
хувиар өсөхөөр байгаа юм. Гэвч дээрх төсөөллийг одоогийн эдийн засгийн суурь 
нөхцөлүүд баталж чадахааргүй дүр зураг ажиглагдаж байгаагийн нэг гол хүчин 
зүйл нь банкны ил тод байдлын асуудал юм. Cүүлийн жилүүдэд арилжааны 
банкны зээлийн хүү буурч байгаа хэдий ч хадгаламжийн хүү дорвитой буураагүй 
байгаатай бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэн судлаачид, улс төрчид болон 
олон нийт санал нэгддэг. Өнгөрсөн жилүүдийн зээлийн хүүний бууралтад 
хадгаламжийн хүүнээс илүүтэй хүүний зөрүү гол үүрэг гүйцэтгэсэн билээ. 
Иймд банкны ил тод байдлыг сайжруулж, зээл, хадгаламжийн хүүг бууруулах 
шаардлагатай юм. Банкны ил тод байдал нэмэгдсэнээр дараах үр дүн гарна гэж 
үзэж байна. Үүнд:

•	 Санхүүгийн зах зээлийн сахилга бат сайжирч, улмаар санхүүгийн тогтвор-
той байдал хангагдсанаар эх үүсвэрийн зардал буурах нөхцөл бүрдэнэ.

•	 Хөрөнгө оруулагчдын банкинд итгэх итгэл өсч, хөрөнгийн зах зээл 
болон бусад эх үүсвэрээс хөрөнгө төвлөрүүлэх боломж нэмэгдсэнээр 
хадгаламжийн хүү буурах боломжтой.

•	 Банк ил тод байдлаа нэмэгдүүлснээр банкны удирдлага болон хөрөнгө 
оруулагчдын хоорондох тэгш бус мэдээлэл (Asymmetric information, 
agency problem)-ийг бууруулан, ёс суртахууны зөрчил (Moral hazard)-
ийг багасгаж, улмаар муу сонголт (Adverse selection)-оос шалтгаалсан эх 
үүсвэрийн зардлын өсөлтийг хязгаарлана.

•	 Төв банкнаас банкуудын засаглалд тавих шаардлагыг өндөржүүлэн, 
хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг бууруулах, тэдгээрийг ил тод болгох 
нь эх үүсвэрийн зардал буурахад нөлөөлнө.

•	 Банк хувьцаа эзэмшигчдийн тоогоо нэмэгдүүлэх, институционал хөрөнгө 
оруулагчдыг илүү татах болон нэгж хувьцаа эзэмшигчид ногдох өндөр 
хувийг хязгаарлах бодлого баримтлах нь хадгаламжийн хүү буурах бас 
нэг нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Дээрх үр дүнд хүрэхийн тулд дараах арга хэмжээг авах хэрэгтэй юм. Үүнд:
•	 Базелийн хорооноос гаргасан ил тод байдлын үзүүлэлтүүдийг бүрэн 

гүйцэд, үнэн зөв, цаг хугацаанд нь гаргаж байх.
•	 УИХ болон Монголбанкнаас банкны удирдлагад тавигдах мэргэжлийн 

болон бусад чадварын шаардлагыг өндөржүүлэх, түүнийг хуульчлах 
шаардлагатай юм. 

•	 Төв банкнаас тавих хяналт шалгалтын үр ашиг нэмэгдэн эрсдэлд 
суурилсан зохистой харьцааны биелэлтийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв 
хангуулах нөхцөл бүрдэнэ. 

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Хүснэгт 5.2. Төв банкны харилцааны арга хэлбэр, зорилт

Бүлгүүд Зорилт Харилцааны арга хэлбэр
Олон нийт 

болон хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслүүд

•	 Мөнгөний бодлогын анхдагч 
зорилго болох бага инфляцийн 
тухай ойлголтыг түгээх, 
дэмжлэг авах;

•	 Мөнгөний бодлогын асуудлууд, 
тэдгээрийн эргэн тойронд гарч 
буй санал шүүмжлэлийн талаар 
мэдээлэх; 

•	 Төв банкны мэргэжлийн ур 
чадвар, Төв банкинд итгэх 
итгэлийг нэмэгдүүлэх; 

•	 Монголбанкны ерөнхийлөгч нар үг хэлэх, 
албан бус илтгэл тавих;

•	 Инфляцийн хүлээлт бүхий улирлын тайлан 
гаргах, Захирлуудын Зөвлөлөөс мөнгөний 
бодлогын талаар гарсан шийдвэрийг сонин 
хэвлэлд нийтлэх;

•	 Хэвлэл мэдээллийн бага хурал, ярилцлага 
зохион байгуулах;

•	 Ерөнхий боловсролын сургуулиудаар 
брошюр, сургалтын материал тараах;

•	 Монголбанкны удирдлага, мөнгөний 
бодлогын шилжих механизм, бодлогын 
томьёолол, хэрэгсэл, үйл ажиллагааны 
тухай мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулах; 

Засгийн 
газар, УИХ

•	 Ил тод байдлаар дамжуулан Төв 
банкны бие даасан, хараат бус 
байдлыг бэхжүүлэх;

•	 Мөнгөний бодлогын анхдагч 
зорилго болох бага инфляцийн 
тухай ойлголтыг түгээх, 
дэмжлэг авах;

•	 Мөнгөний бодлогын асуудлууд, 
тэдгээрийн эргэн тойронд гарч 
буй санал шүүмжлэлийн талаар 
мэдээлэх; 

•	 Монголбанкны ерөнхийлөгч нар үг хэлэх, 
албан бус илтгэл тавих;

•	 Инфляцийн хүлээлт бүхий улирлын тайлан 
гаргах, Захирлуудын Зөвлөлөөс мөнгөний 
бодлогын талаар гарсан шийдвэрийг сонин 
хэвлэлд нийтлэх;

•	 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороонд 
мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийн талаар 
улирал бүр мэдээлэл, танилцуулга хийх;

•	 Засгийн газар болон УИХ-ын гишүүдэд 
Монголбанкны бодлого болон үйл 
ажиллагааны талаар товч мэдээлэл хийх;

Санхүүгийн 
захын 

оролцогсод

•	 Бодлогын хэрэгсэлд өөрчлөлт 
гарсан тохиолдолд зах зээлд 
оролцогсдыг нэгэн зэрэг зохих 
бүх мэдээллээр хангах;

•	 Мөнгөний бодлогын асуудлууд, 
тэдгээрийн эргэн тойронд гарч 
буй санал шүүмжлэлийн талаар 
мэдээлэх; 

•	 Бодлого боловсруулах, 
эрсдэлийг үнэлэхэд Төв 
банкны баримталж буй байр 
суурийг сурталчилснаар 
мөнгөний бодлогын хэтийн 
төлөв, хүлээгдэж буй үр дүнг 
төсөөлөхүйц болгох;

•	 Бодлогын шинжтэй мэдэгдлүүдийг 
танилцуулах хуваарийг урьдчилан мэдэгдэх;

•	 Инфляцийн хүлээлт бүхий улирлын тайлан 
гаргах, Захирлуудын Зөвлөлөөс мөнгөний 
бодлогын талаар гарсан шийдвэрийг сонин 
хэвлэлд нийтлэх;

•	 Үндсэн бүх мэдэгдлүүд болон бодлогын 
алхмуудыг ойлгомжтой байдлаар цахим 
үйлчилгээгээр дамжуулан шуурхай 
сурталчлах;

•	 Олон улсын санхүүгийн төвүүдэд үйл 
ажиллагаа явуулж буй хөрөнгө оруулалт 
болон валютын менежерүүдэд товч 
мэдээлэл хийх;

•	 Үйл ажиллагааны хэлбэр, түүний 
боломжтой хувилбарын талаар зөвлөлдөх;
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•	 УИХ болон Монголбанкнаас хувьцаа эзэмшигч, банкны удирдлагатай 
холбоотой хууль эрх зүйн орчинг илүү боловсронгуй болгох.

•	 Арилжааны банкууд хувьцаа эзэмшигчдийн тоогоо нэмэгдүүлэх, 
институционал хөрөнгө оруулагчдыг татах болон нэгж хувьцаа 
эзэмшигчид ногдох өндөр хувийг хязгаарлах бодлого баримтлах.

•	 Харилцагчийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх тал дээр банкнаас 
санаачлагатай ажиллаж, зээлийн мэдээллийн санг бэхжүүлэх 
шаардлагатай юм.

5.6 Мөнгөний бодлогод итгэх итгэлийг сайжруулах

Зээлийн нэрлэсэн хүүний түвшин нь бодит хүү болон инфляцийн хүлээлтээс 
бүрдэнэ. Харин Төв банкны үйл ажиллагааны үндсэн зорилт нь бага, тогтвортой 
инфляци байдаг. Иймээс Төв банкнаас олон нийттэй харилцах бодлогын эцсийн 
зорилго нь инфляцийн хүлээлтийг удирдах чадварт оршиж байдаг. Энэ нь эргээд 
олон нийтийн зүгээс Төв банкинд итгэх итгэлтэй салшгүй холбоотой. Учир нь 
олон нийтийн зүгээс итгэл хүлээгээгүй Төв банк мөнгөний бодлогоо үр өгөөжтэй 
явуулж чадахгүй. Итгэл хүлээхийн тулд Төв банк бие даасан, ил тод, нээлттэй 
байх ёстой. Төв банк “хэлсэн л бол хийдэг” буюу түүний үг үйлдэл хоёр зөрөх 
учиргүй. Уламжлалт бус мөнгөний бодлогын үр ашиг өнөөдрийн байдлаар 
тодорхойгүй байгаа өнөө үед захууд болон олон нийттэй харилцах харилцааны 
ач холбогдол улам нэмэгдэж байна. Үйлдлээ сайтар тайлбарлах, авсан арга 
хэмжээ болгоны эерэг болон сөрөг нөлөөг байнга үнэлэх нь юу юунаас илүү 
чухал юм. Хямралтай үед Төв банк бодлогоо цаг хугацааны хувьд нийцтэй 
хэрэгжүүлж эс чадваас төв банкны бодлогод итгэх итгэлд сэв сууж эцсийн 
дүндээ мөнгөний бодлогын үр нөлөө буурна.

Нэн ялангуяа хямралын үеийн Төв банкны бусадтай харилцах харилцаа нь 
стратегийн ач холбогдолтой асуудал юм. Төв банк олон нийтийг үндсэн 
бүлгүүдэд ангилж улмаар бүлэг тус бүрийн хувьд харгалзах зорилтуудыг 
тодорхойлсон байх шаардлагатай. Хэрэгцээ, сонирхол, мөнгөний бодлогыг 
ойлгох чадвараар нь Төв банк олон нийтийг үндсэн 4 бүлэгт хуваадаг. Үүнд:

•	 Олон нийт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд;
•	 Засгийн газар болон хууль тогтоох байгууллагууд;
•	 Санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогсод;
•	 Төв банкны үйл ажиллагааг ажиглагчид зэрэг орно.

Хэнтэй харилцахаас шалтгаалан арга хэлбэр нь өөр өөр байх боловч нээлттэй, ил 
тод байх нь нийтлэг зарчим юм. Төв банк хэнтэй, яах гэж, ямар аргаар харилцаж 
болох талаар Хүснэгт 5.2-д үзүүлэв.
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Хүснэгт 5.2. Төв банкны харилцааны арга хэлбэр, зорилт

Бүлгүүд Зорилт Харилцааны арга хэлбэр
Олон нийт 

болон хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслүүд

•	 Мөнгөний бодлогын анхдагч 
зорилго болох бага инфляцийн 
тухай ойлголтыг түгээх, 
дэмжлэг авах;

•	 Мөнгөний бодлогын асуудлууд, 
тэдгээрийн эргэн тойронд гарч 
буй санал шүүмжлэлийн талаар 
мэдээлэх; 

•	 Төв банкны мэргэжлийн ур 
чадвар, Төв банкинд итгэх 
итгэлийг нэмэгдүүлэх; 

•	 Монголбанкны ерөнхийлөгч нар үг хэлэх, 
албан бус илтгэл тавих;

•	 Инфляцийн хүлээлт бүхий улирлын тайлан 
гаргах, Захирлуудын Зөвлөлөөс мөнгөний 
бодлогын талаар гарсан шийдвэрийг сонин 
хэвлэлд нийтлэх;

•	 Хэвлэл мэдээллийн бага хурал, ярилцлага 
зохион байгуулах;

•	 Ерөнхий боловсролын сургуулиудаар 
брошюр, сургалтын материал тараах;

•	 Монголбанкны удирдлага, мөнгөний 
бодлогын шилжих механизм, бодлогын 
томьёолол, хэрэгсэл, үйл ажиллагааны 
тухай мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулах; 

Засгийн 
газар, УИХ

•	 Ил тод байдлаар дамжуулан Төв 
банкны бие даасан, хараат бус 
байдлыг бэхжүүлэх;

•	 Мөнгөний бодлогын анхдагч 
зорилго болох бага инфляцийн 
тухай ойлголтыг түгээх, 
дэмжлэг авах;

•	 Мөнгөний бодлогын асуудлууд, 
тэдгээрийн эргэн тойронд гарч 
буй санал шүүмжлэлийн талаар 
мэдээлэх; 

•	 Монголбанкны ерөнхийлөгч нар үг хэлэх, 
албан бус илтгэл тавих;

•	 Инфляцийн хүлээлт бүхий улирлын тайлан 
гаргах, Захирлуудын Зөвлөлөөс мөнгөний 
бодлогын талаар гарсан шийдвэрийг сонин 
хэвлэлд нийтлэх;

•	 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороонд 
мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийн талаар 
улирал бүр мэдээлэл, танилцуулга хийх;

•	 Засгийн газар болон УИХ-ын гишүүдэд 
Монголбанкны бодлого болон үйл 
ажиллагааны талаар товч мэдээлэл хийх;

Санхүүгийн 
захын 

оролцогсод

•	 Бодлогын хэрэгсэлд өөрчлөлт 
гарсан тохиолдолд зах зээлд 
оролцогсдыг нэгэн зэрэг зохих 
бүх мэдээллээр хангах;

•	 Мөнгөний бодлогын асуудлууд, 
тэдгээрийн эргэн тойронд гарч 
буй санал шүүмжлэлийн талаар 
мэдээлэх; 

•	 Бодлого боловсруулах, 
эрсдэлийг үнэлэхэд Төв 
банкны баримталж буй байр 
суурийг сурталчилснаар 
мөнгөний бодлогын хэтийн 
төлөв, хүлээгдэж буй үр дүнг 
төсөөлөхүйц болгох;

•	 Бодлогын шинжтэй мэдэгдлүүдийг 
танилцуулах хуваарийг урьдчилан мэдэгдэх;

•	 Инфляцийн хүлээлт бүхий улирлын тайлан 
гаргах, Захирлуудын Зөвлөлөөс мөнгөний 
бодлогын талаар гарсан шийдвэрийг сонин 
хэвлэлд нийтлэх;

•	 Үндсэн бүх мэдэгдлүүд болон бодлогын 
алхмуудыг ойлгомжтой байдлаар цахим 
үйлчилгээгээр дамжуулан шуурхай 
сурталчлах;

•	 Олон улсын санхүүгийн төвүүдэд үйл 
ажиллагаа явуулж буй хөрөнгө оруулалт 
болон валютын менежерүүдэд товч 
мэдээлэл хийх;

•	 Үйл ажиллагааны хэлбэр, түүний 
боломжтой хувилбарын талаар зөвлөлдөх;

Зээлийн ÕүүГийн түвшинд нөлөөлж Буй Õүчин Зүйлс
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Бразил улсын Төв банкны Мөнгөний бодлогын хороо сар тутам 2 өдөр хуралдаж 
хүүний түвшинд орж буй өөрчлөлтийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 
зарладаг байна. Үүнээс хойш 8 өдрийн дараа хурлын протоколыг цахим хуудас 
болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтийн хүртээл болгодог 
байна. Нээлттэй байдлыг улам баталгаажуулах үүднээс хурлын явцад гарсан 
үзэл бодлын зөрүүтэй байдлыг протоколд тусгадаг байна. Улирлын эцэст Төв 
банкны Инфляцийн тайлан гардаг бөгөөд түүндээ эдийн засгийн байдлын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхийн сацуу инфляцийн таамаглалыг мөн багтаадаг 
байна.

Финлянд улсын хувьд зөвлөл хуралдсаны дараа Төв банкны Ерөнхийлөгч 
нь хэвлэл мэдээллийн бага хурал хийж хүүний өөрчлөлтийн шийдвэрийг 
сурвалжлагчдад танилцуулдаг байна. Ингэхдээ эдийн засгийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, төсвийн бодлогод үнэлгээ өгдөг байна. Бага хурлын эцэст 
сурвалжлагчдын асуултад хариулт өгдөг ажээ.

Английн Төв банк нь мөнгөний бодлогын хорооноос тогтоосон хүүний түвшинг 
олон нийтэд зарладаг бөгөөд хурлаас хойш 2 долоо хоногийн дараа протоколыг 
бүрэн эхээр нь нийтэлдэг байна. Протоколд хэлэлцүүлгийн явц, үзэл бодлын 
зөрүү тусгалаа олохоос гадна тухайн асуудлаар гишүүний өгсөн саналын 
байдлыг мөн харуулдаг байна. Гишүүд гаргасан шийдвэрээ парламентад мөн 
тайлбарладаг байна. Үүнээс гадна орон нутагт томилолтоор ажиллах явцдаа 
бодлогын шийдвэрийг түгээн танилцуулахаас гадна олон нийтийн санал бодлыг 
газар дээр нь сонсохыг урьтал болгодог байна. Английн Төв банкнаас улирал 
болгон Инфляцийн тайланг гаргаж түүндээ эдийн засаг болон бодлогын шийдвэр 
гаргахад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн шинжилгээ, инфляци болон ДНБ-ний 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг нийтэлдэг ажээ.

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2010 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн 3.1-
т “Монголбанкны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, мөнгөний 
бодлогын зорилго, хэрэгжих хэлбэр, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, түүний 
хүлээгдэх үр дүнгийн талаар олон нийтэд тайлбарлан таниулах замаар олон 
нийтийн мөнгөний бодлогод итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ” хэмээн тусгагджээ. 
Монголбанк энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд мөнгөний бодлоготой 
холбоотой гарсан шийдвэр болгоноо өдөр тутмын томоохон сонин хэвлэл 
болон Монголбанкны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд тайлбарладаг 
байх шаардлагатай. Онцгой тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн бага хурал зарлан 
холбогдох тайлбарыг хүргүүлж байх хэрэгтэй.
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Төв 
банкны үйл 
ажиллагааг 
ажиглагчид 

•	 Мөнгөний бодлогын анхдагч 
зорилго болох бага инфляцийн 
тухай ойлголтыг түгээх, 
дэмжлэг авах;

•	 Бодлого боловсруулах, 
эрсдэлийг үнэлэхэд Төв 
банкны баримталж буй байр 
суурийг сурталчилснаар 
мөнгөний бодлогын хэтийн 
төлөв, хүлээгдэж буй үр дүнг 
төсөөлөхүйц болгох;

•	 Мөнгөний бодлогын асуудлууд, 
тэдгээрийн эргэн тойронд гарч 
буй санал шүүмжлэлийн талаар 
мэдээлэх; 

•	 Их сургуулийн түвшний 
сургалт, судалгааны үйл 
ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих;

•	 Инфляцийн хүлээлт бүхий улирлын тайлан 
гаргах, Захирлуудын Зөвлөлөөс мөнгөний 
бодлогын талаар гарсан шийдвэрийг сонин 
хэвлэлд нийтлэх;

•	 Монголбанкнаас нийтэлдэг байсан 
“Судалгааны ажил” товхимолыг сэргээх;

•	 Бодлогын болон техникийн асуудлаар товч 
мэдээлэл хийх; 

•	 Мэдлэг солилцох, судалгааны арга барил 
хуваалцах үүднээс семинар, хэлэлцүүлэг, 
конференц зохион байгуулах, гадны Төв 
банкуудтай сургалт судалгаа хамтран 
зохион байгуулах; 

•	 Монголбанкны удирдлага, мөнгөний 
бодлогын шилжих механизм, бодлогын 
томьёолол, хэрэгсэл, үйл ажиллагааны 
тухай мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулах;

Дэлхийн Төв банкуудын туршлагаас харахад бусадтай харилцах хамгийн 
түгээмэл хэлбэрүүдэд Мөнгөний бодлогын зөвлөлөөс (манай тохиолдолд 
Монголбанкны Захирлуудын Зөвлөл) гарч буй бодлогын шийдвэрийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл болон цахим хуудаст нийтлэх, хэвлэл мэдээллийн бага 
хурал зарлах, зөвлөлийн хурлын протоколыг нийтэлж олон нийтийн хүртээл 
болгох, инфляцийн тайланг нийтлэх зэрэг ордог байна.

Хэвлэл мэдээллийн бага хурал хийлгүүлэх үеэр эдийн засаг, санхүүгийн 
салбарын үйл ажиллагаанд үнэлгээ дүгнэлт хийх, ДНБ болон инфляцийн 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг зарлах нь нийтлэг байдаг байна. Тухайлбал, 
Чех улсын Төв банкны зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг тэр даруй хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан түгээхээс гадна мөн өдрийн үдээс хойш 
хэвлэл мэдээллийн бага хурал зарлан хийлгүүлж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
олон нийтэд хүргэдэг байна. Үүнээс гадна 8 өдрийн дараа хурлын протоколыг 
нийтэлнэ. Улирал болгон Зөвлөлийн зүгээс мөнгө санхүү болон эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн талаар мэдээлэл хийж Төв банкны 
цахим хуудсанд байршуулдаг байна. Чехийн Төв банк сар болгон Нөхцөл 
байдлын тайлан гаргаж зөвлөлөөр хэлэлцүүлдэг байна.

Чили улсын Төв банкны зөвлөл сард нэг удаа мөнгөний бодлогын асуудлыг 
авч үздэг бөгөөд бодлогын шийдвэрийг албан ёсоор олон нийтэд танилцуулдаг 
байна. Төв банк нь Мөнгөний бодлогын тайланг жилд 3 удаа гаргах бөгөөд 
түүндээ эдийн засаг, санхүүгийн салбарын төлөв байдал, богино болон дунд 
хугацааны таамаглалыг тусгадаг байна.
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Бразил улсын Төв банкны Мөнгөний бодлогын хороо сар тутам 2 өдөр хуралдаж 
хүүний түвшинд орж буй өөрчлөлтийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 
зарладаг байна. Үүнээс хойш 8 өдрийн дараа хурлын протоколыг цахим хуудас 
болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтийн хүртээл болгодог 
байна. Нээлттэй байдлыг улам баталгаажуулах үүднээс хурлын явцад гарсан 
үзэл бодлын зөрүүтэй байдлыг протоколд тусгадаг байна. Улирлын эцэст Төв 
банкны Инфляцийн тайлан гардаг бөгөөд түүндээ эдийн засгийн байдлын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхийн сацуу инфляцийн таамаглалыг мөн багтаадаг 
байна.

Финлянд улсын хувьд зөвлөл хуралдсаны дараа Төв банкны Ерөнхийлөгч 
нь хэвлэл мэдээллийн бага хурал хийж хүүний өөрчлөлтийн шийдвэрийг 
сурвалжлагчдад танилцуулдаг байна. Ингэхдээ эдийн засгийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, төсвийн бодлогод үнэлгээ өгдөг байна. Бага хурлын эцэст 
сурвалжлагчдын асуултад хариулт өгдөг ажээ.

Английн Төв банк нь мөнгөний бодлогын хорооноос тогтоосон хүүний түвшинг 
олон нийтэд зарладаг бөгөөд хурлаас хойш 2 долоо хоногийн дараа протоколыг 
бүрэн эхээр нь нийтэлдэг байна. Протоколд хэлэлцүүлгийн явц, үзэл бодлын 
зөрүү тусгалаа олохоос гадна тухайн асуудлаар гишүүний өгсөн саналын 
байдлыг мөн харуулдаг байна. Гишүүд гаргасан шийдвэрээ парламентад мөн 
тайлбарладаг байна. Үүнээс гадна орон нутагт томилолтоор ажиллах явцдаа 
бодлогын шийдвэрийг түгээн танилцуулахаас гадна олон нийтийн санал бодлыг 
газар дээр нь сонсохыг урьтал болгодог байна. Английн Төв банкнаас улирал 
болгон Инфляцийн тайланг гаргаж түүндээ эдийн засаг болон бодлогын шийдвэр 
гаргахад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн шинжилгээ, инфляци болон ДНБ-ний 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг нийтэлдэг ажээ.

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2010 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн 3.1-
т “Монголбанкны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, мөнгөний 
бодлогын зорилго, хэрэгжих хэлбэр, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, түүний 
хүлээгдэх үр дүнгийн талаар олон нийтэд тайлбарлан таниулах замаар олон 
нийтийн мөнгөний бодлогод итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ” хэмээн тусгагджээ. 
Монголбанк энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд мөнгөний бодлоготой 
холбоотой гарсан шийдвэр болгоноо өдөр тутмын томоохон сонин хэвлэл 
болон Монголбанкны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд тайлбарладаг 
байх шаардлагатай. Онцгой тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн бага хурал зарлан 
холбогдох тайлбарыг хүргүүлж байх хэрэгтэй.
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1. INTRODUCTION  GOAL OF THE PAPER

As most of the emerging and developing countries face, Mongolia is not unfamiliar 
with	 the	 difficulties	 arising	 from	 the	 ambiguity	 of	 monetary	 policy	 transmission	
mechanism. Not to mention the fact that both structural and institutional changes in the 
economy certainly did not make it an easier task to assess the transmission channels.

Following the adoption democratic regime and shifting to a market based economy in 
early 90’s, Mongolian economy has been evolving continuously over time, in terms 
of	 structure	 of	 production,	 development	 of	 financial	 sector	 and	 trade	 openness	 etc.	
Number of trade partners and the volume of trade turnover widened tremendously. 
Moreover, giant mining project, Turquoise hill, of copper and other coal projects 
made Mongolia a popular spot for foreign investors. Needless to say, mining sector 
has become one the economic drivers in a very short period. Following the real 
sector,	 raising	 fund	at	 international	financial	markets	via	 IPO	and	other	 form	of	debt	
securities became increasingly popular among major banks, corporates and even for the 
government.	In	a	nutshell,	Mongolian	economy	received	significant	amount	of	capital	
inflow	in	the	last	half	a	decade.	

One of the most recent and extremely debated shifts in monetary policy was injection 
of public money to credit market by both the central bank and the Development 
Bank of Mongolia, under direct lending program to targeted sectors in–line with the 
government’s development plan during 2012-2014. Consequently, domestically issued 
public debt increased more than 50 percent in the past 5 years. Since investment 
expenditure	 by	 the	 Development	 Bank	 of	Mongolia	 is	 in	 the	 similar	 veins	 to	 fiscal	
expenditure,	 it	 amplified	 the	 fiscal	 dominance	 and	 its	 pro-cyclicality.	 Unfortunately,	
fiscal	 dominance	 and	 pro-cyclical	 fiscal	 policy	 tend	 to	 blur	 the	 effectiveness	 of	
monetary policy and exacerbates economic vulnerability. 

With	 the	 increased	 financing	 from	 both	 domestic	 and	 foreign	 sources,	 although	 the	
financial	 intermediary	 is	 deepening,	 Mongolian	 financial	 sector	 were	 no	 exception	
to the Global Financial Crisis and both banking and non-banking sector suffered 
drastically.

Every structural shift or major change in “the way things work” raises the question 
“How do these developments affect the transmission mechanism of monetary policy? 
How should Bank of Mongolia (BOM) respond to shocks in different economic 
environment? What is the appropriate monetary policy?” These developments did not 
only have lasting impact on the evolution of transmission mechanism, but also on the 
framework of monetary policy. For instance, monetary targeting framework based on 
strong	lending	channel	was	effective	at	curbing	hyper-inflation	until	the	mid	of	2000s.	
However,	financial	 deepening,	fiscal	 dominance	 and	 significant	monetization	process	
resulted in unstable relationship between broad money and reserve money, hence 
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1. INTRODUCTION  GOAL OF THE PAPER

As most of the emerging and developing countries face, Mongolia is not unfamiliar 
with	 the	 difficulties	 arising	 from	 the	 ambiguity	 of	 monetary	 policy	 transmission	
mechanism. Not to mention the fact that both structural and institutional changes in the 
economy certainly did not make it an easier task to assess the transmission channels.

Following the adoption democratic regime and shifting to a market based economy in 
early 90’s, Mongolian economy has been evolving continuously over time, in terms 
of	 structure	 of	 production,	 development	 of	 financial	 sector	 and	 trade	 openness	 etc.	
Number of trade partners and the volume of trade turnover widened tremendously. 
Moreover, giant mining project, Turquoise hill, of copper and other coal projects 
made Mongolia a popular spot for foreign investors. Needless to say, mining sector 
has become one the economic drivers in a very short period. Following the real 
sector,	 raising	 fund	at	 international	financial	markets	via	 IPO	and	other	 form	of	debt	
securities became increasingly popular among major banks, corporates and even for the 
government.	In	a	nutshell,	Mongolian	economy	received	significant	amount	of	capital	
inflow	in	the	last	half	a	decade.	

One of the most recent and extremely debated shifts in monetary policy was injection 
of public money to credit market by both the central bank and the Development 
Bank of Mongolia, under direct lending program to targeted sectors in–line with the 
government’s development plan during 2012-2014. Consequently, domestically issued 
public debt increased more than 50 percent in the past 5 years. Since investment 
expenditure	 by	 the	 Development	 Bank	 of	Mongolia	 is	 in	 the	 similar	 veins	 to	 fiscal	
expenditure,	 it	 amplified	 the	 fiscal	 dominance	 and	 its	 pro-cyclicality.	 Unfortunately,	
fiscal	 dominance	 and	 pro-cyclical	 fiscal	 policy	 tend	 to	 blur	 the	 effectiveness	 of	
monetary policy and exacerbates economic vulnerability. 

With	 the	 increased	 financing	 from	 both	 domestic	 and	 foreign	 sources,	 although	 the	
financial	 intermediary	 is	 deepening,	 Mongolian	 financial	 sector	 were	 no	 exception	
to the Global Financial Crisis and both banking and non-banking sector suffered 
drastically.

Every structural shift or major change in “the way things work” raises the question 
“How do these developments affect the transmission mechanism of monetary policy? 
How should Bank of Mongolia (BOM) respond to shocks in different economic 
environment? What is the appropriate monetary policy?” These developments did not 
only have lasting impact on the evolution of transmission mechanism, but also on the 
framework of monetary policy. For instance, monetary targeting framework based on 
strong	lending	channel	was	effective	at	curbing	hyper-inflation	until	the	mid	of	2000s.	
However,	financial	 deepening,	fiscal	 dominance	 and	 significant	monetization	process	
resulted in unstable relationship between broad money and reserve money, hence 
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2.1.2. Strategic Framework

According to the Central Banking Act, BOM is responsible for drafting and submitting 
the	“Monetary	Policy	Guideline”	 including	 inflation	 target	 for	 the	 following	year,	by	
October 1 of each year to the Parliament for its approval. Although the guideline is 
approved by the Parliament, BOM has the liberty to formulate its own policy measures 
and	define	its	own	strategic	framework.	Throughout	its	history,	BOM	has	had	several	
shifts in its strategic framework.

a. Monetary targeting (1995-2006)

Bank of Mongolia has had monetary 
aggregate targeting framework 
since the mid-1990s, with reserve 
money as the operational target and 
M2 as the intermediate target. In 
practice, however, BOM had not 
been strictly adhering to its monetary 
targets (Table 1). Data on monetary 
aggregates indicate that since the 
mid-2000s relationship between 
reserve money and broad money, 
the money multiplier, had become 
unstable and impact of M2 on 
inflation	became	ambiguous.

b. Eclectic (2007-2009-2011)

Considering	 the	 difficulties	 of	 targeting	monetary	 aggregates,	 with	 the	 collaboration	
of	 IMF	TA,	BOM	 initiated	 an	 eclectic	 anchoring	 strategy	 that	 set	 inflation	 as	 a	goal	
and	monitored	 a	 broad	 range	 of	 financial	 (exchange	 rate,	money	 and	 credit	 growth,	
interest rates) and real indicators (domestic demand, current account, production, labor 
markets). Under the new framework BOM introduced Policy rate as the main policy 
instrument	 to	 shock	 the	 market	 and	 its	 ultimate	 intention	 was	 to	 shift	 to	 inflation	
targeting framework in the future. Unfortunately, before BOM could complete the 
transition,	Mongolian	economy	was	hit	by	the	wave	of	world	financial	crisis	in	2009,	
sharply. In order to safeguard the foreign exchange reserves and relieve immediate 
pressure on exchange rate, BOM adopted the IMF Stand-by program in 2009. The 
program’s terms required BOM to target monetary aggregate by putting ceiling on net 
domestic	 assets	 and	 setting	 a	floor	 for	net	 foreign	assets.	 In	2011	BOM	successfully	
completed	18	month	Stand-by	program	and	finalized	it.	

Table 1: Statistics on money growth and inflation

Inflation
Target Actual Target Actual

1995 28.7 38.3 32.9 53.1
1996 36.5 31.7 25.8 44.6
1997 23.1 19.8 32.5 20.5
1998 18.7 4.4 -1.7 6
1999 49.9 10.8 31.6 10
2000 18.6 11.2 17.6 8.1
2001 11.1 8.2 13.6 27.9 8
2002 21.5 21.9 35.8 42 1.6
2003 13.9 14.5 15.2 49.6 4.7
2004 20 17 18 20.4 11
2005 15 19.7 20 34.6 9.5
2006 15 15 25 39.6 6

М0 Growth М2 Growth

Source: Bank of Mongolia 
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hindered the central bank’s ability to steer domestic demand in its desired direction. 
Since then evolution of monetary policy framework at Bank of Mongolia shifted from 
monetary	 targeting	 to	 eclectic	 strategic	 framework	 with	 inflation	 as	 primary	 target	
and then to a more forward looking framework after the Global Financial Crisis. The 
intended	 framework	 is	 close	 to	 inflation	 targeting	 and	 proposes	 a	 complete	 system	
of forecast based monetary policy decision making and policy formulation. Needless 
to say, while making macroeconomic forecasts and formulating and implementing 
monetary policy under the new framework, it is of greatest importance to have 
sufficient	idea	over	the	monetary	policy	transmission	mechanism.	In	other	words,	it	is	
hard to use your tool, if you do not know how it works. 

This study will focus on determining relative strength of each monetary policy 
transmission	 channel	 in	 accordance	 to	 recent	 shifts	 in	 economic	 and	 financial	
environment. The result of this study may provide constructive implications on the 
selection of appropriate monetary policy instruments and operational target. 

The rest of this paper is organized as follows. Chapter II discusses the monetary policy 
framework and transmission channels in Mongolian economy by assessing economic 
and	 financial	 factors	 that	 may	 play	 active	 role	 in	 determining	 relative	 strength	 and	
weakness	 of	 each	 channel.	 Chapter	 III	 briefly	 reviews	 the	 literature	 on	 transmission	
mechanism of Mongolia. Chapter IV and V discuss data and methodology and the 
empirical	results.	The	final	chapter	concludes	the	research.

2. OVERVIEW OF MONETARY POLICY AND MONETARY TRANS
MISSION

2.1. Overview of Monetary Policy Framework 

2.1.1. Institutional Framework

Institutional and operational affairs of Bank of Mongolia (BOM) are regulated under 
the Central Banking Act declared by the Parliament of Mongolia. The Act states 
that BOM is responsible for formulating and implementing monetary policy; issuing 
national	currency;	acting	as	the	Government’s	fiscal	intermediary;	supervising	banking	
activities; arranging interbank payments and settlements; and managing the State’s 
international	 reserves.	As	 specified	 in	 the	 legislation,	 primary	 objective	 of	monetary	
policy is to promote stability of the national currency. Within the boundaries of its 
primary objective BOM may take fostering actions towards balanced and sustained 
development	of	the	national	economy,	through	maintaining	stable	financial	and	money	
market.
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2.1.2. Strategic Framework

According to the Central Banking Act, BOM is responsible for drafting and submitting 
the	“Monetary	Policy	Guideline”	 including	 inflation	 target	 for	 the	 following	year,	by	
October 1 of each year to the Parliament for its approval. Although the guideline is 
approved by the Parliament, BOM has the liberty to formulate its own policy measures 
and	define	its	own	strategic	framework.	Throughout	its	history,	BOM	has	had	several	
shifts in its strategic framework.

a. Monetary targeting (1995-2006)

Bank of Mongolia has had monetary 
aggregate targeting framework 
since the mid-1990s, with reserve 
money as the operational target and 
M2 as the intermediate target. In 
practice, however, BOM had not 
been strictly adhering to its monetary 
targets (Table 1). Data on monetary 
aggregates indicate that since the 
mid-2000s relationship between 
reserve money and broad money, 
the money multiplier, had become 
unstable and impact of M2 on 
inflation	became	ambiguous.

b. Eclectic (2007-2009-2011)

Considering	 the	 difficulties	 of	 targeting	monetary	 aggregates,	 with	 the	 collaboration	
of	 IMF	TA,	BOM	 initiated	 an	 eclectic	 anchoring	 strategy	 that	 set	 inflation	 as	 a	goal	
and	monitored	 a	 broad	 range	 of	 financial	 (exchange	 rate,	money	 and	 credit	 growth,	
interest rates) and real indicators (domestic demand, current account, production, labor 
markets). Under the new framework BOM introduced Policy rate as the main policy 
instrument	 to	 shock	 the	 market	 and	 its	 ultimate	 intention	 was	 to	 shift	 to	 inflation	
targeting framework in the future. Unfortunately, before BOM could complete the 
transition,	Mongolian	economy	was	hit	by	the	wave	of	world	financial	crisis	in	2009,	
sharply. In order to safeguard the foreign exchange reserves and relieve immediate 
pressure on exchange rate, BOM adopted the IMF Stand-by program in 2009. The 
program’s terms required BOM to target monetary aggregate by putting ceiling on net 
domestic	 assets	 and	 setting	 a	floor	 for	net	 foreign	assets.	 In	2011	BOM	successfully	
completed	18	month	Stand-by	program	and	finalized	it.	

Table 1: Statistics on money growth and inflation

Inflation
Target Actual Target Actual

1995 28.7 38.3 32.9 53.1
1996 36.5 31.7 25.8 44.6
1997 23.1 19.8 32.5 20.5
1998 18.7 4.4 -1.7 6
1999 49.9 10.8 31.6 10
2000 18.6 11.2 17.6 8.1
2001 11.1 8.2 13.6 27.9 8
2002 21.5 21.9 35.8 42 1.6
2003 13.9 14.5 15.2 49.6 4.7
2004 20 17 18 20.4 11
2005 15 19.7 20 34.6 9.5
2006 15 15 25 39.6 6

М0 Growth М2 Growth

Source: Bank of Mongolia 
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following business day. The ration behind these tools is to provide a corridor around 
the	 policy	 rate,	 so	 that	 interbank	 interest	 rate	floats	within	 2	 percentage	 point	 of	 the	
policy rate.

Open market operations: BOM issues and trades Central bank bills (CBB) with 
maturities of 1-52 weeks with banks so as to absorb excess liquidity from interbank 
market. As a result of BOM’s liquidity management, short term interest rate at 
interbank market is maintained close to BOM’s target level. 

Foreign exchange deals: In order to reduce excess volatility in exchange rate and 
align exchange rate movement in-line with macroeconomic fundamentals, BOM 
engages in foreign exchange deals with commercial banks. These foreign exchange 
deals vary from simple spot trading of foreign exchange to forward and swap deals 
with commercial banks in order to reduce foreign exchange risk of banks and non-
banks, as well.

Unorthodox tools: Over	the	past	three	years,	BOM	has	attempted	to	reduce	inflation	
and spur economic growth using unconventional methods. To cushion the impact 
of declining FDI on economic growth, BOM originated substantial direct lending to 
banks at below-market rates, under Price Stabilization Program, Mortgage program 
and direct lending to banks. The total planned allocation under these programs is 
equivalent to 19 percent of GDP in 2013. In the same year, central bank’s claims on 
banks increased more than 10 times and reserve money grew by 54 percent compared 
to end of 2012.

Price Stabilization Program (PSP) was launched in late-2012. Under the program, 
BOM provides low-cost funding to corporations whose price-setting behavior has a 
significant	impact	on	inflation	(e.g.	corporates	in	the	business	of	wholesale	distributors	
of	meat,	 flour,	 imported	 petroleum	products,	 construction,	 coal	 production	 and	 other	
agricultural products). 

In August 2013, Bank of Mongolia injected liquidity of MNT 900 billion to the 
banking system, in the form of one-year time deposit at 7 percent interest rate to 
reverse the downward trend in lending growth.

In mid-June 2013, BOM launched a 1.1 trillion MNT mortgage lending program, 
aimed	 to	 provide	 low-cost	 mortgage	 loans	 to	 qualified	 debtors.	 Funding	 under	 this	
program was provided to banks at 4 percent interest rate and on-lent by banks through 
20-year mortgages at 8 percent interest. 
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c. Transition to forward looking framework (2011-on going)

Since 2011 BOM has been laying out the ground works to a more forward looking 
monetary policy framework. Namely, Forecasting and Policy Analysis System (FPAS), 
which is a complete system that maps several aspects of monetary policy, such as 
forecast based policy formulation and decision making, and effective communication 
with the public. Once fully developed, FPAS is expected to strengthen monetary policy 
transmission in the economy. In other words, desired outcome of FPAS is to reinforce 
link	between	policy	rate,	short	term	market	rate,	long	term	rate	and	ultimately	inflation	
expectations.	Yet,	currently	BOM	lacks	well-defined	operational	target	and	anchor	for	
inflation	expectations,	which	are	considered	foundational	bricks	of	 the	FPAS	system.	
Hence it is an uneasy task for BOM to maneuver longer term rate in desired direction, 
and	 it	 often	 misses	 inflation	 target	 and	 consequently	 credibility	 issues	 arise.	 In	 this	
regard, for the last couple of years BOM is working to make a phased transition to a 
medium and long term program, to improve monetary policy implementation and to 
adopt a formal forecasting framework.

2.1.3. Operational Framework

In-line	with	the	Monetary	Policy	Guideline,	given	the	numerical	target	on	inflation	rate	
for the following year, BOM formulates its monetary policy and implements it using 
several direct tools, such as reserve requirement, policy rate, standing facilities and 
foreign exchange deals.

Reserve requirement: On banks, BOM currently imposes a minimum reserve 
requirement of 12 percent of liabilities with the double purpose of affecting the supply 
of base money and managing liquidity in the system. Banks must comply with the 
requirement, on average, over a two week reserve maintenance period and must hold 
a minimum of 50 percent of the reserve requirement daily. Banks’ demand deposit at 
the Central bank is considered eligible and accounted towards the compliance measure 
of reserve requirement. The liability base includes practically all deposits in both 
domestic and foreign currencies by nonbanks.

Policy rate: In 2007 BOM introduced policy rate (7 days central bank bill rate) to 
maneuver short term rate on interbank market. But the transmission from policy rate 
to banks’ deposit/ lending rates remains problematic because of shallow bond and 
interbank market and strong exchange rate channel. 

Standing facilities: BOM employs two standing facilities: overnight repo and 
overnight deposit. Overnight repo facility is fully collateralized, priced at two 
percentage points above the policy rate. While the overnight deposit facility is priced 
at two percentage points below the policy rate. Overnight repo and overnight deposit 
facilities	are	the	last	transaction	approved	on	a	business	day	and	matures	the	first	on	the	
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following business day. The ration behind these tools is to provide a corridor around 
the	 policy	 rate,	 so	 that	 interbank	 interest	 rate	floats	within	 2	 percentage	 point	 of	 the	
policy rate.

Open market operations: BOM issues and trades Central bank bills (CBB) with 
maturities of 1-52 weeks with banks so as to absorb excess liquidity from interbank 
market. As a result of BOM’s liquidity management, short term interest rate at 
interbank market is maintained close to BOM’s target level. 

Foreign exchange deals: In order to reduce excess volatility in exchange rate and 
align exchange rate movement in-line with macroeconomic fundamentals, BOM 
engages in foreign exchange deals with commercial banks. These foreign exchange 
deals vary from simple spot trading of foreign exchange to forward and swap deals 
with commercial banks in order to reduce foreign exchange risk of banks and non-
banks, as well.

Unorthodox tools: Over	the	past	three	years,	BOM	has	attempted	to	reduce	inflation	
and spur economic growth using unconventional methods. To cushion the impact 
of declining FDI on economic growth, BOM originated substantial direct lending to 
banks at below-market rates, under Price Stabilization Program, Mortgage program 
and direct lending to banks. The total planned allocation under these programs is 
equivalent to 19 percent of GDP in 2013. In the same year, central bank’s claims on 
banks increased more than 10 times and reserve money grew by 54 percent compared 
to end of 2012.

Price Stabilization Program (PSP) was launched in late-2012. Under the program, 
BOM provides low-cost funding to corporations whose price-setting behavior has a 
significant	impact	on	inflation	(e.g.	corporates	in	the	business	of	wholesale	distributors	
of	meat,	 flour,	 imported	 petroleum	products,	 construction,	 coal	 production	 and	 other	
agricultural products). 

In August 2013, Bank of Mongolia injected liquidity of MNT 900 billion to the 
banking system, in the form of one-year time deposit at 7 percent interest rate to 
reverse the downward trend in lending growth.

In mid-June 2013, BOM launched a 1.1 trillion MNT mortgage lending program, 
aimed	 to	 provide	 low-cost	 mortgage	 loans	 to	 qualified	 debtors.	 Funding	 under	 this	
program was provided to banks at 4 percent interest rate and on-lent by banks through 
20-year mortgages at 8 percent interest. 
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interbank market and banks’ funding from interbank market are marginal. For instance, 
banks’ fund raised at interbank market is below 4 percent of banks’ total equity and 
liability. Moreover, most of the transactions at interbank market are settled among only 
5-6 large banks and total monthly turnover in interbank market is usually less than 5 
percent of total asset in banking sector.

Though the effect of interbank market rate to bank lending rate is generally referred 
to as a bank lending channel, one part of a broader bank credit channel, we describe 
this channel in detail, as follows5. Central bank maintains interbank market rate around 
its desired level by employing policy rate and interest rate corridor of 2 percentage 
points around the policy rate. Since interbank market is a potential source of funding 
for banks, banks’ short term rate should not deviate far from the interbank market 
rate. This short term rate is expected to affect the banks’ deposit and lending rate. 
Banks sets its lending rate and it is determined by sum of deposit rate, which can be 
translated as banks’ cost of funding, and other factors such as its operational expenses, 
opportunity	cost	and	profit	margin.	In	Mongolian	case,	since	major	portion	of	banks’	
funding is comprised of deposits, the transmission from policy rate to deposit rate is 
considered important for monetary policy implementation.6 Yet, Mongolia is not 
fortunate enough to escape the pitfalls of emerging economy that lead to weak interest 
rate channel.

In case of Mongolian economy, although link between lending and long term deposit 
rate and household consumption and capital formation may still be intact, transmission 
of short term rate to long term deposit and lending rate may be the point of breakdown. 

One of the reasons behind weak transmission of policy rate to deposit rate might be 
related to the credibility of monetary policy and the history of high and volatile 
inflation.	Inflation	survey	conducted	by	the	Monetary	Policy	and	Research	Department	
of	Bank	of	Mongolia,	shows	that	inflation	expectation	is	not	well	anchored	and	it	tends	
to	 be	based	on	 actual	 inflation	 rather	 than	 anticipated	 inflation.	Therefore,	 change	 in	
nominal	deposit	rate	might	be	affected	by	risk	premium	of	backward	looking	inflation	
expectation rather than forward looking change in policy rate, especially for the case of 
large depositors. 

Another factor is competition in the banking sector. Competition between three major 
banks	over	 its	 large	depositors	 is	fierce	and	 this	fierce	competition	 in	depositors	 and	
lenders disables the three major banks to decrease their deposit rates or increase their 
corporate lending rate, following a change in policy rate. For the case of relatively 

5 Due to the common understanding of economics, this may be referred as bank lending channel. 
6 For instance, at the end of 2010 and 2014, deposits comprised 75 percent and 44 percent of total bank liabilities, 

respectively. The reduction of deposits share in total liabilities can be mainly explained by the increased direct 
lending operations by the central bank and the Development Bank of Mongolia, which are intermediated through 
banking sector.
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2.2. Main Monetary Policy Transmission Channels of Mongolia

In this section we discuss factors that affect transmission mechanism of monetary policy in 
Mongolian economy. Relative strength or weakness of each monetary policy transmission 
channel can be explained in part, by economic factors such as economic structure, 
financial	market	development,	monetary	policy	decision	making	process	and	etc.	

2.2.1. Interest rate channel

Due to some characteristics of small and open emerging economies such as 
underdevelopment of securities and interbank market, lower credibility of monetary 
policy, heavy concentration of banking sector and small share of industrial sector, 
conventional	 transmission	 channel	 of	 interest	 rate	 is	 unlikely	 to	 work	 efficiently	 in	
developing economies. 

One of the reason behind the weak interest rate channel of monetary policy 
transmission in Mongolia is poor development of interbank and securities market. 
Change in short-term rate should transmit to longer-term bond rate, since expected 
short-term rate determines long-term bond rate. However, this channel is not 
observable because currently yield curve of government security and corporate 
debt is not available and is uncertain information for investors and banks. Although 
the Mongolian government is attempting to develop government security market, 
secondary market for domestic government bond is still shallow and illiquid. 
Moreover,	most	non-major	domestic	firms	have	limited	opportunity	to	raise	additional	
fund by issuing corporate debt. Not to mention, raising capital in domestic equity 
market via IPO and SPO is constrained by shallow investor base and illiquid market. 
This poor development of stock market can be clearly seen from its main stock market 
indicators compared to that of the world and its peers.

Table 2: Stock market indicators as of 2012

Indicators Mongolia World
Low & 
Middle 
income

East Asia 
&	Pacific

1 Market capitalization (% of GDP) 12.5% 74.2% 47.9% 51.5%
2 Market liquidity (Value of shares traded % of GDP) 0.4% 69.4% 40.5% 61.9%

3 Turnover ratio (Value of shares traded % of market 
capitalization) 2.8% 99.8% 90.4% 127.7%

Source; the World Bank http://wdi.worldbank.org/table/5.4 

As a market for short term liquidity, money market plays an important role for 
transmission of short-term rate to long-term rates. Money market serves as a base 
platform	where	financial	 institutions	can	easily	 fulfill	 their	 short	 term	 liquidity	needs	
at competitive cost. As the size of money market widens, pass through of short-term 
rate to longer term rate becomes stronger. However, in Mongolian economy, the size of 
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interbank market and banks’ funding from interbank market are marginal. For instance, 
banks’ fund raised at interbank market is below 4 percent of banks’ total equity and 
liability. Moreover, most of the transactions at interbank market are settled among only 
5-6 large banks and total monthly turnover in interbank market is usually less than 5 
percent of total asset in banking sector.

Though the effect of interbank market rate to bank lending rate is generally referred 
to as a bank lending channel, one part of a broader bank credit channel, we describe 
this channel in detail, as follows5. Central bank maintains interbank market rate around 
its desired level by employing policy rate and interest rate corridor of 2 percentage 
points around the policy rate. Since interbank market is a potential source of funding 
for banks, banks’ short term rate should not deviate far from the interbank market 
rate. This short term rate is expected to affect the banks’ deposit and lending rate. 
Banks sets its lending rate and it is determined by sum of deposit rate, which can be 
translated as banks’ cost of funding, and other factors such as its operational expenses, 
opportunity	cost	and	profit	margin.	In	Mongolian	case,	since	major	portion	of	banks’	
funding is comprised of deposits, the transmission from policy rate to deposit rate is 
considered important for monetary policy implementation.6 Yet, Mongolia is not 
fortunate enough to escape the pitfalls of emerging economy that lead to weak interest 
rate channel.

In case of Mongolian economy, although link between lending and long term deposit 
rate and household consumption and capital formation may still be intact, transmission 
of short term rate to long term deposit and lending rate may be the point of breakdown. 

One of the reasons behind weak transmission of policy rate to deposit rate might be 
related to the credibility of monetary policy and the history of high and volatile 
inflation.	Inflation	survey	conducted	by	the	Monetary	Policy	and	Research	Department	
of	Bank	of	Mongolia,	shows	that	inflation	expectation	is	not	well	anchored	and	it	tends	
to	 be	based	on	 actual	 inflation	 rather	 than	 anticipated	 inflation.	Therefore,	 change	 in	
nominal	deposit	rate	might	be	affected	by	risk	premium	of	backward	looking	inflation	
expectation rather than forward looking change in policy rate, especially for the case of 
large depositors. 

Another factor is competition in the banking sector. Competition between three major 
banks	over	 its	 large	depositors	 is	fierce	and	 this	fierce	competition	 in	depositors	 and	
lenders disables the three major banks to decrease their deposit rates or increase their 
corporate lending rate, following a change in policy rate. For the case of relatively 

5 Due to the common understanding of economics, this may be referred as bank lending channel. 
6 For instance, at the end of 2010 and 2014, deposits comprised 75 percent and 44 percent of total bank liabilities, 

respectively. The reduction of deposits share in total liabilities can be mainly explained by the increased direct 
lending operations by the central bank and the Development Bank of Mongolia, which are intermediated through 
banking sector.
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system may emerge and risk of currency mismatch arises. Following a nominal 
depreciation, this adverse effect of balance sheet may discourage households and 
investors’ willingness to consume and invest, hence may even offset the positive effect 
of	 improved	competitiveness	on	aggregate	demand.	During	 the	global	financial	crisis	
and	 recent	 economic	 downturn,	 a	 significant	 amount	 of	 conversion	 from	 domestic	
currency to foreign currency deposits was observed in the banking system. 

Furthermore, in recent decade Mongolian banks, corporations and the Government 
have	been	actively	participating	in	international	financial	market,	to	raise	funds	to	meet	
its	financing	needs.	A	bank	 that	 raises	 fund	as	a	debt	 in	 international	market	 tends	 to	
be forced to issue foreign currency dominated loan to domestic borrowers, so as to 
hedge	their	currency	risk	and	to	fulfill	prudential	regulation	on	foreign	exchange	open	
position9. Since interest rate on foreign currency denominated loans are relatively lower 
compared to domestic currency denominated loans, it attracts unhedged borrowers and 
further	exacerbates	the	risk	of	exchange	rate	fluctuations	on	banking	sector.

Moreover	 Bank	 of	 Mongolia	 cannot	 adopt	 full-fledged	 flexible	 exchange	 rate	 regime	
because of high dollarization and balance sheet effect. Also, the stability of domestic 
currency is considered an important indicator for the credibility of Bank of Mongolia 
and	 the	 confidence	 of	 economic	 agents	 in	 domestic	 economy.	 General	 public	 and	
the politicians still tend to see exchange rate as a main indicator while assessing the 
effectiveness of monetary policy and economic condition, though complete exchange 
rate stability is not the primary objective of monetary policy. Not to mention the 
significance	 of	 exchange	 rate	 fluctuation	 on	 domestic	 economic	 development	 and	
macroeconomic stability, considering the increasing size of foreign trade in recent years.

Capital mobility is another factor that determines the strength of exchange rate 
transmission channel. In an economy where capital mobility is relatively high resulting 
from change in short term domestic rate, great amount of capital transfer tends create 
large	fluctuations	on	exchange	rate.	In	other	words,	control	and	restrictions	on	capital	
movement	 can	 discourage	 capital	 mobility	 and	 hence	 reduces	 the	 significance	 of	
exchange rate channel. Although, Mongolia does not impose any type of restrictions 
or control on capital mobility, such as taxes or tariffs, similar to the case of emerging 
countries	in	the	1980s,	it	still	faces	difficulties	to	attract	capital	flow	and	it	is	becoming	
certain	 that	 differential	 between	 domestic	 and	 foreign	 interest	 rates	 is	 not	 sufficient.	
It seems obvious that while making decision on their investment, in addition to the 
interest	 rate	 differential,	 investors	 put	 significant	 weight	 on	 other	 factors	 such	 as	
uncertainty	 over	 exchange	 rate	 fluctuations,	 capital	 productivity,	 legal	 framework,	
regulatory and institutional risk, capital and labor productivity and its cost and 
development	of	financial	intermediation	and	etc.	

9 In Mongolia the limit for FX net open position is 12% of capital.
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smaller banks, there is an institutional factor that creates a buffer for their deposit rates 
against policy rate. In 2011, the government introduced guarantee on deposits up to 
20	million	MNT	and	since	 then	banks’	 risk	profile	became	 less	 important	 relative	 to	
interest rate differential. Hence, in case of a reduction in policy rate, a single small 
bank cannot reduce its deposit rate accordingly, in the fear of losing its depositors to a 
different	bank	offering	higher	deposit	rate,	regardless	of	its	risk	profile.	

Moreover, subsidized loan from the central bank and Development Bank of Mongolia 
(DBM)	have	blurred	the	signal	of	policy	rate.	In	order	to	stabilize	the	inflation	pressure	
induced by shortness in supply, the central bank provided direct lending to targeted 
sectors at subsidized interest rate between 0.89 percent and 4.5 percent per annum 
while average market lending rate and policy rate were at 18 percent and 13 percent, 
respectively.	In	addition,	DBM	provided	significant	amount	of	funding	to	large	mining,	
construction and infrastructure projects at 7.5 percent7 per annum in 20128, using its 
fund raised through securities issued at international market. Since most of these direct 
lending	and	financing	were	charged	at	fixed	rate	under	the	contract	period,	it	is	naïve	
to	assume	any	interest	rate	shock	would	have	significant	impact	on	lending	rate.

2.2.2. Exchange rate channel

According to the classic uncovered interest rate parity condition, short-term interest 
rate can affect nominal exchange rate and consequently real effective exchange under 
the assumption of price-stickiness. With different interest rate and real exchange rate 
condition, change in external and domestic demand should follow. For instance, real 
depreciation of domestic currency can improve the position of current account balance 
and nominal depreciation can increase consumer prices, which is over 30 percent 
comprised of imported goods in Mongolia. (Bhattacharya, 2011)

The effectiveness of this channel depends on the central bank’s willingness to allow 
the	 fluctuation	 of	 exchange	 rate	 and	 it	 is	 referred	 to	 term	 of	 “fear	 of	 floating”.	 The	
degree of “Fear of Floating” and central bank interventions in the foreign exchange 
market can be assessed in relation with the balance sheet effect. For instance, exchange 
rate	fluctuations	negatively	affects	balance	sheet	of	unhedged	borrowers	and	investors.	
The gravity of this issue depends on the degree of dollarization and its unhedged 
open	position	 in	 the	balance	 sheet	of	 economic	agents	 such	as	government,	financial	
institutions,	 firms	 and	 households.	 In	Mongolian	 banking	 system,	 around	 30	 percent	
of total loan and deposit is held in foreign currency. Due to the absence of relevant 
restrictions on conversion of deposits from domestic currency to foreign currency or 
vice versa, following a change in the depositors’ expectation regarding the stability of 
domestic currency, deposit conversion that has potential hazardous effect on banking 

7 Calculated as interest income over loan outstanding
8 http://www.dbm.mn 
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system may emerge and risk of currency mismatch arises. Following a nominal 
depreciation, this adverse effect of balance sheet may discourage households and 
investors’ willingness to consume and invest, hence may even offset the positive effect 
of	 improved	competitiveness	on	aggregate	demand.	During	 the	global	financial	crisis	
and	 recent	 economic	 downturn,	 a	 significant	 amount	 of	 conversion	 from	 domestic	
currency to foreign currency deposits was observed in the banking system. 

Furthermore, in recent decade Mongolian banks, corporations and the Government 
have	been	actively	participating	in	international	financial	market,	to	raise	funds	to	meet	
its	financing	needs.	A	bank	 that	 raises	 fund	as	a	debt	 in	 international	market	 tends	 to	
be forced to issue foreign currency dominated loan to domestic borrowers, so as to 
hedge	their	currency	risk	and	to	fulfill	prudential	regulation	on	foreign	exchange	open	
position9. Since interest rate on foreign currency denominated loans are relatively lower 
compared to domestic currency denominated loans, it attracts unhedged borrowers and 
further	exacerbates	the	risk	of	exchange	rate	fluctuations	on	banking	sector.

Moreover	 Bank	 of	 Mongolia	 cannot	 adopt	 full-fledged	 flexible	 exchange	 rate	 regime	
because of high dollarization and balance sheet effect. Also, the stability of domestic 
currency is considered an important indicator for the credibility of Bank of Mongolia 
and	 the	 confidence	 of	 economic	 agents	 in	 domestic	 economy.	 General	 public	 and	
the politicians still tend to see exchange rate as a main indicator while assessing the 
effectiveness of monetary policy and economic condition, though complete exchange 
rate stability is not the primary objective of monetary policy. Not to mention the 
significance	 of	 exchange	 rate	 fluctuation	 on	 domestic	 economic	 development	 and	
macroeconomic stability, considering the increasing size of foreign trade in recent years.

Capital mobility is another factor that determines the strength of exchange rate 
transmission channel. In an economy where capital mobility is relatively high resulting 
from change in short term domestic rate, great amount of capital transfer tends create 
large	fluctuations	on	exchange	rate.	In	other	words,	control	and	restrictions	on	capital	
movement	 can	 discourage	 capital	 mobility	 and	 hence	 reduces	 the	 significance	 of	
exchange rate channel. Although, Mongolia does not impose any type of restrictions 
or control on capital mobility, such as taxes or tariffs, similar to the case of emerging 
countries	in	the	1980s,	it	still	faces	difficulties	to	attract	capital	flow	and	it	is	becoming	
certain	 that	 differential	 between	 domestic	 and	 foreign	 interest	 rates	 is	 not	 sufficient.	
It seems obvious that while making decision on their investment, in addition to the 
interest	 rate	 differential,	 investors	 put	 significant	 weight	 on	 other	 factors	 such	 as	
uncertainty	 over	 exchange	 rate	 fluctuations,	 capital	 productivity,	 legal	 framework,	
regulatory and institutional risk, capital and labor productivity and its cost and 
development	of	financial	intermediation	and	etc.	

9 In Mongolia the limit for FX net open position is 12% of capital.
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vital importance to keep in mind, while assessing its effect on lending activity. For 
instance, Bank of Mongolia used to pay remuneration on the banks’ deposit at the 
central bank under the reserve requirement, equivalent to a quarter of the policy rate 
in 2009 and starting 2015, BOM started to pay remuneration equivalent to a half of 
overnight	deposit	 rate.	 In	2014,	 in	order	 to	encourage	foreign	exchange	inflow,	Bank	
of Mongolia removed the minimum requirement on banks’ liabilities of foreign origin 
with maturities 3 years or more. 

Parallel to traditional monetary policy instruments, in order to maintain the stability 
of	financial	system,	Bank	of	Mongolia	employs	several	macro	prudential	measures,	as	
well. For example, high capital adequacy ratio may restrict banks’ fund and liquidity 
available for lending activity and hence put cap on credit supply. Addressed properly, 
timing	 and	 magnitude	 of	 these	 measures	 may	 play	 significant	 role	 in	 explaining	
irregularities in the effectiveness of lending channel.

In recent years, Bank of Mongolia has been actively engaging in unorthodox monetary 
policy measures or stylized quantitative easing programs. Starting late 2012, in 
cooperation with the Government of Mongolia, the central bank introduced direct 
lending program to prioritized sectors in-line with the government’s development goals. 
Under the program, over the course of 3 years a total of 5 trillion MNT was provided 
to agriculture, construction, mining, real estate and banking sectors and year over year 
growth of credit, base money and M2 money supply reached as high as 58, 36 and 54 
percent,	respectively.	Currently	most	of	the	programs	have	come	to	an	end	and	significant	
portion of the initial funding is retracted from the system. Hence while assessing the 
lending channel this direct increase in credit supply must be taken into account.

According to Barran et al (1996), bank lending channel depends on the central bank’s 
control over the banking system and the availability of lending source alternate to 
banks. Similarly, Cecchetti (1999) and Mihov (2001) found that the bank lending 
channel is likely to be stronger in countries where small banks are relatively important 
and	firms	have	little	access	to	nonbank	financing	sources.	In	case	of	Mongolia,	banking	
sector	comprises	over	95percent	of	the	financial	sector	and	there	is	little	substitutability	
over	 financing	 source	 for	 households	 and	 non-bank	 corporates.	 Superficial	 judgment	
based on this statistics would suggest strong lending channel in Mongolian case. 

In a similar vein, Ehrmann et al (2001), in a comprehensive study of the structure of 
banking	and	financial	markets	in	the	euro	area,	find	that	the	effect	of	monetary	policy	
on credit supply is most dependent on the liquidity of individual banks, though the size 
of	banks	is	not	a	significant	determinant.	Similarly,	Mishra	et	al	(2010)	have	found	that	
the banking sectors of many LICs tend to maintain high levels of liquidity, compared 
with those of banks in higher-income countries. In case of Mongolia, Demid E. (2011) 
has found that banks decide on credit supply based on its reserves and equity. Hence it 
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Last	 but	 not	 least,	 higher	pass-through	of	 exchange	 rate	 to	 inflation	plays	 significant	
role on the relative strength of nominal exchange rate transmission to aggregate 
demand.	 Greater	 the	 pass-through,	 greater	 the	 impact	 of	 exchange	 rate	 on	 inflation	
and consequently domestic demand. Doojav (2009c)	 has	 estimated	 the	 coefficient	 of	
exchange rate pass-through to be approximately 50percent at the third quarter of initial 
shock. It is consistent with the fact that a third of goods in consumer basket and around 
half of intermediate goods in production sector are imported from abroad.

2.2.3. Bank lending channel 

In literature, traditional bank lending channel of monetary policy is described as 
follows. Expansionary monetary policy increases banks’ reserves and deposits, in other 
words available fund to issue credit, and with improved liquidity condition interest 
rates	 should	decline.	Since	households	and	non-corporate	firms	are	highly	dependent	
on bank lending compared to large corporates, following the rise in credit at relatively 
lower pricing, private consumption and private investment are expected to increase as 
well. In other words expansionary monetary policy prompts higher domestic demand 
by encouraging banks to issue more credit at lower interest rates.

There are several monetary tools that can stimulate the lending channel. For instance 
central	 bank	 may	 either	 decrease	 short	 term	 interest	 rate	 and	 increase	 banks’	 profit	
margin, or reduce reserve requirements and charge on banks’ capital or increase 
remuneration for required reserves that would increase available fund for lending 
activity. Macro prudential measures such as capital adequacy requirement may also put 
limit on the available fund. Moreover, one of the most popular tools of the last decade, 
priority sector lending targets or stylized quantitative easing programs also serve as an 
instrument which transmits the effect of monetary policy through lending channel. 

In case of Mongolia, Bank of Mongolia has several policy instruments and has taken 
both orthodox and unorthodox measures throughout its history. For instance, in order 
to anchor the short term rate through the interbank market rate, Bank of Mongolia 
introduced policy rate in 2007 and interest rate corridor with overnight deposit and 
lending rates in 2012. As mapped above, expansionary monetary policy by decreasing 
the policy rate should reduce cost of funding for banks and increase their margin, 
which lead to higher credit supply. 

In addition to the interest rate instruments, Bank of Mongolia imposes a minimum 
reserve requirement	 of	 12	 percent	 on	 banks’	 liabilities.	 This	 instrument	 was	 first	
introduced in 1993 and serves the double purpose of managing the supply of money 
and providing liquidity to the banking system. For instance, by reducing liquidity 
in the system, the central bank implements contractionary monetary policy and 
discourages credit supply and domestic demand, consequently. Over the years, the 
few	modifications	 were	 made	 on	 the	 imposition	 of	 reserve	 requirement	 and	 it	 is	 of	
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vital importance to keep in mind, while assessing its effect on lending activity. For 
instance, Bank of Mongolia used to pay remuneration on the banks’ deposit at the 
central bank under the reserve requirement, equivalent to a quarter of the policy rate 
in 2009 and starting 2015, BOM started to pay remuneration equivalent to a half of 
overnight	deposit	 rate.	 In	2014,	 in	order	 to	encourage	foreign	exchange	inflow,	Bank	
of Mongolia removed the minimum requirement on banks’ liabilities of foreign origin 
with maturities 3 years or more. 

Parallel to traditional monetary policy instruments, in order to maintain the stability 
of	financial	system,	Bank	of	Mongolia	employs	several	macro	prudential	measures,	as	
well. For example, high capital adequacy ratio may restrict banks’ fund and liquidity 
available for lending activity and hence put cap on credit supply. Addressed properly, 
timing	 and	 magnitude	 of	 these	 measures	 may	 play	 significant	 role	 in	 explaining	
irregularities in the effectiveness of lending channel.

In recent years, Bank of Mongolia has been actively engaging in unorthodox monetary 
policy measures or stylized quantitative easing programs. Starting late 2012, in 
cooperation with the Government of Mongolia, the central bank introduced direct 
lending program to prioritized sectors in-line with the government’s development goals. 
Under the program, over the course of 3 years a total of 5 trillion MNT was provided 
to agriculture, construction, mining, real estate and banking sectors and year over year 
growth of credit, base money and M2 money supply reached as high as 58, 36 and 54 
percent,	respectively.	Currently	most	of	the	programs	have	come	to	an	end	and	significant	
portion of the initial funding is retracted from the system. Hence while assessing the 
lending channel this direct increase in credit supply must be taken into account.

According to Barran et al (1996), bank lending channel depends on the central bank’s 
control over the banking system and the availability of lending source alternate to 
banks. Similarly, Cecchetti (1999) and Mihov (2001) found that the bank lending 
channel is likely to be stronger in countries where small banks are relatively important 
and	firms	have	little	access	to	nonbank	financing	sources.	In	case	of	Mongolia,	banking	
sector	comprises	over	95percent	of	the	financial	sector	and	there	is	little	substitutability	
over	 financing	 source	 for	 households	 and	 non-bank	 corporates.	 Superficial	 judgment	
based on this statistics would suggest strong lending channel in Mongolian case. 

In a similar vein, Ehrmann et al (2001), in a comprehensive study of the structure of 
banking	and	financial	markets	in	the	euro	area,	find	that	the	effect	of	monetary	policy	
on credit supply is most dependent on the liquidity of individual banks, though the size 
of	banks	is	not	a	significant	determinant.	Similarly,	Mishra	et	al	(2010)	have	found	that	
the banking sectors of many LICs tend to maintain high levels of liquidity, compared 
with those of banks in higher-income countries. In case of Mongolia, Demid E. (2011) 
has found that banks decide on credit supply based on its reserves and equity. Hence it 
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state development programs such as “Housing program for civil servants”, “Program 
on	40000	housing”	and	“Long-term	stable	 residential	 real	 estate	financing	program”,	
households invested heavily in housing and residential real estate. The most recent 
program,	“Long-term	stable	housing	financing	program”	made	mortgage	lending	more	
affordable	for	middle	income	households,	by	fixing	the	interest	rate	at	8	percent10 per 
annum. Consequently, in the past 2 years more than 50 thousand new housing and 
apartments were supplied to the market; more than 80 thousand housing and residential 
real estate were sold; and housing price increased by more than 30 percent11. This 
increase in housing price not only elevated wealth of home owners, but also caused 
surge in construction and real estate investment. However, it is important to bear in 
mind that this program increased household indebtedness which negatively affected the 
household’s disposable income and current consumption expenditure. Over the past 2 
years,	mortgage	loan	increased	by	3.4	times	to	finance	around	44percent	of	houses	sold	
in the market. As mentioned above it may put negative impact on current consumption 
of	households	who	are	first-time	homeowners.	Yet	the	same	cannot	be	argued	for	ones	
that already owned housing before the program. 

Though	 Tobin’s	 Q	 channel	 may	 seem	 insignificant	 in	 Mongolian	 economy,	 it	 is	
important to emphasize the combined effect of asset price channel and credit channel. 
Since banks usually ask for land, residential or non-residential real estate and factory 
buildings	as	collateral	 for	 issuing	either	new	loan	or	refinance	existing	 loan;	 increase	
in its price of real estate or the valuation of the company project would be translated as 
higher	opportunity	for	the	firm	to	borrow	from	a	bank.

3. LITERATURE REVIEW  SOME STUDIES ON MONETARY 
POLICY TRANSMISSION

3.1 Literature Review on Ordering of Monetary Policy Shock

Although	numerous	studies	and	research	have	been	conducted	in	the	field	of	measuring	
effectiveness of monetary policy transmission, empirically, only a few of them focus 
on the transmission channel in a typical emerging market, low income country, and 
it	 is	 safe	 to	assume	 the	 literature	 is	 in	 its	 infancy	 in	 this	field.	Yet,	before	 looking	at	
previous studies on Mongolian case, it is constructive to look at the technical overview 
of these studies on monetary policy transmission in emerging economies. 

Overall technique employed in most of the monetary policy transmission studies, 
is recursive Vector Autoregressive approach with Choleski decomposition, where 
monetary policy is assumed as exogenous and ordered at the beginning of Choleski 
exogeneity list. Hence it is assumed that the shocks of monetary policy have 
10 Market rate for mortgage loan was around 16%-17%
11 www.nso.mn 
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is better to look at the size of the liquid assets of banks while studying the strength of 
credit channel.

Either strong or weak, literature asserts that effect of monetary policy through lending 
channel may have asymmetric impact on the end-users. In case of contractionary 
monetary policy, banks become reluctant to issue credit and likely to withdraw its 
exposure to credit market. However, the way banks reduce their credit may not be 
symmetric across all type of debtors. It may be that banks have more negotiating power 
over SMEs and households rather than large corporates. Hence this channel may cause 
asymmetric reduction in credit growth across different types of debtors.

2.2.4. Asset price channel

As described in literature and textbooks, effect of monetary policy may feed into 
change of asset prices and equity prices through several channels. First, lower short 
term interest rate is translated as lower discount factor in the valuation of business 
projects and companies. With lower discount factor, net worth of business projects and 
companies, increases and thus its stock price rises at the market and investors receive 
higher dividend, leading to higher domestic demand. Second, expansionary monetary 
policy raises investor’s expectation of prosperous future economic growth. With 
elevated	expectation	of	future	cash	flow	asset	price	tends	to	increase.	

Mishkin (1996) explains the asset price channel through stock price, also known as the 
Tobin’s Q channel, in by two main links. First, higher stock price increases market 
value	of	a	firm	relative	 to	 the	replacement	cost	of	capital;	consequently,	 the	firm	can	
buy more investment goods and can implement new investment project at cheaper 
cost, having less need to issue additional stocks at the market. However in case of 
Mongolian	economy,	immaturity	of	the	domestic	capital	market	reflecting	firm’s	very	
limited opportunity to raise additional fund through IPO and SPO might discourages 
the	significance	of	Tobin’s	Q	channel.	

Second, higher stock prices makes households richer in terms of their holding of total 
wealth such as housing, share of a company and land etc. As a result, households get 
the impression that they have become less vulnerable to risk of sudden drop in their 
future consumption and can boost their current consumption without having to reduce 
their future expenditure. In most cases consumption on durable goods tend to increase 
more than non-durable goods. However, in Mongolia, larger share of household wealth 
is in the form of housing, residential real estate and land, rather than some share of 
company.	 Thus,	 housing	 and	 land	 prices	 play	 more	 significant	 role	 in	 asset	 price	
channel rather than Tobin’s Q and discount rate channel. 

One of the factors behind strong housing price channel may be explained by increasing 
share of housing in the wealth of households, recently. In the last few years, following 
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state development programs such as “Housing program for civil servants”, “Program 
on	40000	housing”	and	“Long-term	stable	 residential	 real	 estate	financing	program”,	
households invested heavily in housing and residential real estate. The most recent 
program,	“Long-term	stable	housing	financing	program”	made	mortgage	lending	more	
affordable	for	middle	income	households,	by	fixing	the	interest	rate	at	8	percent10 per 
annum. Consequently, in the past 2 years more than 50 thousand new housing and 
apartments were supplied to the market; more than 80 thousand housing and residential 
real estate were sold; and housing price increased by more than 30 percent11. This 
increase in housing price not only elevated wealth of home owners, but also caused 
surge in construction and real estate investment. However, it is important to bear in 
mind that this program increased household indebtedness which negatively affected the 
household’s disposable income and current consumption expenditure. Over the past 2 
years,	mortgage	loan	increased	by	3.4	times	to	finance	around	44percent	of	houses	sold	
in the market. As mentioned above it may put negative impact on current consumption 
of	households	who	are	first-time	homeowners.	Yet	the	same	cannot	be	argued	for	ones	
that already owned housing before the program. 

Though	 Tobin’s	 Q	 channel	 may	 seem	 insignificant	 in	 Mongolian	 economy,	 it	 is	
important to emphasize the combined effect of asset price channel and credit channel. 
Since banks usually ask for land, residential or non-residential real estate and factory 
buildings	as	collateral	 for	 issuing	either	new	loan	or	refinance	existing	 loan;	 increase	
in its price of real estate or the valuation of the company project would be translated as 
higher	opportunity	for	the	firm	to	borrow	from	a	bank.

3. LITERATURE REVIEW  SOME STUDIES ON MONETARY 
POLICY TRANSMISSION

3.1 Literature Review on Ordering of Monetary Policy Shock

Although	numerous	studies	and	research	have	been	conducted	in	the	field	of	measuring	
effectiveness of monetary policy transmission, empirically, only a few of them focus 
on the transmission channel in a typical emerging market, low income country, and 
it	 is	 safe	 to	assume	 the	 literature	 is	 in	 its	 infancy	 in	 this	field.	Yet,	before	 looking	at	
previous studies on Mongolian case, it is constructive to look at the technical overview 
of these studies on monetary policy transmission in emerging economies. 

Overall technique employed in most of the monetary policy transmission studies, 
is recursive Vector Autoregressive approach with Choleski decomposition, where 
monetary policy is assumed as exogenous and ordered at the beginning of Choleski 
exogeneity list. Hence it is assumed that the shocks of monetary policy have 
10 Market rate for mortgage loan was around 16%-17%
11 www.nso.mn 
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that includes real output (Y), price level (P), long term interest rate (R10), commodity 
prices (CP), the stock of reserves (M) and federal funds rate (R). They tried to extract 
the structural monetary policy shocks and then designed the following model for the 
reserves market: (ed and es are structural shocks to the demand and supply of reserves)

 M = a1R + a2P + a3Y + ed (Demand for reserves)

 R = a4M + a5R10 + a6CP + es (Supply of reserves)

Bernanke and Mihov (1998) adopted a different model of the reserves market with 
similar	 approach.	 And	 Sims	 and	 Zha	 (1998)	 developed	 another	 influential	 approach	
to identify structural shocks. They extended the four-variable model of Peersman and 
Smets,	with	money	as	a	stock	variable	and	imposed	several	specific	restrictions.	In	the	
model, exchange rate is allowed to exchange rate respond to all other variables in a 
contemporaneous manner. Kim and Roubini (2000) extended Sims-Zha framework 
with world commodity price and world short term interest rate, and it is often used to 
identify structural shifts in low income countries. 

Several other studies were conducted on transition countries in Central Asia, where 
characteristics such as low income, weak institution, low degree of integration to 
international	financial	market	and	heavy	intervention	on	foreign	exchange	market	are	
common. For instance, Isakova (2008) estimated effects of policy changes in several 
countries	 (Kazakhstan,	 Kyrgyz	 Republic	 and	 Tajikistan)	 with	 a	 five-variable	 VAR	
in the order of Y, P, M, R and S (nominal exchange rate). Samkharadze (2008) also 
estimated	 a	 five-variable	 VAR	 of	 similar	 order	 with	 Isakova,	 but	 with	 structural	
identifications.	 There	 are	 also	 several	 other	 works	 with	 a	 five-variable	 VAR	 in	 the	
order of Y, P, R, M, S. For example, Dabla-Norris and Floerkemeier (2006) estimated 
the VAR model on Armenian economy, Samkharadze (2008) on Georgian economy, 
Bordon and Weber (2010) on Armenian economy, Bakradze and Billmeier (2007) on 
Georgian economy. Although the variables are similar (Y, P, M, FX, S), where FX is 
the stock of foreign exchange reserves, the ordering is slightly different across these 
studies. 

Table 3. Papers on monetary transmission
Authors Country VAR (order) Policy Variable

Bernanke and Blinder (1992) United States Y, P, R R
Bernanke and Gertler (1995) United States Y, P, CP, R R
Peersman and Smets (2001) Euro Area Y, P, R, RER R

Central Asian Economies

Isakova (2008) Kazakhstan, Kyrgyz 
Republic and Tajikistan

Y, P, M, R, S
R

Samkharadze (2008) (Structural 
identification) Georgia M
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contemporaneous impact on the rest of the variables. For example, Choleski ordering 
in a simple three variable system which consists of monetary policy (often monetary 
base M), real output (Y) and price (P) variables, would be go as follows. Monetary 
policy, real output and price (M, Y, and P). Here monetary policy does not respond to 
contemporaneous shocks in the other two variables, and the price level shocks do not 
have contemporaneous effect on real output. However, this way of ordering neglects 
the possibility where monetary policymakers can observe the shock in other macro 
variables and respond in the same period. Assuming that the contemporaneous shocks 
are included in the information set of policymakers and that policymakers can take 
policy actions in the same period as shock, where the impact of the policy action is 
observed	with	a	lag,	Bernanke	and	Blinder	(1992)	proposed	the	recursive	identification	
scheme where monetary policy variable is ordered last in the Choleski exogeneity 
ordering. As opposed to the initial suggestion, a simple illustration of the scheme 
would have a Choleski ordering of real output, price level and monetary policy variable 
(Y, P, M). 

In 1995, Bernanke and Gertler further advanced their scheme by adding commodity 
price to the system and bringing federal funds rate as monetary policy variable instead 
of monetary base. This well-known application proposed a Choleski ordering of real 
output, price level, commodity price and Federal funds rate (Y, P, CP, R). Here the 
pitch assumption was that the Federal Reserve makes its policy decision by observing 
all of Y, P, CP variables, but the federal funds rate did not have any impact on these 
variables within the same period.

Unlike the previous studies, monetary policy variable was not always ordered 
last in the Choleski ordering. Peersman and Smets (2001) estimated the monetary 
transmission mechanism in euro area by using a Choleski ordering of real GDP, 
consumer prices, short-term nominal interest rate and real exchange rate (Y, P, R, 
RER). In this case, they assumed that the European Central Bank observed real GDP 
and price level but not exchange rate in making its policy decisions. In the short term, 
this approach assumes that the monetary policy shock has no impact on real output and 
price level and at the same time shocks in other variables have no impact on monetary 
policy variable, contemporaneously. One pitfall of this type of approach is that, the 
central bank may respond, that is change its monetary policy variable, if it expects a 
shock in non-predetermined variables. For instance, if the central bank foresees that 
nominal exchange rate depreciation in current period would cause increasing pressure 
on price level, then the central bank would respond by tightening its monetary policy in 
the same period. Hence, whenever a non-predetermined variable enter the information 
set the recursiveness assumption fails. So, in order to avoid this problem, the VAR 
scheme can be converted into a simultaneous system. For example, Gordon and 
Leeper (1994) included intermediate target variables and estimated a structural model 
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that includes real output (Y), price level (P), long term interest rate (R10), commodity 
prices (CP), the stock of reserves (M) and federal funds rate (R). They tried to extract 
the structural monetary policy shocks and then designed the following model for the 
reserves market: (ed and es are structural shocks to the demand and supply of reserves)

 M = a1R + a2P + a3Y + ed (Demand for reserves)

 R = a4M + a5R10 + a6CP + es (Supply of reserves)

Bernanke and Mihov (1998) adopted a different model of the reserves market with 
similar	 approach.	 And	 Sims	 and	 Zha	 (1998)	 developed	 another	 influential	 approach	
to identify structural shocks. They extended the four-variable model of Peersman and 
Smets,	with	money	as	a	stock	variable	and	imposed	several	specific	restrictions.	In	the	
model, exchange rate is allowed to exchange rate respond to all other variables in a 
contemporaneous manner. Kim and Roubini (2000) extended Sims-Zha framework 
with world commodity price and world short term interest rate, and it is often used to 
identify structural shifts in low income countries. 

Several other studies were conducted on transition countries in Central Asia, where 
characteristics such as low income, weak institution, low degree of integration to 
international	financial	market	and	heavy	intervention	on	foreign	exchange	market	are	
common. For instance, Isakova (2008) estimated effects of policy changes in several 
countries	 (Kazakhstan,	 Kyrgyz	 Republic	 and	 Tajikistan)	 with	 a	 five-variable	 VAR	
in the order of Y, P, M, R and S (nominal exchange rate). Samkharadze (2008) also 
estimated	 a	 five-variable	 VAR	 of	 similar	 order	 with	 Isakova,	 but	 with	 structural	
identifications.	 There	 are	 also	 several	 other	 works	 with	 a	 five-variable	 VAR	 in	 the	
order of Y, P, R, M, S. For example, Dabla-Norris and Floerkemeier (2006) estimated 
the VAR model on Armenian economy, Samkharadze (2008) on Georgian economy, 
Bordon and Weber (2010) on Armenian economy, Bakradze and Billmeier (2007) on 
Georgian economy. Although the variables are similar (Y, P, M, FX, S), where FX is 
the stock of foreign exchange reserves, the ordering is slightly different across these 
studies. 

Table 3. Papers on monetary transmission
Authors Country VAR (order) Policy Variable

Bernanke and Blinder (1992) United States Y, P, R R
Bernanke and Gertler (1995) United States Y, P, CP, R R
Peersman and Smets (2001) Euro Area Y, P, R, RER R

Central Asian Economies

Isakova (2008) Kazakhstan, Kyrgyz 
Republic and Tajikistan

Y, P, M, R, S
R

Samkharadze (2008) (Structural 
identification) Georgia M
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percent 3 months after the shock. However in the longer term the same shock had 0.31 
percent	effect	on	CPI.	The	study	also	checks	the	relation	with	core	inflation.	The	only	
difference observed is for the exchange rate shock. 1 percent depreciation increases 
core CPI by 0.4 percent in the longer term. 

Studies paraphrased above suggest that exchange rate has the strongest impact on 
inflation	 compared	 to	 interest	 rate	 and	 money	 supply.	 Hence	 several	 studies	 on	
exchange	 rate	 pass-through	 to	 inflation	 had	 been	 conducted.	 For	 instance	 by	 using	
recursive VAR method, (Doojav, 2009c) resulted that exchange rate pass–through 
in	Mongolia	 rises	 from	10	percent	 in	 the	fifth	month	 of	 shock	 to	 55	percent	 in	 nine	
months after the shock. 

In 2010 he further widened his research by studying symmetry of exchange rate 
fluctuations	 on	 inflation.	 According	 to	 (Doojav,	 2010)	 nominal	 depreciation	 has	
stronger	 effect	 on	 inflation	 compared	 to	 nominal	 appreciation.	 Hence,	 the	 study	
suggests	 that	 in	 case	 of	 significant	 depreciation	 that	may	 potentially	 cause	 high	 first	
and	second	round	pressure	on	inflation,	it	is	better	to	control	the	monetary	balance	with	
other monetary instruments such as foreign exchange interventions rather than to wait 
for the effect of policy rate change. 

In the literature there are some studies that look in different direction compared to the 
papers discussed above. For instance in 2007 Doojav G. et al have studied impact of 
monetary policy on stock market during 1998 and 2007, using VAR methodology. 
Although the paper’s result suggest that short term CBB rate has 1-3 month lagged 
effect	on	stock	prices,	it	found	weak	or	insignificant	effect	of	money	supply	on	stock	
prices, hence it concludes that Tobin’s Q channel of monetary policy is weak or not 
effective in Mongolian case. The paper asserts that shallow or underdeveloped bond 
market is main cause of weakness. Moreover, the authors suggest that stock market 
development	is	lagged	because	of	banking	sector	dominance	in	financial	sector.	

In 2011, Demid E. studied lending channel of monetary policy with VECM approach. 
She used co-integration restrictions on credit supply and demand by assuming that 
GDP has no effect on credit supply; central bank bill’s rate and lending rates have 
opposing impact on credit supply but of same magnitude, and central bank bill’s rate, 
banks’ reserves and equity have no impact on credit demand. For the sample period 
between 2004 and 2011, estimation results suggest that for 1 percent increase in 
banks’ reserves, credit supply increases by 0.2 percent after 1 quarter, for 1 percent 
increase on equity, credit increases by 0.1 percent. However, for 1 percent increase in 
lending rate, lending activity declines by 0.02 percent only. Hence it concludes that 
banks decide on credit supply mostly by observing its reserve and equity, rather than 
the increased opportunity to exploit over central bank bill’s rate and so credit channel 
in Mongolia is strong. For the credit demand side, its elasticity from lending rate is 0.1 
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Dabla-Norris and Floermeier (2006) Armenia
Y, P, R, M, S

M
Samkharadze (2008) Georgia M
Bordon and Weber (2010) Armenia M, R
Bakradze and Billmeier (2007) Georgia Y, P, M, FX, S M

3.2 Literature Review on Monetary Policy Transmission in Mongolian Economy

In literature there are few papers that directly touch on the monetary policy 
transmission mechanism in Mongolia. However, several studies published in the 
series of Bank of Mongolia research books are in the extent of providing indirect 
intuition to the subject. For instance, number of researchers studied lagged effect of 
monetary	 policy	 on	 inflation	 and	 bond	 market,	 credit	 channel	 of	 monetary	 policy,	
factors determining lending and deposit rates, cost factors of lending rate and exchange 
pass-through	 to	 inflation.	 For	 the	 purpose	 of	 furthering	 the	 topic	 of	monetary	 policy	
transmission	 mechanism	 in	 Mongolia,	 this	 section	 briefly	 reviews	 the	 common	
methodologies and outcome of the studies and tries to paint overall picture of monetary 
policy effectiveness. In addition, drawing intuition on the historical nature of monetary 
policy	 and	 its	 impact	 on	 financial	 market	 as	 well	 as	 real	 economy	 will	 provide	
significant	explanatory	power	for	the	outcome	of	this	research	paper.

One	 of	 the	 earliest	 studies	 on	 monetary	 policy	 and	 inflation	 in	 the	 2000s,	
(Luvsannyam, 2004) studies lagged effect of money supply, central bank bill’s rate 
and	 exchange	 rate	 on	 inflation	during	1996	 and	2004,	 using	 recursive	VAR	method.	
According	to	(Luvsannyam,	2004),	the	effect	of	exchange	rate	on	inflation	starts	in	the	
third	month	of	nominal	shock	and	peaks	in	the	fifth	to	sixth	month.	Whereas,	effect	of	
money supply or central bank bill’s rate were observed only after the seventh month 
of	 the	 shock	 and	 were	 not	 statistically	 significant.	 Hence	 the	 study	 concludes	 that	
exchange	rate	channel	is	the	most	significant	channel	of	monetary	policy	in	Mongolian	
economy.

A later study on the same topic, where (Doojav & G, 2004) used Granger causality 
and VAR analysis over data on different monetary aggregates, reinforces the result 
of the previous study. Doojav & Borkhuu (2004) have found that exchange rate and 
central	 bank	 bill’s	 rate	 both	 have	 4	month	 lagged	 effect	 on	 inflation.	 Yet	 exchange	
rate channel was still the strongest. For the case of monetary aggregates, M1 and M2 
monetary	aggregates	both	had	similar	effects	on	inflation	with	4	and	8	month	lags.	In	
2009b, Doojav, G. further narrowed his study by eliminating central bank bill’s rate 
and M2 monetary aggregates and distinguished monetary policy and exchange rate 
impact in the longer term and shorter term. The paper concludes that 1 percent increase 
in M1 supply increased CPI by 1 percent in the long term and 0.05-0.06 percent in 
the short term (6-7 months after the initial shock). In the short term exchange rate had 
faster and larger effect on CPI. 10 percent depreciation increased CPI by 0.37-0.41 



109116

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

percent 3 months after the shock. However in the longer term the same shock had 0.31 
percent	effect	on	CPI.	The	study	also	checks	the	relation	with	core	inflation.	The	only	
difference observed is for the exchange rate shock. 1 percent depreciation increases 
core CPI by 0.4 percent in the longer term. 

Studies paraphrased above suggest that exchange rate has the strongest impact on 
inflation	 compared	 to	 interest	 rate	 and	 money	 supply.	 Hence	 several	 studies	 on	
exchange	 rate	 pass-through	 to	 inflation	 had	 been	 conducted.	 For	 instance	 by	 using	
recursive VAR method, (Doojav, 2009c) resulted that exchange rate pass–through 
in	Mongolia	 rises	 from	10	percent	 in	 the	fifth	month	 of	 shock	 to	 55	percent	 in	 nine	
months after the shock. 

In 2010 he further widened his research by studying symmetry of exchange rate 
fluctuations	 on	 inflation.	 According	 to	 (Doojav,	 2010)	 nominal	 depreciation	 has	
stronger	 effect	 on	 inflation	 compared	 to	 nominal	 appreciation.	 Hence,	 the	 study	
suggests	 that	 in	 case	 of	 significant	 depreciation	 that	may	 potentially	 cause	 high	 first	
and	second	round	pressure	on	inflation,	it	is	better	to	control	the	monetary	balance	with	
other monetary instruments such as foreign exchange interventions rather than to wait 
for the effect of policy rate change. 

In the literature there are some studies that look in different direction compared to the 
papers discussed above. For instance in 2007 Doojav G. et al have studied impact of 
monetary policy on stock market during 1998 and 2007, using VAR methodology. 
Although the paper’s result suggest that short term CBB rate has 1-3 month lagged 
effect	on	stock	prices,	it	found	weak	or	insignificant	effect	of	money	supply	on	stock	
prices, hence it concludes that Tobin’s Q channel of monetary policy is weak or not 
effective in Mongolian case. The paper asserts that shallow or underdeveloped bond 
market is main cause of weakness. Moreover, the authors suggest that stock market 
development	is	lagged	because	of	banking	sector	dominance	in	financial	sector.	

In 2011, Demid E. studied lending channel of monetary policy with VECM approach. 
She used co-integration restrictions on credit supply and demand by assuming that 
GDP has no effect on credit supply; central bank bill’s rate and lending rates have 
opposing impact on credit supply but of same magnitude, and central bank bill’s rate, 
banks’ reserves and equity have no impact on credit demand. For the sample period 
between 2004 and 2011, estimation results suggest that for 1 percent increase in 
banks’ reserves, credit supply increases by 0.2 percent after 1 quarter, for 1 percent 
increase on equity, credit increases by 0.1 percent. However, for 1 percent increase in 
lending rate, lending activity declines by 0.02 percent only. Hence it concludes that 
banks decide on credit supply mostly by observing its reserve and equity, rather than 
the increased opportunity to exploit over central bank bill’s rate and so credit channel 
in Mongolia is strong. For the credit demand side, its elasticity from lending rate is 0.1 
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4. DATA AND RESEARCH METHODOLOGY

4.1 Data Plot

We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables 
is	 sourced	 from	 the	 National	 Statistical	 Office	 (NSO),	 WDI	 (World	 Development	
Indicator) of World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database.

Log of seasonally adjusted core 
CPI

Log of seasonally adjusted output Log of seasonally adjusted 
exchange rate (MNT/USD)

 - 19 - 

 

The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 

Log of seasonally adjusted core 
CPI 

Log of seasonally adjusted 
output 

Log of seasonally adjusted exchange 
rate (MNT/USD) 

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 
3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 
3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 

Log of seasonally adjusted bank 
lending to firms 

Seasonally adjusted offered 
lending rate 

Log of seasonally adjusted export 
price index 

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 

Seasonally adjusted index for fiscal 
deficit 

Log of seasonally adjusted fuel 
price 

Seasonally adjusted interbank market 
rate 

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_PC_SA

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_Y_SA

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_E_SA

10

12

14

16

18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_L_SA

.15

.20

.25

.30

.35

.40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

LR_AVG_SA

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_XPI_SA

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

FIS_SA

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

L_FUEL_SA

.04

.08

.12

.16

.20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IBR_SA

 

Source; The National statistical office of Mongolia and The Bank of Mongolia 

 

4. Data and Research Methodology 

 - 19 - 

 

The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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Source; The National statistical office of Mongolia and The Bank of Mongolia 

 

4. Data and Research Methodology 

Source; The National statistical office of Mongolia and The Bank of Mongolia

The price series is core Consumer Price Index (CPI, pc_sa), output series is quarterly 
real Gross Domestic Product (GDP, y_sa), exchange rate is measured by the price of 
US dollar per national currency MNT (e_sa), and we used a total outstanding loan     
(l_sa) from banks to private sectors. Analysis of monetary policy transmission requires 
careful	 choice	 of	 interest	 rate	 that	 sufficiently	 captures	 the	 true	 nature	 of	 monetary	
policy stance. For this reason, we checked couple of short term interest rate variables: 
interbank market interest rate (weighted average rate, ibr_sa) and central bank bill rate 
and have decided to use interbank market rate as a proxy for policy stance. As for the 
long term rate, due to limited length of available choices, we used offered lending rate 
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and elasticity from GDP is 1.3. Since income effect is stronger than cost effect, the 
study concludes that interest rate channel of monetary policy is weak. 

Doojav (2009a) looks at the opportunity cost of reserve requirement imposed by the 
central bank, and its impact on the difference between lending and deposit rates. While 
doing so, he found evidence that the reserve requirement widened the interest rate 
gap	 at	 1	 percent	 significance	 level.	 The	 paper	 proposes	 that	 interest	 rate	 differential	
between	 lending	 and	 deposit	 has	 narrowed	 until	 first	 half	 of	 2008,	 due	 to	 lower	
reserve	 requirement	 and	 higher	 growth	 of	M2.	Moreover,	 based	 on	 his	 finding	 that	
interbank	market	rate	has	significant	effect	on	bank’s	excess	reserve	and	consequently	
interest rate differential, Doojav (2009a) asserts that if Bank of Mongolia succeeds at 
maneuvering interbank market rate, interest rate channel of monetary policy would be 
stronger. 

In 2012, Demid et al (2012) indirectly measured the cost channel of monetary policy 
by estimating opportunity cost of banks’ lending activity and lending rate based on 
banks’ cost calculations. Based on its assumptions the paper comes to the following 
results:

•	 Banks pay dividend to its owners by the share of their equity. However owners 
have the choice to invest their equity in central bank bill and earn interest 
income of at least the policy rate. So, by not investing in central bank bill, the 
owners are incurring opportunity costs and it is compensated by the banks’ 
equity cost, which is incorporated in the lending rate. According to Demid et al 
(2012)’s estimation, out of lending rate of 17.43 percent in September of 2012, 
0.27 percentage was contributed by the cost of equity. That is 1.5 percent of 
lending rate is channeled through the opportunity cost of equity.

•	 Banks are obligated to hold a certain amount of liquid asset at the central bank 
as required reserve. Had the requirement ratio been zero, banks could have 
made	 “profit	 bearing”	 use	 of	 the	 fund	 portion	 or	 at	 least	 invested	 in	 central	
bank	bills	and	earned	 interest	profit	at	 the	policy	 rate.	Here,	banks	 incur	cost	
on required reserve as a lost opportunity to earn interest income and it must 
incorporate it in its lending rate. The paper has estimated that this opportunity 
cost is 1.33 percentage of total lending rate of 17.43 percent. In other words, 
7.6 percent of cost estimated lending rate is channeled through the reserve 
requirement. 

The	 result	 is	 also	 confirmed	 by	 the	 “Lending	 rate	 survey”	 outcome,	 where	 banks	
suggested	 policy	makers	 to	 reduce	 inflation,	match	 policy	 rate	with	 inflation,	 reduce	
RRR, keep foreign exchange market stable and create a stable macroeconomic 
environment	that	would	reduce	financial	sector	risk.	
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4. DATA AND RESEARCH METHODOLOGY

4.1 Data Plot

We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables 
is	 sourced	 from	 the	 National	 Statistical	 Office	 (NSO),	 WDI	 (World	 Development	
Indicator) of World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database.

Log of seasonally adjusted core 
CPI

Log of seasonally adjusted output Log of seasonally adjusted 
exchange rate (MNT/USD)
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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The result is also confirmed by the “Lending rate survey” outcome, where banks suggested 
policy makers to reduce inflation, match policy rate with inflation, reduce RRR, keep foreign 
exchange market stable and create a stable macroeconomic environment that would reduce 
financial sector risk.  

 

 

4.1 Data Plot 
We construct a quarterly dataset from 2002 to 2015. Our dataset for domestic variables is 
sourced from the National Statistical Office (NSO), WDI (World Development Indicator) of 
World Bank and Bank of Mongolia (BOM) database. 
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Source; The National statistical office of Mongolia and The Bank of Mongolia 

 

4. Data and Research Methodology 

Source; The National statistical office of Mongolia and The Bank of Mongolia

The price series is core Consumer Price Index (CPI, pc_sa), output series is quarterly 
real Gross Domestic Product (GDP, y_sa), exchange rate is measured by the price of 
US dollar per national currency MNT (e_sa), and we used a total outstanding loan     
(l_sa) from banks to private sectors. Analysis of monetary policy transmission requires 
careful	 choice	 of	 interest	 rate	 that	 sufficiently	 captures	 the	 true	 nature	 of	 monetary	
policy stance. For this reason, we checked couple of short term interest rate variables: 
interbank market interest rate (weighted average rate, ibr_sa) and central bank bill rate 
and have decided to use interbank market rate as a proxy for policy stance. As for the 
long term rate, due to limited length of available choices, we used offered lending rate 

MONETARy POLICy TRANSMISSION IN MONGOLIA



112

Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

120

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

external demand. However, there are several shocks beyond the BoM’s control such 
as	 commodity	 prices,	 fiscal	 policy,	 financial	 linkages	 between	 domestic	 bank	 and	
corporates	and	international	financial	institutions	etc.	

The	 empirical	 analysis	 covers	 three	 steps.	 First,	 we	 define	 and	 extract	 unanticipated	
or structural monetary policy shocks, using VAR approach. Second, by estimating 
the OLS we examine the effect of unanticipated policy shocks to intermediate 
macroeconomic	and	financial	variables12. Third, VAR model is estimated to determine 
the	impact	of	intermediate	variables	on	inflation	and	output.

Determining unanticipated policy shock.	 Changes	 in	 policy	 action	 tend	 to	 reflect	
policy	 action	 responding	 to	development	of	 economic	 state.	We	define	unanticipated	
policy shocks as movements in policy instruments that are not explained by variables 
that central banks consider in changing policy stance. These variables are found 
in monetary policy rules that central banks implicitly or explicitly follow. Although 
central banks do not explicitly announce policy rules, they do announce their primary 
objective of monetary policy and this partially reveals implicit rule of monetary policy. 
In	practice	inflation	and	output	are	the	most	common	indicators	that	central	banks	take	
into account to change the policy stance. Also, it has been observed that emerging 
economies, such as Korea, Thailand, Philippine etc. tend to consider the movements 
of exchange rate; thus they reacted to sharp depreciation by increasing policy rate in 
short term during GFC-08/09. In case of Mongolia currency stability is set as primary 
objective	of	monetary	policy,	while	output	and	inflation	are	included	in	policy	rule	of	
main forecasting model. However, BoM explains currency stability as a price stability. 

L.J.	 Christiano	 et	 al	 (1999)	 identifies	monetary	 policy	 shock	 as	 disturbance	 term	 of	
following equation;

    St = f (Ωt ) + σs εt

Here St represents the main instrument of monetary policy, f is a linear function of St to 
information set, Ωt, The random disturbance, σs εt, represents a monetary policy shock. 
In addition, f and Ωt	reflect	policy	rule	and	information	set	that	central	bank	considers,	
respectively.

L.J. Christiano et al (1999) provides three possible explanation for εt.	First,	 it	reflects	
exogenous shock to the preference of monetary authority for unemployment and 
inflation.	 Second,	 it	 reflects	 Fed's	 desire	 to	 avoid	 the	 social	 costs	 of	 disappointing	
private agents‘ expectations (Ball (1995) and Chari, Christiano and Eichenbaum 
(1998)).	 Third;	 it	 reflects	 technical	 factors	 that	 is	 the	 measurement	 error	 in	 the	
preliminary data available to the FOMC at the time it makes its decision (Hamilton 
(1997) and Bernanke and Mihov (1995)).

12 Loan outstanding to private sector from banks, nominal exchange rate and lending rate
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(lr_avg_sa). All variables are seasonally adjusted and are in log form; unless otherwise 
indicated.

Variable Details Source
pc_sa Core Consumer Price Index NSO
y_sa Gross Domestic Product NSO
e_sa Price of US dollar per national currency MNT BOM
l_sa Total outstanding loan BOM

ibr_sa Interbank market weighted average interest rate BOM
lr_avg_sa Weighted average lending rate, domestic currency, Average of Period BOM
l_xpi_sa Export price index BOM
fis_sa Fiscal	deficit=Fiscal	Expenditure/Fiscal	Revenue* MOF

l_fuel_sa Gasoline price index from consumer basket* NSO
dum_gfc Dummy	variable,	Global	financial	crisis*
dum_qe Dummy variable, Quantitative easing program by Central bank*

dum_crunch Dummy	variable,	credit	crunch	during	global	financial	crisis*
dum_cor Dummy variable, introduction of symmetric corridor for interbank market rate*

4.2 Empirical methodology and strategy

We	define	the	monetary	policy	transmission	mechanism	as	follows:

The Bank of Mongolia sets a target interbank market rate called the policy rate and 
expressed by 1-week central bank bill (CBB). Central bank bills are a main instrument 
for absorbing excess liquidity from interbank market and steering interbank rate. 
Also, policy rate signals to market participants on monetary policy stance and future 
development	of	 inflation.	 Interbank	 rate	 and	 expectations	 further	 affect	 intermediate-
targets such as lending rate, banks credit to private sector, exchange rate and etc. 
These	 changes	 are	 further	 transmitted	 to	 inflation	 and	 output	 through	 domestic	 and	
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external demand. However, there are several shocks beyond the BoM’s control such 
as	 commodity	 prices,	 fiscal	 policy,	 financial	 linkages	 between	 domestic	 bank	 and	
corporates	and	international	financial	institutions	etc.	

The	 empirical	 analysis	 covers	 three	 steps.	 First,	 we	 define	 and	 extract	 unanticipated	
or structural monetary policy shocks, using VAR approach. Second, by estimating 
the OLS we examine the effect of unanticipated policy shocks to intermediate 
macroeconomic	and	financial	variables12. Third, VAR model is estimated to determine 
the	impact	of	intermediate	variables	on	inflation	and	output.

Determining unanticipated policy shock.	 Changes	 in	 policy	 action	 tend	 to	 reflect	
policy	 action	 responding	 to	development	of	 economic	 state.	We	define	unanticipated	
policy shocks as movements in policy instruments that are not explained by variables 
that central banks consider in changing policy stance. These variables are found 
in monetary policy rules that central banks implicitly or explicitly follow. Although 
central banks do not explicitly announce policy rules, they do announce their primary 
objective of monetary policy and this partially reveals implicit rule of monetary policy. 
In	practice	inflation	and	output	are	the	most	common	indicators	that	central	banks	take	
into account to change the policy stance. Also, it has been observed that emerging 
economies, such as Korea, Thailand, Philippine etc. tend to consider the movements 
of exchange rate; thus they reacted to sharp depreciation by increasing policy rate in 
short term during GFC-08/09. In case of Mongolia currency stability is set as primary 
objective	of	monetary	policy,	while	output	and	inflation	are	included	in	policy	rule	of	
main forecasting model. However, BoM explains currency stability as a price stability. 

L.J.	 Christiano	 et	 al	 (1999)	 identifies	monetary	 policy	 shock	 as	 disturbance	 term	 of	
following equation;

    St = f (Ωt ) + σs εt

Here St represents the main instrument of monetary policy, f is a linear function of St to 
information set, Ωt, The random disturbance, σs εt, represents a monetary policy shock. 
In addition, f and Ωt	reflect	policy	rule	and	information	set	that	central	bank	considers,	
respectively.

L.J. Christiano et al (1999) provides three possible explanation for εt.	First,	 it	reflects	
exogenous shock to the preference of monetary authority for unemployment and 
inflation.	 Second,	 it	 reflects	 Fed's	 desire	 to	 avoid	 the	 social	 costs	 of	 disappointing	
private agents‘ expectations (Ball (1995) and Chari, Christiano and Eichenbaum 
(1998)).	 Third;	 it	 reflects	 technical	 factors	 that	 is	 the	 measurement	 error	 in	 the	
preliminary data available to the FOMC at the time it makes its decision (Hamilton 
(1997) and Bernanke and Mihov (1995)).

12 Loan outstanding to private sector from banks, nominal exchange rate and lending rate
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variables in the VAR system. In order to determine impulse response functions, the 
VAR model is transformed into a VMA representation.

 Yt = μ + ψ(L)εt = μ + εt + ψ1εt-1 + ψ2εt-2 + ψ3εt-3 + ...

where ψs are the (n x n) matrices for moving average components and are determined 
recursive substitution of VAR. The (i, j)th element, ψij, of the matrix ψs indicates the 
dynamic multiplier or impulse response of i th variable to jth structural shock. 
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In step 1, the VAR model includes log of output, log of CPI and interbank market rate13 as 
endogenous variables and log of net international reserves for external shocks, log of petrol 
price index for supply shocks for inflation and for “price puzzle”, fiscal deficit index for 
fiscal dominance and dummy variables for change in macroeconomic policy and economic 
structure. Under the Choleski ordering scheme, policy shock is ordered as the most 
exogenous variable and output and price are ordered in 2nd and 3rd in our VAR system. It 
implies that price is not affected by output and price, contemporaneously. In step 3, VAR 
model is estimated to determine effects of intermediate variables which are bank loans to 
private sector, lending rate and exchange rate. It includes log of output, log of core CPI, log 
of loan to private sector, log of nominal exchange rate and lending rate. Also, it includes 
other exogenous and dummy variables from step 1. The model was estimated over the period 
2002Q4-2015Q1 and the selection of lag length was based on by Akaike information 
criterion (AIC), Schwarz information criterion (SIC), Hannan-Quinn information criterion 
(HQ), Final prediction error (FPE), Sequential modified LR test statistic (LR). Furthermore, 
the stability of the estimated model was checked via roots of the AR characteristic 
Polynomial. For the robustness check, impulse response functions are applied to trace out the 
time path of the effect of structural shocks on the endogenous variables in the VAR system. 
In order to determine impulse response functions, the VAR model is transformed into a 
VMA representation. 

                                        

where    are the         matrices for moving average components and are determined 
recursive substitution of VAR. The         element,    , of the matrix    indicates the 
dynamic multiplier or impulse response of     variable to     structural shock.  

   
         

     
      
       

                          

OLS technique. Jorda (2005) proposes the alternative methods to compute impulse responses 
without specification and estimation of the underlying multivariate dynamic system such as 
VAR and it has several advantages: it can be estimated by simple least squares; it is robust to 
misspecification of the DGP; it is easily applicable for non-linear specification and etc. This 
approach has also been used in Vargas, H., González, A., & Lozano, I. (2012). They estimate 
the impulse responses of GDP to fiscal shock, and those of public bond rate and market rates 
to an unexpected monetary policy shock. Following the same idea, Kilian (2009) using the 
OLS examines the effect of oil specific structural shocks extracted from SVAR on US GDP 
growth and inflation. The assumption is that within the quarter there is no feedback effect 
from GDP and inflation on unexpected policy shock and this shock can be treated as 
predetermined.  

Following this idea and approach, we examine the effect of unanticipated monetary policy 
shocks on intermediate target variables. We assume that an unexpected monetary policy 
                                                 
13 Bernanke and Blinder (1992) point out that in order to identify unanticipated policy shocks it is sufficient to 
assume that policy shocks do not contemporaneously affect other variables. 

OLS technique. Jorda (2005) proposes the alternative methods to compute impulse 
responses	without	specification	and	estimation	of	the	underlying	multivariate	dynamic	
system such as VAR and it has several advantages: it can be estimated by simple least 
squares;	 it	 is	 robust	 to	misspecification	 of	 the	 DGP;	 it	 is	 easily	 applicable	 for	 non-
linear	specification	and	etc.	This	approach	has	also	been	used	in	Vargas,	H.,	Gonzбlez,	
A.,	&	Lozano,	I.	(2012).	They	estimate	the	impulse	responses	of	GDP	to	fiscal	shock,	
and those of public bond rate and market rates to an unexpected monetary policy 
shock. Following the same idea, Kilian (2009) using the OLS examines the effect of 
oil	specific	structural	shocks	extracted	from	SVAR	on	US	GDP	growth	and	inflation.	
The assumption is that within the quarter there is no feedback effect from GDP and 
inflation	on	unexpected	policy	shock	and	this	shock	can	be	treated	as	predetermined.	

Following this idea and approach, we examine the effect of unanticipated monetary 
policy shocks on intermediate target variables. We assume that an unexpected 
monetary policy shock cannot be affected by intermediate target variables such as 
exchange rate, lending rate or bank loan to private sector. Hence, we use the following 
equation;
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shock cannot be affected by intermediate target variables such as exchange rate, lending rate 
or bank loan to private sector. Hence, we use the following equation; 

      ∑       
  

   
    

Where    represents an intermediate target variable,    is potentially serially correlated error 
term,    is unanticipated monetary policy shock which is extracted from VAR model in step 
1. In this model    represents the impulse response coefficients at horizon h. Therefore, the 
number of lags is determined by the maximum horizon of the impulse response function and 
set to 12 quarters in our case. 

 

 

Macroeconomic indicators that are used to put diagnosis on general “well-being” of the 
economy, are prone to numerous external and internal shocks such as economic policy 
shocks, not to mention the fact that policy indicators are intertwined in the system so deep 
that it is difficult to identify exactly through which channel the policy shock transmits to 
macroeconomic indicators. Hence, for the sake simplicity in both estimation and 
interpretation of the results, we examined the significance of transmission channels in the 
following three steps. First, as described in the methodology section, reduced form VAR 
model is initially estimated on CPI, nominal GDP and interbank market rate (pc_sa, y_sa, 
ibr_sa) in order to isolate unanticipated supply induced price shock, aggregate demand and 
interest rate specific shocks in the system.14 The extraction of unanticipated monetary policy 
shock is the main purpose of this step. Second, using OLS technique, we estimated the 
significance of policy shock on intermediate targets such as exchange rate, lending rate, and 
credit issued by banks to private sector. Third, we estimate a reduced form VAR model with 
inflation, output, exchange rate, lending rate, and credit issued in order to see the significance 
of each transmission channel. 

 

Step 1- Identifying policy shock 

Figure 1. Historical evolution of structural shocks (2003Q2-2015Q1) 

                                                 
14 These shocks are considered mutually uncorrelated structural innovations. See estimation results in Appendix 
A 

5. Empirical Results 

Where Xt represents an intermediate target variable, ut is potentially serially correlated 
error term, εt is unanticipated monetary policy shock which is extracted from VAR 
model in step 1. In this model ψh represents	 the	 impulse	 response	 coefficients	 at	
horizon h. Therefore, the number of lags is determined by the maximum horizon of the 
impulse response function and set to 12 quarters in our case.
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Therefore, in order to determine unanticipated monetary policy shocks we estimate 
VAR	model	 that	 controls	 output	 and	 inflation	 as	 a	main	 information	 that	 agent	 can	
consider to predict policy changes. Also, the VAR includes interbank market rate as 
a policy variable. It means that unexpected policy shock is determined by movements 
in	interbank	market	rate	that	is	not	explained	by	output	and	inflation	and	is	measured	
by residual of equation for interbank market rate in VAR system. Moreover, 
information	 about	 output	 and	 inflation	 is	 not	 directly	 observable	when	 central	 banks	
change the policy rate; consequently, these variables do not react to policy shock 
contemporaneously.

Vector autoregressive (VAR) model. We have mentioned above that the VAR 
approach is used in step 1 and 3. The general form of the VAR(p) model with 
deterministic terms and exogenous variables is given by following equation;

 Yt = Π1Yt-1 + Π2Yt-2 + ... + ΠpYt-p + ФDt + GXt + εt  t = 1, ... , T

where Yt = (y1t, y2t, y3t, ... , ynt,)' denotes an (nx1) vector of time series variables, Dt 
represents an (I Ч 1) matrix of deterministic components, Xt represents an (m Ч 
1) matrix of exogenous variables, and Πi, Ф and G are parameter matrices. εt is an 
(n Ч 1) unobservable zero mean white noise vector process (serially uncorrelated or 
independent)	with	time	invariant	covariance	matrix	Σ.

In step 1, the VAR model includes log of output, log of CPI and interbank market 
rate13 as endogenous variables and log of net international reserves for external shocks, 
log	of	petrol	price	 index	for	supply	shocks	for	 inflation	and	for	“price	puzzle”,	fiscal	
deficit	index	for	fiscal	dominance	and	dummy	variables	for	change	in	macroeconomic	
policy and economic structure. Under the Choleski ordering scheme, policy shock 
is ordered as the most exogenous variable and output and price are ordered in 2nd 
and 3rd in our VAR system. It implies that price is not affected by output and price, 
contemporaneously. In step 3, VAR model is estimated to determine effects of 
intermediate variables which are bank loans to private sector, lending rate and 
exchange rate. It includes log of output, log of core CPI, log of loan to private sector, 
log of nominal exchange rate and lending rate. Also, it includes other exogenous and 
dummy variables from step 1. The model was estimated over the period 2002Q4-
2015Q1 and the selection of lag length was based on by Akaike information criterion 
(AIC), Schwarz information criterion (SIC), Hannan-Quinn information criterion 
(HQ),	 Final	 prediction	 error	 (FPE),	 Sequential	 modified	 LR	 test	 statistic	 (LR).	
Furthermore, the stability of the estimated model was checked via roots of the AR 
characteristic Polynomial. For the robustness check, impulse response functions are 
applied to trace out the time path of the effect of structural shocks on the endogenous 

13 Bernanke	and	Blinder	(1992)	point	out	that	in	order	to	identify	unanticipated	policy	shocks	it	is	sufficient	to	assume	
that policy shocks do not contemporaneously affect other variables.
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variables in the VAR system. In order to determine impulse response functions, the 
VAR model is transformed into a VMA representation.

 Yt = μ + ψ(L)εt = μ + εt + ψ1εt-1 + ψ2εt-2 + ψ3εt-3 + ...

where ψs are the (n x n) matrices for moving average components and are determined 
recursive substitution of VAR. The (i, j)th element, ψij, of the matrix ψs indicates the 
dynamic multiplier or impulse response of i th variable to jth structural shock. 
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OLS technique. Jorda (2005) proposes the alternative methods to compute impulse responses 
without specification and estimation of the underlying multivariate dynamic system such as 
VAR and it has several advantages: it can be estimated by simple least squares; it is robust to 
misspecification of the DGP; it is easily applicable for non-linear specification and etc. This 
approach has also been used in Vargas, H., González, A., & Lozano, I. (2012). They estimate 
the impulse responses of GDP to fiscal shock, and those of public bond rate and market rates 
to an unexpected monetary policy shock. Following the same idea, Kilian (2009) using the 
OLS examines the effect of oil specific structural shocks extracted from SVAR on US GDP 
growth and inflation. The assumption is that within the quarter there is no feedback effect 
from GDP and inflation on unexpected policy shock and this shock can be treated as 
predetermined.  

Following this idea and approach, we examine the effect of unanticipated monetary policy 
shocks on intermediate target variables. We assume that an unexpected monetary policy 
                                                 
13 Bernanke and Blinder (1992) point out that in order to identify unanticipated policy shocks it is sufficient to 
assume that policy shocks do not contemporaneously affect other variables. 
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oil	specific	structural	shocks	extracted	from	SVAR	on	US	GDP	growth	and	inflation.	
The assumption is that within the quarter there is no feedback effect from GDP and 
inflation	on	unexpected	policy	shock	and	this	shock	can	be	treated	as	predetermined.	

Following this idea and approach, we examine the effect of unanticipated monetary 
policy shocks on intermediate target variables. We assume that an unexpected 
monetary policy shock cannot be affected by intermediate target variables such as 
exchange rate, lending rate or bank loan to private sector. Hence, we use the following 
equation;
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Where    represents an intermediate target variable,    is potentially serially correlated error 
term,    is unanticipated monetary policy shock which is extracted from VAR model in step 
1. In this model    represents the impulse response coefficients at horizon h. Therefore, the 
number of lags is determined by the maximum horizon of the impulse response function and 
set to 12 quarters in our case. 

 

 

Macroeconomic indicators that are used to put diagnosis on general “well-being” of the 
economy, are prone to numerous external and internal shocks such as economic policy 
shocks, not to mention the fact that policy indicators are intertwined in the system so deep 
that it is difficult to identify exactly through which channel the policy shock transmits to 
macroeconomic indicators. Hence, for the sake simplicity in both estimation and 
interpretation of the results, we examined the significance of transmission channels in the 
following three steps. First, as described in the methodology section, reduced form VAR 
model is initially estimated on CPI, nominal GDP and interbank market rate (pc_sa, y_sa, 
ibr_sa) in order to isolate unanticipated supply induced price shock, aggregate demand and 
interest rate specific shocks in the system.14 The extraction of unanticipated monetary policy 
shock is the main purpose of this step. Second, using OLS technique, we estimated the 
significance of policy shock on intermediate targets such as exchange rate, lending rate, and 
credit issued by banks to private sector. Third, we estimate a reduced form VAR model with 
inflation, output, exchange rate, lending rate, and credit issued in order to see the significance 
of each transmission channel. 

 

Step 1- Identifying policy shock 

Figure 1. Historical evolution of structural shocks (2003Q2-2015Q1) 

                                                 
14 These shocks are considered mutually uncorrelated structural innovations. See estimation results in Appendix 
A 

5. Empirical Results 

Where Xt represents an intermediate target variable, ut is potentially serially correlated 
error term, εt is unanticipated monetary policy shock which is extracted from VAR 
model in step 1. In this model ψh represents	 the	 impulse	 response	 coefficients	 at	
horizon h. Therefore, the number of lags is determined by the maximum horizon of the 
impulse response function and set to 12 quarters in our case.
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In this model, interbank market rate is considered as a proxy for monetary policy instrument 
and the reduced form VAR suggest that unanticipated change in monetary policy has 
negative impact on both output and inflation. However, effect of monetary policy change on 
inflation is delayed by 6-8 quarters. Aside from the shocks in late 2003 and 2005, the model 
does not imply significant (more than one standard deviation) monetary policy shock over 
the course of history. Yet, since the size and the sign of the monetary policy shock is 
consistent with the literature, we proceed to check its impact on intermediate targets 
(transmission channels) in the following steps.  

Step 2 – Estimating transmission to intermediate targets 

In this model, interbank market rate is considered as a proxy for monetary policy 
instrument and the reduced form VAR suggest that unanticipated change in monetary 
policy	has	negative	impact	on	both	output	and	inflation.	However,	effect	of	monetary	
policy	 change	 on	 inflation	 is	 delayed	 by	 6-8	 quarters.	Aside	 from	 the	 shocks	 in	 late	
2003	 and	 2005,	 the	 model	 does	 not	 imply	 significant	 (more	 than	 one	 standard	
deviation) monetary policy shock over the course of history. Yet, since the size and the 
sign of the monetary policy shock is consistent with the literature, we proceed to check 
its impact on intermediate targets (transmission channels) in the following steps. 

Step 2 – Estimating transmission to intermediate targets

In	this	step,	we	checked	the	significance	of	policy	shock	on	intermediate	targets,	which	
are the “starting point” of exchange rate, interest rate and lending channel of monetary 
policy by estimating 3 independent equations in the following; 15
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where    is unanticipated monetary policy shock obtained from VAR estimation in step 1, c, 
a and b represent for impulse response of intermediate variables, respectively. OLS 
estimation result of Eq 1 suggests that impact of unanticipated policy shock on lending rate is 
stronger within 1-3 quarters of the initial shock. Moreover, signs of the estimated policy 
coefficients are positive, meaning, an increase in interbank market rate leads to higher 
lending rate. In case of the second equation, though the goodness of fit is not as good as the 
first equation, impact of unanticipated policy shock on lending is stronger within 2 quarters 
of the initial shock with theoretically correct signs. In the last equation where exchange rate 
is regressed on unanticipated policy shock, effect of change in interbank market rate is not 
statistically significant. 

Figure 2: Impulse responses to 1 percent unanticipated shock of interbank market rate. 

 

 
                                                 
15 Estimation results are shown in Appendix B1-B3 
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where εt is unanticipated monetary policy shock obtained from VAR estimation in step 
1, c, a and b represent for impulse response of intermediate variables, respectively. 
OLS estimation result of Eq 1 suggests that impact of unanticipated policy shock on 
lending rate is stronger within 1-3 quarters of the initial shock. Moreover, signs of the 
estimated	 policy	 coefficients	 are	 positive,	 meaning,	 an	 increase	 in	 interbank	 market	
rate leads to higher lending rate. In case of the second equation, though the goodness of 
fit	is	not	as	good	as	the	first	equation,	impact	of	unanticipated	policy	shock	on	lending	
is stronger within 2 quarters of the initial shock with theoretically correct signs. In the 
last equation where exchange rate is regressed on unanticipated policy shock, effect of 
change	in	interbank	market	rate	is	not	statistically	significant.

15 Estimation results are shown in Appendix B1-B3
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5. EMPIRICAL RESULTS

Macroeconomic indicators that are used to put diagnosis on general “well-being” of 
the economy, are prone to numerous external and internal shocks such as economic 
policy shocks, not to mention the fact that policy indicators are intertwined in the 
system	 so	 deep	 that	 it	 is	 difficult	 to	 identify	 exactly	 through	 which	 channel	 the	
policy shock transmits to macroeconomic indicators. Hence, for the sake simplicity 
in	 both	 estimation	 and	 interpretation	 of	 the	 results,	 we	 examined	 the	 significance	
of transmission channels in the following three steps. First, as described in the 
methodology section, reduced form VAR model is initially estimated on CPI, nominal 
GDP and interbank market rate (pc_sa, y_sa, ibr_sa) in order to isolate unanticipated 
supply	induced	price	shock,	aggregate	demand	and	interest	rate	specific	shocks	in	the	
system.14 The extraction of unanticipated monetary policy shock is the main purpose of 
this step. Second, using	OLS	technique,	we	estimated	the	significance	of	policy	shock	
on intermediate targets such as exchange rate, lending rate, and credit issued by banks 
to private sector. Third, we	estimate	a	reduced	form	VAR	model	with	inflation,	output,	
exchange	rate,	 lending	rate,	and	credit	 issued	 in	order	 to	see	 the	significance	of	each	
transmission channel.

Step 1- Identifying policy shock

Figure 1. Historical evolution of structural shocks (2003Q2-2015Q1)
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does not imply significant (more than one standard deviation) monetary policy shock over 
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In this model, interbank market rate is considered as a proxy for monetary policy instrument 
and the reduced form VAR suggest that unanticipated change in monetary policy has 
negative impact on both output and inflation. However, effect of monetary policy change on 
inflation is delayed by 6-8 quarters. Aside from the shocks in late 2003 and 2005, the model 
does not imply significant (more than one standard deviation) monetary policy shock over 
the course of history. Yet, since the size and the sign of the monetary policy shock is 
consistent with the literature, we proceed to check its impact on intermediate targets 
(transmission channels) in the following steps.  

Step 2 – Estimating transmission to intermediate targets 

14 These shocks are considered mutually uncorrelated structural innovations. See estimation results in Appendix A
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deviation) monetary policy shock over the course of history. Yet, since the size and the 
sign of the monetary policy shock is consistent with the literature, we proceed to check 
its impact on intermediate targets (transmission channels) in the following steps. 

Step 2 – Estimating transmission to intermediate targets

In	this	step,	we	checked	the	significance	of	policy	shock	on	intermediate	targets,	which	
are the “starting point” of exchange rate, interest rate and lending channel of monetary 
policy by estimating 3 independent equations in the following; 15
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first equation, impact of unanticipated policy shock on lending is stronger within 2 quarters 
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where εt is unanticipated monetary policy shock obtained from VAR estimation in step 
1, c, a and b represent for impulse response of intermediate variables, respectively. 
OLS estimation result of Eq 1 suggests that impact of unanticipated policy shock on 
lending rate is stronger within 1-3 quarters of the initial shock. Moreover, signs of the 
estimated	 policy	 coefficients	 are	 positive,	 meaning,	 an	 increase	 in	 interbank	 market	
rate leads to higher lending rate. In case of the second equation, though the goodness of 
fit	is	not	as	good	as	the	first	equation,	impact	of	unanticipated	policy	shock	on	lending	
is stronger within 2 quarters of the initial shock with theoretically correct signs. In the 
last equation where exchange rate is regressed on unanticipated policy shock, effect of 
change	in	interbank	market	rate	is	not	statistically	significant.

15 Estimation results are shown in Appendix B1-B3
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Figure 3: Accumulated impulse responses to 1 percent unanticipated shock of interbank market rate
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At initial glimpse, out of the three equations estimated, equation for exchange rate seems 
inferior and that exchange rate is dull in response to policy shock. However, if we consider 
the extent of foreign exchange intervention conducted by the central bank, effect of interest 
rate change on exchange rate may be offset by counterbalancing foreign exchange 
interventions, such as spot, swap and forward deals. 

Step 3 – Testing for significance of transmission channels 

Now that we have established the link between unanticipated policy shock and intermediate 
targets, the following step is to estimate the significance of each channel on final targeted 
variables, inflation and output. As mentioned in the methodology section, we estimated a 
reduced form structural VAR model on CPI, output, exchange rate, loan and lending rate 
(l_pc_sa, l_y_sa, l_e_sa, l_l_sa, lr_avg_sa). Moreover, in order to account for structural 
shifts and other externalities, we used dummies for the GFC, Quantitative easing program by 
the Central bank, credit crunch during GFC, introduction of symmetric corridor for interbank 
market rate, export prices, fiscal dominance and gasoline prices (dum_gfc, dum_qe, 
dum_crunch, dum_cor, l_xpi_sa, fis_sa, l_fuel_sa). 16 

                                                 
16 See estimation output in Appendix C 
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15 Estimation results are shown in Appendix B1-B3 

If we look at the accumulated impulse response functions of lending rate, loan and 
exchange rate to 1 percent of unanticipated policy shock, lending rate increases by 
approximately 2 percent, quarter on quarter growth decreases by 0.5 percentage points 
and exchange rate appreciates by 0.5 percent within 12 quarters of the initial shock.
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rate change on exchange rate may be offset by counterbalancing foreign exchange 
interventions, such as spot, swap and forward deals. 

Step 3 – Testing for significance of transmission channels 

Now that we have established the link between unanticipated policy shock and intermediate 
targets, the following step is to estimate the significance of each channel on final targeted 
variables, inflation and output. As mentioned in the methodology section, we estimated a 
reduced form structural VAR model on CPI, output, exchange rate, loan and lending rate 
(l_pc_sa, l_y_sa, l_e_sa, l_l_sa, lr_avg_sa). Moreover, in order to account for structural 
shifts and other externalities, we used dummies for the GFC, Quantitative easing program by 
the Central bank, credit crunch during GFC, introduction of symmetric corridor for interbank 
market rate, export prices, fiscal dominance and gasoline prices (dum_gfc, dum_qe, 
dum_crunch, dum_cor, l_xpi_sa, fis_sa, l_fuel_sa). 16 

                                                 
16 See estimation output in Appendix C 
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seems inferior and that exchange rate is dull in response to policy shock. However, 
if we consider the extent of foreign exchange intervention conducted by the central 
bank, effect of interest rate change on exchange rate may be offset by counterbalancing 
foreign exchange interventions, such as spot, swap and forward deals.

Step 3 – Testing for significance of transmission channels

Now that we have established the link between unanticipated policy shock and 
intermediate	targets,	the	following	step	is	to	estimate	the	significance	of	each	channel	
on	 final	 targeted	 variables,	 inflation	 and	 output.	 As	 mentioned	 in	 the	 methodology	
section, we estimated a reduced form structural VAR model on CPI, output, exchange 
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in 6-8th	quarters.	The	transmission	to	output	is	statistically	significant	in	9	quarters	after	
shock. 

The	 loan	 and	 lending	 rate	 channel	 have	 statistically	 significant	 impact	 on	 both	 of	
inflation	and	output	while	exchange	rate	channel	does	not	have	statistically	significant	
impact	on	the	final	targeted	variables.	Comparing	the	2	effective	channels,	the	impact	
of	 lending	 channel	 on	 inflation	 is	 marginally	 stronger	 than	 of	 lending	 rate	 channel	
while lending rate channel has a slightly stronger impact on output.

Due to the forecast error variance decomposition, contribution of shock from loan and 
lending	rate	to	error	variance	of	inflation	are	almost	27%	and	50%	at	longer	horizon,	
respectively. For output, loan and lending rate shocks account for around 22% and 
38% of error variance, respectively.

Surprisingly	 enough,	 in	 contrast	 with	 several	 studies,	 we	 find	 exchange	 rate	 not	
significant	 on	 price	 and	 output	 in	Mongolia.	 One	 plausible	 explanation	 suggest	 that	
the effect of exchange rate is captured by private loan. This is because the level of 
outstanding loan and exchange rate are highly correlated. And secondly, the causality 
test shows that loan and lending rate causes exchange rate without reverse effect. This 
correlation seems plausible. Pro-cyclical bank lending tends to amplify economic 
boom and bust cycles. Thus during boom periods banks tend to issue more loans, 
adding	to	higher	current	account	deficit	and	depreciation	in	the	medium	term.	Impulse	
response function shows exchange rate depreciation from 5th quarter after lending 
shock lasting for long horizon while response of exchange rate to lending shock is not 
significant.

Overall,	 impulse	response	analysis	finds	bank	lending	as	 the	most	effective	monetary	
policy	channel	in	Mongolia.	Bank	lending	to	non-financial	firms	can	affect	output	and	
price;	 conceptually,	 it	 is	 supposed	 to	 transmit	 through	 changes	 in	 firms’	 investment	
and households’ consumption expenditure. In Mongolia, bank lending to household for 
consumption purposes accounts for a quarter of total outstanding of the bank lending17. 
According to impulse analysis, supply of bank lending immediately leads to decline in 
offered lending rate; also, it leads to depreciation of domestic currency, starting from 
5th quarter till 13th quarter. Then, offered lending rate affects price and output which 
is consistent with theoretical concepts, whereas the effect of exchange rate shock on 
other	variables	within	the	VAR	system	is	not	statistically	significant.	Following	softer	
credit condition, higher output leads to increase in loan demand at the later stage and it 
is	seen	from	statistically	significant	impulse	response	of	bank	loan	to	shock	of	output.	
Also, greater output affects depreciation of the domestic currency in the medium term. 
It	seems	that	supply	of	bank	lending	driven	usually	by	fiscal	deficit,	capital	inflow	and/
or favorable condition of terms of trade (with resulting higher liquidity in banking 

17 This consumption loan is determined as a loan that is issued to household, not including mortgage and SME loan. 
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rate, loan and lending rate (l_pc_sa, l_y_sa, l_e_sa, l_l_sa, lr_avg_sa). Moreover, in 
order to account for structural shifts and other externalities, we used dummies for the 
GFC, Quantitative easing program by the Central bank, credit crunch during GFC, 
introduction	 of	 symmetric	 corridor	 for	 interbank	 market	 rate,	 export	 prices,	 fiscal	
dominance and gasoline prices (dum_gfc, dum_qe, dum_crunch, dum_cor, l_xpi_sa, 
fis_sa,	l_fuel_sa).	16
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One unit of lending rate shock. Transmission of lending rate to inflation is strongest within 4-
6 quarters of the shock and in first 6 quarters statistically significant. For the response of 
output, it is theoretically consistent and its magnitude is significant between 4th and 5th 
quarter of the shock. 

One unit of loan. The lending to private sector from banks has a positive impact on inflation 
and output with the delay of number of quarters. The response of inflation is statistically 
significant 10 quarters after the shock and the strongest impact is observed in 6-8th quarters. 
The transmission to output is statistically significant in 9 quarters after shock.  

The loan and lending rate channel have statistically significant impact on both of inflation 
and output while exchange rate channel does not have statistically significant impact on the 
final targeted variables. Comparing the 2 effective channels, the impact of lending channel 
on inflation is marginally stronger than of lending rate channel while lending rate channel has 
a slightly stronger impact on output. 

One unit of lending rate shock. Transmission	of	 lending	 rate	 to	 inflation	 is	 strongest	
within	 4-6	 quarters	 of	 the	 shock	 and	 in	 first	 6	 quarters	 statistically	 significant.	 For	
the	 response	 of	 output,	 it	 is	 theoretically	 consistent	 and	 its	 magnitude	 is	 significant	
between 4th and 5th quarter of the shock.

One unit of loan. The lending to private sector from banks has a positive impact on 
inflation	and	output	with	the	delay	of	number	of	quarters.	The	response	of	inflation	is	
statistically	significant	10	quarters	after	the	shock	and	the	strongest	impact	is	observed	
16 See estimation output in Appendix C
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in 6-8th	quarters.	The	transmission	to	output	is	statistically	significant	in	9	quarters	after	
shock. 

The	 loan	 and	 lending	 rate	 channel	 have	 statistically	 significant	 impact	 on	 both	 of	
inflation	and	output	while	exchange	rate	channel	does	not	have	statistically	significant	
impact	on	the	final	targeted	variables.	Comparing	the	2	effective	channels,	the	impact	
of	 lending	 channel	 on	 inflation	 is	 marginally	 stronger	 than	 of	 lending	 rate	 channel	
while lending rate channel has a slightly stronger impact on output.

Due to the forecast error variance decomposition, contribution of shock from loan and 
lending	rate	to	error	variance	of	inflation	are	almost	27%	and	50%	at	longer	horizon,	
respectively. For output, loan and lending rate shocks account for around 22% and 
38% of error variance, respectively.

Surprisingly	 enough,	 in	 contrast	 with	 several	 studies,	 we	 find	 exchange	 rate	 not	
significant	 on	 price	 and	 output	 in	Mongolia.	 One	 plausible	 explanation	 suggest	 that	
the effect of exchange rate is captured by private loan. This is because the level of 
outstanding loan and exchange rate are highly correlated. And secondly, the causality 
test shows that loan and lending rate causes exchange rate without reverse effect. This 
correlation seems plausible. Pro-cyclical bank lending tends to amplify economic 
boom and bust cycles. Thus during boom periods banks tend to issue more loans, 
adding	to	higher	current	account	deficit	and	depreciation	in	the	medium	term.	Impulse	
response function shows exchange rate depreciation from 5th quarter after lending 
shock lasting for long horizon while response of exchange rate to lending shock is not 
significant.

Overall,	 impulse	response	analysis	finds	bank	lending	as	 the	most	effective	monetary	
policy	channel	in	Mongolia.	Bank	lending	to	non-financial	firms	can	affect	output	and	
price;	 conceptually,	 it	 is	 supposed	 to	 transmit	 through	 changes	 in	 firms’	 investment	
and households’ consumption expenditure. In Mongolia, bank lending to household for 
consumption purposes accounts for a quarter of total outstanding of the bank lending17. 
According to impulse analysis, supply of bank lending immediately leads to decline in 
offered lending rate; also, it leads to depreciation of domestic currency, starting from 
5th quarter till 13th quarter. Then, offered lending rate affects price and output which 
is consistent with theoretical concepts, whereas the effect of exchange rate shock on 
other	variables	within	the	VAR	system	is	not	statistically	significant.	Following	softer	
credit condition, higher output leads to increase in loan demand at the later stage and it 
is	seen	from	statistically	significant	impulse	response	of	bank	loan	to	shock	of	output.	
Also, greater output affects depreciation of the domestic currency in the medium term. 
It	seems	that	supply	of	bank	lending	driven	usually	by	fiscal	deficit,	capital	inflow	and/
or favorable condition of terms of trade (with resulting higher liquidity in banking 

17 This consumption loan is determined as a loan that is issued to household, not including mortgage and SME loan. 
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6. CONCLUSION AND POLICY IMPLICATIONS

This paper aims to draw a general picture of channels of monetary policy shock 
to	 inflation	 and	 output.	 However,	 our	 conclusion	 is	 limited	 by	 our	 belief	 that	 there	
is	 no	 misspecification	 problem	 in	 our	 statistical	 model.	 Macroeconomic	 variables	
are	 closely	 related	 and	 affect	 each	 other	 through	 sophisticated	 unidentified	 system.	
Hence, it is not easy to pinpoint the true data generation process of macroeconomic 
variables.	Therefore,	it	is	important	to	bear	in	mind	that	there	is	still	a	misspecification	
problem; though there are several statistical methods i.e., VAR which are proposed and 
extensively applied in empirical research to identify true DGP.

Instead of a structural model that could have incorporated the behavioral relationships 
of	 agents,	 VAR	 and	 OLS	 techniques	 are	 applied	 with	 three-steps.	 In	 the	 first	 step,	
using VAR estimation we isolated the unexpected/structural shock of monetary policy 
controlling	two	main	considerable	variables	for	central	bank,	output	and	inflation.	The	
shock was within the bound of one standard deviation in the most of estimation period. 
In the second step, estimation to identify the impact of unexpected monetary policy 
shock to intermediate target variables shows that the shock are transmitted to bank 
loan,	 lending	 rate	 and	 exchange	 rate,	 significantly.	 Lending	 rate	 responds	 to	 shock	
in 1st and 2nd quarter after the shock while amount of loan reacts to shock in 1st and 
2nd quarter, too. In contrast, the response of exchange rate is within the quarter of the 
shock	but	 it	 is	 only	 significant	 at	 10%.	 In	 the	 following	 stage,	 due	 to	 the	 estimation	
result of VAR model, lending rate and bank credit to private sector can affect both 
inflation	 and	 output	 with	 a	 delay	 of	 3	 and	 5	 quarters,	 respectively.	 In	 case	 of	 the	
exogenous	 variables,	 export	 price	 leads	 to	 exchange	 rate	 appreciation	whereas	 fiscal	
deficit	 leads	 to	 depreciation.	 Furthermore,	 gasoline	 price	 was	 helpful	 to	 solve	 the	
problem of “price puzzle”.

As	mentioned	above,	the	effect	of	exchange	rate	on	inflation	and	output	are	statistically	
insignificant.	 Unfortunately,	 we	 cannot	 find	 solid	 argument	 to	 defend	 our	 result;	
however, one plausible explanation might be that the effect of exchange rate is 
captured by private loan. This is supported by uni-directional granger cause of lending 
rate	 for	 exchange	 rate	 and	 significant	 impulse	 response	 of	 exchange	 rate	 to	 lending	
shock. Although it seems that lending activity leads to exchange rate volatility, this 
hypothesis needs to be substantiated with further research.

In any case, this study shows that bank lending channel is relatively stronger in case of 
Mongolian economy and impact of exchange rate channel is somewhat overshadowed 
by both endogenous and exogenous variables. Hence our study suggests that monetary 
policy	aiming	at	 inflation	and	output	 should	 focus	more	on	 the	bank	 lending	activity	
while making monetary policy decisions. 
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system)	boosts	 the	economy	and	exerts	pressure	on	inflation	during	the	boom	period.	
Then,	 it	 drives	 the	 economy	 to	overheating	 and	higher	 current	 account	deficit	which	
make exchange rate to depreciate. 

It may be necessary to note that all variables except for lending rate in VAR system 
are unit root in level and they are I(1). This implies that impulse response of some 
variables to some shocks takes long periods to converge after the shock. For instance, 
the impulse responses of price to lending rate and loan outstanding are still different 
from zero even after 40 quarters. However, the stability of the estimated model was 
proved by roots of the AR characteristic. Polynomial and the null hypothesis of 
multivariate normality of VAR residual are not rejected by normality test. Also, LM 
test did not reject the null hypothesis of no serial correlation of VAR residual.

Figure 5 reveals the contribution of three intermediate target variables shocks to 
the variance of the forecast error of price and output. The forecast error variance 
decomposition of two target variables provides the total proportion of their forecast 
errors attributed to their own and other variables’ innovations. Due to the result of 
forecast error variance decomposition, loan and lending rate shocks have the dominant 
sources of variation in the forecast errors of both price and output whereas their 
own innovations explain, respectively only 21 percent of the price variation and 28 
percent of the output variations in 40th quarter though they start from 85 percent and 
90 percent, respectively. On the contrary, lending rate shock starting from 9.8 percent 
of the price variation in second quarter converges to 49.8 percent in 40th quarter. In 
addition, the proportion of lending rate shock in output variation increases from 1 
percent in 2nd quarter to 38.2 percent in 40th quarter.

Figure 5: Forecast error variance decomposition.
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6. CONCLUSION AND POLICY IMPLICATIONS

This paper aims to draw a general picture of channels of monetary policy shock 
to	 inflation	 and	 output.	 However,	 our	 conclusion	 is	 limited	 by	 our	 belief	 that	 there	
is	 no	 misspecification	 problem	 in	 our	 statistical	 model.	 Macroeconomic	 variables	
are	 closely	 related	 and	 affect	 each	 other	 through	 sophisticated	 unidentified	 system.	
Hence, it is not easy to pinpoint the true data generation process of macroeconomic 
variables.	Therefore,	it	is	important	to	bear	in	mind	that	there	is	still	a	misspecification	
problem; though there are several statistical methods i.e., VAR which are proposed and 
extensively applied in empirical research to identify true DGP.

Instead of a structural model that could have incorporated the behavioral relationships 
of	 agents,	 VAR	 and	 OLS	 techniques	 are	 applied	 with	 three-steps.	 In	 the	 first	 step,	
using VAR estimation we isolated the unexpected/structural shock of monetary policy 
controlling	two	main	considerable	variables	for	central	bank,	output	and	inflation.	The	
shock was within the bound of one standard deviation in the most of estimation period. 
In the second step, estimation to identify the impact of unexpected monetary policy 
shock to intermediate target variables shows that the shock are transmitted to bank 
loan,	 lending	 rate	 and	 exchange	 rate,	 significantly.	 Lending	 rate	 responds	 to	 shock	
in 1st and 2nd quarter after the shock while amount of loan reacts to shock in 1st and 
2nd quarter, too. In contrast, the response of exchange rate is within the quarter of the 
shock	but	 it	 is	 only	 significant	 at	 10%.	 In	 the	 following	 stage,	 due	 to	 the	 estimation	
result of VAR model, lending rate and bank credit to private sector can affect both 
inflation	 and	 output	 with	 a	 delay	 of	 3	 and	 5	 quarters,	 respectively.	 In	 case	 of	 the	
exogenous	 variables,	 export	 price	 leads	 to	 exchange	 rate	 appreciation	whereas	 fiscal	
deficit	 leads	 to	 depreciation.	 Furthermore,	 gasoline	 price	 was	 helpful	 to	 solve	 the	
problem of “price puzzle”.

As	mentioned	above,	the	effect	of	exchange	rate	on	inflation	and	output	are	statistically	
insignificant.	 Unfortunately,	 we	 cannot	 find	 solid	 argument	 to	 defend	 our	 result;	
however, one plausible explanation might be that the effect of exchange rate is 
captured by private loan. This is supported by uni-directional granger cause of lending 
rate	 for	 exchange	 rate	 and	 significant	 impulse	 response	 of	 exchange	 rate	 to	 lending	
shock. Although it seems that lending activity leads to exchange rate volatility, this 
hypothesis needs to be substantiated with further research.

In any case, this study shows that bank lending channel is relatively stronger in case of 
Mongolian economy and impact of exchange rate channel is somewhat overshadowed 
by both endogenous and exogenous variables. Hence our study suggests that monetary 
policy	aiming	at	 inflation	and	output	 should	 focus	more	on	 the	bank	 lending	activity	
while making monetary policy decisions. 
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Appendix B1

Dependent Variable: LR_AVG_SA
Method: Least Squares
Date: 07/08/15 Time: 16:38
Sample (adjusted): 2006Q3 2015Q1
Included observations: 35 after adjustments
Convergence achieved after 6 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.184010 0.012327 14.92781 0.0000
RESID03 0.034157 0.115357 0.296095 0.7702

RESID03(-1) 0.391938 0.149964 2.613550 0.0166
RESID03(-2) 0.438499 0.159488 2.749421 0.0124
RESID03(-3) 0.294352 0.152321 1.932439 0.0676
RESID03(-4) 0.223052 0.145408 1.533966 0.1407
RESID03(-5) 0.216986 0.129958 1.669655 0.1106
RESID03(-6) 0.101719 0.133607 0.761329 0.4553
RESID03(-7) 0.242703 0.143293 1.693748 0.1058
RESID03(-8) 0.127575 0.144461 0.883110 0.3877
RESID03(-9) 0.222119 0.126557 1.755097 0.0946

RESID03(-10) 0.042604 0.117839 0.361542 0.7215
RESID03(-11) 0.049755 0.104148 0.477730 0.6380
RESID03(-12) -0.145784 0.081200 -1.795362 0.0877

AR(1) 0.877639 0.050496 17.38042 0.0000

R-squared 0.948113     Mean dependent var 0.199219
Adjusted R-squared 0.911791     S.D. dependent var 0.023787
S.E. of regression 0.007065     Akaike info criterion -6.769892
Sum squared resid 0.000998     Schwarz criterion -6.103314
Log likelihood 133.4731     Hannan-Quinn criter. -6.539789
F-statistic 26.10355     Durbin-Watson stat 2.475533
Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       .88
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Appendix A
 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/08/15 Time: 16:52
 Sample (adjusted): 2003Q2 2015Q1
 Included observations: 48 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

LOG(PC_SA) LOG(Y_SA) IBR_SA

LOG(PC_SA(-1))  1.320507 -0.161801  0.402717
 (0.14504)  (0.53157)  (0.18140)
[9.10475] [-0.30438] [2.22007]

LOG(PC_SA(-2)) -0.383741  0.311550 -0.355000
 (0.13478)  (0.49399)  (0.16858)
[-2.84711] [0.63068] [-2.10588]

LOG(Y_SA(-1))  0.027403  0.344978  0.025980
 (0.07340)  (0.26903)  (0.09181)
[0.37332] [1.28229] [0.28298]

LOG(Y_SA(-2))  0.045128  0.565078 -0.069817
 (0.07171)  (0.26283)  (0.08969)
[0.62931] [2.15000] [-0.77843]

IBR_SA(-1)  0.135889 -0.462021  0.899641
 (0.11769)  (0.43133)  (0.14719)
[1.15467] [-1.07115] [6.11202]

IBR_SA(-2) -0.174450 -0.012198 -0.320512
 (0.11959)  (0.43833)  (0.14958)
[-1.45868] [-0.02783] [-2.14276]

C -0.763071  0.753632  0.465775
 (0.47566)  (1.74336)  (0.59492)
[-1.60422] [0.43229] [0.78292]

 R-squared  0.998117  0.974732  0.676214
 Adj. R-squared  0.997841  0.971034  0.628831
 Sum sq. resids  0.010341  0.138905  0.016176
 S.E. equation  0.015881  0.058206  0.019863
 F-statistic  3621.804  263.5990  14.27115
 Log likelihood  134.5200  72.17486  123.7814
 Akaike AIC -5.313335 -2.715619 -4.865892
 Schwarz SC -5.040451 -2.442736 -4.593009
 Mean dependent  4.434725  14.66168  0.104414
 S.D. dependent  0.341806  0.341998  0.032603

 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.35E-10
 Determinant resid covariance  2.09E-10
 Log likelihood  330.6422
 Akaike information criterion -12.90176
 Schwarz criterion -12.08311
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Appendix B1

Dependent Variable: LR_AVG_SA
Method: Least Squares
Date: 07/08/15 Time: 16:38
Sample (adjusted): 2006Q3 2015Q1
Included observations: 35 after adjustments
Convergence achieved after 6 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/08/15 Time: 16:52
 Sample (adjusted): 2003Q2 2015Q1
 Included observations: 48 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

LOG(PC_SA) LOG(Y_SA) IBR_SA
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 (0.13478)  (0.49399)  (0.16858)
[-2.84711] [0.63068] [-2.10588]
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IBR_SA(-1)  0.135889 -0.462021  0.899641
 (0.11769)  (0.43133)  (0.14719)
[1.15467] [-1.07115] [6.11202]

IBR_SA(-2) -0.174450 -0.012198 -0.320512
 (0.11959)  (0.43833)  (0.14958)
[-1.45868] [-0.02783] [-2.14276]

C -0.763071  0.753632  0.465775
 (0.47566)  (1.74336)  (0.59492)
[-1.60422] [0.43229] [0.78292]

 R-squared  0.998117  0.974732  0.676214
 Adj. R-squared  0.997841  0.971034  0.628831
 Sum sq. resids  0.010341  0.138905  0.016176
 S.E. equation  0.015881  0.058206  0.019863
 F-statistic  3621.804  263.5990  14.27115
 Log likelihood  134.5200  72.17486  123.7814
 Akaike AIC -5.313335 -2.715619 -4.865892
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Appendix B3

Dependent Variable: DLOG(L_E_SA)
Method: Least Squares
Date: 07/08/15 Time: 17:11
Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q1
Included observations: 36 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002647 0.001104 2.398530 0.0254
RESID03 0.170123 0.093913 1.811507 0.0837

RESID03(-1) 0.071040 0.094931 0.748328 0.4622
RESID03(-2) -0.042764 0.094700 -0.451577 0.6560
RESID03(-3) 0.148454 0.102798 1.444127 0.1628
RESID03(-4) 0.045778 0.092022 0.497463 0.6238
RESID03(-5) 0.045813 0.080807 0.566944 0.5765
RESID03(-6) -0.023082 0.080708 -0.285997 0.7776
RESID03(-7) 0.033190 0.078653 0.421980 0.6771
RESID03(-8) -0.070955 0.074653 -0.950464 0.3522
RESID03(-9) 0.023513 0.068802 0.341752 0.7358
RESID03(-10) 0.008736 0.067409 0.129600 0.8981
RESID03(-11) 0.050323 0.072290 0.696120 0.4936
RESID03(-12) 0.018189 0.065114 0.279346 0.7826

R-squared 0.371224     Mean dependent var 0.001858
Adjusted R-squared -0.000326     S.D. dependent var 0.005855
S.E. of regression 0.005856     Akaike info criterion -7.157496
Sum squared resid 0.000754     Schwarz criterion -6.541683
Log likelihood 142.8349     Hannan-Quinn criter. -6.942561
F-statistic 0.999124     Durbin-Watson stat 1.480832
Prob(F-statistic) 0.483644
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Dependent Variable: DLOG(L_L_SA)
Method: Least Squares
Date: 07/08/15 Time: 16:35
Sample (adjusted): 2006Q3 2015Q1
Included observations: 35 after adjustments
Convergence achieved after 5 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.003946 0.001291 3.057012 0.0062
RESID03 -0.072073 0.039058 -1.845260 0.0799

RESID03(-1) -0.135066 0.046613 -2.897604 0.0089
RESID03(-2) -0.099160 0.047702 -2.078736 0.0507
RESID03(-3) 0.012209 0.047925 0.254745 0.8015
RESID03(-4) 4.00E-05 0.045927 0.000870 0.9993
RESID03(-5) -0.007995 0.037501 -0.213205 0.8333
RESID03(-6) -0.038971 0.037143 -1.049203 0.3066
RESID03(-7) -0.059147 0.037735 -1.567410 0.1327
RESID03(-8) -0.022721 0.038199 -0.594799 0.5586
RESID03(-9) -0.021729 0.034475 -0.630291 0.5356
RESID03(-10) -0.013423 0.033779 -0.397381 0.6953
RESID03(-11) -0.009963 0.032740 -0.304300 0.7640
RESID03(-12) 0.029091 0.027566 1.055316 0.3039

AR(1) 0.660289 0.177177 3.726720 0.0013

R-squared 0.721733     Mean dependent var 0.004735
Adjusted R-squared 0.526946     S.D. dependent var 0.003531
S.E. of regression 0.002429     Akaike info criterion -8.905497
Sum squared resid 0.000118     Schwarz criterion -8.238919
Log likelihood 170.8462     Hannan-Quinn criter. -8.675394
F-statistic 3.705245     Durbin-Watson stat 2.227561
Prob(F-statistic) 0.003933

Inverted AR Roots       .66
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Appendix B3

Dependent Variable: DLOG(L_E_SA)
Method: Least Squares
Date: 07/08/15 Time: 17:11
Sample (adjusted): 2006Q2 2015Q1
Included observations: 36 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002647 0.001104 2.398530 0.0254
RESID03 0.170123 0.093913 1.811507 0.0837

RESID03(-1) 0.071040 0.094931 0.748328 0.4622
RESID03(-2) -0.042764 0.094700 -0.451577 0.6560
RESID03(-3) 0.148454 0.102798 1.444127 0.1628
RESID03(-4) 0.045778 0.092022 0.497463 0.6238
RESID03(-5) 0.045813 0.080807 0.566944 0.5765
RESID03(-6) -0.023082 0.080708 -0.285997 0.7776
RESID03(-7) 0.033190 0.078653 0.421980 0.6771
RESID03(-8) -0.070955 0.074653 -0.950464 0.3522
RESID03(-9) 0.023513 0.068802 0.341752 0.7358
RESID03(-10) 0.008736 0.067409 0.129600 0.8981
RESID03(-11) 0.050323 0.072290 0.696120 0.4936
RESID03(-12) 0.018189 0.065114 0.279346 0.7826

R-squared 0.371224     Mean dependent var 0.001858
Adjusted R-squared -0.000326     S.D. dependent var 0.005855
S.E. of regression 0.005856     Akaike info criterion -7.157496
Sum squared resid 0.000754     Schwarz criterion -6.541683
Log likelihood 142.8349     Hannan-Quinn criter. -6.942561
F-statistic 0.999124     Durbin-Watson stat 1.480832
Prob(F-statistic) 0.483644
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L_XPI_SA -0.053344  0.020742 -0.119513  0.120001 -0.025876
 (0.02910)  (0.05893)  (0.03989)  (0.05805)  (0.01945)
[-1.83316] [ 0.35199] [-2.99589] [ 2.06713] [-1.33017]

FIS_SA  0.020928 -0.085079  0.055543  0.002827  0.018315
 (0.01672)  (0.03387)  (0.02293)  (0.03336)  (0.01118)
[ 1.25146] [-2.51225] [ 2.42274] [ 0.08475] [ 1.63834]

L_FUEL_SA  0.092916 -0.121452 -0.069053 -0.022195  0.014524
 (0.04454)  (0.09019)  (0.06105)  (0.08885)  (0.02977)
[ 2.08633] [-1.34665] [-1.13102] [-0.24982] [ 0.48785]

 R-squared  0.998682  0.994076  0.986131  0.999511  0.976874
 Adj. R-squared  0.998255  0.992154  0.981633  0.999352  0.969374
 Sum sq. resids  0.007933  0.032532  0.014909  0.031571  0.003545
 S.E. equation  0.014642  0.029652  0.020073  0.029211  0.009788
 F-statistic  2337.009  517.3727  219.2412  6302.231  130.2439
 Log likelihood  147.7723  112.4916  131.9989  113.2413  167.9085
 Akaike AIC -5.390890 -3.979666 -4.759958 -4.009652 -6.196339
 Schwarz SC -4.893764 -3.482540 -4.262832 -3.512526 -5.699213
 Mean dependent  4.413718  14.63203  7.178883  14.61842  0.232468
 S.D. dependent  0.350528  0.334766  0.148117  1.147867  0.055933

 Determinant resid covariance (dof 
adj.)  3.35E-18
 Determinant resid covariance  7.44E-19
 Log likelihood  688.8130
 Akaike information criterion -24.95252
 Schwarz criterion -22.46689
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 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/20/15 Time: 14:35
 Sample (adjusted): 2002Q4 2015Q1
 Included observations: 50 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

L_PC_SA L_Y_SA L_E_SA L_L_SA LR_AVG_SA

L_PC_SA(-1)  0.848120  0.475184  0.009550 -0.141739 -0.003815
 (0.05697)  (0.11537)  (0.07810)  (0.11366)  (0.03809)
[ 14.8867] [ 4.11870] [ 0.12228] [-1.24709] [-0.10017]

L_Y_SA(-1)  0.019294  0.181730  0.076357  0.509650 -0.066073
 (0.09120)  (0.18469)  (0.12503)  (0.18194)  (0.06097)
[ 0.21156] [ 0.98397] [ 0.61072] [ 2.80116] [-1.08373]

L_E_SA(-1)  0.096216 -0.185138  0.558591 -0.102563  0.022103
 (0.06051)  (0.12253)  (0.08295)  (0.12071)  (0.04045)
[ 1.59012] [-1.51090] [ 6.73399] [-0.84965] [ 0.54643]

L_L_SA(-1) -0.013888  0.112420  0.143444  0.808284  0.006119
 (0.03426)  (0.06938)  (0.04696)  (0.06834)  (0.02290)
[-0.40540] [ 1.62046] [ 3.05431] [ 11.8268] [ 0.26717]

LR_AVG_SA(-1) -0.800088 -0.411300  0.559355 -0.286409  0.627175
 (0.29346)  (0.59428)  (0.40230)  (0.58543)  (0.19618)
[-2.72642] [-0.69210] [ 1.39039] [-0.48923] [ 3.19701]

C -0.097040  10.21006  0.561825 -3.578879  0.843702
 (1.09320)  (2.21382)  (1.49866)  (2.18087)  (0.73080)
[-0.08877] [ 4.61197] [ 0.37488] [-1.64103] [ 1.15449]

DUM_GFC -0.003836 -0.036456  0.109054  0.034366  0.014781
 (0.01886)  (0.03819)  (0.02585)  (0.03762)  (0.01261)
[-0.20338] [-0.95459] [ 4.21823] [ 0.91346] [ 1.17246]

DUM_QE  0.014455  0.027106  0.029129  0.082687  0.000284
 (0.01342)  (0.02717)  (0.01839)  (0.02676)  (0.00897)
[ 1.07747] [ 0.99774] [ 1.58389] [ 3.08963] [ 0.03162]

DUM_CRUNCH -0.022157 -0.055991 -0.074066 -0.028092 -0.022926
 (0.01939)  (0.03927)  (0.02659)  (0.03869)  (0.01296)
[-1.14253] [-1.42568] [-2.78586] [-0.72610] [-1.76839]

DUM_COR -0.000149  0.043146 -0.067419 -0.004599  0.012830
 (0.01456)  (0.02949)  (0.01996)  (0.02905)  (0.00974)
[-0.01021] [ 1.46304] [-3.37703] [-0.15832] [ 1.31792]
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 (0.02910)  (0.05893)  (0.03989)  (0.05805)  (0.01945)
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FIS_SA  0.020928 -0.085079  0.055543  0.002827  0.018315
 (0.01672)  (0.03387)  (0.02293)  (0.03336)  (0.01118)
[ 1.25146] [-2.51225] [ 2.42274] [ 0.08475] [ 1.63834]

L_FUEL_SA  0.092916 -0.121452 -0.069053 -0.022195  0.014524
 (0.04454)  (0.09019)  (0.06105)  (0.08885)  (0.02977)
[ 2.08633] [-1.34665] [-1.13102] [-0.24982] [ 0.48785]

 R-squared  0.998682  0.994076  0.986131  0.999511  0.976874
 Adj. R-squared  0.998255  0.992154  0.981633  0.999352  0.969374
 Sum sq. resids  0.007933  0.032532  0.014909  0.031571  0.003545
 S.E. equation  0.014642  0.029652  0.020073  0.029211  0.009788
 F-statistic  2337.009  517.3727  219.2412  6302.231  130.2439
 Log likelihood  147.7723  112.4916  131.9989  113.2413  167.9085
 Akaike AIC -5.390890 -3.979666 -4.759958 -4.009652 -6.196339
 Schwarz SC -4.893764 -3.482540 -4.262832 -3.512526 -5.699213
 Mean dependent  4.413718  14.63203  7.178883  14.61842  0.232468
 S.D. dependent  0.350528  0.334766  0.148117  1.147867  0.055933

 Determinant resid covariance (dof 
adj.)  3.35E-18
 Determinant resid covariance  7.44E-19
 Log likelihood  688.8130
 Akaike information criterion -24.95252
 Schwarz criterion -22.46689

MONETARy POLICy TRANSMISSION IN MONGOLIA
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VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 07/20/15 Time: 17:18
Sample: 2000Q1 2015Q1
Included observations: 50

Component Skewness Chi-sq df Prob.

1  0.193766  0.312878 1  0.5759
2  0.616760  3.169940 1  0.0750
3 -0.154730  0.199510 1  0.6551
4  0.386383  1.244101 1  0.2647
5 -0.196970  0.323310 1  0.5696

Joint  5.249740 5  0.3862

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1  4.352064  3.808496 1  0.0510
2  3.096835  0.019535 1  0.8888
3  3.892092  1.657974 1  0.1979
4  3.454586  0.430517 1  0.5117
5  3.615986  0.790498 1  0.3739

Joint  6.707021 5  0.2434

Component Jarque-Bera df Prob.

1  4.121374 2  0.1274
2  3.189475 2  0.2030
3  1.857484 2  0.3951
4  1.674618 2  0.4329
5  1.113808 2  0.5730

Joint  11.95676 10  0.2880
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VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: L_PC_SA L_Y_SA L_E_SA L_L_SA LR_AVG_
SA 
Exogenous variables: C DUM_GFC DUM_QE DUM_CRUNCH DUM_COR L_XPI_
SA FIS_SA L_FUEL_SA 
Date: 07/20/15 Time: 17:17
Sample: 2000Q1 2015Q1
Included observations: 50

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  475.8255 NA  1.87e-14 -17.43302 -15.90340 -16.85053
1  688.8130   315.2214*  1.07e-17 -24.95252  -22.46689*  -24.00598*
2  717.4125  36.60738   1.03e-17* -25.09650 -21.65486 -23.78590
3  743.5867  28.26818  1.20e-17 -25.14347 -20.74582 -23.46882
4  779.0982  31.25006  1.13e-17  -25.56393* -20.21026 -23.52522

 * 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

 
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h
Date: 07/20/15 Time: 17:18
Sample: 2000Q1 2015Q1
Included observations: 50

Lags LM-Stat Prob

1  36.60151  0.0630
2  25.07039  0.4584
3  32.27192  0.1503
4  24.15526  0.5104
5  27.26085  0.3430
6  26.63047  0.3746
7  22.42188  0.6113
8  29.62460  0.2387

Probs from chi-square with 25 df.
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3  743.5867  28.26818  1.20e-17 -25.14347 -20.74582 -23.46882 
4  779.0982  31.25006  1.13e-17  -25.56393* -20.21026 -23.52522 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    
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 FPE: Final prediction error     
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VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 07/20/15 Time: 17:18
Sample: 2000Q1 2015Q1
Included observations: 50

Component Skewness Chi-sq df Prob.

1  0.193766  0.312878 1  0.5759
2  0.616760  3.169940 1  0.0750
3 -0.154730  0.199510 1  0.6551
4  0.386383  1.244101 1  0.2647
5 -0.196970  0.323310 1  0.5696

Joint  5.249740 5  0.3862

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1  4.352064  3.808496 1  0.0510
2  3.096835  0.019535 1  0.8888
3  3.892092  1.657974 1  0.1979
4  3.454586  0.430517 1  0.5117
5  3.615986  0.790498 1  0.3739

Joint  6.707021 5  0.2434

Component Jarque-Bera df Prob.

1  4.121374 2  0.1274
2  3.189475 2  0.2030
3  1.857484 2  0.3951
4  1.674618 2  0.4329
5  1.113808 2  0.5730

Joint  11.95676 10  0.2880
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ХУРААНГУЙ

Монгол Улсын эдийн засагт гадаад худалдаа чухал үүрэгтэй бөгөөд гадаад 
худалдааны уул уурхайн салбараас хараат байдал нэмэгдсээр байгаа учраас 
дотоодод үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл, бүс нутгийн 
хэмжээнд өрсөлдөх чадвар, харьцангуй давуу тал, тухайн салбарт тулгамдаж 
буй бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор энэхүү 
судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. Гадаад худалдааны Херфиндал-Хиршманы 
индексээр Монгол Улсын экспорт цөөн төрлийн бүтээгдэхүүн, орноос хамаарал 
өндөртэй, харин импортын хувьд харьцангуй төрөлжсөн болох нь харагдсан. 
Түүнчлэн 2001-2013 оны хоорондох тоон мэдээлэлд суурилсан харьцангуй давуу 
талын шинжилгээний үр дүнд Монгол Улс уул уурхайн бус салбарт голчлон мал 
аж ахуйн бүтээгдэхүүнээр гадаад худалдаанд харьцангуй давуу талтай байна. Тэр 
дундаа ноос, ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүн экспортын орлогоороо тэргүүлэх 
байр суурьтай байна. Уул уурхайн бус эдгээр бүтээгдэхүүний зах зээлийн 
судалгааны үр дүнд тус салбарт мэргэжлийн боловсон хүчний хомсдол, түүхий 
эд бэлтгэлийн доголдол, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн оновчтой логистикийн 
сүлжээ байхгүй зэргээс шалтгаалан эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид бүрэн 
хүчин чадалдаа хүрч ажиллаж чадахгүй, борлуулалтын орлого дорвитой 
нэмэгдэхгүй байна. Тиймээс ноос, ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүний дэлхийн 
зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулахын тулд (i) 
анхан шат буюу түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог сайжруулах, (ii) эцсийн болон 
завсрын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч боловсруулах үйлдвэрүүдийн технологийг 
сайжруулах, (iii) үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлд таниулан 
сурталчлахад дэмжлэг үзүүлэх, (iv) эдгээрт чиглэсэн тогтвортой санхүүжилтийн 
орчинг бий болгох шаардлагатай нь харагдлаа.

Эдийн засгийн бүтээлийн ангилал: Түлхүүр үгс:

F13, O13, Q17 гадаад худалдааны төвлөрөл, худалдааны 
харьцангуй давуу тал, хөдөө аж ахуй 
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МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ
БҮТЦИЙГ ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖУУД

Боловсруулсан: ВЭЗГ-ын ТТССХ-ийн эдийн засагч Б.Цэнгүүнжав1 
ВЭЗГ-ын ТТССХ-ийн эдийн засагч Б.Мөнхзул

2015 оны 3 дугаар сар

1 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн судлаачдын хувийн байр суурийг 
илэрхийлнэ. Судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа бид таатай байх 
болно. Мөн судалгааны ажилд хамтран ажилласан Аж үйлдвэрийн яамны ХҮБЗГ-ын мэргэжилтнүүдэд 
талархал илэрхийлье.
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МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ
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1 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн судлаачдын хувийн байр суурийг 
илэрхийлнэ. Судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа бид таатай байх 
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МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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багтаамж, цаашид тус салбарын хүрч болох экспортын потенциал хэмжээг 
тодорхойлов. Улмаар судалгаагаар тодорхойлсон салбаруудын хэрэгцээ 
шаардлагад нийцтэйгээр төрөөс хэрэгжүүлэх бодлого, авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг тодорхойлох дэд зорилтууд дэвшүүлэн тус ажлыг гүйцэтгэлээ.

1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРААТ БАЙДАЛ, ТӨВЛӨРӨЛ

Монгол Улсын эдийн засаг хэрэглээний шинж чанар давамгайлсан, боловсруулах 
үйлдвэрлэл сул хөгжсөн буюу сүүлийн 5 жилд ДНБ-ий ердөө 6%-ийг эзэлж 
байна. Улмаар уул уурхайн салбарын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх шууд нөлөө 
нэмэгдсээр байна.

Дүрслэл 1. Уул уурхайн ба Уул уурхайн бус ДНБий өсөлт

 

 

4 
 

 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                Монгол Улсын гадаад худалдааны бүтцийг төрөлжүүлэх боломжууд [2015/03] 

1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРААТ БАЙДАЛ, ТӨВЛӨРӨЛ 

Монгол Улсын эдийн засаг хэрэглээний шинж чанар давамгайлсан, боловсруулах үйлдвэрлэл сул 
хөгжсөн буюу сүүлийн 5 жилд ДНБ-ий ердөө 6%-ийг эзэлж байна. Улмаар уул уурхайн салбарын 
эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх шууд нөлөө нэмэгдсээр байна. 

ДҮРСЛЭЛ 1. 
УУЛ УУРХАЙН БА УУЛ УУРХАЙН БУС ДНБ-ИЙ ӨСӨЛТ 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

Импортын хэмжээ дотоодын үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад өндөр буюу 2000-2014 оны хооронд 
дунджаар Монгол Улсад жилийн турш үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний 66% (бараа, үйлчилгээний 
импорт/ДНБ)-ийг бүрдүүлж байна. Энэ нь дотоодод үйлдвэрлэл сул хөгжсөн, ихэнх бараа, үйлчилгээг 
гаднаас авдаг болохыг илэрхийлнэ. 

 Импортоос хараат байдлын харьцаа 1.1.

Импортоос хараат байдлын харьцаа (import dependency ratio) нь тухайн улс импортоор хэр хамааралтай 
болохыг харуулах ба  -ээс  -ийн хооронд утга авна. Тус харьцааны утга  -тэй ойрхон байх тусам 
импортоос хараат болохыг илтгэнэ. 

     
      (1) 

Энд: 

     ~ импортоос хараат байдлын харьцаа; 

   ~ бараа, үйлчилгээний импорт; 

   ~ бараа, үйлчилгээний экспорт; 

   ~ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ). 

Монгол Улсын хувьд уул уурхайн томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, бүтээн байгуулалт 
эхэлснээр хөрөнгө оруулалтын импорт 2011 онд эрс нэмэгдэж импортоос хараат байдлын харьцаа 
өссөн. 
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Эх ñурвалж: Үíäýñíий Сòаòиñòикийí Õороо

Импортын хэмжээ дотоодын үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад өндөр буюу 2000-
2014 оны хооронд дунджаар Монгол Улсад жилийн турш үйлдвэрлэж буй 
бүтээгдэхүүний 66% (бараа, үйлчилгээний импорт/ДНБ)-ийг бүрдүүлж байна. 
Энэ нь дотоодод үйлдвэрлэл сул хөгжсөн, ихэнх бараа, үйлчилгээг гаднаас авдаг 
болохыг илэрхийлнэ.

1.1. Импорòооñ харааò байäлыí харьцаа

Импортоос хараат байдлын харьцаа (import dependency ratio) нь тухайн улс 
импортоос хэр хамааралтай болохыг харуулах ба 0-ээс 1-ийн хооронд утга авна. 
Тус харьцааны утга 1-тэй ойрхон байх тусам импортоос хараат болохыг илтгэнэ.
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Гадаад худалдаа улам бүр нээлттэй болж буй өнөө үед улс орон бүр чөлөөт 
худалдааг эрхэмлэн гадаад худалдаанд оролцох хандлага давамгайлах боллоо. 
Гэвч хөгжиж буй орнуудын хувьд гол төлөв нэмүү өртөг бага шингэсэн, 
анхдагч түүхий эд эсвэл завсрын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хандлагатай байна. 
Энэ нь эдгээр орны эдийн засаг дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнээс өндөр 
хамааралтай, хэлбэлзэл өндөртэй болох, эдийн засагт оролцогчдын хүлээлтээ зөв, 
оновчтой удирдах боломжийг хязгаарлах зэрэг эрсдэлийг бий болгодог.

Харин Монгол Улсын хувьд уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай байгаа нь 
эдийн засаг тогтворгүй болох эрсдэл өндөр, гадаад үнээс хэт мэдрэмтгий байх 
үндсэн шалтгаан болж байна. Иймд уул уурхайн бус салбарыг хөгжүүлж, эдийн 
засгийн бүтцийг төрөлжүүлэх боломжийг судалж Монгол Улсад үйлдвэрлэж буй 
бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл, бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар, давуу 
тал, тухайн салбарт тулгамдаж буй бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг 
тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Аливаа улсын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлж, бусад улстай харьцуулахад (i) 
дэлхийн эдийн засгийн форумаас тооцдог өрсөлдөх чадварын нэгдсэн индекс1, 
(ii) гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, (iii) бодит үйлчилж буй ханшийн 
индексийг түгээмэл ашигладаг. Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, бодит 
үйлчилж буй ханшийн индекс зэрэг нь барааны гадаад худалдаанд Монгол 
Улсын үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн үнийн хувьд өрсөлдөх боломж байгаа 
эсэхийг харуулдаг. Дээрх хүчин зүйлсийн өнгөрсөн 3 жилийн дундаж өсөлтөөс 
үзэхэд гадаад худалдааны нөхцөл 4%-иар сайжирсан боловч бодит ханш 4%-
иар чангарснаар Монгол Улсаас экспортлож буй бүтээгдэхүүн гадаад зах зээлд 
үнээр өрсөлдөх чадвар төдийлөн сайжраагүй байна. Өмнөх хоёр үзүүлэлттэй 
харьцуулахад өрсөлдөх чадварын нэгдсэн индекс нь тухайн улсын өрсөлдөх 
чадварыг бүтээмж, дэд бүтэц зэрэг нийт 150 гаруй хүчин зүйлд тулгуурлан 
тооцдогоороо илүү өргөн агуулгатай. Энэхүү үзүүлэлт ч мөн адил сүүлийн 3 
жилийн хугацаанд өөрчлөлт багатай буюу дунджаар 0.2%-иар буурч 2014 оны 
байдлаар 144 улсаас 98-д жагсаж байгаа нь Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар 
сайжрахгүй байгааг илтгэж байна.2

Уг судалгааны ажлын хүрээнд гадаад худалдаанд харьцангуй давуу талтай 
бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж тус бүлгийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар бүс 
нутгийн хэмжээнд, цаашлаад дэлхийн хэмжээнд ямар байгааг тодорхойлох, 
дэлхийн зах зээлд ямар чанарын стандарт шаарддаг, гадаад, дотоод зах зээлийн 

1 Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын нэгдсэн индексийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийг Хавсралт 1-ээс харна уу.
2 2011-2014 оны хооронд Монгол Улс өрсөлдөх чадварын нэгдсэн үзүүлэлтээр 93-107 дугаар байранд 

эрэмбэлэгдсэн байна. Үүнд макро эдийн засгийн орчны үзүүлэлтүүд сайжрахгүй байгаа нь голчлон 
нөлөөлжээ.
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багтаамж, цаашид тус салбарын хүрч болох экспортын потенциал хэмжээг 
тодорхойлов. Улмаар судалгаагаар тодорхойлсон салбаруудын хэрэгцээ 
шаардлагад нийцтэйгээр төрөөс хэрэгжүүлэх бодлого, авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг тодорхойлох дэд зорилтууд дэвшүүлэн тус ажлыг гүйцэтгэлээ.

1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРААТ БАЙДАЛ, ТӨВЛӨРӨЛ

Монгол Улсын эдийн засаг хэрэглээний шинж чанар давамгайлсан, боловсруулах 
үйлдвэрлэл сул хөгжсөн буюу сүүлийн 5 жилд ДНБ-ий ердөө 6%-ийг эзэлж 
байна. Улмаар уул уурхайн салбарын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх шууд нөлөө 
нэмэгдсээр байна.

Дүрслэл 1. Уул уурхайн ба Уул уурхайн бус ДНБий өсөлт
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1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРААТ БАЙДАЛ, ТӨВЛӨРӨЛ 

Монгол Улсын эдийн засаг хэрэглээний шинж чанар давамгайлсан, боловсруулах үйлдвэрлэл сул 
хөгжсөн буюу сүүлийн 5 жилд ДНБ-ий ердөө 6%-ийг эзэлж байна. Улмаар уул уурхайн салбарын 
эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх шууд нөлөө нэмэгдсээр байна. 

ДҮРСЛЭЛ 1. 
УУЛ УУРХАЙН БА УУЛ УУРХАЙН БУС ДНБ-ИЙ ӨСӨЛТ 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

Импортын хэмжээ дотоодын үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад өндөр буюу 2000-2014 оны хооронд 
дунджаар Монгол Улсад жилийн турш үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний 66% (бараа, үйлчилгээний 
импорт/ДНБ)-ийг бүрдүүлж байна. Энэ нь дотоодод үйлдвэрлэл сул хөгжсөн, ихэнх бараа, үйлчилгээг 
гаднаас авдаг болохыг илэрхийлнэ. 

 Импортоос хараат байдлын харьцаа 1.1.

Импортоос хараат байдлын харьцаа (import dependency ratio) нь тухайн улс импортоор хэр хамааралтай 
болохыг харуулах ба  -ээс  -ийн хооронд утга авна. Тус харьцааны утга  -тэй ойрхон байх тусам 
импортоос хараат болохыг илтгэнэ. 

     
      (1) 

Энд: 

     ~ импортоос хараат байдлын харьцаа; 

   ~ бараа, үйлчилгээний импорт; 

   ~ бараа, үйлчилгээний экспорт; 

   ~ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ). 

Монгол Улсын хувьд уул уурхайн томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, бүтээн байгуулалт 
эхэлснээр хөрөнгө оруулалтын импорт 2011 онд эрс нэмэгдэж импортоос хараат байдлын харьцаа 
өссөн. 
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Эх ñурвалж: Үíäýñíий Сòаòиñòикийí Õороо

Импортын хэмжээ дотоодын үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад өндөр буюу 2000-
2014 оны хооронд дунджаар Монгол Улсад жилийн турш үйлдвэрлэж буй 
бүтээгдэхүүний 66% (бараа, үйлчилгээний импорт/ДНБ)-ийг бүрдүүлж байна. 
Энэ нь дотоодод үйлдвэрлэл сул хөгжсөн, ихэнх бараа, үйлчилгээг гаднаас авдаг 
болохыг илэрхийлнэ.

1.1. Импорòооñ харааò байäлыí харьцаа

Импортоос хараат байдлын харьцаа (import dependency ratio) нь тухайн улс 
импортоос хэр хамааралтай болохыг харуулах ба 0-ээс 1-ийн хооронд утга авна. 
Тус харьцааны утга 1-тэй ойрхон байх тусам импортоос хараат болохыг илтгэнэ.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Дүрслэл 3. Монгол Улсын барааны импортын бүтэц
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ДҮРСЛЭЛ 2. 
МОНГОЛ УЛСЫН ИМПОРТООС ХАРААТ БАЙДЛЫН ХАРЬЦАА 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Харин сүүлийн жилүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал буурсантай холбоотойгоор 
хөрөнгө оруулалтын импорт буурч байна. Тухайлбал, 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт барааны 
импортын 40%-ийг хөрөнгө оруулалтын чанартай бараа эзэлж байгаа ба үүний 75%-ийг машин, тоног 
төхөөрөмжийн импорт дангаараа бүрдүүлж байна. 

ДҮРСЛЭЛ 3. 
МОНГОЛ УЛСЫН БАРААНЫ ИМПОРТЫН БҮТЭЦ 

 
Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Энэ нь уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт томоохон байр суурьтай хэвээр байгаагийн 
илрэл бөгөөд 2014 онд уул уурхайн салбар 24%-иар өсч, ДНБ-ий өсөлтийн 63%-ийг бий болгожээ. 

Түүнчлэн экспортын төрөлжилт муу, нэг салбараас хамаарал өндөртэй байх нь эдийн засаг тогтворгүй 
болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Иймд, Монгол Улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг тодорхойлох 
зорилгоор зах зээлийн өрсөлдөөн, төвлөрлийг хэмжихэд өргөн ашиглагддаг Херфиндал-Хиршманы 
индексийг экспорт, импортын бараа болон түнш улсуудаар тооцлоо. 
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Эх ñурвалж: Гаалийí Ерөíхий Газар

Энэ нь уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт томоохон байр суурьтай 
хэвээр байгаагийн илрэл бөгөөд 2014 онд уул уурхайн салбар 24%-иар өсч, ДНБ-
ий өсөлтийн 63%-ийг бий болгожээ.

Түүнчлэн экспортын төрөлжилт муу, нэг салбараас хамаарал өндөртэй байх нь 
эдийн засаг тогтворгүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Иймд, Монгол Улсын 
гадаад худалдааны төвлөрлийг тодорхойлох зорилгоор зах зээлийн өрсөлдөөн, 
төвлөрлийг хэмжихэд өргөн ашиглагддаг Херфиндал-Хиршманы индексийг 
экспорт, импортын бараа болон түнш улсуудаар тооцлоо.

1.2 Гаäааä хуäалäааíы òөвлөрөл

Тухайн улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг Херфиндал-Хиршманы индекст 
(HHI) үндэслэн тодорхойлох боломжтой. Уг индексийг зах зээлийн өрсөлдөөнийг 
тодорхойлоход өргөн ашигладаг бөгөөд дараах байдлаар тооцно (Rhoades, 1993).
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 Гадаад худалдааны төвлөрөл 1.2.

Тухайн улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг Херфиндал-Хиршманы индекст (HHI) үндэслэн 
тодорхойлох боломжтой. Уг индексийг зах зээлийн өрсөлдөөнийг тодорхойлоход өргөн ашигладаг 
бөгөөд дараах байдлаар тооцно (Rhoades, 1993). 

     ∑   
 

 

   
 (2) 

   – пүүсийн зах зээлд эзлэх хувь;  

  – нийт пүүсийн тоо.  

Херфиндал-Хиршманы индекс нь    -ээс  -ийн хооронд утга авдаг. 

ХҮСНЭГТ 1. 
ТӨВЛӨРЛИЙН ТҮВШИН 

Индексийн утга Зах зээлийн төрөл 

              Төгс өрсөлдөөнт зах зээл 

                         Төвлөрөлгүй зах зээл 

                          Дунд зэргийн төвлөрөлтэй зах зээл 

               Их төвлөрөлтэй зах зээл 

Индексийн утга бага гарах тусам өрсөлдөөн ихтэй, тухайн зах зээлд ноѐрхогч этгээд бага болохыг 
илтгэнэ. Практикт нормчлогдсон Херфиндал-Хиршманы индексийг түгээмэл ашигладаг. Нормчлоогүй 
Херфиндал-Хиршманы индекс нь    -ээс  -ийн хооронд утга авдаг бол нормчлогдсон индекс нь  -ээс 
 -ийн хооронд утгатай байна. Дараах тэгшитгэлийг ашиглан нормчлогдсон Херфиндал-Хиршманы 
индексийг тооцдог. 

             
      (3) 

Уг индексийг Монгол Улсын экспорт, импортын хувьд гадаад худалдааны түнш орнууд болон барааны 
бүлгээр тооцож дараах үр дүнд хүрлээ. 

Монгол Улсын экспортод үүсээд байсан төвлөрөл 2006 оноос эхлэн улам гүнзгийрсэн байна. 2014 оны 
байдлаар экспортлогч улсаар тооцсон HHI индексийн утга 0.776-тай тэнцүү байна. Энэ нь төвлөрөл их 
зээлийн илэрхийлэх босго утгаас даруй 3.1 дахин өндөр байна. Үүнд Монгол Улсын экспортын гол 
худалдан авагч болох БНХАУ-руу экспортлосон бүтээгдэхүүний хэмжээ нийт экспортын 98.6%-тай 
тэнцүү байсан нь голлох нөлөөг үзүүлсэн. Түүнчлэн бүтээгдэхүүний бүлгээр тооцсон индекс мөн уул 
уурхайн салбарын эрчимжилттэй уялдан өссөн байна. 

 

 

 

[2]

si - пүүсийн зах зээлд эзлэх хувь;
N - нийт пүүсийн тоо.

Херфиндал-Хиршманы индекс нь 1/N-ээс 1-ийн хооронд утга авдаг.
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 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                Монгол Улсын гадаад худалдааны бүтцийг төрөлжүүлэх боломжууд [2015/03] 

1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРААТ БАЙДАЛ, ТӨВЛӨРӨЛ 

Монгол Улсын эдийн засаг хэрэглээний шинж чанар давамгайлсан, боловсруулах үйлдвэрлэл сул 
хөгжсөн буюу сүүлийн 5 жилд ДНБ-ий ердөө 6%-ийг эзэлж байна. Улмаар уул уурхайн салбарын 
эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх шууд нөлөө нэмэгдсээр байна. 

ДҮРСЛЭЛ 1. 
УУЛ УУРХАЙН БА УУЛ УУРХАЙН БУС ДНБ-ИЙ ӨСӨЛТ 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

Импортын хэмжээ дотоодын үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад өндөр буюу 2000-2014 оны хооронд 
дунджаар Монгол Улсад жилийн турш үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний 66% (бараа, үйлчилгээний 
импорт/ДНБ)-ийг бүрдүүлж байна. Энэ нь дотоодод үйлдвэрлэл сул хөгжсөн, ихэнх бараа, үйлчилгээг 
гаднаас авдаг болохыг илэрхийлнэ. 

 Импортоос хараат байдлын харьцаа 1.1.

Импортоос хараат байдлын харьцаа (import dependency ratio) нь тухайн улс импортоор хэр хамааралтай 
болохыг харуулах ба  -ээс  -ийн хооронд утга авна. Тус харьцааны утга  -тэй ойрхон байх тусам 
импортоос хараат болохыг илтгэнэ. 

     
      (1) 

Энд: 

     ~ импортоос хараат байдлын харьцаа; 

   ~ бараа, үйлчилгээний импорт; 

   ~ бараа, үйлчилгээний экспорт; 

   ~ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ). 

Монгол Улсын хувьд уул уурхайн томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, бүтээн байгуулалт 
эхэлснээр хөрөнгө оруулалтын импорт 2011 онд эрс нэмэгдэж импортоос хараат байдлын харьцаа 
өссөн. 
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[1]

Энд:  IDR ~ импортоос хараат байдлын харьцаа;
 M ~ бараа, үйлчилгээний импорт;
 X ~ бараа, үйлчилгээний экспорт;
 Y ~ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ).

Монгол Улсын хувьд уул уурхайн томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт 
хийгдэж, бүтээн байгуулалт эхэлснээр хөрөнгө оруулалтын импорт 2011 онд эрс 
нэмэгдэж импортоос хараат байдлын харьцаа өссөн.

Дүрслэл 2. Монгол Улсын импортоос хараат байдлын харьцаа
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ДҮРСЛЭЛ 2. 
МОНГОЛ УЛСЫН ИМПОРТООС ХАРААТ БАЙДЛЫН ХАРЬЦАА 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Харин сүүлийн жилүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал буурсантай холбоотойгоор 
хөрөнгө оруулалтын импорт буурч байна. Тухайлбал, 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт барааны 
импортын 40%-ийг хөрөнгө оруулалтын чанартай бараа эзэлж байгаа ба үүний 75%-ийг машин, тоног 
төхөөрөмжийн импорт дангаараа бүрдүүлж байна. 

ДҮРСЛЭЛ 3. 
МОНГОЛ УЛСЫН БАРААНЫ ИМПОРТЫН БҮТЭЦ 

 
Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Энэ нь уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт томоохон байр суурьтай хэвээр байгаагийн 
илрэл бөгөөд 2014 онд уул уурхайн салбар 24%-иар өсч, ДНБ-ий өсөлтийн 63%-ийг бий болгожээ. 

Түүнчлэн экспортын төрөлжилт муу, нэг салбараас хамаарал өндөртэй байх нь эдийн засаг тогтворгүй 
болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Иймд, Монгол Улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг тодорхойлох 
зорилгоор зах зээлийн өрсөлдөөн, төвлөрлийг хэмжихэд өргөн ашиглагддаг Херфиндал-Хиршманы 
индексийг экспорт, импортын бараа болон түнш улсуудаар тооцлоо. 
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Эх ñурвалж: Суäлаачäын òооцоолол

Харин сүүлийн жилүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал 
буурсантай холбоотойгоор хөрөнгө оруулалтын импорт буурч байна. Тухайлбал, 
2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт барааны импортын 40%-ийг хөрөнгө 
оруулалтын чанартай бараа эзэлж байгаа ба үүний 75%-ийг машин, тоног 
төхөөрөмжийн импорт дангаараа бүрдүүлж байна.
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ДҮРСЛЭЛ 2. 
МОНГОЛ УЛСЫН ИМПОРТООС ХАРААТ БАЙДЛЫН ХАРЬЦАА 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Харин сүүлийн жилүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал буурсантай холбоотойгоор 
хөрөнгө оруулалтын импорт буурч байна. Тухайлбал, 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт барааны 
импортын 40%-ийг хөрөнгө оруулалтын чанартай бараа эзэлж байгаа ба үүний 75%-ийг машин, тоног 
төхөөрөмжийн импорт дангаараа бүрдүүлж байна. 

ДҮРСЛЭЛ 3. 
МОНГОЛ УЛСЫН БАРААНЫ ИМПОРТЫН БҮТЭЦ 

 
Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Энэ нь уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт томоохон байр суурьтай хэвээр байгаагийн 
илрэл бөгөөд 2014 онд уул уурхайн салбар 24%-иар өсч, ДНБ-ий өсөлтийн 63%-ийг бий болгожээ. 

Түүнчлэн экспортын төрөлжилт муу, нэг салбараас хамаарал өндөртэй байх нь эдийн засаг тогтворгүй 
болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Иймд, Монгол Улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг тодорхойлох 
зорилгоор зах зээлийн өрсөлдөөн, төвлөрлийг хэмжихэд өргөн ашиглагддаг Херфиндал-Хиршманы 
индексийг экспорт, импортын бараа болон түнш улсуудаар тооцлоо. 
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Эх ñурвалж: Гаалийí Ерөíхий Газар

Энэ нь уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт томоохон байр суурьтай 
хэвээр байгаагийн илрэл бөгөөд 2014 онд уул уурхайн салбар 24%-иар өсч, ДНБ-
ий өсөлтийн 63%-ийг бий болгожээ.

Түүнчлэн экспортын төрөлжилт муу, нэг салбараас хамаарал өндөртэй байх нь 
эдийн засаг тогтворгүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Иймд, Монгол Улсын 
гадаад худалдааны төвлөрлийг тодорхойлох зорилгоор зах зээлийн өрсөлдөөн, 
төвлөрлийг хэмжихэд өргөн ашиглагддаг Херфиндал-Хиршманы индексийг 
экспорт, импортын бараа болон түнш улсуудаар тооцлоо.

1.2 Гаäааä хуäалäааíы òөвлөрөл

Тухайн улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг Херфиндал-Хиршманы индекст 
(HHI) үндэслэн тодорхойлох боломжтой. Уг индексийг зах зээлийн өрсөлдөөнийг 
тодорхойлоход өргөн ашигладаг бөгөөд дараах байдлаар тооцно (Rhoades, 1993).
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 Гадаад худалдааны төвлөрөл 1.2.

Тухайн улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг Херфиндал-Хиршманы индекст (HHI) үндэслэн 
тодорхойлох боломжтой. Уг индексийг зах зээлийн өрсөлдөөнийг тодорхойлоход өргөн ашигладаг 
бөгөөд дараах байдлаар тооцно (Rhoades, 1993). 

     ∑   
 

 

   
 (2) 

   – пүүсийн зах зээлд эзлэх хувь;  

  – нийт пүүсийн тоо.  

Херфиндал-Хиршманы индекс нь    -ээс  -ийн хооронд утга авдаг. 

ХҮСНЭГТ 1. 
ТӨВЛӨРЛИЙН ТҮВШИН 

Индексийн утга Зах зээлийн төрөл 

              Төгс өрсөлдөөнт зах зээл 

                         Төвлөрөлгүй зах зээл 

                          Дунд зэргийн төвлөрөлтэй зах зээл 

               Их төвлөрөлтэй зах зээл 

Индексийн утга бага гарах тусам өрсөлдөөн ихтэй, тухайн зах зээлд ноѐрхогч этгээд бага болохыг 
илтгэнэ. Практикт нормчлогдсон Херфиндал-Хиршманы индексийг түгээмэл ашигладаг. Нормчлоогүй 
Херфиндал-Хиршманы индекс нь    -ээс  -ийн хооронд утга авдаг бол нормчлогдсон индекс нь  -ээс 
 -ийн хооронд утгатай байна. Дараах тэгшитгэлийг ашиглан нормчлогдсон Херфиндал-Хиршманы 
индексийг тооцдог. 

             
      (3) 

Уг индексийг Монгол Улсын экспорт, импортын хувьд гадаад худалдааны түнш орнууд болон барааны 
бүлгээр тооцож дараах үр дүнд хүрлээ. 

Монгол Улсын экспортод үүсээд байсан төвлөрөл 2006 оноос эхлэн улам гүнзгийрсэн байна. 2014 оны 
байдлаар экспортлогч улсаар тооцсон HHI индексийн утга 0.776-тай тэнцүү байна. Энэ нь төвлөрөл их 
зээлийн илэрхийлэх босго утгаас даруй 3.1 дахин өндөр байна. Үүнд Монгол Улсын экспортын гол 
худалдан авагч болох БНХАУ-руу экспортлосон бүтээгдэхүүний хэмжээ нийт экспортын 98.6%-тай 
тэнцүү байсан нь голлох нөлөөг үзүүлсэн. Түүнчлэн бүтээгдэхүүний бүлгээр тооцсон индекс мөн уул 
уурхайн салбарын эрчимжилттэй уялдан өссөн байна. 

 

 

 

[2]

si - пүүсийн зах зээлд эзлэх хувь;
N - нийт пүүсийн тоо.

Херфиндал-Хиршманы индекс нь 1/N-ээс 1-ийн хооронд утга авдаг.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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ДҮРСЛЭЛ 4. 
МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТӨВЛӨРӨЛ 

  

  
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

2014 онд барааны импортын 90%-ийг 12 улсаас авсан ба маш олон нэр төрлийн барааг импортоор 
авдаг. Барааны импортын төвлөрлийг HHI индексээр хэмжвэл 2014 оны байдлаар импортын түнш 
орнуудын хувьд 0.212, барааны төрлийн хувьд 0.147 гэсэн утгатай байна. Энэ нь барааны импорт түнш 
орнуудаар дунд зэрэг төвлөрөлтэй боловч барааны нэр төрлийн хувьд харьцангуй төвлөрөл багатай 
байгааг илэрхийлнэ. 
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Эх ñурвалж: Суäлаачäыí òооцоолол

2014 онд барааны импортын 90%-ийг 12 улсаас авсан ба маш олон нэр төрлийн 
барааг импортоор авдаг. Барааны импортын төвлөрлийг HHI индексээр хэмжвэл 
2014 оны байдлаар импортын түнш орнуудын хувьд 0.212, барааны төрлийн 
хувьд 0.147 гэсэн утгатай байна. Энэ нь барааны импорт түнш орнуудаар дунд 
зэрэг төвлөрөлтэй боловч барааны нэр төрлийн хувьд харьцангуй төвлөрөл 
багатай байгааг илэрхийлнэ.

2. ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 Õарьцаíãуй äавуу òалыí иíäекñ

1817 онд Рикардо харьцангуй давуу талын сонгодог онолыг хөгжүүлсэн бол 
Баласса 1965 оны бүтээлээрээ харьцангуй давуу талыг хэмжих индекс (Revealed 
Comparative Advantage-RCA)-ийг боловсруулжээ. Тус индексийг тухайн 
улсын тодорхой нэг бүтээгдэхүүний нийт экспортод эзлэх хувийн жинг тухайн 
бүтээгдэхүүний дэлхийн нийт экспортод эзлэх хувийн жинд харьцуулсан 
байдлаар тодорхойлдог. Гэвч бүтээгдэхүүн тус бүрийг ялгаж үзэх боломжгүй, 
тодорхой хэдэн барааг нийлүүлэн авч үзсэн барааны бүлгийн хувьд харьцангуй 
давуу талыг тооцох тул тухайн барааны бүлгийн экспортоос гадна импортыг 
давхар авч үзэх шаардлагатай байдаг. Иймд Баласса харьцангуй давуу талын 
индексийг [4] тэгшитгэлээр тодорхойлсон.

wij = xij /mij [4]

Энд xij нь экспортын индекс, mij нь импортын индекс болно. [4] тэгшитгэлээр 
тооцсон харьцангуй давуу талын индекс нь 1-ээс их (wij > 1) байвал тухайн улс 
тухайн бүтээгдэхүүнийхээ хувьд гадаад худалдааны харьцангуй давуу талтай 
гэж ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр экспорт дэлхийн 
дунджаас өндөр байвал давуу талтай гэсэн үг. xij болон wij-ийг (5) болон (6) 
тэгшитгэлүүдээр тооцно.

148

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт 1. Төвлөрлийн түвшин

Индексийн утга Зах зээлийн төрөл
HHI < 0.01(100) Төгс өрсөлдөөнт зах зээл
0.01(100) < HHI < 0.15(1500) Төвлөрөлгүй зах зээл
0.15(1500) < HHI < 0.25(2500) Дунд зэргийн төвлөрөлтэй зах зээл
HHI > 0.25(2500) Их төвлөрөлтэй зах зээл

Индексийн утга бага гарах тусам өрсөлдөөн ихтэй, тухайн зах зээлд ноёрхогч 
этгээд бага болохыг илтгэнэ. Практикт нормчлогдсон Херфиндал-Хиршманы 
индексийг түгээмэл ашигладаг. Нормчлоогүй Херфиндал-Хиршманы индекс 
нь 1/N-ээс 1-ийн хооронд утга авдаг бол нормчлогдсон индекс нь 0-ээс 1-ийн 
хооронд утгатай байна. Дараах тэгшитгэлийг ашиглан нормчлогдсон Херфиндал-
Хиршманы индексийг тооцдог.
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 Гадаад худалдааны төвлөрөл 1.2.

Тухайн улсын гадаад худалдааны төвлөрлийг Херфиндал-Хиршманы индекст (HHI) үндэслэн 
тодорхойлох боломжтой. Уг индексийг зах зээлийн өрсөлдөөнийг тодорхойлоход өргөн ашигладаг 
бөгөөд дараах байдлаар тооцно (Rhoades, 1993). 

     ∑   
 

 

   
 (2) 

   – пүүсийн зах зээлд эзлэх хувь;  

  – нийт пүүсийн тоо.  

Херфиндал-Хиршманы индекс нь    -ээс  -ийн хооронд утга авдаг. 

ХҮСНЭГТ 1. 
ТӨВЛӨРЛИЙН ТҮВШИН 

Индексийн утга Зах зээлийн төрөл 

              Төгс өрсөлдөөнт зах зээл 

                         Төвлөрөлгүй зах зээл 

                          Дунд зэргийн төвлөрөлтэй зах зээл 

               Их төвлөрөлтэй зах зээл 

Индексийн утга бага гарах тусам өрсөлдөөн ихтэй, тухайн зах зээлд ноѐрхогч этгээд бага болохыг 
илтгэнэ. Практикт нормчлогдсон Херфиндал-Хиршманы индексийг түгээмэл ашигладаг. Нормчлоогүй 
Херфиндал-Хиршманы индекс нь    -ээс  -ийн хооронд утга авдаг бол нормчлогдсон индекс нь  -ээс 
 -ийн хооронд утгатай байна. Дараах тэгшитгэлийг ашиглан нормчлогдсон Херфиндал-Хиршманы 
индексийг тооцдог. 

             
      (3) 

Уг индексийг Монгол Улсын экспорт, импортын хувьд гадаад худалдааны түнш орнууд болон барааны 
бүлгээр тооцож дараах үр дүнд хүрлээ. 

Монгол Улсын экспортод үүсээд байсан төвлөрөл 2006 оноос эхлэн улам гүнзгийрсэн байна. 2014 оны 
байдлаар экспортлогч улсаар тооцсон HHI индексийн утга 0.776-тай тэнцүү байна. Энэ нь төвлөрөл их 
зээлийн илэрхийлэх босго утгаас даруй 3.1 дахин өндөр байна. Үүнд Монгол Улсын экспортын гол 
худалдан авагч болох БНХАУ-руу экспортлосон бүтээгдэхүүний хэмжээ нийт экспортын 98.6%-тай 
тэнцүү байсан нь голлох нөлөөг үзүүлсэн. Түүнчлэн бүтээгдэхүүний бүлгээр тооцсон индекс мөн уул 
уурхайн салбарын эрчимжилттэй уялдан өссөн байна. 

 

 

 

[3]

Уг индексийг Монгол Улсын экспорт, импортын хувьд гадаад худалдааны түнш 
орнууд болон барааны бүлгээр тооцож дараах үр дүнд хүрлээ.

Монгол Улсын экспортын төвлөрөл 2006 оноос хойш улам бүр гүнзгийрсэн 
байна. Тухайлбал, 2014 оны байдлаар экспортлогч улсаар тооцсон HHI 
индекс0.776-тай тэнцүү байгаа нь төвлөрөл ихтэй зах зээлийн босго утгаас даруй 
3.1 дахин өндөр байна. Үүнд Монгол Улсын экспортын гол худалдан авагч 
болох БНХАУ руу экспортлосон бүтээгдэхүүний хэмжээ нийт экспортын 99%-
тай тэнцүү байсан нь голлох нөлөөг үзүүлсэн. Түүнчлэн бүтээгдэхүүний бүлгээр 
тооцсон индекс мөн уул уурхайн салбарын эрчимжилттэй уялдан өссөн байна.

Дүрслэл 4. Монгол Улсын гадаад худалдааны төвлөрөл     
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МУ-ын импортын төвлөрөл (бараагаар) 

Эх ñурвалж: Суäлаачäыí òооцоолол

2014 онд барааны импортын 90%-ийг 12 улсаас авсан ба маш олон нэр төрлийн 
барааг импортоор авдаг. Барааны импортын төвлөрлийг HHI индексээр хэмжвэл 
2014 оны байдлаар импортын түнш орнуудын хувьд 0.212, барааны төрлийн 
хувьд 0.147 гэсэн утгатай байна. Энэ нь барааны импорт түнш орнуудаар дунд 
зэрэг төвлөрөлтэй боловч барааны нэр төрлийн хувьд харьцангуй төвлөрөл 
багатай байгааг илэрхийлнэ.

2. ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 Õарьцаíãуй äавуу òалыí иíäекñ

1817 онд Рикардо харьцангуй давуу талын сонгодог онолыг хөгжүүлсэн бол 
Баласса 1965 оны бүтээлээрээ харьцангуй давуу талыг хэмжих индекс (Revealed 
Comparative Advantage-RCA)-ийг боловсруулжээ. Тус индексийг тухайн 
улсын тодорхой нэг бүтээгдэхүүний нийт экспортод эзлэх хувийн жинг тухайн 
бүтээгдэхүүний дэлхийн нийт экспортод эзлэх хувийн жинд харьцуулсан 
байдлаар тодорхойлдог. Гэвч бүтээгдэхүүн тус бүрийг ялгаж үзэх боломжгүй, 
тодорхой хэдэн барааг нийлүүлэн авч үзсэн барааны бүлгийн хувьд харьцангуй 
давуу талыг тооцох тул тухайн барааны бүлгийн экспортоос гадна импортыг 
давхар авч үзэх шаардлагатай байдаг. Иймд Баласса харьцангуй давуу талын 
индексийг [4] тэгшитгэлээр тодорхойлсон.

wij = xij /mij [4]

Энд xij нь экспортын индекс, mij нь импортын индекс болно. [4] тэгшитгэлээр 
тооцсон харьцангуй давуу талын индекс нь 1-ээс их (wij > 1) байвал тухайн улс 
тухайн бүтээгдэхүүнийхээ хувьд гадаад худалдааны харьцангуй давуу талтай 
гэж ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр экспорт дэлхийн 
дунджаас өндөр байвал давуу талтай гэсэн үг. xij болон wij-ийг (5) болон (6) 
тэгшитгэлүүдээр тооцно.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Хүснэгт 3. Бүтээгдэхүүний ангилал (Технологийн түвшнээр)

Бүлгийн нэр Бүлгийн тодорхойлолт Тухайн бүлэгт багтаж буй
бүтээгдэхүүнүүд

1. Рикардогийн 
бүтээгдэхүүн

Байгалийн баялаг 
түлхүү ашиглаж 

хийгддэг.

Хүнс, мод, мяндас, ашигт малтмал, цаас, 
өнгөт бус метал, газрын тос, төмрийн хүдэр, 

түүхий нефть

2. Хекшир-Олины 
бүтээгдэхүүн

Стандарт технологи 
ашиглаж хийгддэг 

(хөдөлмөр, капиталын 
хувьд өргөжилтийн 

тогтмол үр өгөөжтэй).

Ундаа, тамхи, цемент, шалны хамгаалалт, 
шил, шавар эдлэл, өнгөт метал, машин, метал 

бүтээгдэхүүнүүд, хөдөлгүүр, усан онгоц, 
гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, ном, тавилга, 

хувцас, үнэт эдлэл, бичгийн хэрэгсэл

3. Мөчлөгтэй 
бүтээгдэхүүн

Өндөр технологи 
ашиглан хийгддэг.

Химийн бүтээгдэхүүн, эм, хуванцар, 
хурдасгуур, авто машин, нисэх онгоц, цаг, 

зэр зэвсэг, дэлбэрэгч бодис
Эх ñурвалж: Hufbauer (1970) болоí Hufbauer and Chilas (1974)

2.3 Моíãол Улñыí ãаäааä хуäалäааíы харьцаíãуй äавуу òалыí шиíжилãýý

2.3.1 Өгөгдлийн тодорхойлолт

Харьцангуй давуу талын индексийг тооцохын тулд энэхүү судалгааны ажилд 
дараах өгөгдлийг холбогдох эх сурвалжуудаас авч, ашиглалаа.

Хүснэгт 4. Өгөгдлийн тодорхойлолт

Өгөгдлийн нэр Хамрах хүрээ Эх сурвалж Нэгж

Дэлхийн экспорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org Ам.доллар

Дэлхийн импорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org Ам.доллар

Монгол Улсын экспорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org,
www.customs.gov.mn Ам.доллар

Монгол Улсын импорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org,
www.customs.gov.mn Ам.доллар

2.3.2 Шинжилгээний үр дүн

Монгол Улс нь хэрэглэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй 
давуу талгүй, харин үйлдвэрлэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүн буюу завсрын 
бүтээгдэхүүний хувьд давуу талтай байна. Гэхдээ тухайн ангилал доторх зарим 
нэг бүтээгдэхүүн нь харьцангуй давуу талтай байх тохиолдол ажиглагдсан. 
Дэлгэрэнгүй тооцооллыг Хавсралт 2 болон Хавсралт 3-аас харна уу.
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2. ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ 

 Харьцангуй давуу талын индекс 2.1.

1817 онд Рикардо харьцангуй давуу талын сонгодог онолыг хөгжүүлсэн бол Баласса 1965 оны 
бүтээлээрээ харьцангуй давуу талыг хэмжих индекс (Revealed Comparative Advantage-RCA)-ийг анхлан 
боловсруулжээ. Тус индексийг тухайн улсын тодорхой нэг бүтээгдэхүүний нийт экспортод эзлэх 
хувийн жинг тухайн бүтээгдэхүүний дэлхийн нийт экспортод эзлэх хувийн жинд харьцуулсан 
байдлаар тодорхойлдог. Гэвч бүтээгдэхүүн тус бүрийг ялгаж үзэх боломжгүй, тодорхой хэдэн барааг 
нийлүүлэн авч үзсэн барааны бүлгийн хувьд харьцангуй давуу талыг тооцох тул тухайн барааны 
бүлгийн экспортоос гадна импортыг давхар авч үзэх шаардлагатай байдаг. Иймд Баласса харьцангуй 
давуу талын индексийг (4) тэгшитгэлээр тодорхойлсон. 

          ⁄  (4) 

Энд     нь экспортын индекс,     нь импортын индекс болно. (4) тэгшитгэлээр тооцсон харьцангуй 
давуу талын индекс нь  -ээс их (     ) байвал тухайн улс тухайн бүтээгдэхүүнийхээ хувьд гадаад 
худалдааны харьцангуй давуу талтай гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр экспорт 
дэлхийн дунджаас өндөр байвал давуу талтай гэсэн үг.     болон    -ийг (5) болон (6) тэгшитгэлүүдээр 
тооцно. 

    (   ∑   

 

   
⁄ ) (∑   

 

   
∑∑   

 

   

 

   
⁄ )⁄  (5) 

Энд     нь  -р улсын  -р бүтээгдэхүүний экспортын үнийн дүн,   нь дэлхийн улс орнуудын тоо,   нь 
бүтээгдэхүүний бүлгийн тоо болно. ∑    

 
    ба ∑ ∑    

 
   

 
    нь харгалзан жишиг болгон авч буй улсын 

нийт экспорт болон дэлхийн нийт экспортыг илэрхийлнэ. Хэрэв импортыг  -ээр тэмдэглэвэл,     
дараах байдлаар тодорхойлогдоно. 

    (   ∑   

 

   
⁄ ) (∑   

 

   
∑∑   

 

   

 

   
⁄ )⁄  (6) 

Энд тэмдэглэгээ нь (5) тэгшитгэлийнхтэй адилхан бөгөөд (6) тэгшитгэл нь импортын хувьд тооцож 
буй индекс юм (Murrell, 1991).  

 Бүтээгдэхүүний ангилал 2.2.

Харьцангуй давуу талыг хэмжихийн тулд бүтээгдэхүүний ангиллыг хэрхэн хийх талаар цөөнгүй 
судалгааны ажлууд байдаг. Hufbauer (1970), Hufbauer ба Chilas (1974) нар бүтээгдэхүүнийг 
зориулалтаар нь (i) хэрэглэгчдэд зориулсан буюу эцсийн бүтээгдэхүүн, (ii) үйлдвэрлэлд зориулсан 
буюу завсрын бүтээгдэхүүн гэж ангилсан байдаг. 

[5]

Энд Xij нь j-р улсын i-р бүтээгдэхүүний экспортын үнийн дүн, T нь дэлхийн улс 

орнуудын тоо, N нь бүтээгдэхүүний бүлгийн тоо болно. 
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судалгааны ажлууд байдаг. Hufbauer (1970), Hufbauer ба Chilas (1974) нар бүтээгдэхүүнийг 
зориулалтаар нь (i) хэрэглэгчдэд зориулсан буюу эцсийн бүтээгдэхүүн, (ii) үйлдвэрлэлд зориулсан 
буюу завсрын бүтээгдэхүүн гэж ангилсан байдаг. 

 
нь харгалзан жишиг болгон авч буй улсын нийт экспорт болон дэлхийн нийт 
экспортыг илэрхийлнэ. Хэрэв импортыг M-ээр тэмдэглэвэл, mij дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно.

 
 

 
 

2. ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ 

 Харьцангуй давуу талын индекс 2.1.

1817 онд Рикардо харьцангуй давуу талын сонгодог онолыг хөгжүүлсэн бол Баласса 1965 оны 
бүтээлээрээ харьцангуй давуу талыг хэмжих индекс (Revealed Comparative Advantage-RCA)-ийг анхлан 
боловсруулжээ. Тус индексийг тухайн улсын тодорхой нэг бүтээгдэхүүний нийт экспортод эзлэх 
хувийн жинг тухайн бүтээгдэхүүний дэлхийн нийт экспортод эзлэх хувийн жинд харьцуулсан 
байдлаар тодорхойлдог. Гэвч бүтээгдэхүүн тус бүрийг ялгаж үзэх боломжгүй, тодорхой хэдэн барааг 
нийлүүлэн авч үзсэн барааны бүлгийн хувьд харьцангуй давуу талыг тооцох тул тухайн барааны 
бүлгийн экспортоос гадна импортыг давхар авч үзэх шаардлагатай байдаг. Иймд Баласса харьцангуй 
давуу талын индексийг (4) тэгшитгэлээр тодорхойлсон. 

          ⁄  (4) 

Энд     нь экспортын индекс,     нь импортын индекс болно. (4) тэгшитгэлээр тооцсон харьцангуй 
давуу талын индекс нь  -ээс их (     ) байвал тухайн улс тухайн бүтээгдэхүүнийхээ хувьд гадаад 
худалдааны харьцангуй давуу талтай гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр экспорт 
дэлхийн дунджаас өндөр байвал давуу талтай гэсэн үг.     болон    -ийг (5) болон (6) тэгшитгэлүүдээр 
тооцно. 
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Энд     нь  -р улсын  -р бүтээгдэхүүний экспортын үнийн дүн,   нь дэлхийн улс орнуудын тоо,   нь 
бүтээгдэхүүний бүлгийн тоо болно. ∑    

 
    ба ∑ ∑    

 
   

 
    нь харгалзан жишиг болгон авч буй улсын 

нийт экспорт болон дэлхийн нийт экспортыг илэрхийлнэ. Хэрэв импортыг  -ээр тэмдэглэвэл,     
дараах байдлаар тодорхойлогдоно. 
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Энд тэмдэглэгээ нь (5) тэгшитгэлийнхтэй адилхан бөгөөд (6) тэгшитгэл нь импортын хувьд тооцож 
буй индекс юм (Murrell, 1991).  

 Бүтээгдэхүүний ангилал 2.2.

Харьцангуй давуу талыг хэмжихийн тулд бүтээгдэхүүний ангиллыг хэрхэн хийх талаар цөөнгүй 
судалгааны ажлууд байдаг. Hufbauer (1970), Hufbauer ба Chilas (1974) нар бүтээгдэхүүнийг 
зориулалтаар нь (i) хэрэглэгчдэд зориулсан буюу эцсийн бүтээгдэхүүн, (ii) үйлдвэрлэлд зориулсан 
буюу завсрын бүтээгдэхүүн гэж ангилсан байдаг. 

[6]

Энд тэмдэглэгээ нь [5] тэгшитгэлийнхтэй адилхан бөгөөд [6] тэгшитгэл нь 
импортын хувьд тооцож буй индекс юм (Murrell, 1991). 

2.2 Б¿òýýгäýх¿¿ний ангилал

Харьцангуй давуу талыг хэмжихийн тулд бүтээгдэхүүний ангиллыг хэрхэн хийх 
талаар цөөнгүй судалгааны ажлууд байдаг. Hufbauer (1970), Hufbauer ба Chilas 
(1974) нар бүтээгдэхүүнийг зориулалтаар нь (i) хэрэглэгчдэд зориулсан буюу 
эцсийн бүтээгдэхүүн, (ii) үйлдвэрлэлд зориулсан буюу завсрын бүтээгдэхүүн гэж 
ангилсан байдаг.

Хүснэгт 2. Бүтээгдэхүүний ангилал (Зориулалтаар)

Бүлгийн нэр Бүлгийн 
тодорхойлолт

Тухайн бүлэгт багтаж буй
бүтээгдэхүүнүүд

1.
Хэрэглэгчдэд 

зориулсан 
бүтээгдэхүүн

Эцсийн хэрэглэгчдэд 
зориулагдсан.

Анагаах ухааны болон эм зүйн бүтээгдэхүүн, 
үнэртэй ус, саван, аяллын хэрэгслүүд, хувцас, 

гутал, оймс

2.
Үйлдвэрлэлд 

зориулсан 
бүтээгдэхүүн

Үйлдвэрлэл, хөрөнгө 
оруулалтад голчлон 

ашиглагддаг завсрын 
бүтээгдэхүүн.

Органик бус химийн бүтээгдэхүүн, радио идэвхит 
бүтээгдэхүүн, будагч бодис, фанер, барилгын 
материал, уул уурхайн үйлдвэрт төхөөрөмж, 
төмөр ба ган, метал, машины багаж хэрэгсэл, 

электрон машин, тээврийн хэрэгсэл
Эх ñурвалж: Hufbauer (1970) болон Hufbauer and Chilas (1974)

Харин шинж чанар, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн ач холбогдлоос нь 
хамааруулж Рикардогийн бүтээгдэхүүн (Ricardo goods), Хекшир-Олины 
(Heckscher-Ohlin goods) бүтээгдэхүүн, Мөчлөгтэй бүтээгдэхүүн (Product Cycles 
goods) гэж 3 ангилсан.
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Хүснэгт 3. Бүтээгдэхүүний ангилал (Технологийн түвшнээр)

Бүлгийн нэр Бүлгийн тодорхойлолт Тухайн бүлэгт багтаж буй
бүтээгдэхүүнүүд

1. Рикардогийн 
бүтээгдэхүүн

Байгалийн баялаг 
түлхүү ашиглаж 

хийгддэг.

Хүнс, мод, мяндас, ашигт малтмал, цаас, 
өнгөт бус метал, газрын тос, төмрийн хүдэр, 

түүхий нефть

2. Хекшир-Олины 
бүтээгдэхүүн

Стандарт технологи 
ашиглаж хийгддэг 

(хөдөлмөр, капиталын 
хувьд өргөжилтийн 

тогтмол үр өгөөжтэй).

Ундаа, тамхи, цемент, шалны хамгаалалт, 
шил, шавар эдлэл, өнгөт метал, машин, метал 

бүтээгдэхүүнүүд, хөдөлгүүр, усан онгоц, 
гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, ном, тавилга, 

хувцас, үнэт эдлэл, бичгийн хэрэгсэл

3. Мөчлөгтэй 
бүтээгдэхүүн

Өндөр технологи 
ашиглан хийгддэг.

Химийн бүтээгдэхүүн, эм, хуванцар, 
хурдасгуур, авто машин, нисэх онгоц, цаг, 

зэр зэвсэг, дэлбэрэгч бодис
Эх ñурвалж: Hufbauer (1970) болоí Hufbauer and Chilas (1974)

2.3 Моíãол Улñыí ãаäааä хуäалäааíы харьцаíãуй äавуу òалыí шиíжилãýý

2.3.1 Өгөгдлийн тодорхойлолт

Харьцангуй давуу талын индексийг тооцохын тулд энэхүү судалгааны ажилд 
дараах өгөгдлийг холбогдох эх сурвалжуудаас авч, ашиглалаа.

Хүснэгт 4. Өгөгдлийн тодорхойлолт

Өгөгдлийн нэр Хамрах хүрээ Эх сурвалж Нэгж

Дэлхийн экспорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org Ам.доллар

Дэлхийн импорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org Ам.доллар

Монгол Улсын экспорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org,
www.customs.gov.mn Ам.доллар

Монгол Улсын импорт (бараагаар) 2001-2013 www.trademap.org,
www.customs.gov.mn Ам.доллар

2.3.2 Шинжилгээний үр дүн

Монгол Улс нь хэрэглэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй 
давуу талгүй, харин үйлдвэрлэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүн буюу завсрын 
бүтээгдэхүүний хувьд давуу талтай байна. Гэхдээ тухайн ангилал доторх зарим 
нэг бүтээгдэхүүн нь харьцангуй давуу талтай байх тохиолдол ажиглагдсан. 
Дэлгэрэнгүй тооцооллыг Хавсралт 2 болон Хавсралт 3-аас харна уу.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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3. Хүдэр, шаар ба 
нурам

x 68.52 59.17 44.24 50.60 35.78 20.74 29.02
m 0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
w 3 022.21 1 107.97 6 581.71 13 147.40 7 952.67 2 129.87 44 277.25

4.
Үнэт ба хагас үнэт 
чулуу, үнэт метал, 
гоёлын зүйлс, зоос

x 0.08 11.59 15.75 5.83 7.10 0.74 1.11
m 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
w 31.57 1 426.46 1 790.99 434.10 479.91 58.87 97.64

5.

Мал, амьтны 
нарийн болон 

бүдүүн ширхэгт 
үс, хялгас

x 83.39 49.92 67.79 99.76 117.36 51.88 84.32
m 8.55 7.45 2.88 1.75 0.59 0.39 0.48

w 9.75 6.71 23.54 56.85 198.76 134.01 177.35

6.

Арьс ширэн 
түүхий эд 

(үслэг арьснаас 
бусад) болон 

боловсруулсан 
арьс, шир

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

7.

Давс, хүхэр, шороо 
ба чулуу, шаваасны 

материал, шохой 
ба цемент

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

8.
Хар тугалга, 

түүгээр хийсэн 
зүйлс

x 1.87 5.77 0.65 0.51 0.08 0.34 0.28
m 0.06 0.16 0.74 0.00 0.16 0.14 0.07
w 29.64 36.02 0.88 490.58 0.51 2.40 4.19

9.

Хүнсний 
үйлдвэрээс гарсан 

үлдэгдэл ба 
хаягдал, малын 

тэжээлийн бэлдмэл

x 0.15 0.00 0.07 0.01 0.00 0.07 0.22

m 0.18 0.07 0.14 0.21 0.28 0.17 0.17

w 0.86 0.06 0.50 0.04 0.01 0.42 1.27

10.

Тослог үр ба жимс, 
бусад үр жимс, 
сүрэл ба малын 

тэжээл

x 0.03 0.09 0.06 0.42 0.49 0.19 0.22

m 0.62 0.10 0.17 0.11 0.34 0.04 0.06

w 0.05 0.90 0.37 3.87 1.46 5.15 3.94

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Монгол Улсын гадаад худалдааны бүтцийг технологийн түвшингээр нь ангилвал 
дараах байдлаар үнэлэгдэнэ.

Монгол Улсын гадаад худалдааны бүтцэд түүхий эд буюу Рикардогийн 
бүтээгдэхүүн 95-аас дээш хувийг эзэлж байна. Энэ нь Монгол Улс байгалийн 
баялаг, нөөцтэй, түүгээрээ харьцангуй давуу талтай болохыг илтгэнэ.  
Гэвч Рикардогийн бүтээгдэхүүн нь байгалийн нөөц ихээхэн ашиглагддаг, 
боловсруулалт муутай, нэмүү өртөг бага шингэсэн байдаг тул энэ төрлийн 
худалдааны бүтэц үр өгөөж хамгийн муутай байдаг. 

Иймд Монгол Улс нь Хекшир-Олины бүтээгдэхүүн буюу стандарт технологи 
ашиглан өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй3 бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 

3 Constant returns to scale – Тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд ахиу орлого, ашиг нь 
буурахгүй.
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Хүснэгт 5. Хэрэглэгч болон Үйлдвэрлэлд зориулсан бүтээгдэхүүний харьцангуй давуу тал

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Хэрэглэгчдэд зориулсан 
аж үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүнүүд 

x 1.097 0.833 0.635 0.329 0.306 0.185 0.178

m 1.200 1.130 1.062 1.068 1.014 0.701 0.830

w 0.914 0.737 0.598 0.308 0.301 0.263 0.214

Үйлдвэрлэгчдэд 
зориулсан аж үйлдвэ-
рийн бүтээгдэхүүнүүд 

x 4.071 3.343 3.253 3.870 3.982 2.009 2.943

m 1.997 1.726 1.832 1.722 1.368 1.273 1.104

w 2.038 1.937 1.776 2.248 2.911 1.578 2.665

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Хэрэглэгчдэд зориулсан аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ангилалд багтах нийт 51 
нэр төрлийн бараанаас дараах 2 төрлийн бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй давуу 
талтай байна. Энд w мөрийн тоон утга 1-ээс их байвал харьцангуй давуу талтай 
гэж ойлгоно.

Хүснэгт 6. Харьцангуй давуу талтай хэрэглэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүн

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1.

Сүлжмэл хувцас 
болон хувцсанд 

хэрэглэх 
сүлжмэл зүйлс

x 4.57 6.30 3.92 1.82 0.55 0.49 0.52

m 0.24 0.94 0.68 0.15 0.08 0.08 0.13

w 18.87 6.67 5.76 12.27 6.64 5.93 4.01

2. Амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн

x 27.23 19.96 17.00 8.59 7.70 5.97 5.49

m 0.04 0.12 0.16 0.04 0.05 0.01 0.00

w 734.77 165.99 105.00 213.50 157.67 851.50 1392.90

Эх ñурвалж: Суäлаачäын òооцоолол

Үйлдвэрлэлд зориулсан аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ангилалд багтах багтах 
нийт 46 нэр төрлийн бараанаас доорх 10 төрлийн бүтээгдэхүүн харьцангуй давуу 
талтай байна.

Хүснэгт 7. Харьцангуй давуу талтай үйлдвэрлэлд зориулсан бүтээгдэхүүн

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Зэс ба зэс эдлэл

x 0.88 0.73 1.11 1.06 0.75 0.42 0.44

m 0.20 0.07 0.06 0.06 0.05 0.07 0.04

w 4.27 10.10 17.23 17.13 15.20 6.00 11.11

2.

Эрдэс түлш, нефть 
ба тэдгээрийн 
бүтээгдэхүүн, 

битумын эрдэс, 
эрдэс лав

x 0.08 0.21 0.27 0.61 1.56 2.95 2.26

m 2.25 1.99 1.95 1.99 1.78 1.02 1.44

w 0.04 0.11 0.14 0.31 0.88 2.89 1.57
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3. Хүдэр, шаар ба 
нурам

x 68.52 59.17 44.24 50.60 35.78 20.74 29.02
m 0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
w 3 022.21 1 107.97 6 581.71 13 147.40 7 952.67 2 129.87 44 277.25

4.
Үнэт ба хагас үнэт 
чулуу, үнэт метал, 
гоёлын зүйлс, зоос

x 0.08 11.59 15.75 5.83 7.10 0.74 1.11
m 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
w 31.57 1 426.46 1 790.99 434.10 479.91 58.87 97.64

5.

Мал, амьтны 
нарийн болон 

бүдүүн ширхэгт 
үс, хялгас

x 83.39 49.92 67.79 99.76 117.36 51.88 84.32
m 8.55 7.45 2.88 1.75 0.59 0.39 0.48

w 9.75 6.71 23.54 56.85 198.76 134.01 177.35

6.

Арьс ширэн 
түүхий эд 

(үслэг арьснаас 
бусад) болон 

боловсруулсан 
арьс, шир

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

7.

Давс, хүхэр, шороо 
ба чулуу, шаваасны 

материал, шохой 
ба цемент

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

8.
Хар тугалга, 

түүгээр хийсэн 
зүйлс

x 1.87 5.77 0.65 0.51 0.08 0.34 0.28
m 0.06 0.16 0.74 0.00 0.16 0.14 0.07
w 29.64 36.02 0.88 490.58 0.51 2.40 4.19

9.

Хүнсний 
үйлдвэрээс гарсан 

үлдэгдэл ба 
хаягдал, малын 

тэжээлийн бэлдмэл

x 0.15 0.00 0.07 0.01 0.00 0.07 0.22

m 0.18 0.07 0.14 0.21 0.28 0.17 0.17

w 0.86 0.06 0.50 0.04 0.01 0.42 1.27

10.

Тослог үр ба жимс, 
бусад үр жимс, 
сүрэл ба малын 

тэжээл

x 0.03 0.09 0.06 0.42 0.49 0.19 0.22

m 0.62 0.10 0.17 0.11 0.34 0.04 0.06

w 0.05 0.90 0.37 3.87 1.46 5.15 3.94

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Монгол Улсын гадаад худалдааны бүтцийг технологийн түвшингээр нь ангилвал 
дараах байдлаар үнэлэгдэнэ.

Монгол Улсын гадаад худалдааны бүтцэд түүхий эд буюу Рикардогийн 
бүтээгдэхүүн 95-аас дээш хувийг эзэлж байна. Энэ нь Монгол Улс байгалийн 
баялаг, нөөцтэй, түүгээрээ харьцангуй давуу талтай болохыг илтгэнэ.  
Гэвч Рикардогийн бүтээгдэхүүн нь байгалийн нөөц ихээхэн ашиглагддаг, 
боловсруулалт муутай, нэмүү өртөг бага шингэсэн байдаг тул энэ төрлийн 
худалдааны бүтэц үр өгөөж хамгийн муутай байдаг. 

Иймд Монгол Улс нь Хекшир-Олины бүтээгдэхүүн буюу стандарт технологи 
ашиглан өргөжилтийн тогтмол үр өгөөжтэй3 бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 

3 Constant returns to scale – Тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд ахиу орлого, ашиг нь 
буурахгүй.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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6.

Мал, амьтны 
нарийн болон 

бүдүүн ширхэгт үс, 
хялгас

x 83.39 49.92 67.79 99.76 117.36 51.88 84.32
m 8.55 7.45 2.88 1.75 0.59 0.39 0.48

w 9.75 6.71 23.54 56.85 198.76 134.01 177.35

7.

Арьс ширэн түүхий 
эд (үслэг арьснаас 

бусад) болон 
боловсруулсан 

арьс, шир

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

8.

Давс, хүхэр, шороо 
ба чулуу, шаваасны 

материал, шохой 
ба цемент

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

9.
Хар тугалга, 

түүгээр хийсэн 
зүйлс

x 1.87 5.77 0.65 0.51 0.08 0.34 0.28
m 0.06 0.16 0.74 0.00 0.16 0.14 0.07
w 29.64 36.02 0.88 490.58 0.51 2.40 4.19

10.

Тослог үр ба жимс, 
бусад үр жимс, 
сүрэл ба малын 

тэжээл

x 0.03 0.09 0.06 0.42 0.49 0.19 0.22

m 0.62 0.10 0.17 0.11 0.34 0.04 0.06

w 0.05 0.90 0.37 3.87 1.46 5.15 3.94

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Харин Хекшир-Олины 41 төрлийн бүтээгдэхүүнээс дараах 2 төрлийн 
бүтээгдэхүүнд харьцангуй давуу талтай.

Хүснэгт 10. Харьцангуй давуу талтай ХекширОлины бүтээгдэхүүн

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1.

Сүлжмэл хувцас 
болон хувцсанд 

хэрэглэх сүлжмэл 
зүйлс

x 4.57 6.30 3.92 1.82 0.55 0.49 0.52

m 0.24 0.94 0.68 0.15 0.08 0.08 0.13

w 18.87 6.67 5.76 12.27 6.64 5.93 4.01

2.

Хүнсний үйлдвэрээс 
гарсан үлдэгдэл 

ба хаягдал, малын 
тэжээлийн бэлдмэл

x 0.15 0.00 0.07 0.01 0.00 0.07 0.22

m 0.18 0.07 0.14 0.21 0.28 0.17 0.17

w 0.86 0.06 0.50 0.04 0.01 0.42 1.27

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Мөчлөгтэй бүтээгдэхүүний ангилалд багтах ямар ч бүтээгдэхүүнд манай улс 
харьцангуй давуу талгүй байна. Энэ нь Монгол Улсад технологи, дэд бүтэц, 
логистик сул хөгжсөн, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспорт муу 
байгааг илэрхийлнэ. 

Доорх шинжилгээнд үндэслэн Монгол Улс дараах нийт 12 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй давуу талтай гэж үзлээ.
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хөгжүүлэх хэрэгтэй. 

Хүснэгт 8. Монгол Улсын гадаад худалдааны барааны бүтэц (технологийн түвшингээр)

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Рикардогийн 
бүтээгдэхүүн 75.2% 79.3% 88.8% 94.3% 97.6% 98.6% 97.3%

Хекшир-Олины 
бүтээгдэхүүн 24.2% 19.9% 10.8% 4.9% 1.5% 1.0% 1.5%

Мөчлөгтэй 
бүтээгдэхүүн 0.6% 0.8% 0.5% 0.9% 0.9% 0.4% 1.2%

НИЙТ ЭКСПОРТ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Тухайлбал, Хойд Солонгос 1970-1992 онд гадаад худалдааны бүтцээ 
Рикардогийн бүтээгдэхүүнээс Хекшир-Олины бүтээгдэхүүн рүү шилжүүлсэн 
байдаг. Тодруулбал, тус улс нь байгалийн баялаг түлхүү ашиглагддаг 
бүтээгдэхүүнээс стандарт технологи ашиглагддаг бүтээгдэхүүн рүү шилжих 
замаар эдийн засгийн бүтцээ хөгжүүлсэн байна (Lim, 1997).

Хекшир-Олины бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг болсны дараах алхам бол 
Үйлдвэрлэлийн мөчлөгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл юм. Энэ ангилалд багтах 
бүтээгдэхүүнүүд нь дэвшилтэт технологи ашиглан хийгддэг бүтээгдэхүүнүүд 
байдаг.

Нийт 43 төрлийн Рикардогийн бүтээгдэхүүнээс Монгол Улс нь дараах 
бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй давуу талтай байна.

Хүснэгт 9. Харьцангуй давуу талтай Рикардогийн бүтээгдэхүүн

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1. Амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн

x 27.23 19.96 17.00 8.59 7.70 5.97 5.49
m 0.04 0.12 0.16 0.04 0.05 0.01 0.00
w 734.77 165.99 105.00 213.50 157.67 851.50 1392.90

2. Зэс ба зэс эдлэл
x 0.88 0.73 1.11 1.06 0.75 0.42 0.44
m 0.20 0.07 0.06 0.06 0.05 0.07 0.04
w 4.27 10.10 17.23 17.13 15.20 6.00 11.11

3.

Эрдэс түлш, нефть 
ба тэдгээрийн 
бүтээгдэхүүн, 

битумын эрдэс, 
эрдэс лав

x 0.08 0.21 0.27 0.61 1.56 2.95 2.26

m 2.25 1.99 1.95 1.99 1.78 1.02 1.44

w 0.04 0.11 0.14 0.31 0.88 2.89 1.57

4. Хүдэр, шаар ба 
нурам

x 68.52 59.17 44.24 50.60 35.78 20.74 29.02
m 0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
w 3022.21 1107.97 6581.71 13147.40 7952.67 2129.87 44277.25

5.
Үнэт ба хагас үнэт 
чулуу, үнэт метал, 
гоёлын зүйлс, зоос

x 0.08 11.59 15.75 5.83 7.10 0.74 1.11
m 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
w 31.57 1426.46 1790.99 434.10 479.91 58.87 97.64
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6.

Мал, амьтны 
нарийн болон 

бүдүүн ширхэгт үс, 
хялгас

x 83.39 49.92 67.79 99.76 117.36 51.88 84.32
m 8.55 7.45 2.88 1.75 0.59 0.39 0.48

w 9.75 6.71 23.54 56.85 198.76 134.01 177.35

7.

Арьс ширэн түүхий 
эд (үслэг арьснаас 

бусад) болон 
боловсруулсан 

арьс, шир

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

8.

Давс, хүхэр, шороо 
ба чулуу, шаваасны 

материал, шохой 
ба цемент

x 13.57 10.65 7.39 7.30 7.83 6.42 7.03

m 2.70 3.41 3.77 4.94 4.26 3.95 6.66

w 5.03 3.12 1.96 1.48 1.84 1.63 1.06

9.
Хар тугалга, 

түүгээр хийсэн 
зүйлс

x 1.87 5.77 0.65 0.51 0.08 0.34 0.28
m 0.06 0.16 0.74 0.00 0.16 0.14 0.07
w 29.64 36.02 0.88 490.58 0.51 2.40 4.19

10.

Тослог үр ба жимс, 
бусад үр жимс, 
сүрэл ба малын 

тэжээл

x 0.03 0.09 0.06 0.42 0.49 0.19 0.22

m 0.62 0.10 0.17 0.11 0.34 0.04 0.06

w 0.05 0.90 0.37 3.87 1.46 5.15 3.94

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Харин Хекшир-Олины 41 төрлийн бүтээгдэхүүнээс дараах 2 төрлийн 
бүтээгдэхүүнд харьцангуй давуу талтай.

Хүснэгт 10. Харьцангуй давуу талтай ХекширОлины бүтээгдэхүүн

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1.

Сүлжмэл хувцас 
болон хувцсанд 

хэрэглэх сүлжмэл 
зүйлс

x 4.57 6.30 3.92 1.82 0.55 0.49 0.52

m 0.24 0.94 0.68 0.15 0.08 0.08 0.13

w 18.87 6.67 5.76 12.27 6.64 5.93 4.01

2.

Хүнсний үйлдвэрээс 
гарсан үлдэгдэл 

ба хаягдал, малын 
тэжээлийн бэлдмэл

x 0.15 0.00 0.07 0.01 0.00 0.07 0.22

m 0.18 0.07 0.14 0.21 0.28 0.17 0.17

w 0.86 0.06 0.50 0.04 0.01 0.42 1.27

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол

Мөчлөгтэй бүтээгдэхүүний ангилалд багтах ямар ч бүтээгдэхүүнд манай улс 
харьцангуй давуу талгүй байна. Энэ нь Монгол Улсад технологи, дэд бүтэц, 
логистик сул хөгжсөн, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспорт муу 
байгааг илэрхийлнэ. 

Доорх шинжилгээнд үндэслэн Монгол Улс дараах нийт 12 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй давуу талтай гэж үзлээ.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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7. Зэс ба зэс эдлэл 15.198 8.745 6.002 8.639 11.108

8. Арьс ширэн түүхий эд (үслэг арьснаас бусад) 
болон боловсруулсан арьс, шир 4,912.197 779.942 199.420 72.011 34.183

9. Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн 157.668 35.676 851.497 3,508.372 1,392.896

10. Тослог үр ба жимс, бусад үр жимс, сүрэл ба 
малын тэжээл 1.459 5.149 3.585 3.937

11. Хар тугалга, түүгээр хийсэн зүйлс 18.848 2.400 4.189

12. Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл ба 
хаягдал, малын тэжээлийн бэлдмэл 1.270

13. Хивс болон нэхмэл дэвсгэрэн зүйлс 1.970 2.080 2.157 2.307
14. Амьд мал, амьтан 25.109 8.536 1.459 1.829
15. Мах ба хүнсний дайвар бүтээгдэхүүн 7.083 7.641 2.485
16. Мод, сөөг ургамал, модлог ургамлын суулгац 2.284 1.022

17. Урлагийн бүтээл, цуглуулга хийх зориултын 
зүйлс ба эртний үнэт дурсгалын зүйлс 1.397 1.134

18. Агаарын тээврийн хэрэгсэл, сансрын аппарат 
ба тэдгээрийн эд анги 1.083

19. Махан бүтээгдэхүүн 1.158

20. Үслэг арьс ба хиймэл үслэг арьс, эдгээрээр 
хийсэн эдлэл 4.909

Эх ñурвалж: Суäлаачäыí òооцоолол

3. УУЛ УУРХАЙН БУС БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
СУДАЛГАА

Энэхүү бүлэгт Монгол Улсын харьцангуй давуу талтай бүтээгдэхүүнүүдээс 
хамгийн өндөр үнийн дүн бүхий (i) ноос, ноолуур, (ii) арьс, шир гэсэн 2 төрлийн 
бүтээгдэхүүний зах зээл, цаашид тэдгээрийн экспортыг нэмэгдүүлэх боломжийг 
судлах болно (Хавсралт 4). Ноос ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүний зах 
зээлийн судалгааг хийхдээ Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн яамны Хөнгөн 
үйлдвэрийн бодлого, зохицуулалтын газар (ХҮБЗГ)-тай хийсэн уулзалт болон 
ХҮБЗГ-аас авсан мэдээлэлд үндэслэсэн болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.

3.1 Арьñ, шир боловñруулах ñалбар
3.1.1 Арьс, шир боловсруулах салбарын өнөөгийн байдал

Дэлхийн хүн ам өсөн нэмэгдэхийн хэрээр арьс ширэн бүтээгдэхүүний эрэлт 
хэрэгцээ дэлхийн зах зээлд тасралтгүй нэмэгдэж байна. Тухайлбал дэлхийн түүхий 
арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 32.2 тэрбум ам.доллараар хэмжигдэж 
буйгаас хамгийн том хэрэглэгч болох БНХАУ 8.0 тэрбум ам.доллар буюу дэлхийн 
нийт арьс шир үйлдвэрлэлийн 25%-ийг дангаар импортлосон байна.
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Хүснэгт 11. Монгол Улсын харьцангуй давуу талтай бүтээгдэхүүн

Барааны нэр Барааны нэр Барааны нэр

1. Амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн 5.

Үнэт ба хагас үнэт чулуу, 
үнэт метал, гоёлын зүйлс, 

зоос
9. Хар тугалга, түүгээр 

хийсэн зүйлс

2. Зэс ба зэс эдлэл 6. Мал, амьтны нарийн болон 
бүдүүн ширхэгт үс, хялгас 10.

Тослог үр ба жимс, бусад 
үр жимс, сүрэл ба малын 

тэжээл

3.
Эрдэс түлш, нефть ба 

тэдгээрийн бүтээгдэхүүн, 
битумын эрдэс, эрдэс лав

7.

Арьс ширэн түүхий эд 
(үслэг арьснаас бусад) 

болон боловсруулсан арьс, 
шир

11.
Сүлжмэл хувцас болон 

хувцсанд хэрэглэх 
сүлжмэл зүйлс

4. Хүдэр, шаар ба нурам 8.
Давс, хүхэр, шороо ба 

чулуу, шаваасны материал, 
шохой ба цемент

12.

Хүнсний үйлдвэрээс 
гарсан үлдэгдэл ба 

хаягдал, малын тэжээлийн 
бэлдмэл

Эх ñурвалж: Суäлаачäын òооцоолол

Хүснэгт 11-д харуулсан 12 дэд бүлгийн барааны дэлгэрэнгүй задаргааг 
Хавсралт 4-өөс харна уу. Сүүлийн 5 жилийн дотор харьцангуй давуу талтай 
бүтээгдэхүүний сагс хэрхэн өөрчлөгдсөнийг Хүснэгт 12-оос харна уу.

2009 онд Монгол Улс нь нийт 16 бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй давуу 
талтай байсан бол 2013 онд 12 бүтээгдэхүүн болж буурчээ. Дэлхийн мах, махан 
бүтээгдэхүүний хэрэглээ тогтвортой нэмэгдэж байгаа хэдий ч харьцангуй давуу 
талтай бүтээгдэхүүний сагснаас (i) Амьд мал, амьтан, (ii) Мах ба хүнсний дайвар 
бүтээгдэхүүн, (iii) Махан бүтээгдэхүүн гэсэн ангиллын бүтээгдэхүүн жил ирэх 
тусам хасагдаж байна. Энэ нь Монголын мах, махан бүтээгдэхүүн эрүүл ахуй, 
чанарын хувьд олон улсын шаардлага, стандартыг хангах нь муу, олон улсын 
таваарын захтай холбоогүй буюу гадаад худалдааны сүлжээ, логистик хөгжөөгүй 
тул дэлхийн мах, махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээний өсөлтөд нийцүүлж 
экспортоо нэмэгдүүлж чадахгүй байгаатай холбоотой. Эсрэгээрээ Монгол Улсын 
мах, махан бүтээгдэхүүний импорт сүүлийн жилүүдэд өсөх хандлагатай байна.

Хүснэгт 12. Харьцангуй давуу талтай бүтээгдэхүүний сагсны өөрчлөлт (индекс)4

Барааны бүлэг (БТКУС4-ийн 2 орноор) 2009 2010 2011 2012 2013

1. Эрдэс түлш, нефть ба тэдгээрийн 
бүтээгдэхүүн, битумын эрдэс, эрдэс лав 1.614 2.885 2.270 1.572

2. Сүлжмэл пальто, цув, дулаан хүрэм (эр) 6.640 6.424 5.931 5.052 4.007
3. Хүдэр, шаар ба нурам 7,952.666 2,466.838 2,129.867 1,484.959 44,277.248

4. Үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт метал, гоёлын 
зүйлс, зоос 479.908 123.965 58.872 79.821 97.638

5. Мал, амьтны нарийн болон бүдүүн ширхэгт 
үс, хялгас 198.764 82.584 134.005 117.537 177.352

6. Давс, хүхэр, шороо ба чулуу, шаваасны 
материал, шохой ба цемент 1.836 1.663 1.626 1.388 1.056

4 Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем
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7. Зэс ба зэс эдлэл 15.198 8.745 6.002 8.639 11.108

8. Арьс ширэн түүхий эд (үслэг арьснаас бусад) 
болон боловсруулсан арьс, шир 4,912.197 779.942 199.420 72.011 34.183

9. Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн 157.668 35.676 851.497 3,508.372 1,392.896

10. Тослог үр ба жимс, бусад үр жимс, сүрэл ба 
малын тэжээл 1.459 5.149 3.585 3.937

11. Хар тугалга, түүгээр хийсэн зүйлс 18.848 2.400 4.189

12. Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл ба 
хаягдал, малын тэжээлийн бэлдмэл 1.270

13. Хивс болон нэхмэл дэвсгэрэн зүйлс 1.970 2.080 2.157 2.307
14. Амьд мал, амьтан 25.109 8.536 1.459 1.829
15. Мах ба хүнсний дайвар бүтээгдэхүүн 7.083 7.641 2.485
16. Мод, сөөг ургамал, модлог ургамлын суулгац 2.284 1.022

17. Урлагийн бүтээл, цуглуулга хийх зориултын 
зүйлс ба эртний үнэт дурсгалын зүйлс 1.397 1.134

18. Агаарын тээврийн хэрэгсэл, сансрын аппарат 
ба тэдгээрийн эд анги 1.083

19. Махан бүтээгдэхүүн 1.158

20. Үслэг арьс ба хиймэл үслэг арьс, эдгээрээр 
хийсэн эдлэл 4.909

Эх ñурвалж: Суäлаачäыí òооцоолол

3. УУЛ УУРХАЙН БУС БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
СУДАЛГАА

Энэхүү бүлэгт Монгол Улсын харьцангуй давуу талтай бүтээгдэхүүнүүдээс 
хамгийн өндөр үнийн дүн бүхий (i) ноос, ноолуур, (ii) арьс, шир гэсэн 2 төрлийн 
бүтээгдэхүүний зах зээл, цаашид тэдгээрийн экспортыг нэмэгдүүлэх боломжийг 
судлах болно (Хавсралт 4). Ноос ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүний зах 
зээлийн судалгааг хийхдээ Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн яамны Хөнгөн 
үйлдвэрийн бодлого, зохицуулалтын газар (ХҮБЗГ)-тай хийсэн уулзалт болон 
ХҮБЗГ-аас авсан мэдээлэлд үндэслэсэн болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.

3.1 Арьñ, шир боловñруулах ñалбар
3.1.1 Арьс, шир боловсруулах салбарын өнөөгийн байдал

Дэлхийн хүн ам өсөн нэмэгдэхийн хэрээр арьс ширэн бүтээгдэхүүний эрэлт 
хэрэгцээ дэлхийн зах зээлд тасралтгүй нэмэгдэж байна. Тухайлбал дэлхийн түүхий 
арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 32.2 тэрбум ам.доллараар хэмжигдэж 
буйгаас хамгийн том хэрэглэгч болох БНХАУ 8.0 тэрбум ам.доллар буюу дэлхийн 
нийт арьс шир үйлдвэрлэлийн 25%-ийг дангаар импортлосон байна.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Хагас боловсруулсан арьс ширэн бүтээгдэхүүнээр Монгол Улс харьцангуй давуу 
талтай байдаг бөгөөд тус бүлгийн бүтээгдэхүүний гадаад эрэлт ч өндөр байдаг. 
Гэвч энэ төрлийн бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ боломжит дээд түвшиндээ 
дөхсөн боловч экспортоор олж буй орлогын түвшин хангалтгүй байна. Арьс 
ширэн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин бүрт харгалзах нэмүү өртөг 
харилцан адилгүй байдаг бөгөөд анхан шатны боловсруулалт хийн экспортлох 
түвшинд нэмүү өртөг бага шингэдэг бөгөөд түүхий эдийн үнэ дээр ердөө 18% 
нэмэгддэг.

Дүрслэл 5. Боловсруулалтын түвшинд 
харгалзах нэмүү өртөг

Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
арьс шир боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн анхан ба 
дунд шатны боловсруулалт 
хийсэн бүтээгдэхүүн чанарын 
стандартад нийцдэг, гологдол 
багатай боловч энэ түвшинд 
боловсруулсан бүтээгдэхүүнд 
нэмүү өртөг бага шингэдэг. 
Харин арьс ширийг гүн 
боловсруулах, түүгээр хийсэн 
бэлэн бүтээгдэхүүнд шингэх 
өртөг харьцангуй өндөр байдаг.
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 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                Монгол Улсын гадаад худалдааны бүтцийг төрөлжүүлэх боломжууд [2015/03] 

худалдан авч, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үлдсэн 74.7% буюу 101 тэрбум төгрөгийн түүхий 
эдийг БНХАУ-ын арьс ширний ченжүүд болон тэдгээртэй шууд хамааралтай ажилладаг дотоодын 
ченжүүд худалдан авч, үүнээс 35.6 сая ам.долларын бүтээгдэхүүн экспортлосон байна. 

ХҮСНЭГТ 14. 
АРЬС, ШИРНИЙ БҮЛГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГАДААД ХУДАЛДАА7, МЯН.АМ.ДОЛЛАР 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

БНСУ 326.9 1.8 1,078.4 0.1 585.9 0.0 196.2 372.9 1.1 378.3 
БНХАУ 25,670.8 3.1 42,475.2 0.7 25,788.9 0.1 27,891.6 27.9 27,223.5 49.6 
Итали 4,599.2 0.0 6,126.4 77.4 3,179.5 3.4 6,285.8 0.0 7,570.4 2.7 
Орос 1.0 33.1 2.0 260.0 2.3 278.5 0.1 1,034.3 1.7 903.0 
Бусад  1,154.5 14.8 1,130.0 26.0 722.8 411.6 453.2 142.8 782.2 203.4 
Нийт 31,752.3 52.8 50,812.0 364.2 30,279.4 693.6 34,826.9 1,578.0 35,578.8 1 537.0 

Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Хагас боловсруулсан арьс ширэн бүтээгдэхүүнээр Монгол Улс харьцангуй давуу талтай байдаг бөгөөд 
тус бүлгийн бүтээгдэхүүний гадаад эрэлт ч өндөр байдаг. Гэвч энэ төрлийн бүтээгдэхүүний экспортын 
хэмжээ боломжит дээд түвшиндээ дөхсөн боловч экспортоор олж буй орлогын түвшин хангалтгүй 
байна. Арьс ширэн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин бүрт харгалзах нэмүү өртөг харилцан 
адилгүй байдаг бөгөөд анхан шатны боловсруулалт хийн экспортлох түвшинд нэмүү өртөг бага 
шингэдэг бөгөөд түүхий эдийн үнэ дээр ердөө 18% нэмэгддэг. 

ДҮРСЛЭЛ 5. 
БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ТҮВШИНД ХАРГАЛЗАХ 

НЭМҮҮ ӨРТӨГ 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй арьс 
шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн анхан ба дунд 
шатны боловсруулалт хийсэн бүтээгдэхүүн 
чанарын стандартад нийцдэг, гологдол багатай 
боловч энэ түвшинд боловсруулсан 
бүтээгдэхүүнд нэмүү өртөг бага шингэдэг. Харин 
арьс ширийг гүн боловсруулах, түүгээр хийсэн 
бэлэн бүтээгдэхүүнд шингэх өртөг харьцангуй 
өндөр байдаг. 

Гэвч Монгол Улсын арьс шир үйлдвэрлэгчдийн 
технологийн түвшин дэлхийн стандартаас 
хоцорсон, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 
хязгаарлагдмал байгаагаас гүйцэд боловсруулсан 
арьс, бэлэн бүтээгдэхүүний чанар хангалтгүй 
байна. Энэ нь Монгол улсад үйлдвэрлэсэн бэлэн 
бүтээгдэхүүний экспорт төдийлөн нэмэгдэхгүй, 
борлуулах үнэ хамгийн багадаа 30%-иар доогуур 
байгаагаас тодорхой харагдана. 

 
Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам 

Үүнээс Монгол Улсын үйлдвэрлэгчийн өнөөгийн байдлыг судлан үзэхэд арьс ширийг гүн 
боловсруулах, цаашлаад түүгээр үйлдвэрлэсэн бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд 
анхаарах шаардлагатай нь харагдаж байна. 2014 оны эцсийн байдлаар тус салбарт төрийн өмчит 1, 

                                                   
7 БТКУС-ийн 8 орны кодоор 41-ээр эхэлсэн бүх барааны нийлбэр дүн. 
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Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам

Гэвч Монгол Улсын арьс шир үйлдвэрлэгчдийн технологийн түвшин дэлхийн 
стандартаас хоцорсон, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хязгаарлагдмал байгаагаас 
гүйцэд боловсруулсан арьс, бэлэн бүтээгдэхүүний чанар хангалтгүй байна. 
Энэ нь Монгол улсад үйлдвэрлэсэн бэлэн бүтээгдэхүүний экспорт төдийлөн 
нэмэгдэхгүй, борлуулах үнэ хамгийн багадаа 30%-иар доогуур байгаагаас 
тодорхой харагдана.Үүнээс Монгол Улсын үйлдвэрлэгчийн өнөөгийн байдлыг 
судлан үзэхэд арьс ширийг гүн боловсруулах, цаашлаад түүгээр үйлдвэрлэсэн 
бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай нь 
харагдаж байна. 2014 оны эцсийн байдлаар тус салбарт төрийн өмчит 1, хувьцаат 
7, хувийн хэвшлийн 30 гаруй арьс шир боловсруулах үйлдвэр ажиллаж байгаа 
бөгөөд жилд 18 сая ширхэг хүртэл арьс ширийг анхан шатны боловсруулалт 
хийх, 6.3 сая ширхэг арьс ширийг гүн боловсруулах хүчин чадалтай байна. 
Улмаар боловсруулах үйлдвэрээс гарсан түүхий эдийг ашиглан эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 30 гаруй аж ахуйн нэгж тус салбарт ажиллаж байгаа 
боловч түүхий эдийн дийлэнх хэсгийг хагас боловсруулан экспортлож байна.8

8 Аж үйлдвэрийн яам, үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээ.
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Хүснэгт 13. Дэлхийн улс орнуудаас Азийн улсуудтай хийсэн арьс ширний бүлгийн 
бүтээгдэхүүний гадаад худалдаа, мян.ам.доллар

2010 2011 2012 2013
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

БНСУ 655,680 205,497 759,746 254,514 808,591 245,853 954,940 271,544
БНХАУ 261,876 1,807,022 317,335 1,860,079 345,632 1,951,540 378,760 2,112,783
Итали 1,475,007 476,480 1,659,077 639,175 1,508,187 585,637 1,776,053 614,263
Орос 17,324 17,324 22,011 22,011 21,204 21,204 16,194 16,194
Нийт 2,409,887 2,506,323 2,758,169 2,775,779 2,683,614 2,804,234 3,125,947 3,014,784

Эх ñурвалж: www.trademap.org

Монгол Улсын арьс ширэн бүтээгдэхүүн нийлүүлж буй улс орнуудын Азийн 
улсуудаас авч буй арьс ширэн бүтээгдэхүүний импорт 2013 оны байдлаар 
3 тэрбум ам.доллараар хэмжигддэг. Гэтэл Монгол Улсаас экспортлож буй 
бүтээгдэхүүний хэмжээ энэ төрлийн бүтээгдэхүүний 1.2%-тай тэнцэж байна. 
Гадаад зах зээлд боловсруулсан арьс шир, түүгээр хийсэн бэлэн бүтээгдэхүүний 
эрэлт хэрэгцээ их, Европын холбооны орнуудад квотгүй экспортлох боломжтой 
ч манай улсын арьс ширэн бүтээгдэхүүний экспортын 90 гаруй хувийг хагас 
боловсруулсан арьс шир эзэлж байна5. Монгол Улс мал сүргийн арвин нөөцтэй 
боловч арьс, шир боловсруулах, арьс ширэн эдлэл, гутал үйлдвэрлэлийн 
салбарын үйлдвэрлэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний дүн боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
салбарын 1 хүрэхгүй хувийг эзэлж байна.6 Монгол Улс жилд дунджаар бод, бог 
малын нийт 10 сая ширхэг арьс бэлтгэж байгаагаас 2013 оны байдлаар 25% буюу 
38 тэрбум төгрөгийн түүхий эдийг үндэсний үйлдвэрүүд худалдан авч, эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үлдсэн 75% буюу 101 тэрбум төгрөгийн түүхий 
эдийг БНХАУ-ын арьс ширний ченжүүд болон тэдгээртэй шууд хамааралтай 
ажилладаг дотоодын ченжүүд худалдан авч, үүнээс 35.6 сая ам.долларын 
бүтээгдэхүүн экспортлосон байна.

Хүснэгт 14. арьс, ширний бүлгийн бүтээгдэхүүний гадаад худалдаа7, мян.ам.доллар

2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

БНСУ 326.9 1.8 1,078.4 0.1 585.9 0.0 196.2 372.9 1.1 378.3
БНХАУ 25,670.8 3.1 42,475.2 0.7 25,788.9 0.1 27,891.6 27.9 27,223.5 49.6
Итали 4,599.2 0.0 6,126.4 77.4 3,179.5 3.4 6,285.8 0.0 7,570.4 2.7
Орос 1.0 33.1 2.0 260.0 2.3 278.5 0.1 1,034.3 1.7 903.0
Бусад 1,154.5 14.8 1,130.0 26.0 722.8 411.6 453.2 142.8 782.2 203.4
Нийт 31,752.3 52.8 50,812.0 364.2 30,279.4 693.6 34,826.9 1,578.0 35,578.8 1 537.0

Эх ñурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар

5 Вет-блю хэлбэрээр экспортлосон.
6 Эх сурвалж: ҮСХ-ны аж үйлдвэрийн салбартын бүтээгдэхүүний нийт үйлдвэрлэлийн мэдээ.
7 БТКУС-ийн 8 орны кодоор 41-ээр эхэлсэн бүх барааны нийлбэр дүн.



151159

Хагас боловсруулсан арьс ширэн бүтээгдэхүүнээр Монгол Улс харьцангуй давуу 
талтай байдаг бөгөөд тус бүлгийн бүтээгдэхүүний гадаад эрэлт ч өндөр байдаг. 
Гэвч энэ төрлийн бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ боломжит дээд түвшиндээ 
дөхсөн боловч экспортоор олж буй орлогын түвшин хангалтгүй байна. Арьс 
ширэн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин бүрт харгалзах нэмүү өртөг 
харилцан адилгүй байдаг бөгөөд анхан шатны боловсруулалт хийн экспортлох 
түвшинд нэмүү өртөг бага шингэдэг бөгөөд түүхий эдийн үнэ дээр ердөө 18% 
нэмэгддэг.

Дүрслэл 5. Боловсруулалтын түвшинд 
харгалзах нэмүү өртөг

Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
арьс шир боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн анхан ба 
дунд шатны боловсруулалт 
хийсэн бүтээгдэхүүн чанарын 
стандартад нийцдэг, гологдол 
багатай боловч энэ түвшинд 
боловсруулсан бүтээгдэхүүнд 
нэмүү өртөг бага шингэдэг. 
Харин арьс ширийг гүн 
боловсруулах, түүгээр хийсэн 
бэлэн бүтээгдэхүүнд шингэх 
өртөг харьцангуй өндөр байдаг.
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худалдан авч, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үлдсэн 74.7% буюу 101 тэрбум төгрөгийн түүхий 
эдийг БНХАУ-ын арьс ширний ченжүүд болон тэдгээртэй шууд хамааралтай ажилладаг дотоодын 
ченжүүд худалдан авч, үүнээс 35.6 сая ам.долларын бүтээгдэхүүн экспортлосон байна. 

ХҮСНЭГТ 14. 
АРЬС, ШИРНИЙ БҮЛГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГАДААД ХУДАЛДАА7, МЯН.АМ.ДОЛЛАР 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

БНСУ 326.9 1.8 1,078.4 0.1 585.9 0.0 196.2 372.9 1.1 378.3 
БНХАУ 25,670.8 3.1 42,475.2 0.7 25,788.9 0.1 27,891.6 27.9 27,223.5 49.6 
Итали 4,599.2 0.0 6,126.4 77.4 3,179.5 3.4 6,285.8 0.0 7,570.4 2.7 
Орос 1.0 33.1 2.0 260.0 2.3 278.5 0.1 1,034.3 1.7 903.0 
Бусад  1,154.5 14.8 1,130.0 26.0 722.8 411.6 453.2 142.8 782.2 203.4 
Нийт 31,752.3 52.8 50,812.0 364.2 30,279.4 693.6 34,826.9 1,578.0 35,578.8 1 537.0 

Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Хагас боловсруулсан арьс ширэн бүтээгдэхүүнээр Монгол Улс харьцангуй давуу талтай байдаг бөгөөд 
тус бүлгийн бүтээгдэхүүний гадаад эрэлт ч өндөр байдаг. Гэвч энэ төрлийн бүтээгдэхүүний экспортын 
хэмжээ боломжит дээд түвшиндээ дөхсөн боловч экспортоор олж буй орлогын түвшин хангалтгүй 
байна. Арьс ширэн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин бүрт харгалзах нэмүү өртөг харилцан 
адилгүй байдаг бөгөөд анхан шатны боловсруулалт хийн экспортлох түвшинд нэмүү өртөг бага 
шингэдэг бөгөөд түүхий эдийн үнэ дээр ердөө 18% нэмэгддэг. 

ДҮРСЛЭЛ 5. 
БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ТҮВШИНД ХАРГАЛЗАХ 

НЭМҮҮ ӨРТӨГ 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй арьс 
шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн анхан ба дунд 
шатны боловсруулалт хийсэн бүтээгдэхүүн 
чанарын стандартад нийцдэг, гологдол багатай 
боловч энэ түвшинд боловсруулсан 
бүтээгдэхүүнд нэмүү өртөг бага шингэдэг. Харин 
арьс ширийг гүн боловсруулах, түүгээр хийсэн 
бэлэн бүтээгдэхүүнд шингэх өртөг харьцангуй 
өндөр байдаг. 

Гэвч Монгол Улсын арьс шир үйлдвэрлэгчдийн 
технологийн түвшин дэлхийн стандартаас 
хоцорсон, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 
хязгаарлагдмал байгаагаас гүйцэд боловсруулсан 
арьс, бэлэн бүтээгдэхүүний чанар хангалтгүй 
байна. Энэ нь Монгол улсад үйлдвэрлэсэн бэлэн 
бүтээгдэхүүний экспорт төдийлөн нэмэгдэхгүй, 
борлуулах үнэ хамгийн багадаа 30%-иар доогуур 
байгаагаас тодорхой харагдана. 

 
Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам 

Үүнээс Монгол Улсын үйлдвэрлэгчийн өнөөгийн байдлыг судлан үзэхэд арьс ширийг гүн 
боловсруулах, цаашлаад түүгээр үйлдвэрлэсэн бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд 
анхаарах шаардлагатай нь харагдаж байна. 2014 оны эцсийн байдлаар тус салбарт төрийн өмчит 1, 

                                                   
7 БТКУС-ийн 8 орны кодоор 41-ээр эхэлсэн бүх барааны нийлбэр дүн. 
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Гэвч Монгол Улсын арьс шир үйлдвэрлэгчдийн технологийн түвшин дэлхийн 
стандартаас хоцорсон, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хязгаарлагдмал байгаагаас 
гүйцэд боловсруулсан арьс, бэлэн бүтээгдэхүүний чанар хангалтгүй байна. 
Энэ нь Монгол улсад үйлдвэрлэсэн бэлэн бүтээгдэхүүний экспорт төдийлөн 
нэмэгдэхгүй, борлуулах үнэ хамгийн багадаа 30%-иар доогуур байгаагаас 
тодорхой харагдана.Үүнээс Монгол Улсын үйлдвэрлэгчийн өнөөгийн байдлыг 
судлан үзэхэд арьс ширийг гүн боловсруулах, цаашлаад түүгээр үйлдвэрлэсэн 
бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай нь 
харагдаж байна. 2014 оны эцсийн байдлаар тус салбарт төрийн өмчит 1, хувьцаат 
7, хувийн хэвшлийн 30 гаруй арьс шир боловсруулах үйлдвэр ажиллаж байгаа 
бөгөөд жилд 18 сая ширхэг хүртэл арьс ширийг анхан шатны боловсруулалт 
хийх, 6.3 сая ширхэг арьс ширийг гүн боловсруулах хүчин чадалтай байна. 
Улмаар боловсруулах үйлдвэрээс гарсан түүхий эдийг ашиглан эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 30 гаруй аж ахуйн нэгж тус салбарт ажиллаж байгаа 
боловч түүхий эдийн дийлэнх хэсгийг хагас боловсруулан экспортлож байна.8

8 Аж үйлдвэрийн яам, үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээ.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Эргэлтийн 
хөрөнгө дутмаг

- Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 90 гаруй хувь нь мал нядлах богинохон хугацаа 
буюу 9-11 дугаар сард эргэлтийн хөрөнгийн хомсдолд ордог, БНХАУ-ын 
түүхий эдийн ченж, компаниудтай өрсөлдөх чадваргүй байдаг.

- Банкны зээлийн хугацаа богино.
- Дэд бүтэц, технологи, үйлдвэрлэлийн нөхцөл муугаас шалтгаалан хөрөнгө 

оруулалт татах боломж бага.

Нэгдсэн бодлого 
байхгүй

- Хувьчлалаар бие биенээсээ технологийн хамааралтай үйлдвэрүүдийн цогц 
байдал алдагдаж, эмх замбараагүй болсон.

- Түүхий эдийн бэлтгэл нийлүүлэлт, боловсруулалт, үйлдвэрлэл, 
борлуулалтын нэгдсэн тогтолцоо байхгүй.

- Технологийн дэвшил нэвтрүүлэх болон гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
боломжийн талаар судалгаа шинжилгээний ажлууд маш бага хийгдсэн.

- Салбарын талаар баримтлах нэгдсэн стратеги, хөгжлийн бодлого тодорхой 
биш байна.

Шигтгээ 1. Арьс, шир боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүний стандарт ба Монгол Улс

Монгол Улсад анхан шатны боловсруулалт хийсэн бүх төрлийн арьс, ширний чанарын 
үзүүлэлтийг тодорхойлоход MNS 4724:2001-ийг баримталдаг. Тус стандартад арьс шир 
боловсруулах техникийн шаардлагыг дараах байдлаар заасан байдаг.

 � Үслэг эдлэлийн зориулалттайгаас бусад анхан шатны боловсруулалт хийсэн бүх 
төрлийн арьс ширний үсний уг нь бүрэн гүйцэд авагдсан, өнгөн ба шар махан тал 
нь цэвэр толигор, нугалаасгүй, толбогүй, нэвт идээлэгдэж будагдсан жигд өнгөтэй 
байна.

 � Анхан шатны боловсруулалт хийсэн арьс ширний чанарын үзүүлэлт хүснэгтэд 
заасан шаардлагыг хангасан байна.

Ангилал
Чанарын үзүүлэлт

pH Татах цэг, OC,
(багагүй)

Чийг, %,
(ихгүй)

Хромын 
исэл, % Өнгө Тос, %,

(багагүй)
Гандсан арьс, шир 2.2-2.6 - - Цайвар -
Вет блю 3.5-4.2 95.0 65.0 3.0-6.0 Жигд хөх цэнхэр -
Вет вайт - 60.0 65.0 - Цагаан цайвар -
Краст 3.5-4.5 - 14.0 3.0-6.0 Жигд 4.5

 � Арьс ширэнд идээлэг хийхдээ хромын 6 валенттай давс хэрэглэхийг хориглоно.
 
3.1.3 Шийдвэрлэх арга хэмжээ

Арьс ширний салбарт тулгамдаад буй асуудлыг шийдвэрлэх дараах арга хэмжээг 
нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд:

 � Арьс ширний салбар мэргэжлийн боловсон хүчний дутагдалд орох 
өндөр эрсдэлтэй байна. Иймд тус салбарыг сурталчлах, үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид болон суралцагчдын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж 
үйлдвэрлэгчдэд шаардлагатай боловсон хүчнийг их, дээд сургуулиудад 
бодлоготой бэлтгэдэг тогтолцоог дэмжих,

 � Малын эрүүл ахуйг сайжруулах, эрүүлжүүлэхэд чиглэсэн төсөл 
хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийг сайжруулж төслийн санхүүжилтийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлэх,
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Түүнчлэн арьс ширэн жижиг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчид 1.5 сая ам.доллартай 
тэнцэхүйц арьс, туслах материалыг БНХАУ, БНСУ, ОХУ зэрэг улсаас 
импортоор авч байна. Энэ нь дотоодод үйлдвэрлэж буй түүхий эдийн нөөц 
улирлын чанартай, дийлэнх хэсгийг экспорлодог, бэлтгэсэн түүхий эдийн чанар 
хангалтгүй байдагтай холбоотой.

3.1.2 Арьс, шир боловсруулах салбарын хүндрэлтэй асуудлууд

Арьс ширний салбарын үйлдвэрүүд эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чадахгүй 
байгаа гол шалтгаан нь санхүүгийн эх үүсвэр болон хүний нөөцийн чадавхи 
хангалтгүй, түүхий эдийн чанар муу, түүхий эд нийлүүлэлтийн нэгдсэн 
тогтолцоо байхгүйтэй холбоотой байна. Түүнчлэн боловсруулах үйлдвэрүүд 
техникийн шинэчлэл хийхгүй удсан, өндөр чанартай, олон улсын стандартад 
нийцсэн химийн материал, бусад бодис худалдан авч үйлдвэрлэлд ашиглаж 
чадахгүй байгаа нь түүхий эд бэлтгэлийн чанарт сөргөөр нөлөөлж байна.

Хүснэгт 15. Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн шийдвэрлэх гол асуудлууд

Хүндрэлтэй 
асуудал Шалтгаан, үр дүн

Түүхий эдийн 
чанар муу

- Малчид малаа вакцинжуулалт, угаалгад хамруулдаггүйгээс арьсанд хачиг, 
гуурын сорви үүссэн байдаг.

- Мал нядлах, арьс ширийг өвчих явцад цоолж гэмтээх, чанарын хамгаалалт 
хийхгүйгээр хадгалалт, тээвэрлэлт хийдгээс шалтгаалан гэмтэл үүсдэг.

Боловсруулалт хийгдсэн нийт арьс ширний 30 хувь нь арьсан хүрэм, бусад 
хувцас үйлдвэрлэх шаардлага хангахгүй байна.

Түүхий эдийн 
бэлтгэл, 

нийлүүлэлтийн 
нэгдсэн 

тогтолцоо 
байхгүй, үнэ 

өндөр

- Түүхий эдийн 99 хувь нь орон нутагт үйлдвэрлэгддэг ч 90 гаруй хувийг 
Улаанбаатар, Дархан хот дахь арьс ширний үйлдвэрүүдэд боловсруулдаг.

- Мөн түүхий эдийн төвлөрсөн зах байхгүй, түүхий эд нийлүүлэлтийн суваг 
оновчтой бүрэлдэж чадаагүйгээс үйлдвэрлэгчидэд түүхий эдийн хомсдол, 
тасалдал гардаг бөгөөд түүхий эдээ гадны үйлдвэрлэгчдэд алдах тохиолдол 
түгээмэл байдаг.

- Шатахууны үнэ, инфляци, тээврийн зардал зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалж 
боловсруулах үйлдвэр дээр ирэх түүхий эдийн өртөг нэмэгддэг.

Тоног төхөөрөмж 
хоцрогдсон, 

үйлдвэрлэлийн 
нөхцөл муу.

- Технологи хэт хуучирсан бөгөөд засвар үйлчилгээний зардал их, бүтээмж 
багатай.

- Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанар өнгө үзэмж өрсөлдөгч бусад орны 
бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад доогуур.

- Үйлдвэрүүдийн гаднах инженерийн шугам сүлжээ элэгдэлд орсоны улмаас 
хөрс бохирдуулах эрсдэлтэй болсон.

- Арьс ширний үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг хром гэх мэтийн химийн бодисууд 
нь үйлдвэрлэлийн хүнд хортой нөхцөлийг бий болгодог.

- Үйлдвэрлэлийн ус цэвэрлэх төв “Харгиа” байгууламжийн үйл ажилла гаанаас 
болж арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа доголддог.

Боловсон хүчин 
дутмаг

- Арьс шир боловсруулах үе шатанд нарийн мэргэшсэн хүний нөөц дутагдалтай
- Түүхий эдээ хангалттай нөөцөлж чаддаггүйн улмаас үйлдвэрүүд бүрэн 

хүчин чадлаа ашиглаж чадахгүй 5-6 сар сул зогсдог тул мэргэшсэн боловсон 
хүчин ховордсон.



153161

Эргэлтийн 
хөрөнгө дутмаг

- Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 90 гаруй хувь нь мал нядлах богинохон хугацаа 
буюу 9-11 дугаар сард эргэлтийн хөрөнгийн хомсдолд ордог, БНХАУ-ын 
түүхий эдийн ченж, компаниудтай өрсөлдөх чадваргүй байдаг.

- Банкны зээлийн хугацаа богино.
- Дэд бүтэц, технологи, үйлдвэрлэлийн нөхцөл муугаас шалтгаалан хөрөнгө 

оруулалт татах боломж бага.

Нэгдсэн бодлого 
байхгүй

- Хувьчлалаар бие биенээсээ технологийн хамааралтай үйлдвэрүүдийн цогц 
байдал алдагдаж, эмх замбараагүй болсон.

- Түүхий эдийн бэлтгэл нийлүүлэлт, боловсруулалт, үйлдвэрлэл, 
борлуулалтын нэгдсэн тогтолцоо байхгүй.

- Технологийн дэвшил нэвтрүүлэх болон гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
боломжийн талаар судалгаа шинжилгээний ажлууд маш бага хийгдсэн.

- Салбарын талаар баримтлах нэгдсэн стратеги, хөгжлийн бодлого тодорхой 
биш байна.

Шигтгээ 1. Арьс, шир боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүний стандарт ба Монгол Улс

Монгол Улсад анхан шатны боловсруулалт хийсэн бүх төрлийн арьс, ширний чанарын 
үзүүлэлтийг тодорхойлоход MNS 4724:2001-ийг баримталдаг. Тус стандартад арьс шир 
боловсруулах техникийн шаардлагыг дараах байдлаар заасан байдаг.

 � Үслэг эдлэлийн зориулалттайгаас бусад анхан шатны боловсруулалт хийсэн бүх 
төрлийн арьс ширний үсний уг нь бүрэн гүйцэд авагдсан, өнгөн ба шар махан тал 
нь цэвэр толигор, нугалаасгүй, толбогүй, нэвт идээлэгдэж будагдсан жигд өнгөтэй 
байна.

 � Анхан шатны боловсруулалт хийсэн арьс ширний чанарын үзүүлэлт хүснэгтэд 
заасан шаардлагыг хангасан байна.

Ангилал
Чанарын үзүүлэлт

pH Татах цэг, OC,
(багагүй)

Чийг, %,
(ихгүй)

Хромын 
исэл, % Өнгө Тос, %,

(багагүй)
Гандсан арьс, шир 2.2-2.6 - - Цайвар -
Вет блю 3.5-4.2 95.0 65.0 3.0-6.0 Жигд хөх цэнхэр -
Вет вайт - 60.0 65.0 - Цагаан цайвар -
Краст 3.5-4.5 - 14.0 3.0-6.0 Жигд 4.5

 � Арьс ширэнд идээлэг хийхдээ хромын 6 валенттай давс хэрэглэхийг хориглоно.
 
3.1.3 Шийдвэрлэх арга хэмжээ

Арьс ширний салбарт тулгамдаад буй асуудлыг шийдвэрлэх дараах арга хэмжээг 
нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд:

 � Арьс ширний салбар мэргэжлийн боловсон хүчний дутагдалд орох 
өндөр эрсдэлтэй байна. Иймд тус салбарыг сурталчлах, үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид болон суралцагчдын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж 
үйлдвэрлэгчдэд шаардлагатай боловсон хүчнийг их, дээд сургуулиудад 
бодлоготой бэлтгэдэг тогтолцоог дэмжих,

 � Малын эрүүл ахуйг сайжруулах, эрүүлжүүлэхэд чиглэсэн төсөл 
хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийг сайжруулж төслийн санхүүжилтийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлэх,

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Уг салбарт дотооддоо ээрэх, сүлжих, нэхэх үйлдвэрлэл буюу эцсийн 
бүтээгдэхүүн боловсруулах хүчин чадал муу байдгаас хувцас, сүлжмэл эдлэл 
үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх утас болон даавууны дийлэнх хэсгийг импортоор 
хангадаг бөгөөд сүүлийн 3 жилд дунджаар 214 сая ам.долларын утас, даавуун 
бүтээгдэхүүн импортлосон байна. Харин дотоодын нийт түүхий эдийн зөвхөн 25-
35%-ийг ээрмэл утасны үйлдвэрлэлд ашиглаж байна.

Дүрслэл 6. Түүхий эд бэлтгэл Дүрслэл 7. Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал
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ХҮСНЭГТ 17. 
МОНГОЛ УЛСЫН БУСАД УЛСУУДТАЙ ХИЙЖ БУЙ 

НООС, НООЛУУРЫН БҮЛГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГАДААД ХУДАЛДАА9, МЯН.АМ.ДОЛЛАР 

Улс 
2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
БНСУ 621 226 816 0 1,246 83 1,194 307 302 259 
БНХАУ 147,239 1,065 154,273 1,552 170,380 1,262 198,968 1,537 250,230 1,688 
Итали 24,048 173 39,593 14 25,935 66 42,331 41 40,711 12 
Орос 522 175 732 193 539 116 424 58 512 19 
Бусад  18,547 1,172 16,121 535 8,032 1,343 16,676 426 19,426 655 
Нийт 190,977 2,811 211,535 2,295 206,132 2,870 259,593 2,370 311,181 2,633 

Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Уг салбарт дотооддоо ээрэх, сүлжих, нэхэх үйлдвэрлэл буюу эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах хүчин 
чадал муу байдгаас хувцас, сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх утас болон даавууны дийлэнх 
хэсгийг импортоор хангадаг бөгөөд сүүлийн 3 жилд дунджаар 214 сая ам.долларын утас, даавуун 
бүтээгдэхүүн импортлосон байна. Харин дотоодын нийт түүхий эдийн зөвхөн 25-35%-ийг ээрмэл 
утасны үйлдвэрлэлд ашиглаж байна. 

ДҮРСЛЭЛ 6. 
ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ 

ДҮРСЛЭЛ 7. 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ 

  
Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам 

Монгол Улсын дотоод зах зээлийн багтаамж бага хэдий ч өнөөдрийн байдлаар ноолуурын салбарын 
нийт бүтээгдэхүүний 60 орчим хувь нь дотоодод борлогддог ба энэ нь Япон, ОХУ-аас Монгол Улсад 
ирж буй жуулчид их хэмжээгээр худалдаж авдагтай холбоотой. 
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Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийí яам Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийí яам

Монгол Улсын дотоод зах зээлийн багтаамж бага хэдий ч өнөөдрийн байдлаар 
ноолуурын салбарын нийт бүтээгдэхүүний 60 орчим хувь нь дотоодод 
борлогддог ба энэ нь Япон, ОХУ-аас Монгол Улсад ирж буй жуулчид их 
хэмжээгээр худалдаж авдагтай холбоотой.

Хүснэгт 18. Түүхий эдийн ашиглалтын түвшин

Үзүүлэлт Ноолуурын салбар Ноосны салбар

Ашиглалтын 
хувь хэмжээ

• 13.1-15.0%-иар бэлэн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг.

• 65-68%-ийг угаасан хэлбэрээр 
экспортолдог.

• 15-19%-ийг самнасан байдлаар 
экспортолдог.

• 70%-ийг бэлэн 
бүтээгдэхүүн

• 30%-ийг нь 
угаасан хэлбэрээр 
экспортолдог.

Ноолууран бүтээгдэхүүнүүд нь гадны зах зээл дээр эрэлт ихтэй байдаг ч 
экспортын 85%-ийг түүхий ноолуур эзэлж байна. 2014 онд ноос, ноолуурын 
экспортын орлого 311.2 сая ам.доллар буюу нь нийт экспортын 5%-ийг эзэлж 
байна.
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 � Мал, аж ахуйн түүхий эдийн арчилгаа, тордолтын анхан шатны цэгүүдийг 
олноор байгуулах, логистикийн боловсронгуй сүлжээг бий болгох,
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тулд хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааг чанарт суурилсан үнийн 
системээр явуулах,

 � Үйлдвэрлэл эрхлэгчид, хэрэглэгчдэд мэргэжлийн яам, агентлагуудаас 
сургалт, сонсгол явуулж олон нийтийн боловсролыг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

3.2 Нооñ, ноолуур боловñруулах ñалбар
3.2.1 Ноос, ноолуур боловсруулах салбарын өнөөгийн байдал

Монгол улсад ноолуурын салбарт нийт 131, ноосны 257 аж ахуй нэгж 
байгууллагууд 9000 гаруй ажиллагсадтай үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд түүхий 
ноолуур бэлтгэлээрээ манай улс дэлхийд БНХАУ-ын дараа 2 дугаарт орж байна.

Хүснэгт 16. Ноос, ноолуурын салбарын нөхцөл байдал

Үзүүлэлт Ноолуурын салбар Ноосны салбар

Түүхий эдийн нөөц (жилд)
2014 оны байдлаар - Ямааны ноолуур - 7000 тонн

- Хонины ноос - 23000 тн
- Тэмээний ноос - 1100 тн
- Сарлагийн хөөвөр - 200 тн

Салбарын үйлдвэрүүдийн 
нийт хүчин чадал (жилд)

- Ээрмэл - 1400 тн
- Сүлжмэл бүтээгдэхүүн - 
2.8 сая.ш
- Нэхмэл - 450 мян.м 

- Ээрмэл - 2500 тн
- Хивс - 1.8 сая.м2

- Эсгий - 1 сая.м
- Нэхмэл - 500 мян.м

1. Борлуулат
2. Экспорт

1. 560-600 тэрбум төгрөг
2. 260-290 сая.ам.дол

1. 50 тэрбум.төг
2. 15 сая.ам.долл

2012 онд ноос, ноолуурын боловсруулах үйлдвэрүүд нийт түүхий эдийнхээ 
30%-ийг гүн боловсруулж, 60%-д анхан шатны боловсруулалт хийж нийт 264 
тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь 2010 онтой харьцуулахад 20%-иар өссөн 
үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 17. Монгол Улсын бусад улсуудтай хийж буй ноос, ноолуурын бүлгийн 
бүтээгдэхүүний гадаад худалдаа9, мян.ам.доллар

Улс
2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт
БНСУ 621 226 816 0 1,246 83 1,194 307 302 259
БНХАУ 147,239 1,065 154,273 1,552 170,380 1,262 198,968 1,537 250,230 1,688
Итали 24,048 173 39,593 14 25,935 66 42,331 41 40,711 12
Орос 522 175 732 193 539 116 424 58 512 19
Бусад 18,547 1,172 16,121 535 8,032 1,343 16,676 426 19,426 655
Нийт 190,977 2,811 211,535 2,295 206,132 2,870 259,593 2,370 311,181 2,633

Эх ñурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар

9 БТКУС-ийн 8 орны кодоор 51-ээр эхэлсэн бүх барааны нийлбэр дүн.
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Уг салбарт дотооддоо ээрэх, сүлжих, нэхэх үйлдвэрлэл буюу эцсийн 
бүтээгдэхүүн боловсруулах хүчин чадал муу байдгаас хувцас, сүлжмэл эдлэл 
үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх утас болон даавууны дийлэнх хэсгийг импортоор 
хангадаг бөгөөд сүүлийн 3 жилд дунджаар 214 сая ам.долларын утас, даавуун 
бүтээгдэхүүн импортлосон байна. Харин дотоодын нийт түүхий эдийн зөвхөн 25-
35%-ийг ээрмэл утасны үйлдвэрлэлд ашиглаж байна.

Дүрслэл 6. Түүхий эд бэлтгэл Дүрслэл 7. Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал
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Бусад  18,547 1,172 16,121 535 8,032 1,343 16,676 426 19,426 655 
Нийт 190,977 2,811 211,535 2,295 206,132 2,870 259,593 2,370 311,181 2,633 

Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Уг салбарт дотооддоо ээрэх, сүлжих, нэхэх үйлдвэрлэл буюу эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах хүчин 
чадал муу байдгаас хувцас, сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх утас болон даавууны дийлэнх 
хэсгийг импортоор хангадаг бөгөөд сүүлийн 3 жилд дунджаар 214 сая ам.долларын утас, даавуун 
бүтээгдэхүүн импортлосон байна. Харин дотоодын нийт түүхий эдийн зөвхөн 25-35%-ийг ээрмэл 
утасны үйлдвэрлэлд ашиглаж байна. 

ДҮРСЛЭЛ 6. 
ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ 

ДҮРСЛЭЛ 7. 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ 

  
Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам 

Монгол Улсын дотоод зах зээлийн багтаамж бага хэдий ч өнөөдрийн байдлаар ноолуурын салбарын 
нийт бүтээгдэхүүний 60 орчим хувь нь дотоодод борлогддог ба энэ нь Япон, ОХУ-аас Монгол Улсад 
ирж буй жуулчид их хэмжээгээр худалдаж авдагтай холбоотой. 

 

 

 
                                                   
9 БТКУС-ийн 8 орны кодоор 51-ээр эхэлсэн бүх барааны нийлбэр дүн. 
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Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийí яам Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийí яам

Монгол Улсын дотоод зах зээлийн багтаамж бага хэдий ч өнөөдрийн байдлаар 
ноолуурын салбарын нийт бүтээгдэхүүний 60 орчим хувь нь дотоодод 
борлогддог ба энэ нь Япон, ОХУ-аас Монгол Улсад ирж буй жуулчид их 
хэмжээгээр худалдаж авдагтай холбоотой.

Хүснэгт 18. Түүхий эдийн ашиглалтын түвшин

Үзүүлэлт Ноолуурын салбар Ноосны салбар

Ашиглалтын 
хувь хэмжээ

• 13.1-15.0%-иар бэлэн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг.

• 65-68%-ийг угаасан хэлбэрээр 
экспортолдог.

• 15-19%-ийг самнасан байдлаар 
экспортолдог.

• 70%-ийг бэлэн 
бүтээгдэхүүн

• 30%-ийг нь 
угаасан хэлбэрээр 
экспортолдог.

Ноолууран бүтээгдэхүүнүүд нь гадны зах зээл дээр эрэлт ихтэй байдаг ч 
экспортын 85%-ийг түүхий ноолуур эзэлж байна. 2014 онд ноос, ноолуурын 
экспортын орлого 311.2 сая ам.доллар буюу нь нийт экспортын 5%-ийг эзэлж 
байна.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”
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Дүрслэл 10. Ноосон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
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Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам 
 

ДҮРСЛЭЛ 10. 
НООСОН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

  
  

  
Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам 

Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах ажлууд хийгдэж байна. 
Үүнд: 

• “Монголын ХААН ширхэгт”-ийн гэрчлэх тэмдгийг олон улсын байгууллагад бүртгүүлж, 
баталгаажуулах. Энэ хүрээнд Европын Холбоо, Их Британи, Япон, АНУ, Австрали, ОХУ, 
БНХАУ зэрэг 40 гаруй улсад хүсэлт гаргасны дагуу 34 улсад бүртгэгдээд байна. 

• Монголын Хаан Ширхэгтийг гэрчлэх тэмдгээр бүртгүүлэх нь Монголыг онцгой чанартай, 
шинжлэгдсэн, олон улсад итгэмжлэгдэж баталгаажсан ноолууран бүтээгдэхүүний нийлүүлэгч 
гэдгээр нь олон улсын зах зээлд нэр хүндтэй болгох чухал алхам юм. 

• Үзэсгэлэн худалдаа, олон улсын зах зээлд Монгол Улсын бренд, компаниуд танигдаагүй байдаг 
тул Лондон, Флоренс, Парис, Берлин, Нью-Йорк, Хонг-Конг, Токиод болох томоохон 
үзэсгэлэнгүүдэд оролцож, таниулах ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна. 

• Нэхмэлийн хүрээлэнгийн ноос, ноолуурын сорилын төвийн лабораторид IWTO (International 
Wool Trade Organization)-ийн лабораторийн лиценз авахаар эхний сорилуудын дүнг явуулаад 
байна. 

• Ноос, ноолуурын сорилын баталгаажуулалтын лабораторийн чадавхийг сайжруулахад улсын 
төсөвт тодорхой хөрөнгө төсөвлөн шаардлагатай тоног төхөөрөмж авахад дэмжлэг үзүүлж 
байна. 
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НООСОН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

  
  

  
Эх сурвалж: Аж үйлдвэрийн яам 
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Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийí яам
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компаниуд танигдаагүй байдаг тул Лондон, Флоренс, Парис, Берлин, 
Нью-Йорк, Хонг-Конг, Токиод болох томоохон үзэсгэлэнгүүдэд оролцож, 
таниулах ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна.

•	 Нэхмэлийн хүрээлэнгийн ноос, ноолуурын сорилын төвийн лабораторид 
IWTO (International Wool Trade Organization)-ийн лабораторийн лиценз 
авахаар эхний сорилуудын дүнг явуулаад байна.

•	 Ноос, ноолуурын сорилын баталгаажуулалтын лабораторийн чадавхийг 
сайжруулахад улсын төсөвт тодорхой хөрөнгө төсөвлөн шаардлагатай 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт 19. Дэлхийн улс орнуудын Азийн улсуудтай хийсэн ноос, ноолуурын бүлгийн 
бүтээгдэхүүний гадаад худалдаа, мян.ам.доллар

Улс
2010 2011 2012 2013

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт
БНСУ 65,146 236,407 93,629 312,222 82,273 211,218 70,742 201,736
БНХАУ 1,526,314 512,327 1,705,188 586,776 1 617,697 567,509 1,644,638 560,085
Итали 669,702 496,206 836,249 688,956 781,884 512,267 762,882 517,211
Орос 12,092 11,999 10,001 17,125 8,536 33,205 14,075 14,047
Нийт 2,273,254 1,256,939 2,645,067 1,605,079 2,490,390 1,324,199 2,492,337 1,293,079

Эх ñурвалж: www.trademap.org

Санхүүжилтийн хомсдлоос шалтгаалан гадаад зах зээл дээр зар сурталчилгааг 
хангалттай явуулж чадахгүй байгаагаас Монгол Улсын ноолууран бүтээгдэхүүн 
гадаадын худалдан авагчдад танил болж чадахгүй байна.

Түүнчлэн хамтын маркетингийн давуу талыг Монгол Улсын үйлдвэрлэгчид 
ойлгоогүйгээс тус тусдаа бүтээгдэхүүнээ борлуулж, гадаад зах зээл дээр 
дорвитой үр дүнд хүрэхгүй байна. Иймд, нэгдсэн маркетингийг гадаад зах зээлд 
хийх, хамтын бренд тэмдэг бий болгох зорилгоор “Монголын ХААН ширхэгт” 
чанарын гэрчлэх тэмдгийг Азийн хөгжлийн банкны “Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн 
хөгжил” төслийн дэмжлэгтэйгээр бий болгож, ҮХААЯ-ны нэр дээр 2013 онд, 
2014 онд гадаадын 34 оронд бүртгүүлээд байна.

Дүрслэл 8. Сүлжмэл бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл

Дүрслэл 9. Нэхмэл бүтээгДэхүүНий үйлДвэрлэл
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ХҮСНЭГТ 18. 
ТҮҮХИЙ ЭДИЙН АШИГЛАЛТЫН ТҮВШИН 

Үзүүлэлт Ноолуурын салбар Ноосны салбар 

Ашиглалтын хувь 
хэмжээ 

• 13.1-15.0%-иар бэлэн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг. 

• 65-68%-ийг угаасан хэлбэрээр экспортолдог. 
• 15-19%-ийг самнасан байдлаар экспортолдог. 

• 70%-ийг бэлэн бүтээгдэхүүн 
• 30%-ийг нь угаасан хэлбэрээр 

экспортолдог. 

Ноолууран бүтээгдэхүүнүүд нь гадны зах зээл дээр эрэлт ихтэй байдаг ч экспортын 85%-ийг түүхий 
ноолуур эзэлж байна. 2014 онд ноос, ноолуурын экспортын орлого 311.2 сая ам.доллар буюу нь нийт 
экспортын 5.4%-ийг эзэлж байна. 

ХҮСНЭГТ 19. 
ДЭЛХИЙН УЛС ОРНУУДЫН АЗИЙН УЛСУУДТАЙ ХИЙСЭН 

НООС, НООЛУУРЫН БҮЛГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГАДААД ХУДАЛДАА, МЯН.АМ.ДОЛЛАР 

Улс 
2010 2011 2012 2013 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
БНСУ 65,146 236,407 93,629 312,222 82,273 211,218 70,742 201,736 
БНХАУ 1,526,314 512,327 1,705,188 586,776 1 617,697 567,509 1,644,638 560,085 
Итали 669,702 496,206 836,249 688,956 781,884 512,267 762,882 517,211 
Орос 12,092 11,999 10,001 17,125 8,536 33,205 14,075 14,047 
Нийт 2,273,254 1,256,939 2,645,067 1,605,079 2,490,390 1,324,199 2,492,337 1,293,079 

Эх сурвалж: www.trademap.org 

Санхүүжилтын хомсдлоос шалтгаалан гадаад зах зээл дээр зар сурталчилгааг хангалттай явуулж 
чадахгүй байгаагаас Монгол Улсын ноолууран бүтээгдэхүүн гадаадын худалдан авагчдад танил болж 
чадахгүй байна. 

Түүнчлэн хамтын маркетингийн давуу талыг Монгол Улсын үйлдвэрлэгчид ойлгоогүйгээс тус тусдаа 
бүтээгдэхүүнээ борлуулж, гадаад зах зээл дээр дорвитой үр дүнд хүрэхгүй байна. Иймд, нэгдсэн 
маркетингийг гадаад зах зээлд хийх, хамтын бренд тэмдэг бий болгох зорилгоор “Монголын ХААН 
ширхэгт” чанарын гэрчлэх тэмдгийг Азийн хөгжлийн банкны “Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил” 
төслийн дэмжлэгтэйгээр бий болгож, ҮХААЯ-ны нэр дээр 2013 онд, 2014 онд гадаадын 34 оронд 
бүртгүүлээд байна. 

ДҮРСЛЭЛ 8. 
СҮЛЖМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

ДҮРСЛЭЛ 9. 
НЭХМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
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Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах 
ажлууд хийгдэж байна. Үүнд:

•	 “Монголын ХААН ширхэгт”-ийн гэрчлэх тэмдгийг олон улсын 
байгууллагад бүртгүүлж, баталгаажуулах. Энэ хүрээнд Европын Холбоо, 
Их Британи, Япон, АНУ, Австрали, ОХУ, БНХАУ зэрэг 40 гаруй улсад 
хүсэлт гаргасны дагуу 34 улсад бүртгэгдээд байна.

•	 Монголын Хаан Ширхэгтийг гэрчлэх тэмдгээр бүртгүүлэх нь Монголыг 
онцгой чанартай, шинжлэгдсэн, олон улсад итгэмжлэгдэж баталгаажсан 
ноолууран бүтээгдэхүүний нийлүүлэгч гэдгээр нь олон улсын зах зээлд 
нэр хүндтэй болгох чухал алхам юм.

•	 Үзэсгэлэн худалдаа, олон улсын зах зээлд Монгол Улсын бренд, 
компаниуд танигдаагүй байдаг тул Лондон, Флоренс, Парис, Берлин, 
Нью-Йорк, Хонг-Конг, Токиод болох томоохон үзэсгэлэнгүүдэд оролцож, 
таниулах ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна.

•	 Нэхмэлийн хүрээлэнгийн ноос, ноолуурын сорилын төвийн лабораторид 
IWTO (International Wool Trade Organization)-ийн лабораторийн лиценз 
авахаар эхний сорилуудын дүнг явуулаад байна.

•	 Ноос, ноолуурын сорилын баталгаажуулалтын лабораторийн чадавхийг 
сайжруулахад улсын төсөвт тодорхой хөрөнгө төсөвлөн шаардлагатай 
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Ìîíãîëáàíê   Ñóäàëãààíû àæèë “Òîâõèìîë-10”

òîíîã òºõººðºìæ àâàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ áàéíà.

3.2.2 Íîîñ, íîîëóóð áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí õ¿íäðýëòýé àñóóäëóóä

Íîîñ, íîîëóóð áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðò òóëãàð÷ áóé ãîë àñóóäàë íü ò¿¿õèéãýýð 
ýêñïîðòëîæ áóé ÿâäàë þì. 2012 îíû áàéäëààð íèéò áýëòãýñýí íîîëóóðûí 
63%-èéã óãààæ áîëîâñðóóëñíû äàðàà ýñêïîðòîä ãàðãàæ, 18%-èéã ýýðìýëèéí 
¿éëäâýðëýëä àøèãëàæ áàéíà. Õàðèí íîîñíû õóâüä ò¿¿õèé ýäèéí 80%-èéã 
äîòîîääîî áîëîâñðóóëæ áàéãàà áîëîâ÷ äààâóóíû ¿éëäâýðëýë õºãæººã¿é, ýöñèéí 
á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõã¿é áàéíà. 

 2.  ,      , 
  

Öààøèëáàë (i) óãààñàí íîîñ, íîîëóóðûí ýêñïîðòûí òàòâàð áàéõã¿éãýýñ àíõàí 
øàòíû áîëîâñðóóëàëòààñ ýêñïîðòëîõîä õàìãààëàëò áàéõã¿é, (ii) ¿éëäâýð¿¿ä 
ýðãýëòèéí õºðºíãèéí äóòàãäàëòàé áàéäãààñ äîòîîäûí ¿éëäâýðëýã÷èä ò¿¿õèé ýäýý 
õóäàëäàæ àâàõ ñàíõ¿¿ãèéí áîëîìæ áàãà, (ii) ñóóðèëàãäñàí òîíîã òºõººðºìæèéí 
õ¿÷èí ÷àäàë äóòóó, ÿëàíãóÿà ýýðýõ, ñ¿ëæèõ øàòíû ¿éëäâýð¿¿ä òåõíèê, òîíîã 
òºõººðºìæººð äóòìàã, (iii) ìýðãýøñýí áîëîâñîí õ¿÷èí äóòàãäàëòàé áàéäàã, (iv) 
ýöñèéí øàòàíä ¿éëäâýðëýãäýæ áàéãàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðñºëäºõ ÷àäâàð òààðóó, 
ãàäààäàä áîðëóóëàõ òîãòîëöîî áàéõã¿é áàéãàà íü óã ñàëáàðò õ¿íäðýë ¿¿ñãýæ 
áàéíà.
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3.2.3 Төрөөс баримталж буй бодлого, санхүүжилт

Төрөөс ноос, ноолуур боловсруулах салбарт дараах төсөл хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлж байна.

• Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх (НҮДЭН) 
арга хэмжээ (МБ, ХХААЯ, СЯ): Богино хугацаанд самнасан ноолуурын 
үйлдвэрлэл, экспортыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрүүдийн тогтвортой үйл 
ажиллагааг хангаж ажлын байрыг хадгалах, дунд хугацаанд хөдлөх 
хөрөнгийг барьцаалж, ноолуурын түүхий эдийн агуулахын үлдэгдлийг 
санхүүжүүлэх санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, үндэсний 
үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, үйлдвэрлэлийг өргөтгөх 
зорилгоор Монголбанкнаас 30 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, эргэн 
төлөлт бүрэн хийгдсэн.

• Ноолуурын салбарын экспортыг дэмжих төсөл: Ноолуур боловсруулах 
үндэсний 12 компани нэгдэн “Монгол ноолуур нэгдэл”-ийг байгуулж 
хөрөнгөө нэгтгэн худалдааны нэгдсэн сүлжээ бий болгож “Mongolian 
noble	fibre”	бренд	нэрээр	гадаадад	бүтээгдэхүүн	гаргах,	нэгдсэн	маркетинг	
хэрэгжүүлэх, бэлтгэгдсэн түүхий эдийг 100% дотооддоо боловсруулж 
Итали, БНХАУ-ын үйлдвэрлэгчидтэй “ЭКО” бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлтээр өрсөлдөх, хамгийн сүүлийн үеийн автомат тоног 
төхөөрөмжтэй үйлдвэрлэлд нэвтрэх чиглэлээр ажиллаж байна. Тус 
төсөлд эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийхэд нийт 
142 тэрбумын төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон. Дахин 180 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай гэж үзсэн байна.

• Импортыг орлуулах “Монгол ноосон даавуу төсөл”: Угаах 
боловсруулалт хийсний дараа экспортолж байгаа ноосыг дотооддоо 
гүн боловсруулж, хялгасыг ялган авч ноолуурлаг ширхэгээр нь даавуу 
үйлдвэрлэх, хаягдал хялгасыг барилгын дулаалгын материал үйлдвэрлэх 
төсөл. Мөн энэ төслийн хүрээнд сурагчийн болон төрийн албан хаагчдын 
дүрэмт хувцас болон өргөн хэрэглээний хувцасны зориулалттай 
цэвэр болон холиотой даавуу үйлдвэрлэж оёдлын салбарт нийлүүлэх 
зорилготой. Санхүүжилтийн хувьд эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж 
шинэчлэхэд зориулж 75 орчим тэрбум төгрөгийг олгосон. Цаашилбал, 
үндэсний үйлдвэрүүдэд ноос тушаасан малчдад 33 тэрбум төгрөгийн 
татаас олгосон байна. Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтэд дахин 40 
тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж үзсэн байна.

Тус салбарт 2011-2014 онд Засгийн газрын бонд, Чингис бонд, Монголбанкны 
эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт зэрэг хэлбэрээр 285.6 тэрбум төгрөгийн зээл 
олгосон байдаг.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Ìîíãîëáàíê   Ñóäàëãààíû àæèë “Òîâõèìîë-10”

Ä¿ðñëýë 11. Íîîëóóðûí ñàëáàðûí 
¿éëäâýð¿¿äèéí çýýëä õàìðàãäñàí áàéäàë

Ä¿ðñëýë 12. Íîîñíû ñàëáàðûí 
¿éëäâýð¿¿äèéí çýýëä õàìðàãäñàí áàéäàë
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Ýõ ñóðâàëæ: Àæ ¿éëäâýðèéí ÿàì Ýõ ñóðâàëæ: Àæ ¿éëäâýðèéí ÿàì

Íîîëóóðûí ñàëáàð íü èðýýä¿éä Åâðîïûí õîëáîîíû óëñóóä, ÁÍÕÀÓ, ÎÕÓ, ßïîí, 
Ñîëîíãîñ çýðýã óëñóóä ðóó ýêñïîðòîî íýìýãä¿¿ëýõ áîëîìæòîé áóþó ýäãýýð 
óëñóóä íü óã ñàëáàðûí çîðèëòîò çàõ çýýë þì. Åâðîïûí õîëáîîíû óëñóóäûí 
õóâüä (i) ÷èéãëýã, ñýð¿¿í óóð àìüñãàë, (ii) õýðýãëýã÷èä íü òàíñàã á¿òýýãäýõ¿¿í 
èõ õýìæýýãýýð õýðýãëýäýã, (iii) “Home textile” òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íä íîîëóóð 
àøèãëàõ ñîíèðõîë èõ, (iv) áàéãàëèéí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýðýëò èõýñ÷ 
áàéãàà çýðýã íü ìàíàé óëñûí õóâüä äàâóó òàë áîëîõîîð áàéíà. Õàðèí ÁÍÕÀÓ 
íü íîîëóóðàí á¿òýýãäýõ¿¿íýý ýêñïîðòëîõ áóñ èë¿¿ äîòîîääîî ºíäºð ¿íýýð 
áîðëóóëàõ ñîíèðõîëòîé áîëñîí òóë ýíý íü çàõ çýýëä íýìýëò îðîí çàéã áèé áîëãîæ 
áàéíà.

3.2.4 Òóëãàìäñàí àñóóäàë, øèéäâýðëýõ àðãà çàìóóä

Íîîñ, íîîëóóð áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí äàâóó áîëîí ñóë òàë, òóëãàìäñàí àñóóäàë, 
öààøäûí áîëîìæóóäûã SWOT øèíæèëãýýãýýð òîäîðõîéëæ Õàâñðàëò 5 áà 
Õàâñðàëò 6-ä õàðóóëàâ.

 ×àíàðûí õóâüä ÁÍÕÀÓ-òàé õàðüöóóëàõàä Ìîíãîë Óëñûí íîîëóóð ºðñºëäºõ 
÷àäâàð õàðüöàíãóé ñóë áóþó èë¿¿ ºðãºí ãîë÷òîé áàéäàã. Ýíý íü áîëîâñðóóëàëòûí 
àíõàí øàò áóþó ò¿¿õèé ýä áýëòãýëèéí ìóó áàéäàãòàé õîëáîîòîé. Òèéìýýñ 
Ìîíãîë Óëñûí íîîëóóðûí ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõûí òóëä ÷àíàðò 
ñóóðèëñàí ¿íèéí òîãòîëöîîã áèé áîëãîõ àñóóäàë ÷óõàë íºëººòýé þì. ¯¿íèé òóëä 
Õºäºº àæ àõóéí áèðæèéã äàðààõ áàéäëààð àøèãëàõ íü ¿ð ä¿íòýé ãýæ ¿çäýã.

 Íîîëóóð áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð¿¿ä ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿í àâàõ õ¿ñýëòýé 
áàéãààãàà áèðæèä èð¿¿ëýõ.

 ¯éëäâýð¿¿äýýñ èð¿¿ëñýí çàõèàëãûã ÕÀÀ-í áèðæýýñ ÷àíàð, øààðäëàãûí 
äàãóó áýëòãýæ ºãäºã áàéõ. Òîäðóóëáàë, ìàë÷äààñ èðñýí ò¿¿õèé íîîëóóðûã 
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ÕÀÀ-í áèðæ óðò, ºðãºí, ºíãº ãýõ ìýò ÷àíàðûí àíãèëëààð ÿëãàæ, 
íººöºëäºã áàéõ íü ÷óõàë þì.

 Ò¿¿í÷ëýí ÕÀÀ-í áèðæ ìàë÷äààñ àâàõ ò¿¿õèé íîîëóóðàíäàà õàòóó 
øààðäëàãà òàâüæ, öýâýðõýí áýëòãýñýí íîîëóóðàíä òóõàéí ÷àíàðò íü 
òîõèðñîí õàðüöàíãóé ºíäºð ¿íèéã ñàíàë áîëãîäîã áàéõ.

Ò¿¿õèé ýä áýëòãýëýýñ ãàäíà íîîñ, íîîëóóðûí ºðñºëäºõ ÷àäâàð, á¿òýýãäýõ¿¿í 
¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõýä òîíîã òºõººðºìæèéí øèíý÷ëýë ÷óõàë ¿¿ðýãòýé. 
Àæ ¿éëäâýðèéí ÿàìíààñ ãàðãàñàí òîîöîîãîîð íîîëóóðûí ñàëáàðò (i) ò¿¿õèé 
ýä áýëòãýë, (ii) òîíîã òºõººðºìæèéí øèíý÷ëýëèéí çàðäàëä íèéò 850 òýðáóì 
òºãðºãèéã õºðºíãº îðóóëàëò øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çñýí áàéäàã. Óã õºðºíãº 
îðóóëàëòûã õèéñíýýð äàðààõ ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ þì. ¯¿íä:

 Íîîëóóðûã 100% äîòîîääîî áîëîâñðóóëíà.
 Ýýðìýë óòàñíû ¿éëäâýðëýë 4000 òí-ä õ¿ðíý.
 Ñ¿ëæìýë á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 6 ñàÿ øèðõýãò õ¿ð÷, ¿¿íèé 80%-èéã 

ýêñïîðòëîíî.
 Íîîëóóðûí ñàëáàðûí íèéò ¿éëäâýðëýë 1.9 èõ íàÿä òºãðºã õ¿ðíý.
 3900 îð÷èì àæèëëàãñàäòàé 200 ãàðóé æèæèã ñ¿ëæìýëèéí áîëîí î¸äëûí 

¿éëäâýð¿¿ä îðîí íóòàãò áèé áîëíî.
 Ñàëáàðûí íèéò àæëûí áàéð 25-30 ìÿíãàä õ¿ð÷, àæèëëàãñäûí ñàðûí 

äóíäàæ îðëîãî 600,000-700,000 òºãðºãò õ¿ðíý.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БҮТЦИЙГ ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  БОЛОМЖУУД
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

171

Тус банк нь Канадын Хөдөө, аж ахуйн яамаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа 
Засгийн газарт тайлагнадаг. FCC нь бонд, өрийн бичиг, институциональ зээл, 
урт хугацааны хөтөлбөрүүдийн эх үүсвэрээр дамжуулан дотоод, гадаадын зах 
зээлээс үйл ажиллагааны санхүүжилтээ төвлөрүүлдэг. FCC-ийн бүтээгдэхүүний 
багцад 29 жил хүртэл хугацаатай мал аж ахуй, газар тариалангийн орц, тоног 
төхөөрөмж, дэд бүтэц зэрэг хэд хэдэн төрлийн зээл багтах ба нийт багцын 
үнэлгээ нь ойролцоогоор 25 тэрбум ам.доллар байна.

4.2. Бразил

Бразил улс нь ХАА-н салбараа амжилттай төрөлжүүлж чадсан, хүнсний 
бүтээгдэхүүний хувьд бие даасан улс юм. ХАА-н салбар нь ДНБ-ий 
ойролцоогоор 8 орчим хувийг бүрдүүлэх ба нийт ажиллагсдын дөрөвний нэг нь 
ХАА-н салбарт ажиллаж байна.

Газар тариалангийн салбарын хувьд Бразил нь чихрийн нишингэ болон кофений 
үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлдэг ба кокоа, шош, жүрж, тамхи, самарны 
цэвэр экспортлогч улс болно. Харин мал аж ахуйн хувьд тахиа, гахай, сүүний 
аж ахуйгаараа өндөр байр суурь эзэлдэг. ХАА-ын нийт үйлдвэрлэлийн 60%-ийг 
газар тариалан, үлдсэн 40%-ийг мал аж ахуйн салбар бүрдүүлдэг. Бразилийн 
нийт экспортын 35% нь ХАА-ын салбарын бүтээгдэхүүн байх ба кофе, шош, 
үхрийн мах, чихрийн нишингэ, хөлдөөсөн тахианы экспортоороо дэлхийд 
тэрүүлэгч юм.
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 Бразил 4.2.

Бразил улс нь ХАА-н салбараа амжилттай төрөлжүүлж чадсан, хүнсний бүтээгдэхүүний хувьд бие 
даасан улс юм. ХАА-н салбар нь ДНБ-ий ойролцоогоор 8 орчим хувийг бүрдүүлэх ба нийт 
ажиллагсдын дөрөвний нэг нь ХАА-н салбарт ажиллаж байна. 

Газар тариалангийн салбарын хувьд Бразил нь чихрийн нишингэ болон кофений үйлдвэрлэлээрээ 
дэлхийд тэргүүлдэг ба кокоа, шош, жүрж, тамхи, самарны цэвэр экспортлогч улс болно. Харин мал аж 
ахуйн хувьд тахиа, гахай, сүүний аж ахуйгаараа өндөр байр суурь эзэлдэг. ХАА-ын нийт 
үйлдвэрлэлийн 60%-ийг газар тариалан, үлдсэн 40%-ийг мал аж ахуйн салбар бүрдүүлдэг. Бразилийн 
нийт экспортын 35% нь ХАА-ын салбарын бүтээгдэхүүн байх ба кофе, шош, үхрийн мах, чихрийн 
нишингэ, хөлдөөсөн тахианы экспортоороо дэлхийд тэрүүлэгч юм. 

ХАА-н салбарын бодлого

Санхүүжилт

Орон нутгийн зээлийн 
үндэсний систем

ХАА-н санхүүжилтийн шинэ 
хэрэгслүүд

Борлуулалт, Орлогын 
Баталгаа

Орон Нутгийн 
Даатгал Дэд бүтэц

Хурдацтай Хөгжлийн 
Хөтөлбөр

Үйлдвэрлэлийн өртөг, 
бүтээгдэхүүний үнийг 
бага байхад нөлөөлж, 
өрсөлдөх чадвар 

болон орлогыг 
нэмэгдүүлж байна.

ХАА-н салбарын орлого, 
бүтээмжид голчлон 
чиглэсэн өргөн хүрээний 
даатгалын систем.
- Цаг агаарын таагүй
  үзэгдэл;
- Мал, амьтны гаралтай
  өвчин; гэх мэт

1. Эргэлтийн хөрөнгө ба 
Борлуулалтад (8.63%-ийн 
хүүтэй, 1 жилийн 
хугацаатай.)
2. Хөрөнгө Оруулалтад 
(7.47%-ийн хүүтэй.)
3. Хөтөлбөрүүд (6.75-
9.5%-ийн хүүтэй, 6-12 
жилийн хугацаатай.)

1. ХАА-н зээлийн өрийн 
бичиг (Банкаар дамжина.)
2. ХАА-н зээлийн эрхийн 
сертификат (Банкаар 
дамжихгүй.)
3. ХАА-н авлагын 
сертификат (Банкаар 
дамжихгүй.)

- Хамгийн бага үнийн 
баталгаа;
- ЗГ-ын худалдан авалт;
- Борлуулалтад зориулсан 
тусгай зээлийн шугам;
- Опционы арилжаа;
- Арилжааны худалдан 
авагчдын урамшууллын 
хөтөлбөр;

 

Тус улсын Засгийн газраас хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, чанарыг сайжруулах зорилгоор 
үйлдвэрлэл, борлуулалт, дэд бүтэц, ААН болон байгаль орчин үүсч болох эрсдэл зэргийг хамарсан 
олон тооны хөтөлбөрийг авч хэрэгжүүлэн, үндэсний цогц бодлого баримталдаг байна. ХАА-ын 
салбарт хөгжлийн дараах үндсэн бодлогыг баримталсан. 

Хөтөлбөрүүдээс жишээ дурдвал: 

 Орон Нутгийн Зээлийн Үндэсний Систем (Санхүүжилт): ЗГ-ын баталгаатайгаар ажиллах хүч, 
капитал, арилжааны банкны хугацаатай хадгаламж, хөрөнгө оруулалтад зориулсан ХАА-ын 
салбарын зээлийг бага хүүний түвшинд тусгай хөтөлбөрүүдийн хүрээнд олгосон. 
 

 ХАА-ын Зээлийн Өрийн Бичиг (Санхүүжилт): Арилжааны банк нь ЗГ-ын баталгаатайгаар 
хөрөнгө оруулагчдад зээлийн өрийн бичиг гаргах замаар ХАА-ын үйлдвэрлэгчдийг эх 
үүсвэрээр хангадаг байна. 
 

 Хамгийн Бага Үнийн Баталгаа (Борлуулалт): Үйлдвэрлэгчдийн орлогыг дэмжих зорилготой 
боловч борлуулалт болон санхүүжилтийн эх үүсвэрийн үүргийг давхар гүйцэтгэдэг.  

Тус улсын Засгийн газраас хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, чанарыг 
сайжруулах зорилгоор үйлдвэрлэл, борлуулалт, дэд бүтэц, ААН болон байгаль 
орчин үүсч болох эрсдэл зэргийг хамарсан олон тооны хөтөлбөрийг авч 
хэрэгжүүлэн, үндэсний цогц бодлого баримталдаг байна. ХАА-ын салбарт 
хөгжлийн дараах үндсэн бодлогыг баримталсан.
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4. ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА

Энэхүү бүлэгт ХАА-н салбарт төрөөс санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэх замаар 
тус салбарыг амжилттай хөгжүүлсэн улс орнуудын туршлагыг танилцуулах 
болно.

4.1 Канаä

Канад улс нь ХАА-н үйлдвэрлэл болон экспортоороо дэлхийн тэргүүлэгч 
улсуудын нэг юм. Бусад хөгжингүй улсуудтай адилаар ХАА-н салбарын ажиллах 
хүч болон ДНБ-д оруулах хувь 20-р зууны туршид буурсан боловч ХАА нь чухал 
салбар хэвээр байна.

Тус улсаас хөдөө аж ахуйн салбарт авч хэрэгжүүлж буй бодлого нь салбарын 
бүтээмж, чанарыг сайжруулах замаар дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэх зорилгоор 20 орчим хөтөлбөрийг Засгийн газраас нь авч 
хэрэгжүүлдэг байна. Хөтөлбөрүүдийг нь нэгтгэн авч үзвэл бүтээгдэхүүнийг 
тариалахаас эхлээд боловсруулах, борлуулах хүртэл бүх төрлийн дэмжлэгийг 
засгийн газар нь ХАА-н нөхөрлөлүүд, санхүүжилт, судалгааны байгууллагуудаар 
дамжуулан газар тариалан, мал аж ахуй эрхлэгчдэд олгодог байна. 
Хөтөлбөрүүдээс жишээ дурдвал:

• Урьäчилгаа олгох: Тариалан эрхлэгчдэд тариа тарих эргэлтийн 
хөрөнгийн санхүүжилтийн дэмжлэг олгох. Засгийн газраас ХАА-н 
нөхөрлөлд зориулан баталгаа гаргах бөгөөд нөхөрлөл нь уг баталгааг 
ашиглан банкнаас хямд хүүгээр зээл авч, тариалан эрхлэгчдэд эргэлтийн 
хөрөнгийн санхүүжилт олгодог байна.

• Газар òариалангийн äааòгал: Тариаланчдын байгалийн хүчин зүйлсээс 
үүдэлтэй эрсдэлийг хямд өртгөөр даатгуулах. Даатгалын шимтгэлийг 
холбооны, мужийн болон тариаланчид хуваах замаар өртгийг бууруулдаг 
байна.

• ÕАА-н зýýлийн хууль: Уг хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газраас газар 
тариалан эрхлэгчдэд зориулан зээлийн 95 хүртэлх дүнд баталгаа гарган 
өгдөг байна. Зээлийн зориулалт нь тариаланчдад шинээр аж ахуй эрхлэх, 
технологио шинэчлэх, бүтээгдэхүүнээ боловсруулах, түгээх болон 
борлуулахад чиглэдэг ба журамд заасан шаардлагууд хангагдсан нөхцөлд 
баталгааг засгийн газраас гаргадаг байна.

Канадын засгийн газраас хөдөө аж ахуйн санхүүжилтийг дэмжих зорилгоор 1959 
онд “Farm Credit Canada-FCC” банкыг байгуулсан байна. Уг банк нь хөдөө аж 
ахуй эрхлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авах, түрээслэх, 
үндсэн хөрөнгө барьж байгуулахад санхүүжилт олгохоос гадна санхүүгийн 
төлөвлөлт, зах зээлийн судалгаа зэрэг нэмэлт үйлчилгээнүүдийг санал болгодог.
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Тус банк нь Канадын Хөдөө, аж ахуйн яамаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа 
Засгийн газарт тайлагнадаг. FCC нь бонд, өрийн бичиг, институциональ зээл, 
урт хугацааны хөтөлбөрүүдийн эх үүсвэрээр дамжуулан дотоод, гадаадын зах 
зээлээс үйл ажиллагааны санхүүжилтээ төвлөрүүлдэг. FCC-ийн бүтээгдэхүүний 
багцад 29 жил хүртэл хугацаатай мал аж ахуй, газар тариалангийн орц, тоног 
төхөөрөмж, дэд бүтэц зэрэг хэд хэдэн төрлийн зээл багтах ба нийт багцын 
үнэлгээ нь ойролцоогоор 25 тэрбум ам.доллар байна.

4.2. Бразил

Бразил улс нь ХАА-н салбараа амжилттай төрөлжүүлж чадсан, хүнсний 
бүтээгдэхүүний хувьд бие даасан улс юм. ХАА-н салбар нь ДНБ-ий 
ойролцоогоор 8 орчим хувийг бүрдүүлэх ба нийт ажиллагсдын дөрөвний нэг нь 
ХАА-н салбарт ажиллаж байна.

Газар тариалангийн салбарын хувьд Бразил нь чихрийн нишингэ болон кофений 
үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлдэг ба кокоа, шош, жүрж, тамхи, самарны 
цэвэр экспортлогч улс болно. Харин мал аж ахуйн хувьд тахиа, гахай, сүүний 
аж ахуйгаараа өндөр байр суурь эзэлдэг. ХАА-ын нийт үйлдвэрлэлийн 60%-ийг 
газар тариалан, үлдсэн 40%-ийг мал аж ахуйн салбар бүрдүүлдэг. Бразилийн 
нийт экспортын 35% нь ХАА-ын салбарын бүтээгдэхүүн байх ба кофе, шош, 
үхрийн мах, чихрийн нишингэ, хөлдөөсөн тахианы экспортоороо дэлхийд 
тэрүүлэгч юм.
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 Бразил 4.2.

Бразил улс нь ХАА-н салбараа амжилттай төрөлжүүлж чадсан, хүнсний бүтээгдэхүүний хувьд бие 
даасан улс юм. ХАА-н салбар нь ДНБ-ий ойролцоогоор 8 орчим хувийг бүрдүүлэх ба нийт 
ажиллагсдын дөрөвний нэг нь ХАА-н салбарт ажиллаж байна. 

Газар тариалангийн салбарын хувьд Бразил нь чихрийн нишингэ болон кофений үйлдвэрлэлээрээ 
дэлхийд тэргүүлдэг ба кокоа, шош, жүрж, тамхи, самарны цэвэр экспортлогч улс болно. Харин мал аж 
ахуйн хувьд тахиа, гахай, сүүний аж ахуйгаараа өндөр байр суурь эзэлдэг. ХАА-ын нийт 
үйлдвэрлэлийн 60%-ийг газар тариалан, үлдсэн 40%-ийг мал аж ахуйн салбар бүрдүүлдэг. Бразилийн 
нийт экспортын 35% нь ХАА-ын салбарын бүтээгдэхүүн байх ба кофе, шош, үхрийн мах, чихрийн 
нишингэ, хөлдөөсөн тахианы экспортоороо дэлхийд тэрүүлэгч юм. 

ХАА-н салбарын бодлого

Санхүүжилт

Орон нутгийн зээлийн 
үндэсний систем

ХАА-н санхүүжилтийн шинэ 
хэрэгслүүд

Борлуулалт, Орлогын 
Баталгаа

Орон Нутгийн 
Даатгал Дэд бүтэц

Хурдацтай Хөгжлийн 
Хөтөлбөр

Үйлдвэрлэлийн өртөг, 
бүтээгдэхүүний үнийг 
бага байхад нөлөөлж, 
өрсөлдөх чадвар 

болон орлогыг 
нэмэгдүүлж байна.

ХАА-н салбарын орлого, 
бүтээмжид голчлон 
чиглэсэн өргөн хүрээний 
даатгалын систем.
- Цаг агаарын таагүй
  үзэгдэл;
- Мал, амьтны гаралтай
  өвчин; гэх мэт

1. Эргэлтийн хөрөнгө ба 
Борлуулалтад (8.63%-ийн 
хүүтэй, 1 жилийн 
хугацаатай.)
2. Хөрөнгө Оруулалтад 
(7.47%-ийн хүүтэй.)
3. Хөтөлбөрүүд (6.75-
9.5%-ийн хүүтэй, 6-12 
жилийн хугацаатай.)

1. ХАА-н зээлийн өрийн 
бичиг (Банкаар дамжина.)
2. ХАА-н зээлийн эрхийн 
сертификат (Банкаар 
дамжихгүй.)
3. ХАА-н авлагын 
сертификат (Банкаар 
дамжихгүй.)

- Хамгийн бага үнийн 
баталгаа;
- ЗГ-ын худалдан авалт;
- Борлуулалтад зориулсан 
тусгай зээлийн шугам;
- Опционы арилжаа;
- Арилжааны худалдан 
авагчдын урамшууллын 
хөтөлбөр;

 

Тус улсын Засгийн газраас хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, чанарыг сайжруулах зорилгоор 
үйлдвэрлэл, борлуулалт, дэд бүтэц, ААН болон байгаль орчин үүсч болох эрсдэл зэргийг хамарсан 
олон тооны хөтөлбөрийг авч хэрэгжүүлэн, үндэсний цогц бодлого баримталдаг байна. ХАА-ын 
салбарт хөгжлийн дараах үндсэн бодлогыг баримталсан. 

Хөтөлбөрүүдээс жишээ дурдвал: 

 Орон Нутгийн Зээлийн Үндэсний Систем (Санхүүжилт): ЗГ-ын баталгаатайгаар ажиллах хүч, 
капитал, арилжааны банкны хугацаатай хадгаламж, хөрөнгө оруулалтад зориулсан ХАА-ын 
салбарын зээлийг бага хүүний түвшинд тусгай хөтөлбөрүүдийн хүрээнд олгосон. 
 

 ХАА-ын Зээлийн Өрийн Бичиг (Санхүүжилт): Арилжааны банк нь ЗГ-ын баталгаатайгаар 
хөрөнгө оруулагчдад зээлийн өрийн бичиг гаргах замаар ХАА-ын үйлдвэрлэгчдийг эх 
үүсвэрээр хангадаг байна. 
 

 Хамгийн Бага Үнийн Баталгаа (Борлуулалт): Үйлдвэрлэгчдийн орлогыг дэмжих зорилготой 
боловч борлуулалт болон санхүүжилтийн эх үүсвэрийн үүргийг давхар гүйцэтгэдэг.  

Тус улсын Засгийн газраас хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, чанарыг 
сайжруулах зорилгоор үйлдвэрлэл, борлуулалт, дэд бүтэц, ААН болон байгаль 
орчин үүсч болох эрсдэл зэргийг хамарсан олон тооны хөтөлбөрийг авч 
хэрэгжүүлэн, үндэсний цогц бодлого баримталдаг байна. ХАА-ын салбарт 
хөгжлийн дараах үндсэн бодлогыг баримталсан.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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173

зарчимд шилжүүлсэн. Энэхүү шинэчлэлийг Шинэ Зеландын Төв банк удирдан, 
зохион байгуулсан ба уг бодлого хэрэгжсэнээр цөөнгүй тооны ААН үйл 
ажиллагаа зогсооход хүрсэн юм. Гэвч шинэчлэлийн үр дүнд Шинэ Зеландын 
ХАА-ын салбарын үйлдвэрлэл тогтвортой нэмэгдэж, дэлхийн зах зээл дээр 
өрсөлдөх чадвар сайтай байна.

Дүрслэл 13. Шинэ Зеландын ХААын 
салбарын дэмжлэг

Дүрслэл 14. Шинэ Зеландын ХААын 
салбарын үйлдвэрлэл
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 Шинэ Зеланд 4.3.

ХАА-н салбар нь Шинэ Зеландын ДНБ-ий 6%-ийг бүрдүүлдэг бол экспортын бүтээгдэхүүний 
ойролцоогоор гуравны хоѐрыг бий болгодог байна. ХАА-ын салбарын үндсэн бүтээгдэхүүн нь сүү, 
сүүн бүтээгдэхүүн, хонины мах болон ноос, үхрийн мах, цэцэрлэгийн аж ахуй юм. 

1960-аад оны дунд үеийг хүртэл Шинэ Зеландын Засгийн газар ХАА-ын салбартаа бага хэмжээний 
дэмжлэг үзүүлдэг байв. Гэвч дараалсан төлбөрийн тэнцлийн хямралуудаас шалтгаалан Засгийн газар 
үйлдвэржилт болон гадаад валютын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өргөн хүрээний хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тухайлбал: 

 Татаас, зээл (1930 онд анх олгосон); 
 Бэлчээрийн газрын хөгжил болон нөөцийг дэмжсэн тэтгэмж (1970-аад оны дунд үеэс эхэлсэн); 
 Бордоо, хогийн ургамалыг устгах, усжуулалтын системийг дэмжсэн татаас (1965-1975 оны 

хооронд); 
 Тариланчдад зориулсан төрөл бүрийн татварын хөнгөлөлт (1960-1970-аад оны хооронд); 
 Уламжлалт газар тариалангийн экспортын төрөлжилтийг урамшуулах зорилгоор экспортын 

хөшүүргийн системийг бий болгосон (1963 онд). 

1980 онд Засгийн газрын ХАА-ын салбарт олгосон дэмжлэг нийт гарцын 7% байсан бол 1984 онд энэ 
хэмжээ 39% хүртэл өссөн бөгөөд үүний гуравны хоѐр нь үнийн болон тогтвортой байдлын дэмжлэгүүд 
байлаа. Харин эсрэгээрээ нийт тусламж, дэмжлэгийн зөвхөн 2.5% нь бордооны татаас байв. 

1980-аад онд Шинэ Зеландын Засгийн газраас ХАА-ын салбарт олгож байсан татаас, татварын 
хөнгөлөлт болон үнийн дэмжлэгийг зогсоож, зах зээлийн зарчимд шилжүүлсэн. Энэхүү шинэчлэлийг 
Шинэ Зеландын Төв банк удирдан, зохион байгуулсан ба уг бодлого хэрэгжсэнээр цөөнгүй тооны ААН 
үйл ажиллагаа зогсооход хүрсэн юм. Гэвч шинэчлэлийн үр дүнд Шинэ Зеландын ХАА-ын салбарын 
үйлдвэрлэл тогтвортой нэмэгдэж, дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар сайтай байна. 
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дэмжлэг үзүүлдэг байв. Гэвч дараалсан төлбөрийн тэнцлийн хямралуудаас шалтгаалан Засгийн газар 
үйлдвэржилт болон гадаад валютын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өргөн хүрээний хөтөлбөрүүдийг 
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байлаа. Харин эсрэгээрээ нийт тусламж, дэмжлэгийн зөвхөн 2.5% нь бордооны татаас байв. 

1980-аад онд Шинэ Зеландын Засгийн газраас ХАА-ын салбарт олгож байсан татаас, татварын 
хөнгөлөлт болон үнийн дэмжлэгийг зогсоож, зах зээлийн зарчимд шилжүүлсэн. Энэхүү шинэчлэлийг 
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үнийн түвшин нь дэлхийн зах зээлийн үнийн түвшинтэй бүрэн уялдаатай 
ба зөвхөн мал, амьтны гаралтай өвчнийг хянах болон байгаль, цаг уурын 
таагүй нөхцөл байдалд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Засгийн газраас 
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•	 Бараг бүх секторыг төрийн зохицуулалтаас чөлөөлсөн бөгөөд сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний экспортлогчдод тавьсан бүх хязгаарлалтыг 2010 оны 
эцэс гэхэд арилгасан байна. Зесфри хэмээх компани нь Австралиас 
бусад улс руу Шинэ Зеландад үйлдвэрлэсэн киви жимс шууд экспортлох 
бүрэн эрхтэй цорын ганц байгууллага юм. Бусад компаниудын хувьд 
тус байгууллагаар дамжуулан эсвэл өөрсдөө бие даан экспорт хийх 
боломжтой.

4.4 БНÕАУ

a) БНХАУын гадаад худалдааны хурдацтай өсөлт

БНХАУ-ын гадаад худалдааны шинэчлэл 1979 оноос эхэлсэн. Импортыг орлох 
аж үйлдвэрийн бодлогоос татгалзаж экпортод чиглэсэн өсөлтийн бодлого 
хэрэгжүүлж эхэлснээр БНХАУ-ын худалдаанд хурдацтай өсөлт бий болжээ. 1978 
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Хөтөлбөрүүдээс жишээ дурдвал:
• Орон Нуòгийн Зýýлийн Үнäýñний Сиñòем (Санх¿¿жилò): ЗГ-ын 

баталгаатайгаар ажиллах хүч, капитал, арилжааны банкны хугацаатай 
хадгаламж, хөрөнгө оруулалтад зориулсан ХАА-ын салбарын зээлийг 
бага хүүний түвшинд тусгай хөтөлбөрүүдийн хүрээнд олгосон.

• ÕАА-ын Зýýлийн Өрийн Бичиг (Санх¿¿жилò): Арилжааны банк нь ЗГ-ын 
баталгаатайгаар хөрөнгө оруулагчдад зээлийн өрийн бичиг гаргах замаар 
ХАА-ын үйлдвэрлэгчдийг эх үүсвэрээр хангадаг байна.

• Õамгийн Бага Үнийн Баòалгаа (Борлуулалò): Үйлдвэрлэгчдийн орлогыг 
дэмжих зорилготой боловч борлуулалт болон санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийн үүргийг давхар гүйцэтгэдэг. 

4.3. Шинý Зеланä

ХАА-н салбар нь Шинэ Зеландын ДНБ-ий 6%-ийг бүрдүүлдэг бол экспортын 
бүтээгдэхүүний ойролцоогоор гуравны хоёрыг бий болгодог байна. ХАА-ын 
салбарын үндсэн бүтээгдэхүүн нь сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хонины мах болон 
ноос, үхрийн мах, цэцэрлэгийн аж ахуй юм.

1960-аад оны дунд үеийг хүртэл Шинэ Зеландын Засгийн газар ХАА-ын 
салбартаа бага хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг байв. Гэвч дараалсан төлбөрийн 
тэнцлийн хямралуудаас шалтгаалан Засгийн газар үйлдвэржилт болон гадаад 
валютын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өргөн хүрээний хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тухайлбал:

•	 Татаас, зээл (1930 онд анх олгосон);
•	 Бэлчээрийн газрын хөгжил болон нөөцийг дэмжсэн тэтгэмж (1970-аад 

оны дунд үеэс эхэлсэн);
•	 Бордоо, хогийн ургамалыг устгах, усжуулалтын системийг дэмжсэн 

татаас (1965-75 оны хооронд);
•	 Тариланчдад зориулсан төрөл бүрийн татварын хөнгөлөлт (1960-70-аад 

оны хооронд);
•	 Уламжлалт газар тариалангийн экспортын төрөлжилтийг урамшуулах 

зорилгоор экспортын хөшүүргийн системийг бий болгосон (1963 онд).

1980 онд Засгийн газрын ХАА-ын салбарт олгосон дэмжлэг нийт гарцын 7% 
байсан бол 1984 онд энэ хэмжээ 39% хүртэл өссөн бөгөөд үүний гуравны хоёр 
нь үнийн болон тогтвортой байдлын дэмжлэгүүд байлаа. Харин эсрэгээрээ нийт 
тусламж, дэмжлэгийн зөвхөн 2.5% нь бордооны татаас байв.

1980-аад онд Шинэ Зеландын Засгийн газраас ХАА-ын салбарт олгож байсан 
татаас, татварын хөнгөлөлт болон үнийн дэмжлэгийг зогсоож, зах зээлийн 
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зарчимд шилжүүлсэн. Энэхүү шинэчлэлийг Шинэ Зеландын Төв банк удирдан, 
зохион байгуулсан ба уг бодлого хэрэгжсэнээр цөөнгүй тооны ААН үйл 
ажиллагаа зогсооход хүрсэн юм. Гэвч шинэчлэлийн үр дүнд Шинэ Зеландын 
ХАА-ын салбарын үйлдвэрлэл тогтвортой нэмэгдэж, дэлхийн зах зээл дээр 
өрсөлдөх чадвар сайтай байна.

Дүрслэл 13. Шинэ Зеландын ХААын 
салбарын дэмжлэг

Дүрслэл 14. Шинэ Зеландын ХААын 
салбарын үйлдвэрлэл
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хөшүүргийн системийг бий болгосон (1963 онд). 

1980 онд Засгийн газрын ХАА-ын салбарт олгосон дэмжлэг нийт гарцын 7% байсан бол 1984 онд энэ 
хэмжээ 39% хүртэл өссөн бөгөөд үүний гуравны хоѐр нь үнийн болон тогтвортой байдлын дэмжлэгүүд 
байлаа. Харин эсрэгээрээ нийт тусламж, дэмжлэгийн зөвхөн 2.5% нь бордооны татаас байв. 

1980-аад онд Шинэ Зеландын Засгийн газраас ХАА-ын салбарт олгож байсан татаас, татварын 
хөнгөлөлт болон үнийн дэмжлэгийг зогсоож, зах зээлийн зарчимд шилжүүлсэн. Энэхүү шинэчлэлийг 
Шинэ Зеландын Төв банк удирдан, зохион байгуулсан ба уг бодлого хэрэгжсэнээр цөөнгүй тооны ААН 
үйл ажиллагаа зогсооход хүрсэн юм. Гэвч шинэчлэлийн үр дүнд Шинэ Зеландын ХАА-ын салбарын 
үйлдвэрлэл тогтвортой нэмэгдэж, дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар сайтай байна. 

ДҮРСЛЭЛ 13. 
ШИНЭ ЗЕЛАНДЫН ХАА-ЫН САЛБАРЫН ДЭМЖЛЭГ 

ДҮРСЛЭЛ 14. 
ШИНЭ ЗЕЛАНДЫН ХАА-ЫН САЛБАРЫН 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

  
Эх сурвалж: OECD Эх сурвалж: FAOSTAT 

Шинэчлэлийн бодлогыг ерөнхийд нь дүгнэвэл: 

 1986-1988 оноос өмнө ХАА-ын үйлдвэрлэл, худалдааны хувьд хэрэгжүүлж байсан бодлогын 
маш бага хэсгийг өнөөдөр баримталсан хэвээр бөгөөд ХАА-ын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 

Эх ñурвалж: OECD Эх ñурвалж: FAOSTAT

Шинэчлэлийн бодлогыг ерөнхийд нь дүгнэвэл:
•	 1986-1988 оноос өмнө ХАА-ын үйлдвэрлэл, худалдааны хувьд 

хэрэгжүүлж байсан бодлогын маш бага хэсгийг өнөөдөр баримталсан 
хэвээр бөгөөд ХАА-ын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн дэмжлэгээрээ 
OECD-ийн орнуудын дунд хамгийн багад тооцогдож байна. Дотоодын 
үнийн түвшин нь дэлхийн зах зээлийн үнийн түвшинтэй бүрэн уялдаатай 
ба зөвхөн мал, амьтны гаралтай өвчнийг хянах болон байгаль, цаг уурын 
таагүй нөхцөл байдалд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Засгийн газраас 
оролцож байна.

•	 Бараг бүх секторыг төрийн зохицуулалтаас чөлөөлсөн бөгөөд сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний экспортлогчдод тавьсан бүх хязгаарлалтыг 2010 оны 
эцэс гэхэд арилгасан байна. Зесфри хэмээх компани нь Австралиас 
бусад улс руу Шинэ Зеландад үйлдвэрлэсэн киви жимс шууд экспортлох 
бүрэн эрхтэй цорын ганц байгууллага юм. Бусад компаниудын хувьд 
тус байгууллагаар дамжуулан эсвэл өөрсдөө бие даан экспорт хийх 
боломжтой.

4.4 БНÕАУ

a) БНХАУын гадаад худалдааны хурдацтай өсөлт

БНХАУ-ын гадаад худалдааны шинэчлэл 1979 оноос эхэлсэн. Импортыг орлох 
аж үйлдвэрийн бодлогоос татгалзаж экпортод чиглэсэн өсөлтийн бодлого 
хэрэгжүүлж эхэлснээр БНХАУ-ын худалдаанд хурдацтай өсөлт бий болжээ. 1978 
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2. Экспортыг урамшуулсан бодлого

Экспортын татварыг хөнгөлөх бодлого: ДХБ-ийн дүрэм ёсоор, экспортын 
бүтээгдэхүүнүүд нь гадаад зах зээлд гарахдаа шууд бус татвараас чөлөөлөгдсөн 
байдаг. БНХАУ нь 1985 онд экспортын шууд бус татварыг хөнгөлөх бодлогыг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус бодлого нь экспортлогч үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний 
татварыг буцаан олгосноор хэрэгжиж эхэлсэн. 1994 оны татварын системийн 
шинэчлэлийн дараа, бүтээгдэхүүний татварыг НӨАТ болон онцгой албан 
татвараар орлуулсан. Улмаар БНХАУ-ын экспортлогч нарыг бусад орнуудын 
өрсөлдөгчидтэй хүч тэнцүү өрсөлдөх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлж байсан. Гэвч 
экспорт маш хурдацтай өссөн нь төсөвт дарамт үүсгэж байсан тул татварын 
буцаан олголтын хувийг бууруулахаар шийдвэрлэжээ.

Экспортын урамшуулал ба худалдааны хөнгөлөлт: БНХАУ нь экспортыг 
дэмжих бодлогыг тууштай хэрэгжүүлсээр ирсэн. Одоогоор тус улс нь 10 
гаруй экспортын чөлөөт бүстэй болсон байна. Эдгээрээс Гуанжоугийн чөлөөт 
бүс нь дэлхийд хамгийн томд тооцогддог. БНХАУлс нь ДХБ-д нэгдсэний 
дараа бодлогоо улам бүр эрчимжүүлж, гаалийн бүрдүүлэлтийн процессийг 
хялбаршуулсанаар хөрөнгө оруулалтыг илүү татах болжээ. Тодруулбал, Шанхай 
чөлаөт бүсд гаалийн электрон бүрдүүлэлтийг хийдэг бөгөөд энэхүү систем нь 
бусад бүсүүдэд ч нэвтэрсээр байна.

б) БНХАУын цаашдын хөгжлийн гарц

Өнгөрсөн 32 жилийн хугацаанд БНХАУ-ын гадаад худалдааны эргэлт 10%-иар 
тогтмол өсч, өдгөө дэлхийн хамгийн том экспортлогч орон болохын зэрэгцээ 
дэлхийн хоёр дахь том эдийн засаг болоод байна. Харин хүрээлэн буй орчины 
асуудал, нийгмийн хөгжил, хот хөдөөгийн ялгаа, баян хоосны ялгаа нь тус 
орны ирээдүйн хөгжилд тулгамдаж буй асуудал болоод байна. Иймд БНХАУ 
нь оновчтой худалдааны бодлогоор дамжуулан эдгээр асуудлыг шийдэх гарцыг 
тодорхойлжээ. Тогтвортой худалдааны бодлогыг эдийн засгийн тогтвортой 
байдал, нийгмийн тогтвортой байдал, хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдал гэж 
үндсэн гурван тулгуур баганыг тодорхойлсон.

Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг бий болгохын тулд:
 � Инновациар хийгдсэн нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспортыг 

нэмэгдүүлэх,
 � Экспортын бүтээгдэхүүний нэмүү өртөг шингэж буй холбоог уртасгах,
 � Үйлчилгээний салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх ба үйлчилгээний 

салбар дахь худалдааг хөгжүүлэх,
 � БНХАУ-ын оюуны өмчийн эрхийн эзэмшлийг өсгөх, дэлхийн хэмжээний 
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онд 20.6 тэрбум ам.доллар байсан гадаад худалдааны эргэлт 2009 он гэхэд 2207.2 
тэрбум ам.доллар болж 31 жилийн туршид 106 дахин өсч, гадаад худалдаагаар 
дэлхийд 32-т жагсаж байсан бол хамгийн том экспортлогч орон болж хөгжсөн 
юм. Үүгээрээ АНУ, ХБНГУ, Японы түүхийг давтсан билээ.10

1979 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бодлогын хүрээнд хөдөлмөр түлхүү ашиглагддаг 
салбарууддаа экспортод чиглэсэн стратеги баримталсан. Харин капитал 
болон технологи түлхүү ашиглагддаг салбарууддаа импортыг орлох бодлого 
үргэлжлүүлэн баримталсаар байв. БНХАУ-ын гол бодлого нь:

1. Экспортод чиглэсэн гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах,
2. Экспортыг урамшуулсан бодлого.

1. Экспортод чиглэсэн гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах бодлого:
 � Эдийн засгийн тусгай болон бусад онцгой үүрэг бүхий бүсүүдийг 

байгуулах: Нэгдүгээрт, БНХАУ нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдад 
нээлттэй болсноор 1980 оноос эхлэн эдийн засгийн чөлөөт бүсийг 
Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen зэрэг газруудад байгуулж гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдыг татсан юм. Тодруулбал:
- Дэд бүтцийг хөгжүүлсэн.
- Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын импортын тоног төхөөрөмжийн 

тарифийг чөлөөлж, компанийн орлогын татварыг бууруулах, чөлөөлөх 
зэрэг татварын бодлого хэрэгжүүлсэн.

- Гадаадын хөрөнгө оруулалт бүхий төслийг тодорхойлж, экспортод 
чиглэсэн төслийг урамшуулах арга хэмжээ авсан (Нийт гарцын 70-аас 
илүүг экспортод чиглэсэн бол компанийн орлогын татварын 50%-ийг 
чөлөөлөх).

Дээрх бодлогын хүрээнд 1984 онд тус улс нь далайн эргийн 14 хотод эдийн 
засаг ба технологийн хөгжлийн бүсүүдийг бий болгож ижил төрлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлж байсан. Улмаар шинэ, дэвшилтэт технологи бүхий аж үйлдвэрийн 
хөгжлийн бүс, экспорт боловсруулалтын бүс зэрэг тусгай үүрэг бүхий бүсүүдийг 
байгуулсан. Ийнхүү гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татсанаар харьцангуй хямд 
газар, хөдөлмөр болон гадаадын технологи, менежементийг нэгтгэж чадсан юм. 
Тэдгээр тусгай бүсүүд нь одоогоор БНХАУ-ын гадаад худалдааны хөгжлийн 
тулгуур болоод байна.

10 1874-1970 оны хооронд буюу 100 орчим жилийн хугацаанд АНУ-ын худалдааны тэнцэл нь хэд дахин 
өссөн. Мөн Герман улс нь 1952-2005 оны хооронд буюу 54 жилийн туршид худалдааны тэнцэл нь хэдэн 
арав дахин өссөн бол Японы хувьд 1981 оноос хойш гадаад худалдааны тэнцэл нь сайн байв. W.Zixian ба 
Y.Zhengwei, 2006, “Reasons of Formation, Evolution Trend of and Countermeasures for China’s Favorable Bal-
ance of Foreign Trade”-ийг харна уу.
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2. Экспортыг урамшуулсан бодлого

Экспортын татварыг хөнгөлөх бодлого: ДХБ-ийн дүрэм ёсоор, экспортын 
бүтээгдэхүүнүүд нь гадаад зах зээлд гарахдаа шууд бус татвараас чөлөөлөгдсөн 
байдаг. БНХАУ нь 1985 онд экспортын шууд бус татварыг хөнгөлөх бодлогыг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус бодлого нь экспортлогч үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний 
татварыг буцаан олгосноор хэрэгжиж эхэлсэн. 1994 оны татварын системийн 
шинэчлэлийн дараа, бүтээгдэхүүний татварыг НӨАТ болон онцгой албан 
татвараар орлуулсан. Улмаар БНХАУ-ын экспортлогч нарыг бусад орнуудын 
өрсөлдөгчидтэй хүч тэнцүү өрсөлдөх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлж байсан. Гэвч 
экспорт маш хурдацтай өссөн нь төсөвт дарамт үүсгэж байсан тул татварын 
буцаан олголтын хувийг бууруулахаар шийдвэрлэжээ.

Экспортын урамшуулал ба худалдааны хөнгөлөлт: БНХАУ нь экспортыг 
дэмжих бодлогыг тууштай хэрэгжүүлсээр ирсэн. Одоогоор тус улс нь 10 
гаруй экспортын чөлөөт бүстэй болсон байна. Эдгээрээс Гуанжоугийн чөлөөт 
бүс нь дэлхийд хамгийн томд тооцогддог. БНХАУлс нь ДХБ-д нэгдсэний 
дараа бодлогоо улам бүр эрчимжүүлж, гаалийн бүрдүүлэлтийн процессийг 
хялбаршуулсанаар хөрөнгө оруулалтыг илүү татах болжээ. Тодруулбал, Шанхай 
чөлаөт бүсд гаалийн электрон бүрдүүлэлтийг хийдэг бөгөөд энэхүү систем нь 
бусад бүсүүдэд ч нэвтэрсээр байна.

б) БНХАУын цаашдын хөгжлийн гарц

Өнгөрсөн 32 жилийн хугацаанд БНХАУ-ын гадаад худалдааны эргэлт 10%-иар 
тогтмол өсч, өдгөө дэлхийн хамгийн том экспортлогч орон болохын зэрэгцээ 
дэлхийн хоёр дахь том эдийн засаг болоод байна. Харин хүрээлэн буй орчины 
асуудал, нийгмийн хөгжил, хот хөдөөгийн ялгаа, баян хоосны ялгаа нь тус 
орны ирээдүйн хөгжилд тулгамдаж буй асуудал болоод байна. Иймд БНХАУ 
нь оновчтой худалдааны бодлогоор дамжуулан эдгээр асуудлыг шийдэх гарцыг 
тодорхойлжээ. Тогтвортой худалдааны бодлогыг эдийн засгийн тогтвортой 
байдал, нийгмийн тогтвортой байдал, хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдал гэж 
үндсэн гурван тулгуур баганыг тодорхойлсон.

Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг бий болгохын тулд:
 � Инновациар хийгдсэн нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспортыг 

нэмэгдүүлэх,
 � Экспортын бүтээгдэхүүний нэмүү өртөг шингэж буй холбоог уртасгах,
 � Үйлчилгээний салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх ба үйлчилгээний 

салбар дахь худалдааг хөгжүүлэх,
 � БНХАУ-ын оюуны өмчийн эрхийн эзэмшлийг өсгөх, дэлхийн хэмжээний 
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Үйлчилгээний секторын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах:
 � Хууль эрх зүй, бодлогын таатай орчныг бүрдүүлж үйлчилгээний салбарыг 

хөгжүүлэх,
 � Үйлчилгээний салбарыг гадаад зах зээлд нээж, менежментийн туршлага 

хуримтлуулах,
 � Далайн үйлчилгээнээс бий болж буй боломжийг ашиглах.

Гадаад худалдааны бараа бүтээгдэхүүний бүтцийг сайжруулах: Нэгдүгээрт, 
энерги их хэрэглэдэг, их хэмжээний хорт бодис ялгаруулах, эсвэл нөөцөд 
тулгуурласан экспортын бүтээгдэхүүний экспортыг бууруулах. Хоёрдугаарт:

 � Энергийн эх үүсвэр, нөөцийн гадаадаас нийлүүлэх гарцыг 
баталгаажуулах,

 � Энергийн эх үүсвэр ба нөөцийн хөгжилд хийх хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх,

 � Эдийн засаг, худалдаа, улс төр, дипломат харилцааг хөгжүүлэх, бусад 
улсуудын энергийн эх үүсвэр, нөөцийн экспортыг нэмэгдүүлэх,

 � Тэдгээр улсуудтай энергийн эх үүсвэртэй холбоотой урт хугацааны гэрээ 
байгуулах,

 � Зах зээлийн үнийн хэлбэлзлээс үүсэх нөлөөллийг бууруулах,
 � Найдвартай олон улсын тээврийн сувгийг байгуулах

Гуравдугаарт, дэвшилтэт технологи болон техникийн импортыг нэмэгдүүлэх, 
энерги болон нөөцийн хэрэглээний үр ашгийг өсгөх. Дөрөвдүгээрт, байгальд 
мэдрэмтгий бүтээгдэхүүний импортыг хатуу хориглох, мөн байгальд ээлгүй энэ 
төрлийн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн импортыг хориглох (Long, 2010).
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брендийг өсгөх, үндэсний компаниудыг ашиглан маркетингийн сүлжээг 
хөгжүүлэх,

 � Бүс нутгийн болон олон талт системд гадаад хүрээлэн буй орчныг 
сайжруулах зорилгоор идэвхтэй оролцох.

Нийгмийн тогтовортой байдлыг хангахын тулд:
 � Хөдөлмөр түлхүү оролцдог экспортын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх,
 � Экспортын салбарын бүтээмжийг өсгөх,
 � Хөдөлмөрийн эрхийн хамгаалалтыг сайжруулах,
 � Экспортын салбарын үйлдвэрлэлийн үнэ цэнийн гинжийг өргөтгөх,
 � Дотоодын аж үйлдвэрийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх.

Энергийн хэрэглээг бууруулах, нөөцийн хэрэглээг багасгаж хүрээлэн буй 
орчныг хамгаалахын тулд:

 � Аж үйлдвэрийн салбаруудын бүрдэлтийг тохируулах: бага энерги 
зарцуулдаг, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй салбарууд,

 � Технологийн шинэчлэл хийх: бага энерги, материал хэрэглэдэг,
 � Менежментийн ур чадварыг сайжруулах,
 � Хуул эрх зүйн орчин, бодлогыг боловсронгуй болгох,
 � Хүрээлэн буй орчинд ээлтэй соёлыг бий болгох,
 � Төрийн бус болон хэрэглэгчдийн үүргийг нэмэгдүүлэх.

Аж үйлдвэрийн салбарыг шинэтгэх: Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах 
замаар шинэ технологийг БНХАУ-д оруулж, түүний дам нөлөөгөөр дотоодын 
үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж, дэлхий дахинд техникийн инноваци хийх, оюуны 
өмчийн эрх бүхий бүтээгдэхүнүүдээр экспортоо өсгөх, дэмжих.

Экспортын бүтээгдэхүүний үнэ цэнийн гинжийг уртасгах: Одоогоор 
БНХАУ-ын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд хөдөлмөр түлхүү ашигладаг. Харин 
үйлчилгээний салбарт маш бага нэмүү өртөг шингээдэг байна. Тус улсын 
экспортын бүтээгдэхүүний үнэ тээвэрлэлтийн үнээсээ төдийлөн өндөр 
биш  байдаг. Экспортын бүтээгдэхүүний үйлчилгээний үнэ цэнийн гинжийг 
уртасгахын тулд:

 � Хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулж, БНХАУ-д үндэстэн дамнасан 
корпорациудын бүс нутгийн төв байруудыг байгуулах,

 � Үйлчилгээний салбарыг нээх, чанарыг сайжруулах,
 � Дотоодын үйлдвэрээс дэлхийн брэндийг бий болгох.



169177

Үйлчилгээний секторын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах:
 � Хууль эрх зүй, бодлогын таатай орчныг бүрдүүлж үйлчилгээний салбарыг 

хөгжүүлэх,
 � Үйлчилгээний салбарыг гадаад зах зээлд нээж, менежментийн туршлага 

хуримтлуулах,
 � Далайн үйлчилгээнээс бий болж буй боломжийг ашиглах.

Гадаад худалдааны бараа бүтээгдэхүүний бүтцийг сайжруулах: Нэгдүгээрт, 
энерги их хэрэглэдэг, их хэмжээний хорт бодис ялгаруулах, эсвэл нөөцөд 
тулгуурласан экспортын бүтээгдэхүүний экспортыг бууруулах. Хоёрдугаарт:

 � Энергийн эх үүсвэр, нөөцийн гадаадаас нийлүүлэх гарцыг 
баталгаажуулах,

 � Энергийн эх үүсвэр ба нөөцийн хөгжилд хийх хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх,

 � Эдийн засаг, худалдаа, улс төр, дипломат харилцааг хөгжүүлэх, бусад 
улсуудын энергийн эх үүсвэр, нөөцийн экспортыг нэмэгдүүлэх,

 � Тэдгээр улсуудтай энергийн эх үүсвэртэй холбоотой урт хугацааны гэрээ 
байгуулах,

 � Зах зээлийн үнийн хэлбэлзлээс үүсэх нөлөөллийг бууруулах,
 � Найдвартай олон улсын тээврийн сувгийг байгуулах

Гуравдугаарт, дэвшилтэт технологи болон техникийн импортыг нэмэгдүүлэх, 
энерги болон нөөцийн хэрэглээний үр ашгийг өсгөх. Дөрөвдүгээрт, байгальд 
мэдрэмтгий бүтээгдэхүүний импортыг хатуу хориглох, мөн байгальд ээлгүй энэ 
төрлийн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн импортыг хориглох (Long, 2010).

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Дээрх үр дүнд үндэслэн дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Дотоодын уул уурхайн бус салбарын үйлдвэрлэл, экспортыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр тогтвортой санхүүжилтийн орчинг бий болгох,

2. Мал аж ахуйн салбарт түүхий эд бэлтгэл, тордолт, үйлдвэрлэлийн нэгдсэн 
логистикийн сүлжээг бий болгох,

3. Арьс шир, ноос ноолуурын салбарын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрэлт, 
шаардлагад нийцэх мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд анхаарах, 
үйлдвэрлэгчид болон боловсролын байгууллагын уялдаа, холбоог 
сайжруулах,

4. Малын эрүүл ахуйг сайжруулахад чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
хяналтыг сайжруулж, олгосон санхүүжилтыг зориулалтын дагуу, үр 
дүнтэй ашиглахад анхаарч ажиллах.
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5. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засаг уул уурхайн салбараас хамаарах 
хамаарал нэмэгдсээр байна. Уул уурхайн баялаг нь нөхөн сэргээгдэхгүй, 
олборлолтын үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэг, түүхий 
эдийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ өндөр хэлбэлзэлтэйн улмаас тус салбарт 
тодорхой бус байдал их үүсч байна. Гэтэл өндөр эрсдэлтэй тус салбараас Монгол 
Улсын эдийн засаг улам бүр хамааралтай болж байгаа нь манай улсын эдийн 
засгийн бүтцийг эмзэг болгож байна. Монгол Улсын хэмжээнд уул уурхайгаас 
бусад салбарын нөөц бололцоо, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг судлан үзэхэд мал 
аж ахуйн салбар, түүний дотор ноос, ноолуур, арьс ширний салбар нь тэргүүлэх 
чиглэлд хөгжүүлэх боломжтой нь харагдлаа. Учир нь дэлхийн бусад орнуудтай 
харьцуулахад тус салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, экспортын хэмжээгээр 
бусад салбаруудаас харьцангуй өндөр байдаг бөгөөд харьцангуй давуу талтай 
байна.

Монгол Улс жилийн 4 улиралтай, эрс тэс уур амьсгалтай байдгаас малын арьс, 
ширний чанарын голлох үзүүлэлтүүд сайн боловч малын амьдын гэмтэл их, 
түүхий эд бэлтгэл, арчилгаа тордолгооны анхан шатны цэгүүд байдаггүйгээс 
чанартай түүхий эд бэлтгэхэд ихээхэн хүндрэл тулгардаг. Түүнчлэн, түүхий 
эдийн чанарт тулгуурласан үнийн тогтолцоо бүрэлдээгүйгээс шалтгаалан 
чанартай түүхий эд бэлтгэх, тэдгээрийг ангилах, үнэлэх хөшүүрэг төлөвшөөгүй. 
Иймд арьс шир, ноос, ноолуурын экспортод анхан шатны боловсруулалт хийсэн 
бүтээгдэхүүн голлож байна. Энэ нь тус салбарт логистикийн боловсронгуй 
тогтолцоо хөгжөөгүй бөгөөд үйлдвэрлэгч, малчдыг холбох зуучлагчид 
хангалтгүй, зуучлалын дийлэнх хэсэг ченжүүдээр дамжин БНХАУ-д нэмүү өртөг 
бага шингэн экспортлогддогтой холбоотой.

Мал аж ахуйн салбарт тулгамдаад буй нэн чухал асуудлууд нь мэргэжлийн 
боловсон хүчний хомсдол, судалгаа шинжилгээний болон мэргэжлийн түвшинд 
үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага байхгүй, дотоодын үйлдвэрлэгчдэд түүхий 
эдийн тасалдал үүсдэг явдал юм. Энэ нь эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид 
бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй, борлуулалтын орлого дорвитой 
нэмэгдэхгүй байгаагийн шалтгаан юм. Улмаар үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн гадаад 
зах зээлд бүтээгдэхүүнээ сурталчилж, олон улсын зах зээлд Монгол Улсад 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг таниулах боломжийг хязгаарлаж байна.

Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжсэн, санхүүжилтийн 
оновчтой арга хэмжээ авсан олон улсын туршлагыг судлан үзэхэд Канад, Бразил, 
Шинэ-Зеланд, БНХАУ зэрэг улсууд тус салбарт оновчтой бодлого хэрэгжүүлж 
байжээ.
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Дээрх үр дүнд үндэслэн дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Дотоодын уул уурхайн бус салбарын үйлдвэрлэл, экспортыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр тогтвортой санхүүжилтийн орчинг бий болгох,

2. Мал аж ахуйн салбарт түүхий эд бэлтгэл, тордолт, үйлдвэрлэлийн нэгдсэн 
логистикийн сүлжээг бий болгох,

3. Арьс шир, ноос ноолуурын салбарын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрэлт, 
шаардлагад нийцэх мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд анхаарах, 
үйлдвэрлэгчид болон боловсролын байгууллагын уялдаа, холбоог 
сайжруулах,

4. Малын эрүүл ахуйг сайжруулахад чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
хяналтыг сайжруулж, олгосон санхүүжилтыг зориулалтын дагуу, үр 
дүнтэй ашиглахад анхаарч ажиллах.

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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10 Жимс, жимсгэний 
ургамал, самар

x 0.4301 0.2478 0.0891 0.0221 0.0000 0.0070 0.0001
m 0.9046 1.1733 0.8436 0.4435 0.4433 0.2137 0.3714
w 0.4755 0.2112 0.1056 0.0498 0.0000 0.0326 0.0002

11

Мебель, зөөлөвч хэрэглэл, 
гудас, мебелийн зөөлөн 

эдлэл, гэрэлтүүлэгч 
хэрэгсэл, гэр

x 0.0289 0.0530 0.0709 0.0537 0.0814 0.0623 0.0470
m 0.6696 0.8761 0.7189 0.9530 1.0419 1.3292 1.1010

w 0.0432 0.0605 0.0986 0.0564 0.0781 0.0469 0.0427

12 Хивс болон нэхмэл 
дэвсгэрэн зүйлс

x 1.5171 1.3356 1.0090 1.3396 1.1719 0.8310 0.3302
m 0.7775 0.8091 0.3989 0.4268 0.5949 0.3852 0.5115
w 1.9512 1.6509 2.5293 3.1383 1.9700 2.1571 0.6456

13 Саахар, саахран 
бүтээгдэхүүн

x 0.0000 0.0006 0.2932 0.3271 0.3750 0.0165 0.0485
m 7.1932 6.2673 7.0319 7.1156 5.2483 2.5850 3.1413
w 0.0000 0.0001 0.0417 0.0460 0.0714 0.0064 0.0154

14 Хүнсний бусад 
бэлдмэлүүд

x 0.0023 0.0015 0.0232 0.0498 0.1209 0.0440 0.0248
m 2.8975 2.4292 2.9511 3.4209 3.9961 2.8857 3.2260
w 0.0008 0.0006 0.0079 0.0146 0.0302 0.0153 0.0077

15 Махан бүтээгдэхүүн
x 0.0062 0.0234 0.1170 0.1124 0.2688 0.0278 0.0014
m 0.2964 0.2244 0.1208 0.1976 0.2321 0.1406 0.2567
w 0.0210 0.1042 0.9685 0.5686 1.1578 0.1979 0.0053

16

Агаарын тээврийн 
хэрэгсэл, сансрын 

аппарат ба тэдгээрийн эд 
анги

x 0.1516 0.1438 0.0739 0.3378 0.2797 0.1478 0.3421
m 0.1895 0.0368 0.0093 0.1472 1.4000 0.5020 1.3168

w 0.8001 3.9070 7.9218 2.2945 0.1998 0.2945 0.2598

17 Малгай, малгайн эд анги
x 0.1404 0.1527 0.1067 0.1105 0.1355 0.1290 0.3453
m 0.5065 0.2156 0.2707 0.2680 0.3515 0.3829 0.3579
w 0.2771 0.7086 0.3942 0.4124 0.3855 0.3369 0.9647

18 Ундаа, спирт, уксус
x 0.0159 0.0207 0.0166 0.0178 0.0201 0.0091 0.0538
m 3.1320 2.7288 1.5120 1.9481 1.2818 1.1396 1.4421
w 0.0051 0.0076 0.0110 0.0091 0.0157 0.0080 0.0373

19
Сүү, цагаан идээ, 

шувууны өндөг, зөгийн 
бал

x 0.0033 0.0167 0.0089 0.0021 0.0065 0.0019 0.0012
m 1.5483 1.4035 0.9357 0.8275 1.0246 0.8387 1.1448
w 0.0022 0.0119 0.0096 0.0026 0.0063 0.0023 0.0011

20 Боловсруулсан арьс 
ширэн эдлэл

x 0.0151 0.0177 0.0115 0.0153 0.0092 0.0171 0.0225
m 0.1474 0.1413 0.1599 0.1530 0.4924 0.2257 0.2137
w 0.1022 0.1255 0.0718 0.0997 0.0187 0.0758 0.1052

21
Ном, сонин, зурагт хуудас 

болон хэвлэлийн бусад 
бүтээгдэхүүн

x 0.0281 0.2731 0.9726 0.0047 0.0259 0.0134 0.3449
m 1.0370 1.4386 1.2510 1.5012 0.7767 0.2985 0.7125
w 0.0271 0.1898 0.7774 0.0031 0.0334 0.0448 0.4841

22
Загас, хавч, нялцгай 

биетэн, усны бусад сээр 
нуруугүй амьтад

x 0.0225 0.0380 0.0388 0.0218 0.0032 0.0029 0.0028
m 0.0047 0.0035 0.0059 0.0153 0.0118 0.0202 0.0256
w 4.8298 10.834 6.5285 1.4185 0.2711 0.1420 0.1083

23
Лак, давирхай, резин 

болон ургамлын гаралтай 
бусад шүүс ба ханд

x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0620
m 0.0734 0.0427 0.0097 0.0848 0.4126 0.2450 0.9250
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0670

24 Эфирийн тос, гоо сайхан, 
ариун цэврийн бэлдмэл

x 0.0026 0.0050 0.0000 0.0008 0.0005 0.0009 0.0019
m 1.1624 1.6085 1.4992 1.7633 1.4907 1.0766 1.1791
w 0.0022 0.0031 0.0000 0.0004 0.0003 0.0008 0.0016
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ХАВСРАЛТ

Хавсралт 1. Өрсөлдөх чадварын нэгдсэн индексийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүд

Микро хүчин зүйлс Макро хүчин зүйлс

1. Институц
2. Өндөр боловсрол ба сургалт
3. Технологийн бэлэн байдал
4. Бизнесийн хөгжил
5. Инноваци

1. Дэд бүтэц
2. Макро эдийн засгийн орчин
3. Эрүүл мэнд ба анхдагч боловсрол
4. Бүтээгдэхүүний зах зээлийн үр ашигтай 

байдал
5. Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр ашигтай 

байдал
6. Санхүүгийн зах зээлийн үр ашигтай байдал
7. Зах зээлийн хэмжээ

Эх сурвалж: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан

Хавсралт 2. Хэрэглэгчдэд зориулсан аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

   2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1
Сүлжмэл хувцас болон 

хувцсанд хэрэглэх 
сүлжмэл зүйлс

x 4.5678 6.3023 3.9244 1.8246 0.5478 0.4937 0.5151
m 0.2421 0.9446 0.6817 0.1487 0.0825 0.0832 0.1285
w 18.869 6.6722 5.7568 12.274 6.6405 5.9307 4.0075

2
Оёмол хувцас ба 

хувцасны оёмол тоног 
хэрэгсэл

x 9.4912 6.1367 3.5060 1.0360 0.0627 0.0156 0.0095
m 0.8062 0.2364 0.1592 0.1256 0.2261 0.1522 0.2044
w 11.773 25.964 22.029 8.2456 0.2775 0.1024 0.0465

3

Нэхмэл эдлэл, иж бүрдэл, 
хуучин хувцас болон 

даавуун хуучин эдлэл, 
хаягдал даавуу

x 0.0569 0.1556 0.1088 0.1551 0.1054 0.0680 0.0754
m 2.3862 2.2489 1.6439 1.2679 1.3975 0.7342 0.8018

w 0.0238 0.0692 0.0662 0.1224 0.0754 0.0926 0.0940

4
Гутал, оймсон түрий 

болон ижил төстэй зүйлс, 
тэдгээрийн эд анги

x 0.0013 0.0010 0.0300 0.0643 0.1115 0.0576 0.0294
m 0.4268 0.2696 0.1701 0.2215 0.3097 0.2579 0.3247
w 0.0031 0.0038 0.1766 0.2902 0.3601 0.2232 0.0905

5 Амьд мал, амьтан
x 1.4665 2.4296 1.2669 1.0839 1.6996 0.3428 0.0077
m 0.0105 0.0124 0.0681 0.0285 0.0677 0.2350 0.1431
w 140.08 195.45 18.614 38.02 25.109 1.4586 0.0540

6 Хөлөг онгоц, завь, хөвөгч 
хэрэгслүүд

x 0.0000 0.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.0042 0.0069 0.0221 0.0052 0.0079 0.0027 0.0100
w 0.0000 1.1611 0.0000 0.0000 0.0000 0.0124 0.0000

7

Урлагийн бүтээл, 
цуглуулга хийх 

зориулалтын зүйлс ба 
эртний үнэт дурсгалын 

зүйлс

x 0.0351 1.3219 0.0863 0.0043 0.0284 0.0059 0.0023
m 0.0104 0.0185 0.0178 0.0089 0.0203 0.0129 0.0082

w 3.3772 71.641 4.8526 0.4868 1.3966 0.4566 0.2758

8 Мах ба хүнсний дайвар 
бүтээгдэхүүн

x 6.0148 3.4423 1.3693 1.5807 2.5368 0.8260 0.4260
m 0.0405 0.1443 0.1388 0.2027 0.3581 0.3323 0.5721
w 148.38 23.849 9.8656 7.7964 7.0833 2.4855 0.7446

9 Мал, амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн

x 27.232 19.964 17.004 8.5919 7.6968 5.9727 5.4878
m 0.0371 0.1203 0.1619 0.0402 0.0488 0.0070 0.0039
w 734.77 165.99 105.00 213.50 157.67 851.50 1392.9
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10 Жимс, жимсгэний 
ургамал, самар

x 0.4301 0.2478 0.0891 0.0221 0.0000 0.0070 0.0001
m 0.9046 1.1733 0.8436 0.4435 0.4433 0.2137 0.3714
w 0.4755 0.2112 0.1056 0.0498 0.0000 0.0326 0.0002

11

Мебель, зөөлөвч хэрэглэл, 
гудас, мебелийн зөөлөн 

эдлэл, гэрэлтүүлэгч 
хэрэгсэл, гэр

x 0.0289 0.0530 0.0709 0.0537 0.0814 0.0623 0.0470
m 0.6696 0.8761 0.7189 0.9530 1.0419 1.3292 1.1010

w 0.0432 0.0605 0.0986 0.0564 0.0781 0.0469 0.0427

12 Хивс болон нэхмэл 
дэвсгэрэн зүйлс

x 1.5171 1.3356 1.0090 1.3396 1.1719 0.8310 0.3302
m 0.7775 0.8091 0.3989 0.4268 0.5949 0.3852 0.5115
w 1.9512 1.6509 2.5293 3.1383 1.9700 2.1571 0.6456

13 Саахар, саахран 
бүтээгдэхүүн

x 0.0000 0.0006 0.2932 0.3271 0.3750 0.0165 0.0485
m 7.1932 6.2673 7.0319 7.1156 5.2483 2.5850 3.1413
w 0.0000 0.0001 0.0417 0.0460 0.0714 0.0064 0.0154

14 Хүнсний бусад 
бэлдмэлүүд

x 0.0023 0.0015 0.0232 0.0498 0.1209 0.0440 0.0248
m 2.8975 2.4292 2.9511 3.4209 3.9961 2.8857 3.2260
w 0.0008 0.0006 0.0079 0.0146 0.0302 0.0153 0.0077

15 Махан бүтээгдэхүүн
x 0.0062 0.0234 0.1170 0.1124 0.2688 0.0278 0.0014
m 0.2964 0.2244 0.1208 0.1976 0.2321 0.1406 0.2567
w 0.0210 0.1042 0.9685 0.5686 1.1578 0.1979 0.0053

16

Агаарын тээврийн 
хэрэгсэл, сансрын 

аппарат ба тэдгээрийн эд 
анги

x 0.1516 0.1438 0.0739 0.3378 0.2797 0.1478 0.3421
m 0.1895 0.0368 0.0093 0.1472 1.4000 0.5020 1.3168

w 0.8001 3.9070 7.9218 2.2945 0.1998 0.2945 0.2598

17 Малгай, малгайн эд анги
x 0.1404 0.1527 0.1067 0.1105 0.1355 0.1290 0.3453
m 0.5065 0.2156 0.2707 0.2680 0.3515 0.3829 0.3579
w 0.2771 0.7086 0.3942 0.4124 0.3855 0.3369 0.9647

18 Ундаа, спирт, уксус
x 0.0159 0.0207 0.0166 0.0178 0.0201 0.0091 0.0538
m 3.1320 2.7288 1.5120 1.9481 1.2818 1.1396 1.4421
w 0.0051 0.0076 0.0110 0.0091 0.0157 0.0080 0.0373

19
Сүү, цагаан идээ, 

шувууны өндөг, зөгийн 
бал

x 0.0033 0.0167 0.0089 0.0021 0.0065 0.0019 0.0012
m 1.5483 1.4035 0.9357 0.8275 1.0246 0.8387 1.1448
w 0.0022 0.0119 0.0096 0.0026 0.0063 0.0023 0.0011

20 Боловсруулсан арьс 
ширэн эдлэл

x 0.0151 0.0177 0.0115 0.0153 0.0092 0.0171 0.0225
m 0.1474 0.1413 0.1599 0.1530 0.4924 0.2257 0.2137
w 0.1022 0.1255 0.0718 0.0997 0.0187 0.0758 0.1052

21
Ном, сонин, зурагт хуудас 

болон хэвлэлийн бусад 
бүтээгдэхүүн

x 0.0281 0.2731 0.9726 0.0047 0.0259 0.0134 0.3449
m 1.0370 1.4386 1.2510 1.5012 0.7767 0.2985 0.7125
w 0.0271 0.1898 0.7774 0.0031 0.0334 0.0448 0.4841

22
Загас, хавч, нялцгай 

биетэн, усны бусад сээр 
нуруугүй амьтад

x 0.0225 0.0380 0.0388 0.0218 0.0032 0.0029 0.0028
m 0.0047 0.0035 0.0059 0.0153 0.0118 0.0202 0.0256
w 4.8298 10.834 6.5285 1.4185 0.2711 0.1420 0.1083

23
Лак, давирхай, резин 

болон ургамлын гаралтай 
бусад шүүс ба ханд

x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0620
m 0.0734 0.0427 0.0097 0.0848 0.4126 0.2450 0.9250
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0670

24 Эфирийн тос, гоо сайхан, 
ариун цэврийн бэлдмэл

x 0.0026 0.0050 0.0000 0.0008 0.0005 0.0009 0.0019
m 1.1624 1.6085 1.4992 1.7633 1.4907 1.0766 1.1791
w 0.0022 0.0031 0.0000 0.0004 0.0003 0.0008 0.0016

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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40
Хөгжмийн зэмсэг, 

тэдгээрийн эд анги, 
хэрэгсэл

x 0.0036 0.0115 0.0019 0.0036 0.0034 0.0089 0.0007
m 0.1629 0.2091 0.1365 0.2298 0.4979 0.5947 0.6535
w 0.0222 0.0549 0.0137 0.0156 0.0069 0.0150 0.0011

41

Хар ба өнгөт металаар 
хийсэн багаж, хутга, 

хоолны хэрэгсэл, 
тэдгээрийн эд анги

x 0.0022 0.0157 0.0031 0.0284 0.0086 0.0057 0.0269
m 0.3824 0.6565 0.6669 0.9163 0.5725 0.6238 0.4604

w 0.0057 0.0240 0.0046 0.0309 0.0150 0.0092 0.0584

42
Будаа, гурил, цардуулын 
ба сүүн бэлдмэл, гурилан 

амтлаг бүтээгдэхүүн

x 0.0049 0.0032 0.0003 0.0000 0.0006 0.0109 0.0130
m 3.0966 2.6305 2.7587 2.9326 2.9805 2.1550 2.6050
w 0.0016 0.0012 0.0001 0.0000 0.0002 0.0051 0.0050

43 Үр тариа, будаа
x 0.0000 0.0003 0.0022 0.0000 0.0255 0.0099 0.1045
m 7.0072 3.1929 4.2175 2.8746 2.8852 0.2221 0.2759
w 0.0000 0.0001 0.0005 0.0000 0.0088 0.0444 0.3786

44 Цаг, тэдгээрийн эд анги
x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0054 0.0078 0.0072
m 0.0543 0.0364 0.0599 0.0534 0.1191 0.1507 0.1424
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0941 0.0457 0.0519 0.0505

45 Сүрлэн эдлэл
x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.0117 0.2108 0.1332 0.1587 0.1198 0.0786 0.0738
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

46
Буу зэвсэг, байлдааны 

хэрэгсэл, тэдгээрийн эд 
анги, тоног хэрэгсэл

x 0.0000 0.0000 0.0837 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000
m 1.2408 0.6301 0.4807 0.5410 0.4060 1.9768 0.1342
w 0.0000 0.0000 0.1740 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000

47

Төрөл бүрийн шүхэр, 
халхавч, таяг, тулгуур, 

ташуур болон тэдгээрийн 
эд анги

x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.1016 0.1604 0.1481 0.1261 0.2042 0.1124 0.1442

w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

48

Саван, угаалгын бодис, 
цэвэрлэгээ өнгөлгөөний 

бэлдмэл, лаа болон 
түүнтэй төстэй зүйлс, 
хиймэл шүдний лав, 

наагчийн суурин дээр 
бэлтгэсэн шүдний 

бэлдмэл

x 0.0008 0.0005 0.0013 0.0000 0.0032 0.0003 0.0002
m 3.4063 2.9853 2.5911 2.7668 2.8781 2.0188 1.9525

w 0.0002 0.0002 0.0005 0.0000 0.0011 0.0002 0.0001

49 Уургийн бодис
x 0.0013 0.0010 0.0000 0.0103 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.3279 0.5779 0.4715 0.7290 0.4893 0.3469 0.4907
w 0.0040 0.0017 0.0000 0.0142 0.0000 0.0000 0.0000

50
Кино болон гэрэл 

зургийн зориулалттай 
бараа

x 0.0041 0.0000 0.0005 0.0475 0.0000 0.0000 0.0011
m 0.1700 0.1621 0.2388 0.1976 0.1733 0.0818 0.1140
w 0.0244 0.0000 0.0021 0.2403 0.0000 0.0000 0.0094
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25
Тамхи ба үйлдвэрийн 

аргаар гаргасан тамхин 
зүйлс

x 0.0135 0.0260 0.0676 0.0110 0.1575 0.3813 0.8522
m 2.6549 3.5491 3.9996 6.2775 5.7489 3.7006 4.1159
w 0.0051 0.0073 0.0169 0.0018 0.0274 0.1030 0.2071

26
Хүнсний ногоо, булцуут 

ба үндэс үрт хүнсний 
ургамал

x 0.0018 0.0245 0.0301 0.0015 0.0000 0.0009 0.0271
m 1.1321 1.8433 1.4405 1.1501 1.4363 0.6967 0.5607
w 0.0016 0.0133 0.0209 0.0013 0.0000 0.0013 0.0483

27 Аж үйлдвэрийн бараа
x 0.0048 0.0007 0.0175 0.0006 0.0091 0.0007 0.0008
m 1.8541 1.5697 1.2712 0.6874 0.4720 0.3102 1.6120
w 0.0026 0.0005 0.0138 0.0009 0.0192 0.0021 0.0005

28 Химийн мяндас
x 0.0070 0.0000 0.0175 0.0006 0.0137 0.0000 0.0000
m 2.2076 1.9615 2.1995 0.6487 0.2619 0.1155 0.1689
w 0.0032 0.0000 0.0080 0.0009 0.0524 0.0000 0.0000

29 Эмийн зүйлс
x 0.3423 0.0012 0.0010 0.0003 0.0009 0.0006 0.0006
m 0.5867 0.3987 0.3697 0.3740 0.3793 0.3285 0.4367
w 0.5835 0.0031 0.0026 0.0007 0.0024 0.0019 0.0013

30 Какао, какаогийн бэлдмэл
x 0.0023 0.0006 0.0018 0.0116 0.0124 0.0195 0.0187
m 3.3248 3.6331 3.9123 4.1956 3.7380 2.9396 3.7345
w 0.0007 0.0002 0.0005 0.0028 0.0033 0.0066 0.0050

31

Тусгай зориулалтын 
даавуу, үслэг даавуу, 

торон гоёл, аравч, гоёл 
чимэглэлийн оёмол зүйлс

x 0.0042 0.0000 0.0296 0.0037 0.0023 0.0007 0.0000
m 3.7335 3.4267 2.2598 0.6239 0.0994 0.0639 0.1031

w 0.0011 0.0000 0.0131 0.0059 0.0236 0.0112 0.0000

32

Хүүхдийн тоглоом, 
биеийн тамирын 

хэрэглэл, тэдгээрийн эд 
анги, хэрэглэл

x 0.0002 0.0042 0.0268 0.0210 0.0035 0.0016 0.0015
m 0.0615 0.0947 0.2020 0.0692 0.1951 0.1413 0.1997

w 0.0040 0.0443 0.1327 0.3031 0.0182 0.0110 0.0076

33 Шил, шилэн эдлэл
x 0.0018 0.0046 0.0010 0.0044 0.0034 0.0040 0.0008
m 0.7503 1.0752 1.0470 1.7404 1.7233 1.4945 1.7635
w 0.0024 0.0043 0.0010 0.0025 0.0020 0.0027 0.0005

34 Мод, сөөг ургамал, 
модлог ургамлын суулгац

x 0.0063 0.0163 0.0347 0.0009 0.0616 0.0302 0.0054
m 0.0077 0.0113 0.0160 0.0216 0.0270 0.0295 0.0507
w 0.8167 1.4395 2.1653 0.0402 2.2841 1.0221 0.1069

35 Цаас, картон, цаас 
картоноор хийсэн зүйлс

x 0.0011 0.0072 0.0015 0.0006 0.0010 0.0007 0.0002
m 0.7349 0.9996 1.1248 1.0428 1.1285 0.8570 0.8474
w 0.0015 0.0072 0.0013 0.0006 0.0009 0.0008 0.0003

36
Гутал, оймсон түрий 

болон ижил төстэй зүйлс, 
тэдгээрийн эд анги 

x 5.3590 1.0834 2.5603 0.2012 0.2892 0.0122 0.0027
m 0.1036 0.0138 0.0235 0.0326 0.0589 0.0333 0.0920
w 51.739 78.490 108.95 6.1803 4.9088 0.3661 0.0299

37
Ногоо, жимс, самар 

буюу ургамлын бусад эд 
хэсгийн бэлдмэл

x 0.0063 0.0010 0.0152 0.0117 0.0003 0.0003 0.0035
m 2.3055 2.3948 2.1246 2.8231 2.0049 1.4060 1.8850
w 0.0027 0.0004 0.0072 0.0041 0.0001 0.0002 0.0019

38 Керамик эдлэл
x 0.0042 0.0128 0.0013 0.0006 0.0002 0.0020 0.0006
m 1.3193 1.6849 1.3522 2.0544 2.0655 1.4887 1.9941
w 0.0032 0.0076 0.0010 0.0003 0.0001 0.0013 0.0003

39 Кофе, цай, өвөрмөц амт 
үнэр оруулагч ургамал

x 0.0042 0.0000 0.0176 0.0049 0.0002 0.0004 0.0029
m 1.1481 1.2570 1.1159 0.9763 0.7379 0.3308 0.4259
w 0.0037 0.0000 0.0158 0.0050 0.0003 0.0011 0.0068
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40
Хөгжмийн зэмсэг, 

тэдгээрийн эд анги, 
хэрэгсэл

x 0.0036 0.0115 0.0019 0.0036 0.0034 0.0089 0.0007
m 0.1629 0.2091 0.1365 0.2298 0.4979 0.5947 0.6535
w 0.0222 0.0549 0.0137 0.0156 0.0069 0.0150 0.0011

41

Хар ба өнгөт металаар 
хийсэн багаж, хутга, 

хоолны хэрэгсэл, 
тэдгээрийн эд анги

x 0.0022 0.0157 0.0031 0.0284 0.0086 0.0057 0.0269
m 0.3824 0.6565 0.6669 0.9163 0.5725 0.6238 0.4604

w 0.0057 0.0240 0.0046 0.0309 0.0150 0.0092 0.0584

42
Будаа, гурил, цардуулын 
ба сүүн бэлдмэл, гурилан 

амтлаг бүтээгдэхүүн

x 0.0049 0.0032 0.0003 0.0000 0.0006 0.0109 0.0130
m 3.0966 2.6305 2.7587 2.9326 2.9805 2.1550 2.6050
w 0.0016 0.0012 0.0001 0.0000 0.0002 0.0051 0.0050

43 Үр тариа, будаа
x 0.0000 0.0003 0.0022 0.0000 0.0255 0.0099 0.1045
m 7.0072 3.1929 4.2175 2.8746 2.8852 0.2221 0.2759
w 0.0000 0.0001 0.0005 0.0000 0.0088 0.0444 0.3786

44 Цаг, тэдгээрийн эд анги
x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0054 0.0078 0.0072
m 0.0543 0.0364 0.0599 0.0534 0.1191 0.1507 0.1424
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0941 0.0457 0.0519 0.0505

45 Сүрлэн эдлэл
x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.0117 0.2108 0.1332 0.1587 0.1198 0.0786 0.0738
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

46
Буу зэвсэг, байлдааны 

хэрэгсэл, тэдгээрийн эд 
анги, тоног хэрэгсэл

x 0.0000 0.0000 0.0837 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000
m 1.2408 0.6301 0.4807 0.5410 0.4060 1.9768 0.1342
w 0.0000 0.0000 0.1740 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000

47

Төрөл бүрийн шүхэр, 
халхавч, таяг, тулгуур, 

ташуур болон тэдгээрийн 
эд анги

x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.1016 0.1604 0.1481 0.1261 0.2042 0.1124 0.1442

w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

48

Саван, угаалгын бодис, 
цэвэрлэгээ өнгөлгөөний 

бэлдмэл, лаа болон 
түүнтэй төстэй зүйлс, 
хиймэл шүдний лав, 

наагчийн суурин дээр 
бэлтгэсэн шүдний 

бэлдмэл

x 0.0008 0.0005 0.0013 0.0000 0.0032 0.0003 0.0002
m 3.4063 2.9853 2.5911 2.7668 2.8781 2.0188 1.9525

w 0.0002 0.0002 0.0005 0.0000 0.0011 0.0002 0.0001

49 Уургийн бодис
x 0.0013 0.0010 0.0000 0.0103 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.3279 0.5779 0.4715 0.7290 0.4893 0.3469 0.4907
w 0.0040 0.0017 0.0000 0.0142 0.0000 0.0000 0.0000

50
Кино болон гэрэл 

зургийн зориулалттай 
бараа

x 0.0041 0.0000 0.0005 0.0475 0.0000 0.0000 0.0011
m 0.1700 0.1621 0.2388 0.1976 0.1733 0.0818 0.1140
w 0.0244 0.0000 0.0021 0.2403 0.0000 0.0000 0.0094
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15 Химийн штапель 
мяндас

x 0.0046 0.7572 0.2807 0.0026 0.0014 0.0003 0.0021
m 1.3759 0.6849 0.4477 0.0982 0.0530 0.0629 0.6785
w 0.0034 1.1055 0.6270 0.0266 0.0262 0.0043 0.0031

16

Хараа зүй, гэрэл зураг, 
кино зураг, хэмжүүр, 

хяналт, эмнэлэг, 
мэс заслын багаж 

аппаратууд

x 0.0038 0.0023 0.0021 0.1079 0.0139 0.0415 0.0135
m 0.8702 0.3950 0.3845 0.5029 0.4220 0.3693 0.4513

w 0.0044 0.0058 0.0056 0.2146 0.0329 0.1125 0.0299

17
Давс, хүхэр, шороо ба 

чулуу, шаваасны материал, 
шохой ба цемент

x 13.572 10.654 7.3863 7.2992 7.8273 6.4233 7.0340
m 2.6960 3.4145 3.7717 4.9412 4.2639 3.9515 6.6599
w 5.0343 3.1203 1.9584 1.4772 1.8357 1.6255 1.0562

18 Хар тугалга, түүгээр 
хийсэн зүйлс

x 1.8702 5.7684 0.6514 0.5091 0.0822 0.3384 0.2754
m 0.0631 0.1601 0.7374 0.0010 0.1623 0.1410 0.0657
w 29.637 36.021 0.8834 490.58 0.5067 2.4003 4.1892

19 Хуванцар болон 
хуванцар эдлэл

x 0.0025 0.0163 0.0326 0.0216 0.0125 0.0084 0.0135
m 0.3404 0.4246 0.3869 0.5565 0.4643 0.5197 0.5873
w 0.0073 0.0384 0.0844 0.0389 0.0269 0.0162 0.0229

20

Хүнсний үйлдвэрээс 
гарсан үлдэгдэл 

ба хаягдал, малын 
тэжээлийн бэлдмэл

x 0.1542 0.0042 0.0702 0.0087 0.0023 0.0713 0.2157
m 0.1789 0.0672 0.1396 0.2121 0.2834 0.1685 0.1698

w 0.8619 0.0627 0.5029 0.0411 0.0081 0.4234 1.2702

21
Тослог үр ба жимс, 

бусад үр жимс, сүрэл ба 
малын тэжээл

x 0.0335 0.0884 0.0633 0.4185 0.4925 0.1906 0.2205
m 0.6177 0.0981 0.1695 0.1080 0.3375 0.0370 0.0560
w 0.0542 0.9012 0.3737 3.8738 1.4594 5.1486 3.9365

22 Органик биш химийн 
бүтээгдэхүүн

x 0.0027 0.0000 0.0000 0.0916 0.0125 0.0012 0.0006
m 1.1116 1.1848 0.7289 0.6712 0.6456 0.3210 0.3512
w 0.0025 0.0000 0.0000 0.1364 0.0194 0.0037 0.0016

23 Мод, модон эдлэл, 
модны нүүрс

x 0.0447 0.0789 0.1113 0.0686 0.0320 0.0135 0.0117
m 0.3236 0.5368 0.4641 0.6528 0.8755 0.7182 0.9338
w 0.1382 0.1471 0.2398 0.1050 0.0365 0.0189 0.0125

24 Целлюлоз
x 0.0000 0.0143 0.0464 0.0260 0.0035 0.0102 0.0023
m 0.0077 0.0351 0.0322 0.0448 0.0754 0.0106 0.0107
w 0.0000 0.4082 1.4431 0.5811 0.0460 0.9581 0.2169

25
Машины болон гар 

нэхээст сүлжмэл ёрог 
даавуу

x 0.0893 0.0009 0.0455 0.0056 0.0000 0.0000 0.0000
m 1.9874 5.5311 3.9125 1.3644 0.0018 0.0318 0.0074
w 0.0449 0.0002 0.0116 0.0041 0.0000 0.0000 0.0000

26 Төрөл бүрийн химийн 
бүтээгдэхүүн

x 0.0079 0.0110 0.0001 0.0000 0.0009 0.0001 0.0004
m 0.3173 0.4078 0.4688 0.6470 0.7548 0.5122 0.5338
w 0.0248 0.0270 0.0002 0.0000 0.0012 0.0001 0.0007

27
Бусад газарт заагдаагүй 

хар ба өнгөт метал 
эдлэл

x 0.0083 0.0004 0.0015 0.0019 0.0135 0.0005 0.0007
m 0.7001 0.8697 0.9294 1.0586 1.1353 0.9564 0.7863
w 0.0118 0.0005 0.0017 0.0018 0.0119 0.0005 0.0008

28 Органик химийн 
бүтээгдэхүүн

x 0.0002 0.0005 0.0000 0.0001 0.0000 0.0003 0.0014
m 0.2235 0.1642 0.1044 0.1331 0.1714 0.0585 0.1198
w 0.0007 0.0029 0.0000 0.0006 0.0002 0.0050 0.0121

29

Чулуу гөлтгөнө, 
шөрмөсөн чулуу, 

гялтгануур тэдгээртэй 
төстэй бүтээгдэхүүн

x 0.1017 0.0035 0.0017 0.0006 0.0151 0.0002 0.0072
m 2.7517 3.8785 2.6544 3.4476 4.1919 2.9205 3.3346

w 0.0370 0.0009 0.0006 0.0002 0.0036 0.0001 0.0022
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Хавсралт 3. Үйлдвэрлэлд зориулсан аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

   2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1

Цөмийн хөдөлгүүр, 
уурын тогоо, машин 

тоног төхөөрөмж, 
механик төхөөрөмж, 
тэдгээрийн эд анги

x 0.0265 0.0363 0.0207 0.0313 0.0400 0.0211 0.0675
m 0.7700 1.0313 1.0873 1.0014 1.0550 1.6451 1.3575

w 0.0345 0.0352 0.0190 0.0313 0.0379 0.0128 0.0497

2
Авто замын тээврийн 

хэрэгсэл, тэдгээрийн эд 
анги, тоног хэрэгсэл

x 0.0319 0.0157 0.0403 0.0699 0.0125 0.0055 0.0089
m 1.1222 1.0739 0.9425 1.1735 1.4201 2.8620 1.7461
w 0.0284 0.0146 0.0428 0.0596 0.0088 0.0019 0.0051

3
Цахилгаан машин, 

төхөөрөмж, тэдгээрийн 
эд анги

x 0.0031 0.0035 0.0018 0.0262 0.0203 0.0032 0.0257
m 0.4646 0.4884 0.5266 0.5821 0.5303 0.7025 0.5938
w 0.0066 0.0073 0.0034 0.0450 0.0384 0.0046 0.0432

4

Зүтгүүр, хөдлөх 
бүрэлдэхүүн, 

тэдгээрийн эд анги, 
тоног хэрэгсэл

x 0.3074 0.0323 0.0440 0.1533 0.0039 0.0531 0.1093
m 1.1241 2.9741 6.6841 2.3720 2.5915 8.7280 1.9647

w 0.2734 0.0109 0.0066 0.0646 0.0015 0.0061 0.0556

5 Хар металлан эдлэл
x 0.0254 0.1365 0.1106 0.0144 0.0203 0.0320 0.0259
m 1.9264 2.5374 2.9662 2.5347 3.2206 3.4154 2.6792
w 0.0132 0.0538 0.0373 0.0057 0.0063 0.0094 0.0097

6 Каучук ба каучукан 
эдлэл

x 0.0380 0.0018 0.0223 0.0064 0.0039 0.0041 0.0246
m 1.5003 1.4656 1.3132 1.4435 1.6118 1.4558 1.5886
w 0.0254 0.0012 0.0170 0.0045 0.0024 0.0028 0.0155

7 Зэс ба зэс эдлэл
x 0.8759 0.7266 1.1076 1.0640 0.7545 0.4187 0.4354
m 0.2050 0.0720 0.0643 0.0621 0.0496 0.0698 0.0392
w 4.2726 10.096 17.226 17.125 15.197 6.0019 11.108

8 Хөнгөн цагаан, түүгээр 
хийсэн зүйлс

x 0.0367 0.0140 0.0103 0.0063 0.0268 0.0165 0.0672
m 0.1935 0.1669 0.1549 0.4023 0.3280 0.2947 0.4946
w 0.1896 0.0841 0.0662 0.0156 0.0818 0.0561 0.1359

9

Эрдэс түлш, нефть 
ба тэдгээрийн 

бүтээгдэхүүн, битумын 
эрдэс, эрдэс лав

x 0.0842 0.2148 0.2732 0.6120 1.5616 2.9468 2.2587
m 2.2510 1.9942 1.9473 1.9851 1.7818 1.0214 1.4365

w 0.0374 0.1077 0.1403 0.3083 0.8764 2.8850 1.5724

10 Хүдэр, шаар ба нурам
x 68.523 59.168 44.242 50.603 35.776 20.739 29.017
m 0.0227 0.0534 0.0067 0.0038 0.0045 0.0097 0.0007
w 3022.2 1107.9 6581.7 13317.7 7952.6 2129.8 41453.6

11
Үнэт ба хагас үнэт 
чулуу, үнэт метал, 
гоёлын зүйлс, зоос

x 0.0788 11.5908 15.7472 5.8325 7.1037 0.7363 1.1118
m 0.0025 0.0081 0.0088 0.0134 0.0148 0.0125 0.0114
w 31.569 1426.4 1790.9 434.09 479.90 58.871 97.638

12
Мал, амьтны нарийн 

болон бүдүүн ширхэгт 
үс, хялгас

x 83.391 49.922 67.792 99.763 117.36 51.880 84.322
m 8.5539 7.4452 2.8793 1.7548 0.5905 0.3872 0.4754
w 9.7489 6.7054 23.544 56.852 198.76 134.00 177.35

13

Арьс ширэн түүхий эд 
(үслэг арьснаас бусад) 
болон боловсруулсан 

арьс, шир

x 13.572 10.654 7.3863 7.2992 7.8273 6.4233 7.0340
m 2.6960 3.4145 3.7717 4.9412 4.2639 3.9515 6.6599

w 5.0343 3.1203 1.9584 1.4772 1.8357 1.6255 1.0562

14 Хөвөн
x 0.0173 0.0826 0.0793 0.0164 0.0401 0.0003 0.0001
m 4.8861 6.3177 4.7972 1.7975 0.2272 0.1022 0.1217
w 0.0035 0.0131 0.0165 0.0091 0.1765 0.0033 0.0012
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15 Химийн штапель 
мяндас

x 0.0046 0.7572 0.2807 0.0026 0.0014 0.0003 0.0021
m 1.3759 0.6849 0.4477 0.0982 0.0530 0.0629 0.6785
w 0.0034 1.1055 0.6270 0.0266 0.0262 0.0043 0.0031

16

Хараа зүй, гэрэл зураг, 
кино зураг, хэмжүүр, 

хяналт, эмнэлэг, 
мэс заслын багаж 

аппаратууд

x 0.0038 0.0023 0.0021 0.1079 0.0139 0.0415 0.0135
m 0.8702 0.3950 0.3845 0.5029 0.4220 0.3693 0.4513

w 0.0044 0.0058 0.0056 0.2146 0.0329 0.1125 0.0299

17
Давс, хүхэр, шороо ба 

чулуу, шаваасны материал, 
шохой ба цемент

x 13.572 10.654 7.3863 7.2992 7.8273 6.4233 7.0340
m 2.6960 3.4145 3.7717 4.9412 4.2639 3.9515 6.6599
w 5.0343 3.1203 1.9584 1.4772 1.8357 1.6255 1.0562

18 Хар тугалга, түүгээр 
хийсэн зүйлс

x 1.8702 5.7684 0.6514 0.5091 0.0822 0.3384 0.2754
m 0.0631 0.1601 0.7374 0.0010 0.1623 0.1410 0.0657
w 29.637 36.021 0.8834 490.58 0.5067 2.4003 4.1892

19 Хуванцар болон 
хуванцар эдлэл

x 0.0025 0.0163 0.0326 0.0216 0.0125 0.0084 0.0135
m 0.3404 0.4246 0.3869 0.5565 0.4643 0.5197 0.5873
w 0.0073 0.0384 0.0844 0.0389 0.0269 0.0162 0.0229

20

Хүнсний үйлдвэрээс 
гарсан үлдэгдэл 

ба хаягдал, малын 
тэжээлийн бэлдмэл

x 0.1542 0.0042 0.0702 0.0087 0.0023 0.0713 0.2157
m 0.1789 0.0672 0.1396 0.2121 0.2834 0.1685 0.1698

w 0.8619 0.0627 0.5029 0.0411 0.0081 0.4234 1.2702

21
Тослог үр ба жимс, 

бусад үр жимс, сүрэл ба 
малын тэжээл

x 0.0335 0.0884 0.0633 0.4185 0.4925 0.1906 0.2205
m 0.6177 0.0981 0.1695 0.1080 0.3375 0.0370 0.0560
w 0.0542 0.9012 0.3737 3.8738 1.4594 5.1486 3.9365

22 Органик биш химийн 
бүтээгдэхүүн

x 0.0027 0.0000 0.0000 0.0916 0.0125 0.0012 0.0006
m 1.1116 1.1848 0.7289 0.6712 0.6456 0.3210 0.3512
w 0.0025 0.0000 0.0000 0.1364 0.0194 0.0037 0.0016

23 Мод, модон эдлэл, 
модны нүүрс

x 0.0447 0.0789 0.1113 0.0686 0.0320 0.0135 0.0117
m 0.3236 0.5368 0.4641 0.6528 0.8755 0.7182 0.9338
w 0.1382 0.1471 0.2398 0.1050 0.0365 0.0189 0.0125

24 Целлюлоз
x 0.0000 0.0143 0.0464 0.0260 0.0035 0.0102 0.0023
m 0.0077 0.0351 0.0322 0.0448 0.0754 0.0106 0.0107
w 0.0000 0.4082 1.4431 0.5811 0.0460 0.9581 0.2169

25
Машины болон гар 

нэхээст сүлжмэл ёрог 
даавуу

x 0.0893 0.0009 0.0455 0.0056 0.0000 0.0000 0.0000
m 1.9874 5.5311 3.9125 1.3644 0.0018 0.0318 0.0074
w 0.0449 0.0002 0.0116 0.0041 0.0000 0.0000 0.0000

26 Төрөл бүрийн химийн 
бүтээгдэхүүн

x 0.0079 0.0110 0.0001 0.0000 0.0009 0.0001 0.0004
m 0.3173 0.4078 0.4688 0.6470 0.7548 0.5122 0.5338
w 0.0248 0.0270 0.0002 0.0000 0.0012 0.0001 0.0007

27
Бусад газарт заагдаагүй 

хар ба өнгөт метал 
эдлэл

x 0.0083 0.0004 0.0015 0.0019 0.0135 0.0005 0.0007
m 0.7001 0.8697 0.9294 1.0586 1.1353 0.9564 0.7863
w 0.0118 0.0005 0.0017 0.0018 0.0119 0.0005 0.0008

28 Органик химийн 
бүтээгдэхүүн

x 0.0002 0.0005 0.0000 0.0001 0.0000 0.0003 0.0014
m 0.2235 0.1642 0.1044 0.1331 0.1714 0.0585 0.1198
w 0.0007 0.0029 0.0000 0.0006 0.0002 0.0050 0.0121

29

Чулуу гөлтгөнө, 
шөрмөсөн чулуу, 

гялтгануур тэдгээртэй 
төстэй бүтээгдэхүүн

x 0.1017 0.0035 0.0017 0.0006 0.0151 0.0002 0.0072
m 2.7517 3.8785 2.6544 3.4476 4.1919 2.9205 3.3346

w 0.0370 0.0009 0.0006 0.0002 0.0036 0.0001 0.0022
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Хавсралт 4. Үйлдвэрлэлд зориулсан аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд

Барааны бүлэг (БТКУС-ийн 2 
орноор)

Барааны бүлэг (БТКУС-ийн 8 
орноор)

Дүн
(мян.ам.дол)

Мал, амьтны нарийн болон бүдүүн 
ширхэгт үс, хялгас

Самнасан ноолуур 56,081.2

Бусад 3,517.3

Ноолуур (агууламж нь 12.0%-иас их) 2,895.3

Угаасан ноолуур 188,819.2

Угаасан эм ноос 1,567.3

Хяргасан ноос 1,859.0

Арьс ширэн түүхий эд (үслэг арьснаас 
бусад) болон боловсруулсан арьс, шир

Адууны шир 2,136.2
Нойтон байдалтай (хром идээлэг хийсэн 
арьс) 24,881.9

Үхрийн шир 7,281.8

Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн Бог малын өлөн гэдэс 11,643.3

Тослог үр ба жимс, бусад үр жимс, 
сүрэл ба малын тэжээл Бусад 5,063.3

Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл ба 
хаягдал, малын тэжээлийн бэлдмэл Улаанбуудайн 3,053.8

Сүлжмэл хувцас болон хувцсанд 
хэрэглэх сүлжмэл зүйлс

Кашмир ноолуурын чиглэлийн ямааны 3,631.1

Ямааны ноолууран 16,115.1

Үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, 
гоёлын зүйлс, зоос

Боловсруулалт хийгээгүй бусад 
хэлбэрийн гоёлын зүйлс 134,071.7

Зэс ба зэс эдлэл Kатодын зэс болон түүний бүрдэл хэсэг 16,136.1

НИЙТ  478,753.4
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30 Идээллийн буюу 
будгийн ханд

x 0.0112 0.0003 0.0023 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.4810 0.7410 0.7545 0.7900 0.7974 0.6130 0.9681
w 0.0232 0.0004 0.0030 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000

31 Ширэм ба ган
x 0.2301 0.2864 0.2323 0.0498 0.0948 0.0041 0.0047
m 0.5871 0.4035 0.5549 0.6394 0.3707 0.9257 1.4435
w 0.3920 0.7099 0.4186 0.0779 0.2556 0.0044 0.0032

32
Эсгий болон нэхээсгүй 

материал, олс, дээс, 
татлага

x 0.0111 0.0046 0.0496 0.0043 0.0326 0.0021 0.0071
m 2.4547 1.8920 2.1831 0.9377 0.4993 0.4798 0.4154
w 0.0045 0.0025 0.0227 0.0046 0.0654 0.0045 0.0171

33
Мал, амьтны болон 

ургамлын гаралтай тос, 
тосон бүтээгдэхүүн

x 0.0125 0.0197 0.0382 0.0081 0.0002 0.0004 0.0003
m 3.4374 3.1372 3.0104 1.9728 1.6153 0.9088 1.0151
w 0.0036 0.0063 0.0127 0.0041 0.0001 0.0004 0.0003

34
Гурилын үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн, амуу 

соёолж, цардуул, инулин, 
буудай цавуулаг

x 0.0145 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.1178
m 32.173 16.957 22.290 16.957 14.229 4.6341 3.1133
w 0.0004 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0378

35 Үйс, үйсэн эдлэл
x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.0029 0.0028 0.0105 0.0014 0.0059 0.0019 0.0193
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

36
Нэвчүүлсэн, бүрээст, 

давхраат нэхмэл 
материал, тэдгээрээр 

хийсэн техникийн зүйлс

x 0.0000 0.0010 0.0013 0.0205 0.0004 0.0000 0.0000
m 0.4010 0.2758 0.1824 0.2836 0.4570 0.1316 0.2387
w 0.0000 0.0037 0.0074 0.0724 0.0009 0.0000 0.0000

37 Торго
x 0.0000 0.0186 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.0262 0.0950 0.1272 0.1418 0.0666 0.0534 0.1606
w 0.0000 0.1962 0.0000 0.0171 0.0000 0.0000 0.0000

38
Боловсруулсан өд 

ноолуур, тэдгээрээр 
хийсэн зүйлс

x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0091 0.0018 0.0000 0.0000
m 0.0031 0.0062 0.0126 0.0436 0.0156 0.0134 0.0206
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.2093 0.1183 0.0000 0.0000

39 Никель, түүгээр хийсэн 
эдлэл

x 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.2394 0.3301 0.0974 0.1348 0.0359 0.0097 0.0201
w 0.0000 0.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

40 Цайр ба цайран 
бүтээгдэхүүн

x 0.0025 0.0729 0.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.3079 0.2423 0.0504 0.0679 0.0145 0.0010 0.0285
w 0.0080 0.3007 6.4964 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

41 Өнгөт метал керамик ба 
тэдгээрээр хийсэн зүйлс

x 0.0000 0.0018 0.1724 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.0002 0.0117 0.0001 0.0064 0.0059 0.0053 0.0060
w 0.0000 0.1564 2864.9 0.1244 0.0000 0.0000 0.0000

42 Тэсрэх бодис, шүдэнз
x 0.0000 0.0461 0.0000 0.0000 0.0000 0.0111 0.0000
m 8.3712 5.4408 8.4715 18.673 9.1474 12.506 6.2418
w 0.0000 0.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000

43 Бордоо
x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 1.1199 0.7462 0.8849 0.7381 1.1240 0.6532 1.2690
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

44 Цагаан тугалга ба 
цагаан тугалган зүйлс

x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.0139 0.0393 0.0030 0.0039 0.0053 0.0068 0.0029
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

45
Ургамлын гаралтай нэхмэ лийн 
бусад утас, цаасан ээр мэл ба 

тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн

x 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
m 0.9761 0.4593 1.3124 1.5893 1.6402 0.9180 0.8085
w 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Хавсралт 4. Үйлдвэрлэлд зориулсан аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд

Барааны бүлэг (БТКУС-ийн 2 
орноор)

Барааны бүлэг (БТКУС-ийн 8 
орноор)

Дүн
(мян.ам.дол)

Мал, амьтны нарийн болон бүдүүн 
ширхэгт үс, хялгас

Самнасан ноолуур 56,081.2

Бусад 3,517.3

Ноолуур (агууламж нь 12.0%-иас их) 2,895.3

Угаасан ноолуур 188,819.2

Угаасан эм ноос 1,567.3

Хяргасан ноос 1,859.0

Арьс ширэн түүхий эд (үслэг арьснаас 
бусад) болон боловсруулсан арьс, шир

Адууны шир 2,136.2
Нойтон байдалтай (хром идээлэг хийсэн 
арьс) 24,881.9

Үхрийн шир 7,281.8

Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн Бог малын өлөн гэдэс 11,643.3

Тослог үр ба жимс, бусад үр жимс, 
сүрэл ба малын тэжээл Бусад 5,063.3

Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл ба 
хаягдал, малын тэжээлийн бэлдмэл Улаанбуудайн 3,053.8

Сүлжмэл хувцас болон хувцсанд 
хэрэглэх сүлжмэл зүйлс

Кашмир ноолуурын чиглэлийн ямааны 3,631.1

Ямааны ноолууран 16,115.1

Үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, 
гоёлын зүйлс, зоос

Боловсруулалт хийгээгүй бусад 
хэлбэрийн гоёлын зүйлс 134,071.7

Зэс ба зэс эдлэл Kатодын зэс болон түүний бүрдэл хэсэг 16,136.1

НИЙТ  478,753.4

МОнГОл УлСын ГАДААД ХУДАлДААны БҮТЦИйГ ТӨрӨлЖҮҮлЭХ  БОлОМЖУУД
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Хавсралт 6. Ноос боловсруулах салбарын SWOT шинжилгээ

Давуу тал Сул тал
 y Хонины тооны өсөлттэй холбоотойгоор 
ноосон түүхий эдийн нөөц байнга өсч байгаа.

 y Уламжлалт бүтээгдэхүүний (эсгий, эсгий 
гутлын) үйлдвэрлэл хөгжсөн.

 y Олон улсын түвшинд танигдсан хивсний 
үйлдвэрлэл хөгжсөн.

 y Ноосон бүтээгдэхүүний нэр төрөл, дизайны 
шийдэл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх сонирхол, 
хэрэгцээ байнга өсч байгаа, тухайлбал, 
техникийн эсгий, барилгын дулаалгын 
материал хийж эхэлсэн.

 y Ноосноос ноолуурлаг хэсгийг самнаж авах 
замаар ялгаж, өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж эхэлсэн.

 y Ноосны анхан шатны боловсруулалтын тоног 
төхөөрөмжийн хувьд дэлхийн улс орнуудад 
хэрэглэдэг төхөөрөмжүүд байгаа.

 y Ноос боловсруулах үйлдвэрийн техник, 
технологийн шинэчлэлт үе шаттай хийгдэж 
байна.

 y Салбарын хэмжээнд хамтын маркетинг, 
кластерийн сүлжээнд нэгдэх хэрэгцээ 
шаардлагыг мэдэрсэн ойлголт, сэтгэлгээний 
өөрчлөлт бүрдэж байна.

 y Ноосны үйлдвэрлэл эрхлэх туршлагатай.

 y Нийт ноосны 98 орчим хувийг бүдүүн, 
бүдүүвтэр ноос эзэлдэг.

 y Сайн чанарын ноост хонийг өсгөж үржүүлэх 
асуудал орхигдсон.

 y Ноосны нийлүүлэлт хязгаарлагдмал буюу 
цаашдаа зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй 
уялдуулан ноосны нөөцийг эрс нэмэгдүүлэх 
боломжгүй.

 y Түүхий эдийн үнэ өсөх хандлагатай 
байгаагаас гадна түүхий эдийн дотоод эрэлт 
нэмэгдэж, өрсөлдөөн ихсэж байна.

 y Нийт үйлдвэрлэлд өртөг шингэсэн, гүн 
боловсруулсан бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ 
бага.

 y Суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалт тааруу, 
бүтээмж багатай ажиллаж байгаа.

 y Хөрөнгө санхүүгийн чадавхи сул, технологи, 
тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт удаан.

 y Бизнесийн орчин тогтвортой сайжирч 
чадахгүй байна.

Боломж Аюул
 y Засгийн газраас ноосны үйлдвэрлэлийг 
санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжих боломж 
нэмэгдэх хандлагатай байна.

 y Малчдаас сайн чанарын ноос нийлүүлэх 
асуудлыг Засгийн газраас урамшуулалтай 
холбож шийдвэрлэж өгсөн.

 y Гадаад зах зээлээ өргөжүүлэх боломжтой.
 y Судалгаа,туршилтын ажлыг эрчимжүүлэн 
дэвшилт ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, 
орчин үеийн компьютерын удирдлагатай 
автомат машиныг ашиглан сүлжмэлийн 
үйлдвэрлэлийг сэргээх боломжтой.

 y Ноос боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
төрөлжүүлэн парк, корпораци байдлаар 
ажиллуулах боломжтой.

 y “Сэргээсэн болон зумалсан ноос”-ыг дахин 
боловсруулж шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх бодит боломж бий.

 y Түүхий эдийн үнэ өсч байгаа.
 y Эдийн засгийн эрчимтэй өсч байгаа 
салбаруудын нөлөөгөөр ажиллах хүчний 
өртөг өсч, үйлдвэрүүдийн ажиллагчдын 
тогтвор суурьшилгүй байдал нэмэгдэх 
хандлагатай байна.

 y Дэд бүтцийн хөгжил сул.
 y Ноос бэлтгэлийн нэгдсэн систем байхгүйгээс 
ноосон түүхий эдийн хаягдал ихсэх 
хандлагтай.

 y Ноосоор хийсэн өргөн хэрэглээний бараа, 
материалыг импортоор авах нь ихэссэн.

 y Ноосыг бичил организмын гэмтлээс 
хамгаалах технологи бүрэн нэвтрээгүй.

Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийí яам
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Хавсралт 5. Ноолуур боловсруулах салбарын SWOT шинжилгээ

Давуу тал Сул тал
 y Ямааны тооны өсөлттэй холбоотойгоор 
ноолууран түүхий эдийн нөөц өсч байгаа.

 y Бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хөгжсөн.
 y Олон улсын түвшинд танигдсан бүтээгдэхүүн 
(сүлжмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн) экспортлож 
байгаа.

 y Үйлдвэрлэл эрхлэх тодорхой туршлагатай.
 y Ноолууран бүтээгдэхүүний нэр төрөл, 
дизайны шийдэл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх 
сонирхол, хэрэгцээ байнга өсч байгаа.

 y Дээд зэрэглэлийн өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж байгаа.

 y Ноолуур боловсруулах тоног төхөөрөмжийн 
хувьд дэлхийн түвшинд ашиглаж байгаа 
дэвшилтэд техник, технологи ашигладаг.

 y Тоног төхөөрөмжийн бүтээмж өндөр.
 y Ноолуур боловсруулах үйлдвэрийн техник, 
технологийн шинэчлэлт хийгдэж байна.

 y Салбарын хэмжээнд хамтын маркетинг, 
кластерийн сүлжээнд нэгдэх хэрэгцээ 
шаардлагыг мэдэрсэн ойлголт, сэтгэлгээний 
өөрчлөлт бүрдэж байна.

 y Ноолуурын нийлүүлэлт хязгаарлагдмал 
буюу цаашдаа зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй 
уялдуулан ноолуурын нөөцийг эрс 
нэмэгдүүлэх боломжгүй.

 y Түүхий эдийн үнэ өсөх хандлагатай.
 y Нийт үйлдвэрлэлд өртөг шингэсэн, гүн 
боловсруулсан бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ 
бага.

 y Суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалт тааруу, 
бүтээмж багатай ажиллаж байгаа.

 y Үйлдвэрүүдийн хамтын ажиллагаа сул, 
хөгжлийг хангах удирдлагын чадавхи сул.

 y Хөрөнгө санхүүгийн чадавхи сул, технологи, 
тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт удаан.

 y Бизнесийн орчин тогтвортой сайжирч 
чадахгүй байна.

 y Олон улсын худалдааны сүлжээнд 
хамрагдаагүй.

Боломж Аюул
 y Засгийн газраас ноолуурын үйлдвэрлэлийг 
санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжих боломж 
нэмэгдэх хандлагатай байна.

 y Малчдаас нийлүүлж буй ноолуурын үнийг 
чанартай холбох.

 y Ноолууран бүтээгдэхүүний өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулах бүрэн боломжтой.

 y Гадаад зах зээлээ өргөжүүлэх боломжтой.
 y Гадаад зах зээлийн багтаамж хангалттай.
 y Хамтын чанарын бренд тэмдэгийг олон улсад 
бүртгүүлсэн.

 y Дэвшилтэд өндөр технологийг нэвтрүүлэх.
 y Ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
төрөлжүүлэн парк, корпораци байдлаар 
ажиллуулах боломжтой.

 y Ноолуурын бага агууламжтай ямааны 
зумалсан ноосыг ашиглаж, шинэ нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бодит боломж бий.

 y Түүхий эдийн үнэ өсч байгаа.
 y Эдийн засгийн эрчимтэй өсч байгаа 
салбаруудын нөлөөгөөр ажиллах хүчний 
өртөг өсч, үйлдвэрүүдийн ажиллагчдын 
тогтвор суурьшилгүй байдал нэмэгдэх 
хандлагатай байна.

 y Дэд бүтцийн хөгжил сул.
 y Ноолуур бэлтгэлийн нэгдсэн тогтолцоо 
байхгүй.

 y БНХАУ-ын түүхий эд бэлтгэгчдийн 
санхүүгийн чадавхи өндөр.

 y Санхүүгийн их хэмжээний хөрөнгө богино 
хугацаанд шаардлагатай.

 y Түүхий эдийн бэлтгэлийн хугацаа богино.
 y Бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн 
дамжлага урт, хугацаа их ордог.

Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийн яам
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Хавсралт 6. Ноос боловсруулах салбарын SWOT шинжилгээ

Давуу тал Сул тал
 y Хонины тооны өсөлттэй холбоотойгоор 
ноосон түүхий эдийн нөөц байнга өсч байгаа.

 y Уламжлалт бүтээгдэхүүний (эсгий, эсгий 
гутлын) үйлдвэрлэл хөгжсөн.

 y Олон улсын түвшинд танигдсан хивсний 
үйлдвэрлэл хөгжсөн.

 y Ноосон бүтээгдэхүүний нэр төрөл, дизайны 
шийдэл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх сонирхол, 
хэрэгцээ байнга өсч байгаа, тухайлбал, 
техникийн эсгий, барилгын дулаалгын 
материал хийж эхэлсэн.

 y Ноосноос ноолуурлаг хэсгийг самнаж авах 
замаар ялгаж, өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж эхэлсэн.

 y Ноосны анхан шатны боловсруулалтын тоног 
төхөөрөмжийн хувьд дэлхийн улс орнуудад 
хэрэглэдэг төхөөрөмжүүд байгаа.

 y Ноос боловсруулах үйлдвэрийн техник, 
технологийн шинэчлэлт үе шаттай хийгдэж 
байна.

 y Салбарын хэмжээнд хамтын маркетинг, 
кластерийн сүлжээнд нэгдэх хэрэгцээ 
шаардлагыг мэдэрсэн ойлголт, сэтгэлгээний 
өөрчлөлт бүрдэж байна.

 y Ноосны үйлдвэрлэл эрхлэх туршлагатай.

 y Нийт ноосны 98 орчим хувийг бүдүүн, 
бүдүүвтэр ноос эзэлдэг.

 y Сайн чанарын ноост хонийг өсгөж үржүүлэх 
асуудал орхигдсон.

 y Ноосны нийлүүлэлт хязгаарлагдмал буюу 
цаашдаа зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй 
уялдуулан ноосны нөөцийг эрс нэмэгдүүлэх 
боломжгүй.

 y Түүхий эдийн үнэ өсөх хандлагатай 
байгаагаас гадна түүхий эдийн дотоод эрэлт 
нэмэгдэж, өрсөлдөөн ихсэж байна.

 y Нийт үйлдвэрлэлд өртөг шингэсэн, гүн 
боловсруулсан бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ 
бага.

 y Суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалт тааруу, 
бүтээмж багатай ажиллаж байгаа.

 y Хөрөнгө санхүүгийн чадавхи сул, технологи, 
тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт удаан.

 y Бизнесийн орчин тогтвортой сайжирч 
чадахгүй байна.

Боломж Аюул
 y Засгийн газраас ноосны үйлдвэрлэлийг 
санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжих боломж 
нэмэгдэх хандлагатай байна.

 y Малчдаас сайн чанарын ноос нийлүүлэх 
асуудлыг Засгийн газраас урамшуулалтай 
холбож шийдвэрлэж өгсөн.

 y Гадаад зах зээлээ өргөжүүлэх боломжтой.
 y Судалгаа,туршилтын ажлыг эрчимжүүлэн 
дэвшилт ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, 
орчин үеийн компьютерын удирдлагатай 
автомат машиныг ашиглан сүлжмэлийн 
үйлдвэрлэлийг сэргээх боломжтой.

 y Ноос боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
төрөлжүүлэн парк, корпораци байдлаар 
ажиллуулах боломжтой.

 y “Сэргээсэн болон зумалсан ноос”-ыг дахин 
боловсруулж шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх бодит боломж бий.

 y Түүхий эдийн үнэ өсч байгаа.
 y Эдийн засгийн эрчимтэй өсч байгаа 
салбаруудын нөлөөгөөр ажиллах хүчний 
өртөг өсч, үйлдвэрүүдийн ажиллагчдын 
тогтвор суурьшилгүй байдал нэмэгдэх 
хандлагатай байна.

 y Дэд бүтцийн хөгжил сул.
 y Ноос бэлтгэлийн нэгдсэн систем байхгүйгээс 
ноосон түүхий эдийн хаягдал ихсэх 
хандлагтай.

 y Ноосоор хийсэн өргөн хэрэглээний бараа, 
материалыг импортоор авах нь ихэссэн.

 y Ноосыг бичил организмын гэмтлээс 
хамгаалах технологи бүрэн нэвтрээгүй.

Эх ñурвалж: Аж ¿йлäвýрийí яам
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èëýðõèéëýõ áºãººä Ìîíãîëáàíêíû áàéð ñóóðèéã èëýðõèéëýõã¿é áîëíî. Ñóäàëãààíû àæèëòàé õîëáîîòîé 
àëèâàà ñàíàë, çºâëºìæ, ø¿¿ìæèéã õ¿ëýýí àâàõäàà áèä òààòàé áàéõ áîëíî. Ìºí óã ñóäàëãààã ã¿éöýòãýõýä 
òîîí ìýäýýëëýýð õàíãàæ, ñàíàë, çºâëºìæ ºãñºí Ìîíãîëáàíêíû ÂÝÇÃ-ûí ÒÒÑÑÕ áîëîí ÑÇÇÕ-èéí õàìò 
îëîíä òàëàðõàë èëýðõèéëüå.
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ХУРААНГУЙ

Энэхүү судалгааны ажлаар валютын захын дарамтын индексийг ашиглан 
Монгол Улсад төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий болсон эсэхийг тодорхойлж, 
үр дүнг валютын захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлт буюу параметрт бус 
шинжилгээгээр баталгаажуулж, хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тогтоохыг 
зорьсон. Түүнчлэн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал болон 
макро бодлогуудын өөрчлөлт, 2001-2015.03 сар хүртэлх хугацааны Монгол 
Улсын тоон өгөгдөлд үндэслэсэн ложит загварын үнэлгээ буюу параметрт 
шинжилгээгээр төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг 
тодорхойлсон бөгөөд параметрт болон параметрт бус үнэлгээний үр дүнгүүд 
хоорондоо нийцтэй байв. Хямралын эсрэг бодлогын арга хэмжээний хүрээнд 
валютын ханшийн уян хатан байдлыг хадгалж, гадаад валютын нөөцийг 
бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно.

Эдийн засгийн бүтээлийн ангилал: Түлхүүр үгс:
F30, F31, F32, E50 Төлбөрийн тэнцлийн хямрал, 

Ханшийн хямрал, Ложит загвар

ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС
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Гуравдугаар бүлэгт хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг олон улсад хийгдсэн 
онолын болон эмпирик ажлуудад үндэслэн тогтоож, Монгол Улсад одоогийн 
бий болоод байгаа нөхцөл байдалд тоон мэдээлэл болон эмпирик шинжилгээгээр 
үнэлэлт өгсөн бол дөрөвдүгээр бүлэгт эдийн засагт үүссэн нөхцөл байдлаас 
зайлсхийх боломжийг судлан бодлогын хариу үйлдлийг, болзошгүй эрсдэлийн 
хамт танилцууллаа.

2. Төлбөрийн тэнцлийн хямралыг тодорхойлох нь

Ханшийн буюу төлбөрийн тэнцлийн хямралыг хэд хэдэн аргаар тодорхойлдог. 
Тухайлбал, ханшийн сулралтаар хямралыг тодорхойлж болох боловч тухайн 
улсын Төв банк валютын захад ихээхэн хэмжээгээр оролцдог тохиолдолд дан 
ганц нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийг авч үзэх нь мөнгөний илүүдэл эрэлт, 
нийлүүлэлтийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, валютын захад 
үүсч буй дарамтыг дан ганц ханшаар бус интервенцээр дамжуулан Төв банк 
валютын нөөцөөрөө шингээдэг буюу тогтмол эсвэл удирдлагатай хөвөгч 
ханшийн дэглэмтэй улсын хувьд төлбөрийн тэнцлийн хямралыг тодорхойлохдоо 
нөөцийн өөрчлөлтийг авч үзэх ёстой болдог.

Иймд, төлбөрийн тэнцлийн хямрал хэмээх ойлголтыг тухайн улсын ханшийн 
дэглэмээс шалтгаалан ханш огцом сулрах, валютын нөөц огцом шавхагдах, 
эсвэл дээрх хоёр үзэгдэл зэрэг бий болох хэмээн тодорхойлж болохоор байна 
(Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999; Reinhart, Goldstein, & 
Kaminsky, 2000; Reinhart & Calvo, 2000). Аливаа улсад төлбөрийн тэнцлийн 
буюу ханшийн хямрал бий болсон эсэхийг тогтоохдоо валютын захын дарамтын 
индексэд (EMP), харин ирэх 18 сарын дотор эдийн засгийн хямрал тохиолдох 
эсэхийг тогтоохдоо эмзэг байдлын үзүүлэлтүүдэд тус тус үндэслэдэг.

2.1 Валюòыí захыí äарамòыí (EMP) иíäекñ

Girton & Roper (1977) нар мөнгөний захын тэнцвэрт үндэслэн ханш болон 
нөөцийн өөрчлөлтийн нийлбэрээр “Валютын захын дарамтын индекс”-ийг 
Канад улсын хувьд анх тооцсон ба дараа дараагийн судалгаанууд тэдний 
ажлыг өргөтгөн бүрэлдэхүүн тус бүрийг тэдгээрийн хувийн жингээр нь жигнэн 
тооцоолсон байдаг. Валютын захын дарамтын индексийг ханш болон нөөцийн 
өөрчлөлтийн жигнэсэн дунджаар тооцох ба ханш, нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн 
жинг тэдгээрийн стандарт хазайлтаар сонгосон байна (Kaminsky, et al., 1998; 
Kaminsky & Reinhart, 1999). Тэгшитгэл дараах байдлаар тодорхойлогдоно.
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сулралтаар хямралыг тодорхойлж болох боловч тухайн улсын Төв банк валютын захад ихээхэн 
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Иймд, төлбөрийн тэнцлийн хямрал хэмээх ойлголтыг тухайн улсын ханшийн дэглэмээс шалтгаалан 
ханш огцом сулрах, валютын нөөц огцом шавхагдах, эсвэл дээрх хоѐр үзэгдэл зэрэг бий болох хэмээн 
тодорхойлж болохоор байна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999; Reinhart, Goldstein, & 
Kaminsky, 2000; Reinhart & Calvo, 2000). Аливаа улсад төлбөрийн тэнцлийн буюу ханшийн хямрал бий 
болсон эсэхийг тогтоохдоо валютын захын дарамтын индексэд (EMP), харин ирэх 18 сарын дотор 
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 Валютын захын дарамтын (EMP) индекс 2.1.

Girton & Roper (1977) нар мөнгөний захын тэнцвэрт үндэслэн ханш болон нөөцийн өөрчлөлтийн 
нийлбэрээр “Валютын захын дарамтын индекс”-ийг Канад улсын хувьд анх тооцсон ба дараа 
дараагийн судалгаанууд тэдний ажлыг өргөтгөн бүрэлдэхүүн тус бүрийг тэдгээрийн хувийн жингээр 
нь жигнэн тооцоолсон байдаг. Валютын захын дарамтын индексийг ханш болон нөөцийн өөрчлөлтийн 
жигнэсэн дунджаар тооцох ба ханш, нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн жинг тэдгээрийн стандарт 
хазайлтаар сонгосон байна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999). Тэгшитгэл дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно. 

                 (1) 

Тэгшитгэл (1)-ийг дэлгэрүүлж бичвэл: 

      
     

      
     

       (2) 

Үүнд: 
    – Валютын захын дарамтын индекс; 
   – Үндэсний валютын ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлт; 
   – Гадаад валютын нөөц ба мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцааны өөрчлөлт; 
   – Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийн стандарт хазайлт; 
   – Гадаад валютын нөөцийн үзүүлэлтийн стандарт хазайлт; 
   – EMP индекс дэх ханшийн өөрчлөлтийн хувийн жин; 
   – EMP индекс дэх гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн жин; 

Түүнчлэн зарим судалгаануудад мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийг оруулж ирснээр EMP индексийн 
тооцоонд Төв банкны бодлогын хүүгийн өөрчлөлтийг тусгасан байна. Тухайлбал, Eichengreen нар 
(1995) хямралын үед мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн ач холбогдлыг зайлшгүй тусгах 
шаардлагатайг онцолж, бодлогын хүүг EMP индексийн тооцоонд оруулсан. Өөрөөр хэлбэл, Төв банк 
гадаад валютыг захад худалдах, захаас худалдан авах замаар шууд интервенц, эсвэл хүүгийн төвшинг 

[1]

Тэгшитгэл (1)-ийг дэлгэрүүлж бичвэл:
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1. УДИРТГАЛ

Сүүлийн жилүүдэд олон улсын хэмжээнд 1998 оны Зүүн Азийн хямрал, 2009 
оны Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал, Евро бүсийн өрийн хямрал гэх 
зэрэг цөөнгүй тооны санхүүгийн болон эдийн засгийн хямрал, огцом уналт 
бий болсон. Түүнчлэн бүрэлдэж буй эдийн засгуудын өсөлтийн хурд саарсан, 
их гүрнүүдийн эдийн засгийн бодлогод өөрчлөлт орсон зэргээс шалтгаалан 
дэлхийн санхүүгийн урсгал хөгжиж буй орнуудаас хөгжингүй орнуудыг чиглэх 
болсны дээр дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнэ унасан нь уул уурхайн 
салбараас өндөр хамааралтай манай улсад бодитой хүндрэл, эрсдэл учруулж 
байна. Үүнтэй холбоотойгоор эдийн засгийн хямрал, түүний дотор банк санхүү, 
төлбөрийн тэнцлийн хямрал нь анхаарал татахуйц судлагдахуун болоод байна. 
Иймд эдийн засагт хямрал болж буйг тодорхойлох, хямралыг бий болгож буй 
хүчин зүйлсийг шинжлэн тогтоох, эдийн засагт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг 
тодорхойлж бодлого боловсруулагчдад санал өгөх нь чухал ач холбогдолтой юм. 
1990-ээд оноос судлаачдын дунд хямрал болох магадлалыг тооцох, болзошгүй 
хямралаас урьдчилан сэргийлэх индикаторууд, тэдгээрийг хэмжих аргачлалыг 
эрчимтэй хөгжүүлж байна. Үүний үр дүнд хямрал бий болохоос өмнө бодлого 
боловсруулагчид хямралыг урьдчилан харах боломж бүрдэж эхлээд байна.

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн нөхцөл байдал, түүхий эд бүтээгдэхүүний олон 
улсын зах зээл дэх үнэ таатай бус байгаа энэ үед гадаад, дотоод хүчин зүйлсээс 
шалтгаалан Монгол Улсад орох валютын урсгал татарч, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт буурсаар байна. Түүнчлэн төлбөрийн тэнцэл болон төсөв тогтмол 
алдагдалтай байгаагаас гадна эдийн засгийн өсөлт саарсаар байна. Эдийн засгийн 
энэхүү орчинд дотоодын макро бодлого, тэдгээрийн эдийн засагт үзүүлсэн 
нөлөөг үнэлэх, өнөөгийн үүссэн эдийн засгийн төлвийг оновчтой тодорхойлж, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын талаар санал боловсруулах нь чухал ач 
холбогдолтой юм. Тодруулбал, нөхцөл байдлыг зөв, зүйтэй тодорхойлж, цаашид 
ямар бодлого авч хэрэгжүүлэхээс эдийн засгийн хэтийн төлөв хамаарна. Гэвч 
эдийн засаг, төлбөрийн тэнцлийн өнөөгийн нөхцөл байдал хямралын хэмжээнд 
хүрсэн эсэх нь эргэлзээтэй хэвээр байна. Иймд, төлбөрийн тэнцлийн хямрал 
бий болсон эсэх, хямралд нөлөөлсөн шалтгааныг тогтоох чиглэлээр олон улсад 
хийгдсэн судалгааны ажлуудад тулгуурлан Монгол Улсын эдийн засгийн 
нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, эдийн засгийн  төвшинд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг 
тогтоож сөрөг үр дагаврыг бууруулахуйц бодлогын хувилбаруудыг санал болгох, 
тухайн бодлогын санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх хариу үйлдлийг шинжлэх нь уг 
судалгааны ажлын зорилго болно.

Энэхүү ажил үндсэн 5 бүлэгтэй бөгөөд хоёрдугаар бүлэгт төлбөрийн тэнцлийн 
хямралыг тодорхойлох чиглэлээр олон улсад хийгдсэн ажлуудыг танилцуулж, 
тэдгээрийн аргачлалд тулгуурлан эдийн засгийн байдалд үнэлэлт өгсөн. 
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Гуравдугаар бүлэгт хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг олон улсад хийгдсэн 
онолын болон эмпирик ажлуудад үндэслэн тогтоож, Монгол Улсад одоогийн 
бий болоод байгаа нөхцөл байдалд тоон мэдээлэл болон эмпирик шинжилгээгээр 
үнэлэлт өгсөн бол дөрөвдүгээр бүлэгт эдийн засагт үүссэн нөхцөл байдлаас 
зайлсхийх боломжийг судлан бодлогын хариу үйлдлийг, болзошгүй эрсдэлийн 
хамт танилцууллаа.

2. Төлбөрийн тэнцлийн хямралыг тодорхойлох нь

Ханшийн буюу төлбөрийн тэнцлийн хямралыг хэд хэдэн аргаар тодорхойлдог. 
Тухайлбал, ханшийн сулралтаар хямралыг тодорхойлж болох боловч тухайн 
улсын Төв банк валютын захад ихээхэн хэмжээгээр оролцдог тохиолдолд дан 
ганц нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийг авч үзэх нь мөнгөний илүүдэл эрэлт, 
нийлүүлэлтийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, валютын захад 
үүсч буй дарамтыг дан ганц ханшаар бус интервенцээр дамжуулан Төв банк 
валютын нөөцөөрөө шингээдэг буюу тогтмол эсвэл удирдлагатай хөвөгч 
ханшийн дэглэмтэй улсын хувьд төлбөрийн тэнцлийн хямралыг тодорхойлохдоо 
нөөцийн өөрчлөлтийг авч үзэх ёстой болдог.

Иймд, төлбөрийн тэнцлийн хямрал хэмээх ойлголтыг тухайн улсын ханшийн 
дэглэмээс шалтгаалан ханш огцом сулрах, валютын нөөц огцом шавхагдах, 
эсвэл дээрх хоёр үзэгдэл зэрэг бий болох хэмээн тодорхойлж болохоор байна 
(Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999; Reinhart, Goldstein, & 
Kaminsky, 2000; Reinhart & Calvo, 2000). Аливаа улсад төлбөрийн тэнцлийн 
буюу ханшийн хямрал бий болсон эсэхийг тогтоохдоо валютын захын дарамтын 
индексэд (EMP), харин ирэх 18 сарын дотор эдийн засгийн хямрал тохиолдох 
эсэхийг тогтоохдоо эмзэг байдлын үзүүлэлтүүдэд тус тус үндэслэдэг.

2.1 Валюòыí захыí äарамòыí (EMP) иíäекñ

Girton & Roper (1977) нар мөнгөний захын тэнцвэрт үндэслэн ханш болон 
нөөцийн өөрчлөлтийн нийлбэрээр “Валютын захын дарамтын индекс”-ийг 
Канад улсын хувьд анх тооцсон ба дараа дараагийн судалгаанууд тэдний 
ажлыг өргөтгөн бүрэлдэхүүн тус бүрийг тэдгээрийн хувийн жингээр нь жигнэн 
тооцоолсон байдаг. Валютын захын дарамтын индексийг ханш болон нөөцийн 
өөрчлөлтийн жигнэсэн дунджаар тооцох ба ханш, нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн 
жинг тэдгээрийн стандарт хазайлтаар сонгосон байна (Kaminsky, et al., 1998; 
Kaminsky & Reinhart, 1999). Тэгшитгэл дараах байдлаар тодорхойлогдоно.
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2. Төлбөрийн тэнцлийн хямралыг тодорхойлох нь 

Ханшийн буюу төлбөрийн тэнцлийн хямралыг хэд хэдэн аргаар тодорхойлдог. Тухайлбал, ханшийн 
сулралтаар хямралыг тодорхойлж болох боловч тухайн улсын Төв банк валютын захад ихээхэн 
хэмжээгээр оролцдог тохиолдолд дан ганц нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийг авч үзэх нь мөнгөний 
илүүдэл эрэлт, нийлүүлэлтийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, валютын захад үүсч буй 
дарамтыг дан ганц ханшаар бус интервенцээр дамжуулан Төв банк валютын нөөцөөрөө шингээдэг 
буюу тогтмол эсвэл удирдлагатай хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улсын хувьд төлбөрийн тэнцлийн 
хямралыг тодорхойлохдоо нөөцийн өөрчлөлтийг авч үзэх ѐстой болдог. 

Иймд, төлбөрийн тэнцлийн хямрал хэмээх ойлголтыг тухайн улсын ханшийн дэглэмээс шалтгаалан 
ханш огцом сулрах, валютын нөөц огцом шавхагдах, эсвэл дээрх хоѐр үзэгдэл зэрэг бий болох хэмээн 
тодорхойлж болохоор байна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999; Reinhart, Goldstein, & 
Kaminsky, 2000; Reinhart & Calvo, 2000). Аливаа улсад төлбөрийн тэнцлийн буюу ханшийн хямрал бий 
болсон эсэхийг тогтоохдоо валютын захын дарамтын индексэд (EMP), харин ирэх 18 сарын дотор 
эдийн засгийн хямрал тохиолдох эсэхийг тогтоохдоо эмзэг байдлын үзүүлэлтүүдэд тус тус үндэслэдэг. 

 Валютын захын дарамтын (EMP) индекс 2.1.

Girton & Roper (1977) нар мөнгөний захын тэнцвэрт үндэслэн ханш болон нөөцийн өөрчлөлтийн 
нийлбэрээр “Валютын захын дарамтын индекс”-ийг Канад улсын хувьд анх тооцсон ба дараа 
дараагийн судалгаанууд тэдний ажлыг өргөтгөн бүрэлдэхүүн тус бүрийг тэдгээрийн хувийн жингээр 
нь жигнэн тооцоолсон байдаг. Валютын захын дарамтын индексийг ханш болон нөөцийн өөрчлөлтийн 
жигнэсэн дунджаар тооцох ба ханш, нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн жинг тэдгээрийн стандарт 
хазайлтаар сонгосон байна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999). Тэгшитгэл дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно. 

                 (1) 

Тэгшитгэл (1)-ийг дэлгэрүүлж бичвэл: 

      
     

      
     

       (2) 

Үүнд: 
    – Валютын захын дарамтын индекс; 
   – Үндэсний валютын ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлт; 
   – Гадаад валютын нөөц ба мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцааны өөрчлөлт; 
   – Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийн стандарт хазайлт; 
   – Гадаад валютын нөөцийн үзүүлэлтийн стандарт хазайлт; 
   – EMP индекс дэх ханшийн өөрчлөлтийн хувийн жин; 
   – EMP индекс дэх гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн жин; 

Түүнчлэн зарим судалгаануудад мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийг оруулж ирснээр EMP индексийн 
тооцоонд Төв банкны бодлогын хүүгийн өөрчлөлтийг тусгасан байна. Тухайлбал, Eichengreen нар 
(1995) хямралын үед мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн ач холбогдлыг зайлшгүй тусгах 
шаардлагатайг онцолж, бодлогын хүүг EMP индексийн тооцоонд оруулсан. Өөрөөр хэлбэл, Төв банк 
гадаад валютыг захад худалдах, захаас худалдан авах замаар шууд интервенц, эсвэл хүүгийн төвшинг 

[1]

Тэгшитгэл (1)-ийг дэлгэрүүлж бичвэл:

ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС
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Дүрслэл 1. Монгол Улсын валютын захын дарамтын индекс
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өөрчлөх замаар шууд бус интервенцийг хийж болно. Энэ хандлагаар EMP индексийг дараах байдлаар 
томьѐолно. 

                     (3) 

Тэгшитгэлээс харахад үндэсний валютын нэрлэсэн ханш сулрах, гадаад валютын албан нөөц буурах, 
бодлогын хүү өсөх нь EMP индексийн утгыг нэмэгдүүлж, валютын захад ханш сулрах дарамт их буйг 
илэрхийлнэ. Уг талбарт хийгдсэн судалгааны ажлууд ханшийг нэрлэсэн эсвэл бодит ханшаар, нөөцийг 
цэвэр эсвэл нийт нөөцөөр, мөн бодлогын хүүг оруулж эсвэл оруулахгүй зэрэг маш олон байдлаар 
тооцсон байдаг ба ихэнх тохиолдолд нэрлэсэн ханш, нийт нөөцийг ашигласан байдаг. EMP индексийг 
тооцоход нөөцийн өөрчлөлтийг хэрхэн сонгосон талаар судалгааны ажлуудын тоймыг Хавсралт 1-ээс 
харна уу. 

Энэхүү судалгааны ажилд Монгол Улсын валютын захын дарамтын индексийг тооцохдоо (i) 
нэрлэсэн ханш, (ii) нийт нөөцийн мөнгөний нийлүүлэлтэд харьцуулсан харьцааны жилийн 
өөрчлөлтийг ашигласан болно. Энэ байдлаар тооцсон валютын захын дарамтын индексийг 2001 оны 
эхнээс 2015 оны 3 дугаар сар хүртэлх байдлаар Дүрслэл 1-д, харин бусад боломжит хувилбаруудын 
тооцооллын үр дүнг Хавсралт 2-д тус тус харуулав. 

Дүрслэл 1. Монгол Улсын валютын захын дарамтын индекс 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 
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дараалан суларч, энэ байдал 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар үргэлжилж байна. 2014 оны ханшийн 
сулралт нь 2009 оны хямралын үетэй ойролцоо төвшинд байв. 
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үргэлжилж байна. 2014 оны ханшийн сулралт нь 2009 оны хямралын үетэй 
ойролцоо төвшинд байв.
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харьцах дундаж ханш 

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк 

 Валютын захын эмзэг байдлын (EWS) нэгдсэн хэмжүүр 2.2.

Валютын захад үүсч болзошгүй хүндрэлийг урьдчилан таамаглах зорилгоор хийгдсэн ажлуудыг (i) 
дохиоллын буюу параметрт бус аргачлал, (ii) ложит, пробит загварт суурилсан эконометрик 
үнэлгээний аргачлал гэсэн ерөнхий хоѐр бүлэгт хувааж болно. Олон хувьсагч бүхий эконометрик 
загвар нь хувьсагчдын мэдээллийг нэгтгэж, тэдгээрийн үр дүнгээс хямрал болох магадлалыг тооцоолох 
боломж олгодог. Гэвч тооцоонд орж буй үзүүлэлтүүдийг ач холбогдлын төвшнээр эрэмбэлэх 
боломжгүй, тухайн хугацааны үед хямрал болох магадлалд хувьсагчдын оруулах хувь нэмрийг тооцох 
боломжгүй, хямралын эсрэг бодлого боловсруулахад аль үзүүлэлтүүдийг онилох шаардлагатайг 
тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг. Иймд Монгол Улсын валютын захын эмзэг байдлыг параметрт бус 
аргачлалд үндэслэн тооцлоо. Тус аргачлалын хүрээнд үзүүлэлтүүдийн хямралын өмнөх үеийн 
утгуудыг хэвийн үеийн, эсвэл хямралд өртөөгүй орны мөн үеийн утгуудтай харьцуулж, тэдгээрийн 
дотроос хямралыг урьдчилан мэдээлж буй үзүүлэлтүүдийг сонгон нэгтгэж эмзэг байдлын нийлбэр 
үзүүлэлтийг тодорхойлно. 

Уг тооцоонд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс валютын захын хямралын дохиологч 
үзүүлэлтийг сонгож, өмнөх хямралын үеүдэд хямрал болох магадлалыг хэр оновчтой тодорхойлж 
байснаар жигнэн валютын захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлтийг тодорхойлдог. Ингэхдээ 
үзүүлэлт тус бүрийн хувьд дараах алхмыг гүйцэтгэдэг. 

Дохиоллын цонхны1 хүрээнд үзүүлэлт тус бүрийн мэдээг дараах     хэмжээтэй матрицад 
хуваарилна. Үүнд: 

 : дохиоллын цонхны хүрээнд үзүүлэлтийн “зөв” дохио өгсөн тохиолдлын тоо; 
 : үзүүлэлтийн алдаатай дохио өгсөн тохиолдлын тоо; 
 : дохио өгөх ѐстой байсан хэдий ч үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо; 
 : дохио өгөх ѐсгүй байсан бөгөөд үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо. 

Иймд, алдаа гаргадаггүй үзүүлэлтийн мэдээлэл зөвхөн   (   ,    ) болон   (   ,    ) бүлэгт 
бичигдэнэ. 

                                                   
1 Дохиоллын цонх гэдэг нь ирээдүйн хэдэн үеийг урьдчилан таамаглах боломжтойг илтгэнэ. 
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2. Төлбөрийн тэнцлийн хямралыг тодорхойлох нь 

Ханшийн буюу төлбөрийн тэнцлийн хямралыг хэд хэдэн аргаар тодорхойлдог. Тухайлбал, ханшийн 
сулралтаар хямралыг тодорхойлж болох боловч тухайн улсын Төв банк валютын захад ихээхэн 
хэмжээгээр оролцдог тохиолдолд дан ганц нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийг авч үзэх нь мөнгөний 
илүүдэл эрэлт, нийлүүлэлтийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, валютын захад үүсч буй 
дарамтыг дан ганц ханшаар бус интервенцээр дамжуулан Төв банк валютын нөөцөөрөө шингээдэг 
буюу тогтмол эсвэл удирдлагатай хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улсын хувьд төлбөрийн тэнцлийн 
хямралыг тодорхойлохдоо нөөцийн өөрчлөлтийг авч үзэх ѐстой болдог. 

Иймд, төлбөрийн тэнцлийн хямрал хэмээх ойлголтыг тухайн улсын ханшийн дэглэмээс шалтгаалан 
ханш огцом сулрах, валютын нөөц огцом шавхагдах, эсвэл дээрх хоѐр үзэгдэл зэрэг бий болох хэмээн 
тодорхойлж болохоор байна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999; Reinhart, Goldstein, & 
Kaminsky, 2000; Reinhart & Calvo, 2000). Аливаа улсад төлбөрийн тэнцлийн буюу ханшийн хямрал бий 
болсон эсэхийг тогтоохдоо валютын захын дарамтын индексэд (EMP), харин ирэх 18 сарын дотор 
эдийн засгийн хямрал тохиолдох эсэхийг тогтоохдоо эмзэг байдлын үзүүлэлтүүдэд тус тус үндэслэдэг. 

 Валютын захын дарамтын (EMP) индекс 2.1.

Girton & Roper (1977) нар мөнгөний захын тэнцвэрт үндэслэн ханш болон нөөцийн өөрчлөлтийн 
нийлбэрээр “Валютын захын дарамтын индекс”-ийг Канад улсын хувьд анх тооцсон ба дараа 
дараагийн судалгаанууд тэдний ажлыг өргөтгөн бүрэлдэхүүн тус бүрийг тэдгээрийн хувийн жингээр 
нь жигнэн тооцоолсон байдаг. Валютын захын дарамтын индексийг ханш болон нөөцийн өөрчлөлтийн 
жигнэсэн дунджаар тооцох ба ханш, нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн жинг тэдгээрийн стандарт 
хазайлтаар сонгосон байна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999). Тэгшитгэл дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно. 

                 (1) 

Тэгшитгэл (1)-ийг дэлгэрүүлж бичвэл: 

      
     

      
     

       (2) 

Үүнд: 
    – Валютын захын дарамтын индекс; 
   – Үндэсний валютын ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлт; 
   – Гадаад валютын нөөц ба мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцааны өөрчлөлт; 
   – Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийн стандарт хазайлт; 
   – Гадаад валютын нөөцийн үзүүлэлтийн стандарт хазайлт; 
   – EMP индекс дэх ханшийн өөрчлөлтийн хувийн жин; 
   – EMP индекс дэх гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн жин; 

Түүнчлэн зарим судалгаануудад мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийг оруулж ирснээр EMP индексийн 
тооцоонд Төв банкны бодлогын хүүгийн өөрчлөлтийг тусгасан байна. Тухайлбал, Eichengreen нар 
(1995) хямралын үед мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн ач холбогдлыг зайлшгүй тусгах 
шаардлагатайг онцолж, бодлогын хүүг EMP индексийн тооцоонд оруулсан. Өөрөөр хэлбэл, Төв банк 
гадаад валютыг захад худалдах, захаас худалдан авах замаар шууд интервенц, эсвэл хүүгийн төвшинг 

[2]

Үүнд:
 EMP - Валютын захын дарамтын индекс;
	 ∆e - Үндэсний валютын ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлт;
	 ∆r - Гадаад валютын нөөц ба мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцааны өөрчлөлт;
	 σe - Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийн 
        стандарт хазайлт;
	 σr - Гадаад валютын нөөцийн үзүүлэлтийн стандарт хазайлт;
 w1 - EMP индекс дэх ханшийн өөрчлөлтийн хувийн жин;
 w2 - EMP индекс дэх гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлтийн хувийн жин;

Түүнчлэн зарим судалгаануудад мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийг оруулж 
ирснээр EMP индексийн тооцоонд Төв банкны бодлогын хүүгийн өөрчлөлтийг 
тусгасан байна. Тухайлбал, Eichengreen нар (1995) хямралын үед мөнгөний 
бодлогын хариу үйлдлийн ач холбогдлыг зайлшгүй тусгах шаардлагатайг 
онцолж, бодлогын хүүг EMP индексийн тооцоонд оруулсан. Өөрөөр хэлбэл, 
Төв банк гадаад валютыг захад худалдах, захаас худалдан авах замаар шууд 
интервенц, эсвэл хүүгийн төвшинг өөрчлөх замаар шууд бус интервенцийг хийж 
болно. Энэ хандлагаар EMP индексийг дараах байдлаар томьёолно.
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өөрчлөх замаар шууд бус интервенцийг хийж болно. Энэ хандлагаар EMP индексийг дараах байдлаар 
томьѐолно. 

                     (3) 

Тэгшитгэлээс харахад үндэсний валютын нэрлэсэн ханш сулрах, гадаад валютын албан нөөц буурах, 
бодлогын хүү өсөх нь EMP индексийн утгыг нэмэгдүүлж, валютын захад ханш сулрах дарамт их буйг 
илэрхийлнэ. Уг талбарт хийгдсэн судалгааны ажлууд ханшийг нэрлэсэн эсвэл бодит ханшаар, нөөцийг 
цэвэр эсвэл нийт нөөцөөр, мөн бодлогын хүүг оруулж эсвэл оруулахгүй зэрэг маш олон байдлаар 
тооцсон байдаг ба ихэнх тохиолдолд нэрлэсэн ханш, нийт нөөцийг ашигласан байдаг. EMP индексийг 
тооцоход нөөцийн өөрчлөлтийг хэрхэн сонгосон талаар судалгааны ажлуудын тоймыг Хавсралт 1-ээс 
харна уу. 

Энэхүү судалгааны ажилд Монгол Улсын валютын захын дарамтын индексийг тооцохдоо (i) 
нэрлэсэн ханш, (ii) нийт нөөцийн мөнгөний нийлүүлэлтэд харьцуулсан харьцааны жилийн 
өөрчлөлтийг ашигласан болно. Энэ байдлаар тооцсон валютын захын дарамтын индексийг 2001 оны 
эхнээс 2015 оны 3 дугаар сар хүртэлх байдлаар Дүрслэл 1-д, харин бусад боломжит хувилбаруудын 
тооцооллын үр дүнг Хавсралт 2-д тус тус харуулав. 

Дүрслэл 1. Монгол Улсын валютын захын дарамтын индекс 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Валютын захын дарамтын индексээс харахад 2014 оны эхнээс ханшийн хямрал бий болж эхэлсэн ба 
нөөцийн бууралтаас шалтгаалан 2015 оны 3 дугаар сарын байдлаар ханшийн хямрал гүнзгийрч, 
индексийн утга 2008-2009 оны хямралын үеэс ч өндөр утганд хүрсэн байна. 

Гадаад валютын нөөц: 2014 оны эцэст Монгол Улсын гадаад валютын нийт албан нөөц өмнөх 
жилээс 87.4%-иар буурсан нь 2008 оны төвшнээс 2.5 дахин өндөр үзүүлэлт болоод байна (Дүрслэл 2). 
Валютын ханш: Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 2001 оноос хойш тогтвортой байсан боловч 
2009 онд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр 23%-иар суларсан. 

Харин 2010-2011 онуудад төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг чангарсан бол сүүлийн 3 жил 
дараалан суларч, энэ байдал 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар үргэлжилж байна. 2014 оны ханшийн 
сулралт нь 2009 оны хямралын үетэй ойролцоо төвшинд байв. 
 
 

Дүрслэл 2. Төгрөгийн ам.доллартай Дүрслэл 3. ГВУН-ийн үзүүлэлт 
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[3]

Тэгшитгэлээс харахад үндэсний валютын нэрлэсэн ханш сулрах, гадаад валютын 
албан нөөц буурах, бодлогын хүү өсөх нь EMP индексийн утгыг нэмэгдүүлж, 
валютын захад ханш сулрах дарамт их буйг илэрхийлнэ. Уг талбарт хийгдсэн 
судалгааны ажлууд ханшийг нэрлэсэн эсвэл бодит ханшаар, нөөцийг цэвэр эсвэл 
нийт нөөцөөр, мөн бодлогын хүүг оруулж эсвэл оруулахгүй зэрэг маш олон 
байдлаар тооцсон байдаг ба ихэнх тохиолдолд нэрлэсэн ханш, нийт нөөцийг 
ашигласан байдаг. EMP индексийг тооцоход нөөцийн өөрчлөлтийг хэрхэн 
сонгосон талаар судалгааны ажлуудын тоймыг Хавсралт 1-ээс харна уу.

Энэхүү судалгааны ажилд Монгол Улсын валютын захын дарамтын индексийг 
тооцохдоо (i) нэрлэсэн ханш, (ii) нийт нөөцийн мөнгөний нийлүүлэлтэд 
харьцуулсан харьцааны жилийн өөрчлөлтийг ашигласан болно. Энэ байдлаар 
тооцсон валютын захын дарамтын индексийг 2001 оны эхнээс 2015 оны 3 дугаар 
сар хүртэлх байдлаар Дүрслэл 1-д, харин бусад боломжит хувилбаруудын 
тооцооллын үр дүнг Хавсралт 2-д тус тус харуулав.
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Дүрслэл 1. Монгол Улсын валютын захын дарамтын индекс
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2009 онд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр 23%-иар суларсан. 

Харин 2010-2011 онуудад төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг чангарсан бол сүүлийн 3 жил 
дараалан суларч, энэ байдал 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар үргэлжилж байна. 2014 оны ханшийн 
сулралт нь 2009 оны хямралын үетэй ойролцоо төвшинд байв. 
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Эх ñурвалж: Суäлаачäыí òооцоолол

Валютын захын дарамтын индексээс харахад 2014 оны эхнээс ханшийн 
хямрал бий болж эхэлсэн ба нөөцийн бууралтаас шалтгаалан 2015 оны 3 
дугаар сарын байдлаар ханшийн хямрал гүнзгийрч, индексийн утга 2008-
2009 оны хямралын үеэс ч өндөр утганд хүрсэн байна.

Гадаад валютын нөөц: 2014 оны эцэст Монгол Улсын гадаад валютын нийт 
албан нөөц өмнөх жилээс 87.4%-иар буурсан нь 2008 оны төвшнээс 2.5 дахин 
өндөр үзүүлэлт болоод байна (Дүрслэл 2).

Валютын ханш: Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 2001 оноос хойш 
тогтвортой байсан боловч 2009 онд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын 
нөлөөгөөр 23%-иар суларсан.

Харин 2010-2011 онуудад төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг чангарсан бол 
сүүлийн 3 жил дараалан суларч, энэ байдал 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар 
үргэлжилж байна. 2014 оны ханшийн сулралт нь 2009 оны хямралын үетэй 
ойролцоо төвшинд байв.

Дүрслэл 2. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах 
дундаж ханш Дүрслэл 3. ГВУНийн үзүүлэлт
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харьцах дундаж ханш 

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк 

 Валютын захын эмзэг байдлын (EWS) нэгдсэн хэмжүүр 2.2.

Валютын захад үүсч болзошгүй хүндрэлийг урьдчилан таамаглах зорилгоор хийгдсэн ажлуудыг (i) 
дохиоллын буюу параметрт бус аргачлал, (ii) ложит, пробит загварт суурилсан эконометрик 
үнэлгээний аргачлал гэсэн ерөнхий хоѐр бүлэгт хувааж болно. Олон хувьсагч бүхий эконометрик 
загвар нь хувьсагчдын мэдээллийг нэгтгэж, тэдгээрийн үр дүнгээс хямрал болох магадлалыг тооцоолох 
боломж олгодог. Гэвч тооцоонд орж буй үзүүлэлтүүдийг ач холбогдлын төвшнээр эрэмбэлэх 
боломжгүй, тухайн хугацааны үед хямрал болох магадлалд хувьсагчдын оруулах хувь нэмрийг тооцох 
боломжгүй, хямралын эсрэг бодлого боловсруулахад аль үзүүлэлтүүдийг онилох шаардлагатайг 
тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг. Иймд Монгол Улсын валютын захын эмзэг байдлыг параметрт бус 
аргачлалд үндэслэн тооцлоо. Тус аргачлалын хүрээнд үзүүлэлтүүдийн хямралын өмнөх үеийн 
утгуудыг хэвийн үеийн, эсвэл хямралд өртөөгүй орны мөн үеийн утгуудтай харьцуулж, тэдгээрийн 
дотроос хямралыг урьдчилан мэдээлж буй үзүүлэлтүүдийг сонгон нэгтгэж эмзэг байдлын нийлбэр 
үзүүлэлтийг тодорхойлно. 

Уг тооцоонд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс валютын захын хямралын дохиологч 
үзүүлэлтийг сонгож, өмнөх хямралын үеүдэд хямрал болох магадлалыг хэр оновчтой тодорхойлж 
байснаар жигнэн валютын захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлтийг тодорхойлдог. Ингэхдээ 
үзүүлэлт тус бүрийн хувьд дараах алхмыг гүйцэтгэдэг. 

Дохиоллын цонхны1 хүрээнд үзүүлэлт тус бүрийн мэдээг дараах     хэмжээтэй матрицад 
хуваарилна. Үүнд: 

 : дохиоллын цонхны хүрээнд үзүүлэлтийн “зөв” дохио өгсөн тохиолдлын тоо; 
 : үзүүлэлтийн алдаатай дохио өгсөн тохиолдлын тоо; 
 : дохио өгөх ѐстой байсан хэдий ч үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо; 
 : дохио өгөх ѐсгүй байсан бөгөөд үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо. 

Иймд, алдаа гаргадаггүй үзүүлэлтийн мэдээлэл зөвхөн   (   ,    ) болон   (   ,    ) бүлэгт 
бичигдэнэ. 

                                                   
1 Дохиоллын цонх гэдэг нь ирээдүйн хэдэн үеийг урьдчилан таамаглах боломжтойг илтгэнэ. 
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харьцах дундаж ханш 

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк 

 Валютын захын эмзэг байдлын (EWS) нэгдсэн хэмжүүр 2.2.

Валютын захад үүсч болзошгүй хүндрэлийг урьдчилан таамаглах зорилгоор хийгдсэн ажлуудыг (i) 
дохиоллын буюу параметрт бус аргачлал, (ii) ложит, пробит загварт суурилсан эконометрик 
үнэлгээний аргачлал гэсэн ерөнхий хоѐр бүлэгт хувааж болно. Олон хувьсагч бүхий эконометрик 
загвар нь хувьсагчдын мэдээллийг нэгтгэж, тэдгээрийн үр дүнгээс хямрал болох магадлалыг тооцоолох 
боломж олгодог. Гэвч тооцоонд орж буй үзүүлэлтүүдийг ач холбогдлын төвшнээр эрэмбэлэх 
боломжгүй, тухайн хугацааны үед хямрал болох магадлалд хувьсагчдын оруулах хувь нэмрийг тооцох 
боломжгүй, хямралын эсрэг бодлого боловсруулахад аль үзүүлэлтүүдийг онилох шаардлагатайг 
тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг. Иймд Монгол Улсын валютын захын эмзэг байдлыг параметрт бус 
аргачлалд үндэслэн тооцлоо. Тус аргачлалын хүрээнд үзүүлэлтүүдийн хямралын өмнөх үеийн 
утгуудыг хэвийн үеийн, эсвэл хямралд өртөөгүй орны мөн үеийн утгуудтай харьцуулж, тэдгээрийн 
дотроос хямралыг урьдчилан мэдээлж буй үзүүлэлтүүдийг сонгон нэгтгэж эмзэг байдлын нийлбэр 
үзүүлэлтийг тодорхойлно. 

Уг тооцоонд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс валютын захын хямралын дохиологч 
үзүүлэлтийг сонгож, өмнөх хямралын үеүдэд хямрал болох магадлалыг хэр оновчтой тодорхойлж 
байснаар жигнэн валютын захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлтийг тодорхойлдог. Ингэхдээ 
үзүүлэлт тус бүрийн хувьд дараах алхмыг гүйцэтгэдэг. 

Дохиоллын цонхны1 хүрээнд үзүүлэлт тус бүрийн мэдээг дараах     хэмжээтэй матрицад 
хуваарилна. Үүнд: 

 : дохиоллын цонхны хүрээнд үзүүлэлтийн “зөв” дохио өгсөн тохиолдлын тоо; 
 : үзүүлэлтийн алдаатай дохио өгсөн тохиолдлын тоо; 
 : дохио өгөх ѐстой байсан хэдий ч үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо; 
 : дохио өгөх ѐсгүй байсан бөгөөд үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо. 

Иймд, алдаа гаргадаггүй үзүүлэлтийн мэдээлэл зөвхөн   (   ,    ) болон   (   ,    ) бүлэгт 
бичигдэнэ. 

                                                   
1 Дохиоллын цонх гэдэг нь ирээдүйн хэдэн үеийг урьдчилан таамаглах боломжтойг илтгэнэ. 
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ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС
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Үзүүлэлт тус бүрийн зөв болон алдаатай дохио өгөх магадлалыг дараах байдлаар 
тооцно:
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Хүснэгт 1. Үзүүлэлтийн мэдээллийн матриц 
Дохио 

18 сарын дотор 
хямрал болсон 

18 сарын дотор 
хямрал болоогүй 

Дохио өгсөн A B 
Дохио өгөөгүй C D 

Үзүүлэлт тус бүрийн зөв болон алдаатай дохио өгөх магадлалыг дараах байдлаар тооцно: 

                         
    

                              
    

Үзүүлэлтүүдийг зөв болон алдаатай дохио өгөх магадлалын дагуу эрэмбэлэн валютын захад хямрал 
болохыг хамгийн үнэн таамагладгаас хамгийн муу таамаглаж буй үзүүлэлт хүртэл эрэмбэлнэ. Үүнд 
хямрал болох эсэх талаар зөв дохио өгөх магадлалын утга нь хамгийн их, алдаа гаргах магадлалын утга 
нь хамгийн бага байхаар эрэмбэлнэ. 

Түүнчлэн, алдаатай дохио болон зөв дохионы харьцааг хамгийн бага байхаар үзүүлэлт тус бүрийн 
оновчтой босго утгыг тодорхойлно. Тус харьцааны утгаар үзүүлэлтүүдийг эрэмбэлж, тэдгээрээс 1-тэй 
тэнцүү болон түүнээс дээш утгатай үзүүлэлтүүдийг тооцооноос хасна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky 
& Reinhart, 1999). 

Алдаатай болон зөв дохионы харьцаа 1 буюу түүнээс дээш байх үзүүлэлтүүдийг тооцооноос 
хасахад дараах 6 үзүүлэлт үлдсэн бөгөөд эдгээрийн нийлбэр дүнгээр валютын захын нийлбэр 
үзүүлэлтийг тодорхойлно. Үүнд: 

1. Гадаад гүйлгээний гарах, орох урсгалын харьцаа; 
2. Монголбанкны захиран зарцуулах эрхтэй цэвэр нөөцийн дүн /ГВЦАН-өөс засгийн газар, 

банкуудын харилцахыг хассан дүн/; 
3. Төгрөгийн позиц ба цэвэр нөөцийн харьцаа; 
4. Төгрөгийн зээл; 
5. Хадгаламжийн долларжилт; 
6. Засгийн газрын нийт зарлага зэрэг үзүүлэлтүүд багтана. 

2009 оны хямралын хувьд валютын захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлт 2007 оны 10 дугаар сараас 
эхлэн ирэх 18 сард Валютын захад хямрал гарах эрсдэлтэй гэсэн дохио өгсөн бөгөөд энэ нь 2008 оны 
11 сард буюу 13 сарын дараагаас EMP индекс босго утгаасаа давж Валютын захад хямрал болж буйг 
мэдээлж эхэлсэн. Гэтэл эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлтийн утга 2015 оны 3 дугаар сарыг хүртэлх 
сүүлийн 47 сарын хугацаанд 36-д нь хямралын дохио өгсөн байна. EMP индексийн утга 2013 оны 10 
дугаар сараас эхлэн хямралын дохио өгч эхэлснээс үзэхэд Эмзэг байдлын нэгдсэн үзүүлэлт валютын 
захад хямрал нүүрлэж болзошгүйг эртнээс анхааруулж ирсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн хугацааны гадаад 
валютын нөөцийн бууралт, төгрөгийн позиц ба валютын нөөцийн харьцаа зэрэг үзүүлэлтээс голчлон 
шалтгаалжээ. 
 

 

Дүрслэл 4. Монгол Улсын валютын захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлт 

Үзүүлэлтүүдийг зөв болон алдаатай дохио өгөх магадлалын дагуу эрэмбэлэн 
валютын захад хямрал болохыг хамгийн үнэн таамагладгаас хамгийн муу 
таамаглаж буй үзүүлэлт хүртэл эрэмбэлнэ. Үүнд хямрал болох эсэх талаар зөв 
дохио өгөх магадлалын утга нь хамгийн их, алдаа гаргах магадлалын утга нь 
хамгийн бага байхаар эрэмбэлнэ.

Түүнчлэн, алдаатай дохио болон зөв дохионы харьцааг хамгийн бага байхаар 
үзүүлэлт тус бүрийн оновчтой босго утгыг тодорхойлно. Тус харьцааны утгаар 
үзүүлэлтүүдийг эрэмбэлж, тэдгээрээс 1-тэй тэнцүү болон түүнээс дээш утгатай 
үзүүлэлтүүдийг тооцооноос хасна (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999).

Алдаатай болон зөв дохионы харьцаа 1 буюу түүнээс дээш байх үзүүлэлтүүдийг 
тооцооноос хасахад дараах 6 үзүүлэлт үлдсэн бөгөөд эдгээрийн нийлбэр дүнгээр 
валютын захын нийлбэр үзүүлэлтийг тодорхойлно. Үүнд:

1. Гадаад гүйлгээний гарах, орох урсгалын харьцаа;
2. Монголбанкны захиран зарцуулах эрхтэй цэвэр нөөцийн дүн (ГВЦАН-өөс 

засгийн газар, банкуудын харилцахыг хассан дүн);
3. Төгрөгийн позиц ба цэвэр нөөцийн харьцаа;
4. Төгрөгийн зээл;
5. Хадгаламжийн долларжилт;
6. Засгийн газрын нийт зарлага зэрэг үзүүлэлтүүд багтана.

2009 оны хямралын хувьд валютын захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлт 2007 
оны 10 дугаар сараас эхлэн ирэх 18 сард Валютын захад хямрал гарах эрсдэлтэй 
гэсэн дохио өгсөн бөгөөд энэ нь 2008 оны 11 сард буюу 13 сарын дараагаас 
EMP индекс босго утгаасаа давж Валютын захад хямрал болж буйг мэдээлж 
эхэлсэн. Гэтэл эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлтийн утга 2015 оны 3 дугаар сарыг 
хүртэлх сүүлийн 47 сарын хугацаанд 36-д нь хямралын дохио өгсөн байна. EMP 
индексийн утга 2013 оны 10 дугаар сараас эхлэн хямралын дохио өгч эхэлснээс 
үзэхэд Эмзэг байдлын нэгдсэн үзүүлэлт валютын захад хямрал нүүрлэж 
болзошгүйг эртнээс анхааруулж ирсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн хугацааны гадаад 
валютын нөөцийн бууралт, төгрөгийн позиц ба валютын нөөцийн харьцаа зэрэг 
үзүүлэлтээс голчлон шалтгаалжээ.

200

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

2.2 Валюòын захын ýмзýг байäлын (EWS) нýгäñýн хýмж¿¿р

Валютын захад үүсч болзошгүй хүндрэлийг урьдчилан таамаглах зорилгоор 
хийгдсэн ажлуудыг (i) дохиоллын буюу параметрт бус аргачлал, (ii) ложит, 
пробит загварт суурилсан эконометрик үнэлгээний аргачлал гэсэн ерөнхий хоёр 
бүлэгт хувааж болно. Олон хувьсагч бүхий эконометрик загвар нь хувьсагчдын 
мэдээллийг нэгтгэж, тэдгээрийн үр дүнгээс хямрал болох магадлалыг тооцоолох 
боломж олгодог. Гэвч тооцоонд орж буй үзүүлэлтүүдийг ач холбогдлын 
төвшнээр эрэмбэлэх боломжгүй, тухайн хугацааны үед хямрал болох 
магадлалд хувьсагчдын оруулах хувь нэмрийг тооцох боломжгүй, хямралын 
эсрэг бодлого боловсруулахад аль үзүүлэлтүүдийг онилох шаардлагатайг 
тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг. Иймд Монгол Улсын валютын захын эмзэг 
байдлыг параметрт бус аргачлалд үндэслэн тооцлоо. Тус аргачлалын хүрээнд 
үзүүлэлтүүдийн хямралын өмнөх үеийн утгуудыг хэвийн үеийн, эсвэл хямралд 
өртөөгүй орны мөн үеийн утгуудтай харьцуулж, тэдгээрийн дотроос хямралыг 
урьдчилан мэдээлж буй үзүүлэлтүүдийг сонгон нэгтгэж эмзэг байдлын нийлбэр 
үзүүлэлтийг тодорхойлно.

Уг тооцоонд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс валютын захын 
хямралын дохиологч үзүүлэлтийг сонгож, өмнөх хямралын үеүдэд хямрал болох 
магадлалыг хэр оновчтой тодорхойлж байснаар жигнэн валютын захын эмзэг 
байдлын нийлбэр үзүүлэлтийг тодорхойлдог. Ингэхдээ үзүүлэлт тус бүрийн 
хувьд дараах алхмыг гүйцэтгэдэг.

Дохиоллын цонхны1	хүрээнд	үзүүлэлт	тус	бүрийн	мэдээг	дараах	2	�	2	хэмжээтэй	
матрицад хуваарилна. Үүнд:
A: дохиоллын цонхны хүрээнд үзүүлэлтийн “зөв” дохио өгсөн тохиолдлын тоо;
B: үзүүлэлтийн алдаатай дохио өгсөн тохиолдлын тоо;
C: дохио өгөх ёстой байсан хэдий ч үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо;
D: дохио өгөх ёсгүй байсан бөгөөд үзүүлэлт дохио өгөөгүй тохиолдлын тоо.

Иймд, алдаа гаргадаггүй үзүүлэлтийн мэдээлэл зөвхөн A (A > 0, C = 0) болон  
D (B = 0, D > 0) бүлэгт бичигдэнэ.

Хүснэгт 1. Үзүүлэлтийн мэдээллийн матриц

Дохио 18 сарын дотор 
хямрал болсон

18 сарын дотор 
хямрал болоогүй

Дохио өгсөн A B
Дохио өгөөгүй C D

1 Дохиоллын цонх гэдэг нь ирээдүйн хэдэн үеийг урьдчилан таамаглах боломжтойг илтгэнэ.
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¯ç¿¿ëýëò òóñ á¿ðèéí çºâ áîëîí àëäààòàé äîõèî ºãºõ ìàãàäëàëûã äàðààõ áàéäëààð 
òîîöíî:

 

 

¯ç¿¿ëýëò¿¿äèéã çºâ áîëîí àëäààòàé äîõèî ºãºõ ìàãàäëàëûí äàãóó ýðýìáýëýí 
âàëþòûí çàõàä õÿìðàë áîëîõûã õàìãèéí ¿íýí òààìàãëàäãààñ õàìãèéí ìóó 
òààìàãëàæ áóé ¿ç¿¿ëýëò õ¿ðòýë ýðýìáýëíý. ¯¿íä õÿìðàë áîëîõ ýñýõ òàëààð çºâ 
äîõèî ºãºõ ìàãàäëàëûí óòãà íü õàìãèéí èõ, àëäàà ãàðãàõ ìàãàäëàëûí óòãà íü 
õàìãèéí áàãà áàéõààð ýðýìáýëíý.

Ò¿¿í÷ëýí, àëäààòàé äîõèî áîëîí çºâ äîõèîíû õàðüöààã õàìãèéí áàãà áàéõààð 
¿ç¿¿ëýëò òóñ á¿ðèéí îíîâ÷òîé áîñãî óòãûã òîäîðõîéëíî. Òóñ õàðüöààíû óòãààð 
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ýðýìáýëæ, òýäãýýðýýñ 1-òýé òýíö¿¿ áîëîí ò¿¿íýýñ äýýø óòãàòàé 
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîîíîîñ õàñíà (Kaminsky, et al., 1998; Kaminsky & Reinhart, 1999).

Àëäààòàé áîëîí çºâ äîõèîíû õàðüöàà 1 áóþó ò¿¿íýýñ äýýø áàéõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã 
òîîöîîíîîñ õàñàõàä äàðààõ 6 ¿ç¿¿ëýëò ¿ëäñýí áºãººä ýäãýýðèéí íèéëáýð ä¿íãýýð 
âàëþòûí çàõûí íèéëáýð ¿ç¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëíî. ¯¿íä:

1. Ãàäààä ã¿éëãýýíèé ãàðàõ, îðîõ óðñãàëûí õàðüöàà;
2. Ìîíãîëáàíêíû çàõèðàí çàðöóóëàõ ýðõòýé öýâýð íººöèéí ä¿í (ÃÂÖÀÍ-ººñ 

çàñãèéí ãàçàð, áàíêóóäûí õàðèëöàõûã õàññàí ä¿í);
3. Òºãðºãèéí ïîçèö áà öýâýð íººöèéí õàðüöàà;
4. Òºãðºãèéí çýýë;
5. Õàäãàëàìæèéí äîëëàðæèëò;
6. Çàñãèéí ãàçðûí íèéò çàðëàãà çýðýã ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áàãòàíà.

2009 îíû õÿìðàëûí õóâüä âàëþòûí çàõûí ýìçýã áàéäëûí íèéëáýð ¿ç¿¿ëýëò 2007 
îíû 10 äóãààð ñàðààñ ýõëýí èðýõ 18 ñàðä Âàëþòûí çàõàä õÿìðàë ãàðàõ ýðñäýëòýé 
ãýñýí äîõèî ºãñºí áºãººä ýíý íü 2008 îíû 11 ñàðä áóþó 13 ñàðûí äàðààãààñ 
EMP èíäåêñ áîñãî óòãààñàà äàâæ Âàëþòûí çàõàä õÿìðàë áîëæ áóéã ìýäýýëæ 
ýõýëñýí. Ãýòýë ýìçýã áàéäëûí íèéëáýð ¿ç¿¿ëýëòèéí óòãà 2015 îíû 3 äóãààð ñàðûã 
õ¿ðòýëõ ñ¿¿ëèéí 47 ñàðûí õóãàöààíä 36-ä íü õÿìðàëûí äîõèî ºãñºí áàéíà. EMP 
èíäåêñèéí óòãà 2013 îíû 10 äóãààð ñàðààñ ýõëýí õÿìðàëûí äîõèî ºã÷ ýõýëñíýýñ 
¿çýõýä Ýìçýã áàéäëûí íýãäñýí ¿ç¿¿ëýëò âàëþòûí çàõàä õÿìðàë í¿¿ðëýæ 
áîëçîøã¿éã ýðòíýýñ àíõààðóóëæ èðñýí áàéíà. Ýíý íü ºíãºðñºí õóãàöààíû ãàäààä 
âàëþòûí íººöèéí áóóðàëò, òºãðºãèéí ïîçèö áà âàëþòûí íººöèéí õàðüöàà çýðýã 
¿ç¿¿ëýëòýýñ ãîë÷ëîí øàëòãààëæýý.

ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН ХЯМРАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
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õàíäëàãûí õóâüä ò¿¿âýð ñóäàëãààã ã¿éöýòãýñýí áàéíà (Burnside, Eichenbaum, & 
Rebelo, 2007).

Íýãä¿ãýýð ¿åèéí õàíäëàãûã õºãæèæ áóé óëñóóäûí òºëáºðèéí òýíöëèéí õÿìðàë, 
òóõàéëáàë, Ìåêñèê (1973-1982) áîëîí Àðãåíòèíû (1978-1981) õÿìðàëûã 
òàéëáàðëàõ çîðèëãîîð õºãæ¿¿ëñýí áºãººä ýäãýýð õÿìðàë íü äîòîîäûí òýëýõ 
áîäëîãîîñ ¿¿äýëòýé ãýæ ¿çäýã. Ýíý òºðëèéí çàãâàðóóä íü òîãòìîë õàíøèéí 
äýãëýìòýé óëñàä õýòýðõèé èõ òýëýõ áîäëîãî áàðèìòëàõ íü õýðõýí õÿìðàëä 
õ¿ðãýäýã òóõàé õàðóóëäàã (Flood & Marion, 1999).

Òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìä òºâ áàíê õàíøèéã òîãòìîë áàéëãàõûí òóëä ìºíãºíèé 
íèéë¿¿ëýëòèéã çîõèöóóëàõ ¸ñòîé áîëîõ áà ýíý íü òºâ áàíêíû ìºíãº õýâëýõ ýðõ 
ìýäëèéã õÿçãààðëàäàã. Íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóäûí îíöëîã íü çàñãèéí ãàçàð 
òîãòìîë àëäàãäàëòàé àæèëëàäàã ãýæ ¿çäýãò îðøèíî. Òóñ àëäàãäëûã òºâ áàíê 
ãàäààä âàëþòûí íººöººð ýñâýë ãàäààäààñ çýýë àâàõ çàìààð ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ áà 
ýäãýýð ñàíõ¿¿æèëòèéí àðãà õýðýãñë¿¿ä íü õÿçãààðòàé ãýäãèéã äóðäàõ íü ç¿éòýé. 
Èéìä òºñâèéí ðåôîðì õèéãäýýã¿é ¿åä çàñãèéí ãàçðûí àëäàãäëûã áýëýí ìºíãº 
õýâëýõ çàìààð ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý. Áýëýí ìºíãº õýâëýõ íü òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìòýé 
çºð÷èëäºõ òóë íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóä íü òîãòìîë õàíøèéí äýãëýì íóðíà ãýæ 
òààìàãëàäàã.

Íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðûí ¿íäñýí á¿òýö íü (i) õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàðûí ïàðèòåò, 
(ii) çàñãèéí ãàçðûí òºñâèéí õÿçãààðëàëò, (iii) òºñâèéí àëäàãäëûí ¿ðãýëæëýõ 
õóãàöàà, (iv) ìºíãºíèé ýðýëòèéí ôóíêö, (v) òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìýýñ 
òàòãàëçàõ òºâ áàíêíû ä¿ðýì, (vi) õÿìðàëûí äàðààõ ìºíãºíèé áîäëîãûí òàëààðõ 
òààìàãëàëóóä þì. Õàìãèéí ýíãèéí íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóä íü äîòîîäûí 
âàëþòààð èëýðõèéëñýí ¿íý íü Pt, ãàäààä âàëþòààð èëýðõèéëñýí ¿íý íü 1 áàéäàã 
íýã á¿òýýãäýõ¿¿íòýé áàéíà. Íýðëýñýí õàíøèéã St-ýýð òýìäýãëýå. Õóäàëäàí àâàõ 
÷àäâàðûí ïàðèòåò áèåëäýã ãýæ ¿çýõ òóë Pt = St áàéíà. Õÿëáàð÷ëàõ ¿¿äíýýñ çàñãèéí 
ãàçàð òîãòìîë δ õýìæýýíèé òºñâèéí àëäàãäàëòàé ãýæ òààìàãëàíà. Òºñâèéí 
àëäàãäëûã ãàäààä âàëþòûí íººö (ft)-ººð ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ áà íººöèéí ººð÷ëºëòèéí 
õóóëü ḟt = rf1 - δ + Ṁt / St áàéíà. Ýíä r íü áîäèò õ¿¿, õàðèí Mt íü ñóóðü ìºíãèéã 
èëýðõèéëíý. Ãàäààä âàëþòûí íººö òàñðàëòòàé ººð÷ëºãäºõ òîõèîëäîëä ∆ft = ∆(Mt 
/ St) áàéíà. Ìºí δ > rf0 ¿åä ãàäààä àêòèâûí õ¿¿ãèéí îðëîãî íü òºñâèéí àëäàãäëûã 
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõýä õ¿ðýëöýõã¿é.

Íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóäûí ¿íäñýí øèíæ ÷àíàðûã õàðóóëàõûí òóëä 
äàðààõ 3 õÿëáàð÷èëñàí òààìàãëàëûã äýâø¿¿ëüå. Íýãä¿ãýýðò, ìºíãºíèé ýðýëò 
íü Cagan (1956)-ûí áóþó Mt = θPt exp [–η(r + πt)] ãýñýí õýëáýðòýé áà ýíä 
θ > 0, πt = Ṗt / Pt íü èíôëÿöèéí òºâøèí áàéíà. Õî¸ðäóãààðò, ãàäààä âàëþòûí 
íººö øàâõàãäñàí òîõèîëäîëä òºâ áàíê òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìýýñ òàòãàëçäàã. 
Ãóðàâäóãààðò, ãàäààä âàëþòûí íººö øàâõàãäàõàä òºâ áàíêíààñ òºâ áàíêíààñ 
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 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                            Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, хямралаас зайлсхийх боломж [2015/06] 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Иймд Монгол Улсын төлбөрийн тэнцэл хүндэрч, нөөцийн хэмжээ буурах, ханш сулрахад нөлөөлсөн 
байж болзошгүй хүчин зүйлсийг дараагийн бүлэгт авч үзэх болно. 

3. Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлс 

 Онолын хандлагууд 3.1.

Дэлхийн 2-р дайнаас хойш ялангуяа, 1990-ээд онд бий болсон Европ, Мексик, Азийн улс орнуудын 
төлбөрийн тэнцлийн хямралаас (Kaminsky ба Reinhart, 1999-ийг харна уу) шалтгаалан тогтмол болон 
хүчтэй удирдлагатай хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улсуудын төлбөрийн тэнцлийн хямралын шалтгаан, 
үр дагаврыг эрчимтэй судлах болжээ. Энэхүү талбарт хийгдсэн судалгааны ажлуудыг ерөнхийд нь 3 үе 
болгож ангилдаг. 

Нэгдүгээр үеийн хандлага нь тогтмол ханшийн дэглэмийн уналт буюу төлбөрийн тэнцлийн 
хямрал нь тогтворгүй төсвийн бодлогоос шалтгаалдаг хэмээн загварчилдаг ба Krugman (1979), Flood ба 
Garber (1984) нар сонгодог загварыг нь хөгжүүлсэн байдаг. Эдгээр загвар нь Henderson ба Salant (1978) 
нарын засгийн газрын хяналттай алтны үнэ дэх спекулятив дайралт (speculative attack)-ыг судлах 
зорилгоор хөгжүүлсэн загварт үндэслэсэн. Алтны үнэд ашигласан уг загварыг засгийн газар, төв 
банкнаас нь удирддаг ханшийн хувьд ашиглах боломжтой гэж Krugman (1979) үзсэн байна. Үүний 
дараагаар Flood ба Garber (1984) нар Кругманы загварыг хялбарчлан мөн загварыг стохастик хэлбэртэй 
болгох замаар энгийн шугаман загварыг боловсруулав (Obstfeld, 1986; Calvo, 1987; Drazen ба Helpman, 
1987; Wijnbergen, 1991 зэрэг ажлуудыг харна уу). Түүнчлэн Blanco ба Garber (1986) нар нэгдүгээр 
үеийн загварын анхны бүтцийн тестийг хөгжүүлсэн юм. Flood ба Marion (1999) нар тус хандлагыг 
нарийвчлан тайлбарласан ба Agenor, Bhandari, Flood нар (1992) нэгдүгээр үеийн хандлагын хувьд 
түүвэр судалгааг гүйцэтгэсэн байна (Burnside, Eichenbaum, & Rebelo, 2007). 

Нэгдүгээр үеийн хандлагыг хөгжиж буй улсуудын төлбөрийн тэнцлийн хямрал, тухайлбал, Мексик 
(1973-1982) болон Аргентины (1978-1981) хямралыг тайлбарлах зорилгоор хөгжүүлсэн бөгөөд эдгээр 
хямрал нь дотоодын тэлэх бодлогоос үүдэлтэй гэж үздэг. Энэ төрлийн загварууд нь тогтмол ханшийн 
дэглэмтэй улсад хэтэрхий их тэлэх бодлого баримтлах нь хэрхэн хямралд хүргэдэг тухай харуулдаг 
(Flood & Marion, 1999). 
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Иймд Монгол Улсын төлбөрийн тэнцэл хүндэрч, нөөцийн хэмжээ буурах, ханш 
сулрахад нөлөөлсөн байж болзошгүй хүчин зүйлсийг дараагийн бүлэгт авч үзэх 
болно.

3. Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлс
3.1 Онолын ханäлагууä

Дэлхийн 2-р дайнаас хойш ялангуяа, 1990-ээд онд бий болсон Европ, Мексик, 
Азийн улс орнуудын төлбөрийн тэнцлийн хямралаас (Kaminsky ба Reinhart, 1999-
ийг харна уу) шалтгаалан тогтмол болон хүчтэй удирдлагатай хөвөгч ханшийн 
дэглэмтэй улсуудын төлбөрийн тэнцлийн хямралын шалтгаан, үр дагаврыг 
эрчимтэй судлах болжээ. Энэхүү талбарт хийгдсэн судалгааны ажлуудыг 
ерөнхийд нь 3 үе болгож ангилдаг.

Нэгдүгээр үеийн хандлага нь тогтмол ханшийн дэглэмийн уналт буюу 
төлбөрийн тэнцлийн хямрал нь тогтворгүй төсвийн бодлогоос шалтгаалдаг 
хэмээн загварчилдаг ба Krugman (1979), Flood ба Garber (1984) нар сонгодог 
загварыг нь хөгжүүлсэн байдаг. Эдгээр загвар нь Henderson ба Salant (1978) 
нарын засгийн газрын хяналттай алтны үнэ дэх спекулятив дайралт (speculative 
attack)-ыг судлах зорилгоор хөгжүүлсэн загварт үндэслэсэн. Алтны үнэд 
ашигласан уг загварыг засгийн газар, төв банкнаас нь удирддаг ханшийн хувьд 
ашиглах боломжтой гэж Krugman (1979) үзсэн байна. Үүний дараагаар Flood 
ба Garber (1984) нар Кругманы загварыг хялбарчлан мөн загварыг стохастик 
хэлбэртэй болгох замаар энгийн шугаман загварыг боловсруулав (Obstfeld, 1986; 
Calvo, 1987; Drazen ба Helpman, 1987; Wijnbergen, 1991 зэрэг ажлуудыг харна 
уу). Түүнчлэн Blanco ба Garber (1986) нар нэгдүгээр үеийн загварын анхны 
бүтцийн тестийг хөгжүүлсэн юм. Flood ба Marion (1999) нар тус хандлагыг 
нарийвчлан тайлбарласан ба Agenor, Bhandari, Flood нар (1992) нэгдүгээр үеийн 
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õàíäëàãûí õóâüä ò¿¿âýð ñóäàëãààã ã¿éöýòãýñýí áàéíà (Burnside, Eichenbaum, & 
Rebelo, 2007).

Íýãä¿ãýýð ¿åèéí õàíäëàãûã õºãæèæ áóé óëñóóäûí òºëáºðèéí òýíöëèéí õÿìðàë, 
òóõàéëáàë, Ìåêñèê (1973-1982) áîëîí Àðãåíòèíû (1978-1981) õÿìðàëûã 
òàéëáàðëàõ çîðèëãîîð õºãæ¿¿ëñýí áºãººä ýäãýýð õÿìðàë íü äîòîîäûí òýëýõ 
áîäëîãîîñ ¿¿äýëòýé ãýæ ¿çäýã. Ýíý òºðëèéí çàãâàðóóä íü òîãòìîë õàíøèéí 
äýãëýìòýé óëñàä õýòýðõèé èõ òýëýõ áîäëîãî áàðèìòëàõ íü õýðõýí õÿìðàëä 
õ¿ðãýäýã òóõàé õàðóóëäàã (Flood & Marion, 1999).

Òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìä òºâ áàíê õàíøèéã òîãòìîë áàéëãàõûí òóëä ìºíãºíèé 
íèéë¿¿ëýëòèéã çîõèöóóëàõ ¸ñòîé áîëîõ áà ýíý íü òºâ áàíêíû ìºíãº õýâëýõ ýðõ 
ìýäëèéã õÿçãààðëàäàã. Íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóäûí îíöëîã íü çàñãèéí ãàçàð 
òîãòìîë àëäàãäàëòàé àæèëëàäàã ãýæ ¿çäýãò îðøèíî. Òóñ àëäàãäëûã òºâ áàíê 
ãàäààä âàëþòûí íººöººð ýñâýë ãàäààäààñ çýýë àâàõ çàìààð ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ áà 
ýäãýýð ñàíõ¿¿æèëòèéí àðãà õýðýãñë¿¿ä íü õÿçãààðòàé ãýäãèéã äóðäàõ íü ç¿éòýé. 
Èéìä òºñâèéí ðåôîðì õèéãäýýã¿é ¿åä çàñãèéí ãàçðûí àëäàãäëûã áýëýí ìºíãº 
õýâëýõ çàìààð ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý. Áýëýí ìºíãº õýâëýõ íü òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìòýé 
çºð÷èëäºõ òóë íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóä íü òîãòìîë õàíøèéí äýãëýì íóðíà ãýæ 
òààìàãëàäàã.

Íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðûí ¿íäñýí á¿òýö íü (i) õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàðûí ïàðèòåò, 
(ii) çàñãèéí ãàçðûí òºñâèéí õÿçãààðëàëò, (iii) òºñâèéí àëäàãäëûí ¿ðãýëæëýõ 
õóãàöàà, (iv) ìºíãºíèé ýðýëòèéí ôóíêö, (v) òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìýýñ 
òàòãàëçàõ òºâ áàíêíû ä¿ðýì, (vi) õÿìðàëûí äàðààõ ìºíãºíèé áîäëîãûí òàëààðõ 
òààìàãëàëóóä þì. Õàìãèéí ýíãèéí íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóä íü äîòîîäûí 
âàëþòààð èëýðõèéëñýí ¿íý íü Pt, ãàäààä âàëþòààð èëýðõèéëñýí ¿íý íü 1 áàéäàã 
íýã á¿òýýãäýõ¿¿íòýé áàéíà. Íýðëýñýí õàíøèéã St-ýýð òýìäýãëýå. Õóäàëäàí àâàõ 
÷àäâàðûí ïàðèòåò áèåëäýã ãýæ ¿çýõ òóë Pt = St áàéíà. Õÿëáàð÷ëàõ ¿¿äíýýñ çàñãèéí 
ãàçàð òîãòìîë δ õýìæýýíèé òºñâèéí àëäàãäàëòàé ãýæ òààìàãëàíà. Òºñâèéí 
àëäàãäëûã ãàäààä âàëþòûí íººö (ft)-ººð ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ áà íººöèéí ººð÷ëºëòèéí 
õóóëü ḟt = rf1 - δ + Ṁt / St áàéíà. Ýíä r íü áîäèò õ¿¿, õàðèí Mt íü ñóóðü ìºíãèéã 
èëýðõèéëíý. Ãàäààä âàëþòûí íººö òàñðàëòòàé ººð÷ëºãäºõ òîõèîëäîëä ∆ft = ∆(Mt 
/ St) áàéíà. Ìºí δ > rf0 ¿åä ãàäààä àêòèâûí õ¿¿ãèéí îðëîãî íü òºñâèéí àëäàãäëûã 
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõýä õ¿ðýëöýõã¿é.

Íýãä¿ãýýð ¿åèéí çàãâàðóóäûí ¿íäñýí øèíæ ÷àíàðûã õàðóóëàõûí òóëä 
äàðààõ 3 õÿëáàð÷èëñàí òààìàãëàëûã äýâø¿¿ëüå. Íýãä¿ãýýðò, ìºíãºíèé ýðýëò 
íü Cagan (1956)-ûí áóþó Mt = θPt exp [–η(r + πt)] ãýñýí õýëáýðòýé áà ýíä 
θ > 0, πt = Ṗt / Pt íü èíôëÿöèéí òºâøèí áàéíà. Õî¸ðäóãààðò, ãàäààä âàëþòûí 
íººö øàâõàãäñàí òîõèîëäîëä òºâ áàíê òîãòìîë õàíøèéí äýãëýìýýñ òàòãàëçäàã. 
Ãóðàâäóãààðò, ãàäààä âàëþòûí íººö øàâõàãäàõàä òºâ áàíêíààñ òºâ áàíêíààñ 
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Азийн ханшийн хямралын үндсэн шинж тэмдгүүдийг тусгасан гэж үздэг.

Азийн ханшийн хямралын энэхүү тайлбар нь ирээдүйн төсвийн алдагдал 
болон одоогийн валютын ханшийн өөрчлөлтийн хоорондох холбоо хамаарлыг 
онцолдог. Түүнчлэн Corsetti ба Mackowiak (2006), Daniel (2001) болон Dupor 
(2000) нар уг хамаарлыг онцолж, ирээдүйн төсвийн алдагдлын талаарх 
мэдээллээс шалтгаалан үнэ болон ханш огцом өөрчлөгддөг болохыг үнийн 
төвшний тухай сангийн онолд тулгуурлан судалжээ.

Харин 1990-ээд оны Европ болон Мексикийн спекулятив дайралтын шинж 
чанарыг тайлбарлах зорилгоор Eichengreen, Rose ба Wyplosz (1995) хоёрдугаар 
үеийн хандлага гэсэн ойлголтыг анхлан бий болгосон ба хамгийн нөлөө бүхий 
загварыг Obstfeld (1994) дэвшүүлсэн юм. Нэгдүгээр үеийн загваруудад засгийн 
газар тогтмол ханшийн дэглэмээс татгалзах тухай шийдвэр гаргахдаа экзоген 
дүрмийг дагадаг бол хоёрдугаар үеийн загваруудад засгийн газар тодорхой 
зорилгын функцийг хамгийн их байлгадаг (тухайлбал, Obstfeld, 1994 болон 1996-
ийг харна уу). Энэхүү максимизацийн бодлого нь засгийн газар тогтмол ханшийн 
дэглэмээс татгалзах тухай шийдвэр гаргалтыг тодорхойлно. Эдийн засгийн 
агентуудын	шокоос	үүдэлтэй	(self-fulfilling	or	panic-based)	хүлээлтээс	шалтгаалан	
спекулятив дайралт бий болох боломжтой гэж үздэг тул хоёрдугаар үеийн 
загваруудад олон тэнцвэр тогтдог. Obstfeld (1994; 1996)-ийн загваруудад төв банк 
инфляци, үйлдвэрлэлийн зөрүүнээс хамаарсан квадратлаг хэлбэрийн алдагдлын 
функцийг хамгийн бага байлгадаг. Гарцын төвшин нь хүлээлтээр өргөтгөсөн 
Филиппсийн муруйгаар тодорхойлогдох ба засгийн газар ханшийг тогтмол 
барих эсэх талаар шийдвэр гаргадаг. Агентууд ханш суларч, инфляци нэмэгдэх 
хүлээлттэй гэж үзнэ. Засгийн газраас ханшийг сулруулахгүй тохиолдолд инфляци 
нам дор төвшинд байх ба үүний үр дүнд үйлдвэрлэл потенциал төвшнээсээ 
доогуур байна. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгаа хөргөх гэсэн өндөр зардалтайгаар 
ханшаа хамгаалдаг гэсэн үг. Хэрэв ханшаа сулруулсны зардал нь харьцангуй бага 
байвал засгийн газар агентуудын хүлээлтийг оновчтой болгож, удирдана. Харин 
эсрэгээрээ, агентууд ханш тогтмол байна гэсэн хүлээлттэй байвал засгийн газраас 
агентуудын хүлээлтийг бататгах нь оновчтой байх боломжтой. Иймд, засгийн 
газрын үйл хөдлөл болон агентуудын хүлээлтийн зардал, үр ашгаас хамаарч 
олон тэнцвэр тогтох боломжтой байна. Хоёрдугаар үеийн загваруудын талаар 
дэлгэрэнгүй түүвэр судалгааг Jeanne (2000)-ээс харна уу.

Morris ба Shin (1998) нь шокоос үүдэлтэй спекулятив дайралт бүхий загваруудад 
чухал шүүмжлэлийг дэвшүүлсэн байдаг. Тэд хоёрдугаар үеийн стандарт 
загваруудад эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс нь нийтлэг мэдээлэл гэж 
таамагладаг болохыг онцолж, эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн талаарх 
агентуудын сигналд бага зэргийн шуугиан (noise) оруулснаар цор ганц тэнцвэр 
тогтоно гэдгийг харуулжээ.
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μ	 гэсэн	 тогтмол	 хурдтайгаар	 бэлэн	 мөнгө	 хэвэлж	 төсвийн	 алдагдлыг	
санхүүжүүлдэг. Эдгээр таамаглал нь хямралын дараах бодит мөнгөний баланс 
(mt = Mt /Pt)-ыг тогтмол бөгөөд  = θ exp [–η(r	 +	 μ)]-тай	 тэнцүү	 болохыг	
илэрхийлнэ.	 Хямралын	 дараах	 засгийн	 газрын	 төсвийн	 хязгаарлалт	 δ	 =	 μ	  
болж	 буурах	 ба	 уг	 тэгшитгэлээс	 μ	 тодорхойлогдоно.	 Гадаад	 валютын	 нөөц	
шавхагдаж, засгийн газар тогтмол ханшийн дэглэмээс татгалзах үеийг t* гэе. 
Улмаар худалдан авах чадварын паритет ёсоор St* = Pt* =  /   байх ба энд 

 нь t* үеэс хойшхи суурь мөнгө болно. Тогтмол ханшийн дэглэмээс татгалзаж 
цэвэр хөвөгч ханшийн дэглэмд шилжсэн тул t* үед валютын ханш хугацаанаас 
хамаарсан тасралтгүй функц байх ба St* = S, харин  = S байна.

Хямралаас өмнөх бодит мөнгөний баланс m = θ exp (–ηr) хэлбэрээр өгөгдөнө. 
Тиймээс t* үед бодит мөнгөний эрэлт m-ээс  хүртэл огцом буурах ба энэ 
нь t* үед гадаад валютын нөөц тэг рүү тасралттайгаар ft* =  – m буурч буйг 
илэрхийлнэ. Иймд уг талбарт хийгдсэн судалгааны ажлууд t*-г спекулятив 
дайралтын үе гэж нэрлэдэг. Хямралын өмнөх гадаад валютын нөөц ft = rft – δ	
хурдаар буурдаг. Төсвийн хязгаарлалтаас t* = In[δ	 –	 r(m – )]/(δ – rf0)/r гэж 
тодорхойлогдоно.

Уг төрлийн нэгдүгээр үеийн загваруудын дутагдалтай тал нь спекулятив дайралт 
бий болох хугацаа нь детерминистек бөгөөд спекулятив дайралт бий болсон үед 
валютын ханш сулардаггүйд оршино. Эдгээр сул талыг Flood ба Garber (1984)-т 
харуулсанчлан загварт шок оруулах байдлаар засах боломжтой.

Нэгдүгээр үеийн анхдагч загваруудад одоо үеийн төсвийн алдагдал, өрийн 
төвшний өсөлт, нөөцийн бууралт нь тогтмол ханшийн дэглэмээс татгалзах 
урьдач нөхцөл болдог гэж таамагладаг. Гэвч уг таамаглал нь 1997 оны Азийн 
ханшийн хямралтай нийцэхгүй байсан тул судлаачид энэхүү хямралыг 
төсвийн талаас тайлбарлахыг няцаасан. Гэхдээ Corsetti, Pesenti ба Roubini 
(1999), Burnside, Eichenbaum ба Rebelo (2001a) болон Lahiri ба Vegh (2003) нар 
ирээдүйн төсвийн алдагдлын талаар сөрөг мэдээллүүд нь төлбөрийн тэнцлийн 
хямралыг өдөөх боломжтой болохыг харуулсан. Энэ төрлийн загваруудад 
тогтвортой төсвийн алдагдал, өрийн төвшний өсөлт, нөөцийн бууралт зэрэг нь 
ханшийн хямралын урьдач нөхцөл болохгүй. Харин банкны салбар уналтад орж 
байгаа боловч засгийн газраас дэмжлэг банкны салбарт дэмжлэг үзүүлэх тухай 
мэдээллийг эдийн засгийн агентууд хүлээж авдаг гэж үздэг. Засгийн газраас 
ирээдүйд бэлэн мөнгө хэвлэх замаар банкны салбарын ядаж тодорхой хэсгийг 
санхүүжүүлэхээр төлөвлөдөг. Burnside, Eichenbaum ба Rebelo (2001a) нар 
ханшийн хямрал засгийн газрыг бэлэн мөнгө хэвлэхээс өмнө тохиолддог болохыг 
харуулсан. Тиймээс тэдний загварт ханшийн хямрал нь төсвийн алдагдал, 
мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт зэрэг макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтийг 
дагаж өөрчлөгдөхгүй. Burnside, Eichenbaum ба Rebelo нар өөрсдийн загварыг 
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Азийн ханшийн хямралын энэхүү тайлбар нь ирээдүйн төсвийн алдагдал 
болон одоогийн валютын ханшийн өөрчлөлтийн хоорондох холбоо хамаарлыг 
онцолдог. Түүнчлэн Corsetti ба Mackowiak (2006), Daniel (2001) болон Dupor 
(2000) нар уг хамаарлыг онцолж, ирээдүйн төсвийн алдагдлын талаарх 
мэдээллээс шалтгаалан үнэ болон ханш огцом өөрчлөгддөг болохыг үнийн 
төвшний тухай сангийн онолд тулгуурлан судалжээ.

Харин 1990-ээд оны Европ болон Мексикийн спекулятив дайралтын шинж 
чанарыг тайлбарлах зорилгоор Eichengreen, Rose ба Wyplosz (1995) хоёрдугаар 
үеийн хандлага гэсэн ойлголтыг анхлан бий болгосон ба хамгийн нөлөө бүхий 
загварыг Obstfeld (1994) дэвшүүлсэн юм. Нэгдүгээр үеийн загваруудад засгийн 
газар тогтмол ханшийн дэглэмээс татгалзах тухай шийдвэр гаргахдаа экзоген 
дүрмийг дагадаг бол хоёрдугаар үеийн загваруудад засгийн газар тодорхой 
зорилгын функцийг хамгийн их байлгадаг (тухайлбал, Obstfeld, 1994 болон 1996-
ийг харна уу). Энэхүү максимизацийн бодлого нь засгийн газар тогтмол ханшийн 
дэглэмээс татгалзах тухай шийдвэр гаргалтыг тодорхойлно. Эдийн засгийн 
агентуудын	шокоос	үүдэлтэй	(self-fulfilling	or	panic-based)	хүлээлтээс	шалтгаалан	
спекулятив дайралт бий болох боломжтой гэж үздэг тул хоёрдугаар үеийн 
загваруудад олон тэнцвэр тогтдог. Obstfeld (1994; 1996)-ийн загваруудад төв банк 
инфляци, үйлдвэрлэлийн зөрүүнээс хамаарсан квадратлаг хэлбэрийн алдагдлын 
функцийг хамгийн бага байлгадаг. Гарцын төвшин нь хүлээлтээр өргөтгөсөн 
Филиппсийн муруйгаар тодорхойлогдох ба засгийн газар ханшийг тогтмол 
барих эсэх талаар шийдвэр гаргадаг. Агентууд ханш суларч, инфляци нэмэгдэх 
хүлээлттэй гэж үзнэ. Засгийн газраас ханшийг сулруулахгүй тохиолдолд инфляци 
нам дор төвшинд байх ба үүний үр дүнд үйлдвэрлэл потенциал төвшнээсээ 
доогуур байна. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгаа хөргөх гэсэн өндөр зардалтайгаар 
ханшаа хамгаалдаг гэсэн үг. Хэрэв ханшаа сулруулсны зардал нь харьцангуй бага 
байвал засгийн газар агентуудын хүлээлтийг оновчтой болгож, удирдана. Харин 
эсрэгээрээ, агентууд ханш тогтмол байна гэсэн хүлээлттэй байвал засгийн газраас 
агентуудын хүлээлтийг бататгах нь оновчтой байх боломжтой. Иймд, засгийн 
газрын үйл хөдлөл болон агентуудын хүлээлтийн зардал, үр ашгаас хамаарч 
олон тэнцвэр тогтох боломжтой байна. Хоёрдугаар үеийн загваруудын талаар 
дэлгэрэнгүй түүвэр судалгааг Jeanne (2000)-ээс харна уу.

Morris ба Shin (1998) нь шокоос үүдэлтэй спекулятив дайралт бүхий загваруудад 
чухал шүүмжлэлийг дэвшүүлсэн байдаг. Тэд хоёрдугаар үеийн стандарт 
загваруудад эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс нь нийтлэг мэдээлэл гэж 
таамагладаг болохыг онцолж, эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн талаарх 
агентуудын сигналд бага зэргийн шуугиан (noise) оруулснаар цор ганц тэнцвэр 
тогтоно гэдгийг харуулжээ.
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Туршлага

•	 Мексикийн 
ханшийн хямрал 
(1973-1982)

•	 Аргентины 
ханшийн хямрал 
(1978-1981)

•	 Азийн хямрал 
(1997)

•	 Европын хямрал 
(1992-1993)

•	 Мексикийн “tequila” 
хямрал (1994)

•	 Азийн хямрал (1997)

•	 Аргентины хямрал (2002)

Бодлогын 
арга хэмжээ

Бодлогын уялдааг 
хангах

Зах зээлд оролцогчдын 
үйл хөдлөлийг 
зохицуулах, хүлээлтийг 
оновчтой удирдах

Банк, ААН-ийн ханшийн эрсдэл, 
зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадварын 
эрсдэлийг бууруулах

Онолын хувьд мөнгөний тэлэх бодлого нь богино хугацаанд төгрөгийн өгөөжийг 
бууруулах замаар хүлээлтээр дамжин ханшийг сулруулах чиглэлд нөлөөлнө. 
Харин урт хугацаанд мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр үнийн төвшин өсч, 
бодит мөнгөний нийлүүлэлт буурна. Улмаар төгрөгийн өгөөж өсөх ба төгрөгийн 
гадаад валюттай харьцах ханш чангарна. Гэхдээ энэхүү ханшийн чангаралт нь 
богино хугацааны сулралтаас сул байх тул нийт нөлөөгөөрөө мөнгөний тэлэх 
бодлого нь ханшийг сулруулна гэж үздэг (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).

3.2 Эмпирик ñуäалãааíы ажлууä

Төлбөрийн тэнцлийн хямралын шалтгааныг тайлбарласан судалгааны ажлуудыг 
нэгдүгээр үеийн хандлага буюу макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд эрс 
муудсанаас эдийн засагт хямрал бий болдог гэж тайлбарладаг бол хоёрдугаар 
үеийн хандлагаар хямрал нь суурь хүчин зүйлсээс илүүтэй шокоор өдөөгдөн бий 
болдог тухай өмнөх хэсэгт танилцуулсан.

Нэгдүгээр үеийн хандлага буюу хямрал болон эдийн засгийн суурь 
үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг судалсан ажлуудаас хамгийн чухалд тооцогддог 
ажил нь 1988 онд АНУ-ын тоон мэдээлэлд үндэслэн хийгдсэн ажил юм 
(Gorton, 1988). Тус ажилд эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд, төлбөрийн тэнцэл 
болон банкны хямрал хоорондоо хамааралтай болохыг тогтоосон. Ингэхдээ 
банкинд хадгаламж эзэмшигчдийн зан төлөвийг судалж, тэдний үйл хөдлөлийг 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулах замаар чухал ач холбогдол бүхий 
таамаглалуудыг дэвшүүлэн түүнийгээ эмпирик судалгаагаар шалгаж үзсэн. Тус 
судалгаанд төлөөлөгч агентуудын үйл хөдлөлийг загварчилсан бөгөөд хадгаламж 
эзэмшигчид нь мөнгөө бэлнээр барих эсвэл банкинд хадгалах гэсэн сонголттой 
тулгардаг. Бэлэн мөнгө нь төлбөр тооцоо гүйцэтгэх болон хөрвөх чадвар сайтай, 
харин хадгаламжаас хүүгийн орлого хүртэнэ. Түүнчлэн банкны хадгаламжаасаа 
мөнгө авахад зардалтай гэж үзсэн. Эдгээрийг төлөөлөгч хэрэглэгчийн хувьд 
дараах бодлого болгон загвараа тавьсан.
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Төлбөрийн тэнцлийн хямрал нь санхүүгийн хямралтай давхцах тохиолдол 
цөөнгүй байдаг (Diaz-Alejandro, 1985; Kaminsky ба Reinhart, 1999) ба үүнээс 
шалтгаалан төлбөрийн тэнцлийн хямралд санхүүгийн салбарын үзүүлэх нөлөөг 
судалж эхлэх болов. Төлбөрийн тэнцлийн хямралын энэ төрлийн загваруудыг 
гуравдугаар үеийн хандлага гэж нэрлэдэг бөгөөд эдгээр загваруудад, 
тухайлбал, Krugman (1999), Aghion ба бусад (2001), Chang ба Velasco (1999) 
нарын загварт ханшийн сулралтаас шалтгаалсан балансын өөрчлөлтийг онцолдог 
байна. Тус хандлагын үндсэн санаа нь хөгжиж буй улс орнуудын арилжааны 
банк, аж ахуйн нэгжүүд (ААН) гадаад валютаар эх үүсвэр татаж, дотоодын 
валютаар зээл олгодог тул ханшийн эрсдэл бий болдог гэж үздэгт оршино. 
Банк, ААН-ийн орлого худалдаалагддаггүй барааны салбарын үйлдвэрлэлээс 
өндөр хамааралтай байх ба ханш суларснаар тус салбарын бүтээгдэхүүний үнэ 
унадаг тул банк, ААН зээлийн эрсдэлтэй тулгардаг. Түүнчлэн банк, ААН богино 
хугацааны эх үүсвэрээр урт хугацааны санхүүжилт олгосон тохиолдолд хөрвөх 
чадварын эрсдэлд орно. Eichengreen ба Hausmann (1999) нар ханшийн эрсдэл 
нь хөгжиж буй эдийн засагт байдаг зайлшгүй шинж тэмдэг гэж үзсэн. Үүний 
эсрэг McKinnon ба Pill (1996) болон Burnside, Eichenbaum ба Rebelo (2001b) 
нар засгийн газрын баталгаатай тохиолдолд банк, ААН тодорхой хэмжээний 
ханшийн эрсдэл хүлээх нь оновчтой гэсэн санааг дэвшүүлэв.

Өөр төрлийн гуравдугаар үеийн загваруудад балансын эрсдэл нь ханшийн болон 
банкны хямралыг бий болгох ялгаатай механизмуудыг судалсан байдаг. Burnside, 
Eichenbaum ба Rebelo (2004) нар засгийн газрын баталгаа нь шокоос үүдэлтэй 
спекулятив дайралтыг бий болгох боломжтой, харин Chang ба Velasco (2001) нар 
хөрвөх чадварын эрсдэл нь банкыг хямралд хүргэдэг гэж үзжээ.

Хүснэгт 2. Төлбөрийн тэнцлийн хямралын хандлагууд

Нэгдүгээр үе Хоёрдугаар үе Гуравдугаар үе

Үндэслэгч
Krugman (1979)
Flood ба Garber 
(1984)

Eichengreen, Rose ба 
Wyplosz (1995)
Obstfeld (1994; 1996)

Krugman (1999)
Aghion, Bacchetta ба Banerjee (2001)
Chang ба Velasco (1999)

Хямралын 
шалтгаан

Тогтвортой төсвийн 
алдагдал, тогтмол 
ханшийн дэглэмтэй 
нийцтэй бус төсөв, 
мөнгөний бодлого

Зах зээл дэх мэдээлэл, 
бусад оролцогчдын үйл 
хөдлөлд үзүүлэх хариу 
үйлдэл, хүлээлт

Спекулятив дайралтаас шалтгаалан 
бий болсон ханшийн сулралт нь 
гадаад өрийн дотоодын валютаар 
илэрхийлсэн дүнг нэмэгдүүлэх 
замаар банк, ААН-ийн балансыг 
муутгах ба цаашлаад энэ нь хөрөнгө 
оруулалтыг бууруулж, ханшийг 
улам сулруулах замаар бодит эдийн 
засагт сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
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Туршлага

•	 Мексикийн 
ханшийн хямрал 
(1973-1982)

•	 Аргентины 
ханшийн хямрал 
(1978-1981)

•	 Азийн хямрал 
(1997)

•	 Европын хямрал 
(1992-1993)

•	 Мексикийн “tequila” 
хямрал (1994)

•	 Азийн хямрал (1997)

•	 Аргентины хямрал (2002)

Бодлогын 
арга хэмжээ

Бодлогын уялдааг 
хангах

Зах зээлд оролцогчдын 
үйл хөдлөлийг 
зохицуулах, хүлээлтийг 
оновчтой удирдах

Банк, ААН-ийн ханшийн эрсдэл, 
зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадварын 
эрсдэлийг бууруулах

Онолын хувьд мөнгөний тэлэх бодлого нь богино хугацаанд төгрөгийн өгөөжийг 
бууруулах замаар хүлээлтээр дамжин ханшийг сулруулах чиглэлд нөлөөлнө. 
Харин урт хугацаанд мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр үнийн төвшин өсч, 
бодит мөнгөний нийлүүлэлт буурна. Улмаар төгрөгийн өгөөж өсөх ба төгрөгийн 
гадаад валюттай харьцах ханш чангарна. Гэхдээ энэхүү ханшийн чангаралт нь 
богино хугацааны сулралтаас сул байх тул нийт нөлөөгөөрөө мөнгөний тэлэх 
бодлого нь ханшийг сулруулна гэж үздэг (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).

3.2 Эмпирик ñуäалãааíы ажлууä

Төлбөрийн тэнцлийн хямралын шалтгааныг тайлбарласан судалгааны ажлуудыг 
нэгдүгээр үеийн хандлага буюу макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд эрс 
муудсанаас эдийн засагт хямрал бий болдог гэж тайлбарладаг бол хоёрдугаар 
үеийн хандлагаар хямрал нь суурь хүчин зүйлсээс илүүтэй шокоор өдөөгдөн бий 
болдог тухай өмнөх хэсэгт танилцуулсан.

Нэгдүгээр үеийн хандлага буюу хямрал болон эдийн засгийн суурь 
үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг судалсан ажлуудаас хамгийн чухалд тооцогддог 
ажил нь 1988 онд АНУ-ын тоон мэдээлэлд үндэслэн хийгдсэн ажил юм 
(Gorton, 1988). Тус ажилд эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд, төлбөрийн тэнцэл 
болон банкны хямрал хоорондоо хамааралтай болохыг тогтоосон. Ингэхдээ 
банкинд хадгаламж эзэмшигчдийн зан төлөвийг судалж, тэдний үйл хөдлөлийг 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулах замаар чухал ач холбогдол бүхий 
таамаглалуудыг дэвшүүлэн түүнийгээ эмпирик судалгаагаар шалгаж үзсэн. Тус 
судалгаанд төлөөлөгч агентуудын үйл хөдлөлийг загварчилсан бөгөөд хадгаламж 
эзэмшигчид нь мөнгөө бэлнээр барих эсвэл банкинд хадгалах гэсэн сонголттой 
тулгардаг. Бэлэн мөнгө нь төлбөр тооцоо гүйцэтгэх болон хөрвөх чадвар сайтай, 
харин хадгаламжаас хүүгийн орлого хүртэнэ. Түүнчлэн банкны хадгаламжаасаа 
мөнгө авахад зардалтай гэж үзсэн. Эдгээрийг төлөөлөгч хэрэглэгчийн хувьд 
дараах бодлого болгон загвараа тавьсан.
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Deprecia-
tion

Валютын 
ханшийн 
өөрчлөлтийн хувь

Cash/
Bank

Банкны хөрвөх 
чадвартай нөөц ба 
банкны активын 
харьцаа

Real 
Interest

Нэрлэсэн 
хадгаламжийн 
хүү болон 
инфляцийн зөрүү

Credit 
growth

Дотоодын валютын 
бодит зээлийн 
өсөлт

Inflation
ДНБ-ий 
дифляторын 
өөрчлөлтийн хувь

Surplus/
GDP

ЗГ-ын төсвийн 
орлого ба ДНБ-
ий харьцаа

Эх ñурвалж: Demirguc-Kunt and Detragiache (1998)

Eichengreen, Rose ба Wyplosz (1995) нар ЭЗХАБ-ын гишүүн орнуудын 1959-
1993 оны улирлын тоон мэдээлэлд олон хувьсагч бүхий ложит загвар ашиглан 
улс төрийн тогтворгүй байдлаас үүдэлтэй валютын ханшийн сулралт, мөнгөний 
хурдацтай өсөлт, инфляци, төсөв ба урсгал дансны алдагдал зэрэг нь төлбөрийн 
тэнцлийн хямрал бий болох магадлалыг нэмэгдүүлдгийг тогтоосон.

Kaminsky ба Reinhart (1999) нар “Хос хямрал” хэмээх ойлголтыг тодорхойлсон. 
Энд банкны салбарын хямрал ба төлбөрийн тэнцлийн хямрал нь хоорондоо 
хамааралтай болохыг 20 улсын 1970-1995 оны хооронд болсон 192 удаагийн 
хямралын тохиолдолд2 үндэслэн тогтоосон. Ихэнх тохиолдолд банкны хямрал нь 
тухайн улсын валютын ханшийг сулруулж улмаар төлбөрийн тэнцлийн хямралд 
хүргэж байсан ба энэ нь банкны салбараа улам хүндрүүлэх шалтгаан болж буйг 
тогтоосон. Дээрх хямралыг бий болгож буй хүчин зүйлсээр хэвийн төвшнээс 
бага эдийн засгийн өсөлт, хувьцааны үнийн бууралт, гадаад худалдааны 
нөхцөл муудах, хэт үнэлэгдсэн валютын ханш, зээлийн өртөг нэмэгдэх зэргийг 
онцолжээ. Түүнчлэн хос хямралын үед банкны болон төлбөрийн тэнцлийн 
хямрал дангаараа тохиолдсоноос илүү хохирол эдийн засагт учруулж байсан 
бөгөөд хямрал болохын өмнө улс орнуудад заавал байлгах нөөцийн хэмжээг 
бууруулах, зээл олголтоо нэмэгдүүлэх явдал түгээмэл ажиглагдаж байжээ. 
Бусад судалгааны ажлуудаас энэхүү ажил нь аргачлалын хувьд дохиоллын буюу 
параметрт бус магадлалын аргыг ашигласнаараа онцлогтой.

Morris ба Shin (1998) нар валютын захад спекулятив дайралт хийдэг оролцогчдын 
үйл хөдлөлийг загварчилсан. Уг загварт засгийн газраас валютын ханшийг 
тогтмол барьдаг бөгөөд ханшийн төвшин нь хэт чанга үнэлэгдсэн бөгөөд 
валютын захад оролцогчид нь үндэсний валютаа засгийн газарт худалдах замаар 
дайралт хийдэг гэж загвартаа тодорхойлжээ. Ингэхдээ валютын захад дайралт 
2 Судалгаанд сарын тоон өгөгдөл ашигласан ба нэг улсад нэг сард хямралын дохио өгсөн бол түүнийг 

хямралын 1 тохиолдол гэж үзсэн.
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 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                            Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, хямралаас зайлсхийх боломж [2015/06] 

хугацааны сулралтаас сул байх тул нийт нөлөөгөөрөө мөнгөний тэлэх бодлого нь ханшийг сулруулна 
гэж үздэг (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012). 

 Эмпирик судалгааны ажлууд 3.2.

Төлбөрийн тэнцлийн хямралын шалтгааныг тайлбарласан судалгааны ажлуудыг нэгдүгээр үеийн 
хандлага буюу макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд эрс муудсанаас эдийн засагт хямрал бий 
болдог гэж тайлбарладаг бол хоѐрдугаар үеийн хандлагаар хямрал нь суурь хүчин зүйлсээс илүүтэй 
шокоор өдөөгдөн бий болдог тухай өмнөх хэсэгт танилцуулсан. 

Нэгдүгээр үеийн хандлага буюу хямрал болон эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг 
судалсан ажлуудаас хамгийн чухалд тооцогддог ажил нь 1988 онд АНУ-ын тоон мэдээлэлд үндэслэн 
хийгдсэн ажил юм (Gorton, 1988). Тус ажилд эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд, төлбөрийн тэнцэл 
болон банкны хямрал хоорондоо хамааралтай болохыг тогтоосон. Ингэхдээ банкинд хадгаламж 
эзэмшигчдийн зан төлөвийг судалж, тэдний үйл хөдлөлийг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулах 
замаар чухал ач холбогдол бүхий таамаглалуудыг дэвшүүлэн түүнийгээ эмпирик судалгаагаар шалгаж 
үзсэн. Тус судалгаанд төлөөлөгч агентуудын үйл хөдлөлийг загварчилсан бөгөөд хадгаламж 
эзэмшигчид нь мөнгөө бэлнээр барих эсвэл банкинд хадгалах гэсэн сонголттой тулгардаг. Бэлэн мөнгө 
нь төлбөр тооцоо гүйцэтгэх болон хөрвөх чадвар сайтай, харин хадгаламжаас хүүгийн орлого хүртэнэ. 
Түүнчлэн банкны хадгаламжаасаа мөнгө авахад зардалтай гэж үзсэн. Эдгээрийг төлөөлөгч 
хэрэглэгчийн хувьд дараах бодлого болгон загвараа тавьсан. 
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Үүнд: 

   – нэг удаа банкруу явах зардал; 
        – (   ) үеийн эцэс дэх банкны хадгаламжийн бодит өгөөж; 
      – банкны хадгаламжийн бодит бууралт; 
      – (   ) үеийн бодит орлого; 
   – хугацаа хоорондын орлуулалтын мэдрэмж; 
    –   үеийн мэдээлэл; 
 ̅   –   үеийн хадгаламж; 
  ̅  –   үеийн бэлэн мөнгө. 

Тус загварт эконометрикийн хувьд моментийн арга, Гранжерийн тестээр хямрал болон эдийн засгийн 
үзүүлэлт хоорондын хамаарлыг тогтоожээ. Судалгааны үр дүнд хямралын нөхцөл байдал санамсаргүй 
үүсдэггүй бөгөөд бизнесийн мөчлөгтэй холбоотой болох нь харагдсан. Тухайлбал, эдийн засгийн 
уналтын үед банкууд аж ахуйн нэгжүүдээс авлагатай байх ба тэдгээр аж ахуйн нэгжүүд дампуурч 
эхлэн тодорхой төвшинд хүрэхэд банкны харилцагчид эрсдэлээ тооцож төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадвар нь буурж буй тухайн банкнаас хадгаламжаа татаж эхэлдэг байна. 

Түүнчлэн Demirguc-Kunt ба Detragiache (1998) нар макро эдийн засгийн сул орчин, тэр дундаа 
эдийн засгийн өсөлт удаашрах, инфляцийн төвшин нэмэгдэх, бодит хүү өсөх зэрэг нь банкны салбар, 
төлбөрийн тэнцлийн хямралыг бий болгодог болохыг хөгжингүй болон хөгжиж буй улсуудын 1980-
1994 оны тоон мэдээлэлд үндэслэн тогтоосон байна. Тус ажилд эконометрикийн ложит загварыг 
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 It - t үеийн мэдээлэл;
 Dt - t үеийн хадгаламж;
 Ct- t үеийн бэлэн мөнгө.
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дампуурч эхлэн тодорхой төвшинд хүрэхэд банкны харилцагчид эрсдэлээ тооцож 
төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар нь буурж буй тухайн банкнаас хадгаламжаа 
татаж эхэлдэг байна.

Түүнчлэн Demirguc-Kunt ба Detragiache (1998) нар макро эдийн засгийн сул 
орчин, тэр дундаа эдийн засгийн өсөлт удаашрах, инфляцийн төвшин нэмэгдэх, 
бодит хүү өсөх зэрэг нь банкны салбар, төлбөрийн тэнцлийн хямралыг бий 
болгодог болохыг хөгжингүй болон хөгжиж буй улсуудын 1980-1994 оны тоон 
мэдээлэлд үндэслэн тогтоосон байна. Тус ажилд эконометрикийн ложит загварыг 
ашигласан бөгөөд хамааран хувьсагч нь хямрал болсон бол 1, болоогүй бол 0 
гэсэн утга авдаг дамми хувьсагч байх ба тайлбарлагч хувьсагчдыг Хүснэгт 3-д 
үзүүлэв.

Хүснэгт 3. Demirguc-Kunt ба Detragiache (1998) нарын тайлбарлагч хувьсагчид

Макро хувьсагчид Санхүүгийн хувьсагчид Институцийн хувьсагчид
Хувьсагч Тайлбар Хувьсагч Тайлбар Хувьсагч Тайлбар

Growth ДНБ-ий өсөлт M2/
Reserves

М2 мөнгө ба гадаад 
валютын нөөцийн 
харьцаа

Deposit 
insurance

Хадгаламжийн 
даатгалтай эсэхийг 
илэрхийлэх дамми

TOT 
change

Гадаад 
худалдааны 
нөхцөлийн 
өөрчлөлт

Private/
GDP

Хувийн хэвшилд 
олгосон дотоодын 
валютын зээл ба 
ДНБ-ий харьцаа

Law&
Order

Хуулийн 
хэрэгжилтийн 
чанарыг 
илэрхийлэх индекс
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Deprecia-
tion

Валютын 
ханшийн 
өөрчлөлтийн хувь

Cash/
Bank

Банкны хөрвөх 
чадвартай нөөц ба 
банкны активын 
харьцаа

Real 
Interest

Нэрлэсэн 
хадгаламжийн 
хүү болон 
инфляцийн зөрүү

Credit 
growth

Дотоодын валютын 
бодит зээлийн 
өсөлт

Inflation
ДНБ-ий 
дифляторын 
өөрчлөлтийн хувь

Surplus/
GDP

ЗГ-ын төсвийн 
орлого ба ДНБ-
ий харьцаа

Эх ñурвалж: Demirguc-Kunt and Detragiache (1998)

Eichengreen, Rose ба Wyplosz (1995) нар ЭЗХАБ-ын гишүүн орнуудын 1959-
1993 оны улирлын тоон мэдээлэлд олон хувьсагч бүхий ложит загвар ашиглан 
улс төрийн тогтворгүй байдлаас үүдэлтэй валютын ханшийн сулралт, мөнгөний 
хурдацтай өсөлт, инфляци, төсөв ба урсгал дансны алдагдал зэрэг нь төлбөрийн 
тэнцлийн хямрал бий болох магадлалыг нэмэгдүүлдгийг тогтоосон.

Kaminsky ба Reinhart (1999) нар “Хос хямрал” хэмээх ойлголтыг тодорхойлсон. 
Энд банкны салбарын хямрал ба төлбөрийн тэнцлийн хямрал нь хоорондоо 
хамааралтай болохыг 20 улсын 1970-1995 оны хооронд болсон 192 удаагийн 
хямралын тохиолдолд2 үндэслэн тогтоосон. Ихэнх тохиолдолд банкны хямрал нь 
тухайн улсын валютын ханшийг сулруулж улмаар төлбөрийн тэнцлийн хямралд 
хүргэж байсан ба энэ нь банкны салбараа улам хүндрүүлэх шалтгаан болж буйг 
тогтоосон. Дээрх хямралыг бий болгож буй хүчин зүйлсээр хэвийн төвшнээс 
бага эдийн засгийн өсөлт, хувьцааны үнийн бууралт, гадаад худалдааны 
нөхцөл муудах, хэт үнэлэгдсэн валютын ханш, зээлийн өртөг нэмэгдэх зэргийг 
онцолжээ. Түүнчлэн хос хямралын үед банкны болон төлбөрийн тэнцлийн 
хямрал дангаараа тохиолдсоноос илүү хохирол эдийн засагт учруулж байсан 
бөгөөд хямрал болохын өмнө улс орнуудад заавал байлгах нөөцийн хэмжээг 
бууруулах, зээл олголтоо нэмэгдүүлэх явдал түгээмэл ажиглагдаж байжээ. 
Бусад судалгааны ажлуудаас энэхүү ажил нь аргачлалын хувьд дохиоллын буюу 
параметрт бус магадлалын аргыг ашигласнаараа онцлогтой.

Morris ба Shin (1998) нар валютын захад спекулятив дайралт хийдэг оролцогчдын 
үйл хөдлөлийг загварчилсан. Уг загварт засгийн газраас валютын ханшийг 
тогтмол барьдаг бөгөөд ханшийн төвшин нь хэт чанга үнэлэгдсэн бөгөөд 
валютын захад оролцогчид нь үндэсний валютаа засгийн газарт худалдах замаар 
дайралт хийдэг гэж загвартаа тодорхойлжээ. Ингэхдээ валютын захад дайралт 
2 Судалгаанд сарын тоон өгөгдөл ашигласан ба нэг улсад нэг сард хямралын дохио өгсөн бол түүнийг 

хямралын 1 тохиолдол гэж үзсэн.

ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС
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3.3 Моíãол Улñыí ýäийí заñãийí òөлөв, байäал
 3.3.1 Гадаад зах зээл, валютын урсгал

Монгол Улсын эдийн засагт гадаад зах зээлээс (i) дэлхийн эдийн засаг, бүс 
нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөв байдал, (ii) олон улсын зах зээл дээрх түүхий 
эдийн үнэ болон эрэлт, (iii) хөгжингүй орнуудаас хөгжиж буй улсууд руу чиглэж 
буй хөрөнгийн урсгал зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Эдгээрээс хамгийн хүчтэй 
бөгөөд шууд нөлөө бүхий түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт болон Монгол Улсын 
гадаад валютын урсгалыг авч үзье.

Дүрслэл 7. Худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт Дүрслэл 8. Түүхий эдийн хилийн үнэ
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хөгжиж буй улсууд руу чиглэж буй хөрөнгийн урсгал зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Эдгээрээс хамгийн 
хүчтэй бөгөөд шууд нөлөө бүхий түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт болон Монгол Улсын гадаад валютын 
урсгалыг авч үзье. 

Дүрслэл 7. Худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт Дүрслэл 8. Түүхий эдийн хилийн үнэ 

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Худалдааны нөхцөлийн индекс 2013 онд 47.2%-иар, 2014 онд 7.9%-иар, 2015 оны 5 дугаар сарын 
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 6.0%-иар тус тус сайжирсан. Гэтэл экспортын үнийн индекс дээрх 
хугацаанд төдийлөн сайжраагүй бөгөөд 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 5.6%-
иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын худалдааны нөхцөл сайжирсан нь 
импортын үнийн бууралттай холбоотой (Дүрслэл 7). 

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ Монгол Улсын хувьд 2012-2015.05-ын хооронд төдийлөн 
таатай байгаагүй. Тодруулбал, 2012 оны эхэн үетэй харьцуулахад 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар 
экспортын орлогын ихэнх хэсгийг бүрдүүлэгч уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээс чулуун нүүрсний үнэ 
58%-иар, алтны үнэ 10%-иар, түүхий нефтийн үнэ 37%-иар, төмрийн хүдрийн үнэ 57%-иар тус тус 
буурсан бол зэсийн үнэ 32%-иар, цайрын үнэ 27%-иар өссөн байна (Дүрслэл 8). Нэг талаас экспортын 
тоо хэмжээний өсөлттэй холбоотойгоор экспортын орлого өссөн мэт харагдаж байгаа боловч 
экспортын тодорхой хэсэг нь эдийн засагт орж ирэхгүй байгаа тул экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй (Дүрслэл 9).3 

 
 
 

                                                   
3 Т.Түвшингэрэл (2014) нь 2011-2014 оны хооронд барааны экспортын мөнгөн орлого гаалийн экспортын дүнгээс 16-48%-иар дутуу 
байгаа бөгөөд үүнд (i) гаалийн экспортын үнэлгээ, (ii) түүхий нефтийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, (iii) Монголбанкны худалдсан 
алт, (iv) экспортлогчид худалдааны төлбөрийн нөхцөлийн дагуу экспортын орлогоосоо гадаадад байршуулах зэрэг хүчин зүйлс 
нөлөөлдөг гэжээ. 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сү
үл

ий
н 

3 
са

ры
н 

гу
лс

ах
 д

ун
да

ж
 

Сү
үл

ий
н 

3 
са

ры
н 

гу
лс

ах
 д

ун
да

ж
 

Худалдааны нөхцөлийн индекс (БГТ) 
Экспортын үнийн индекс 
Импортын үнийн индекс 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20
09

.0
1 

= 
10

0 

Зэс Алт 
Нүүрс Цайр 
Түүхий нефть Төмрийн хүдэр 

 

 

15 
 

 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                            Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, хямралаас зайлсхийх боломж [2015/06] 

 Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв, байдал 3.3.

3.3.1. Гадаад зах зээл, валютын урсгал 

Монгол Улсын эдийн засагт гадаад зах зээлээс (i) дэлхийн эдийн засаг, бүс нутгийн хөгжлийн ерөнхий 
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хөгжиж буй улсууд руу чиглэж буй хөрөнгийн урсгал зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Эдгээрээс хамгийн 
хүчтэй бөгөөд шууд нөлөө бүхий түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт болон Монгол Улсын гадаад валютын 
урсгалыг авч үзье. 

Дүрслэл 7. Худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт Дүрслэл 8. Түүхий эдийн хилийн үнэ 

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Худалдааны нөхцөлийн индекс 2013 онд 47.2%-иар, 2014 онд 7.9%-иар, 2015 оны 5 дугаар сарын 
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 6.0%-иар тус тус сайжирсан. Гэтэл экспортын үнийн индекс дээрх 
хугацаанд төдийлөн сайжраагүй бөгөөд 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 5.6%-
иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын худалдааны нөхцөл сайжирсан нь 
импортын үнийн бууралттай холбоотой (Дүрслэл 7). 

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ Монгол Улсын хувьд 2012-2015.05-ын хооронд төдийлөн 
таатай байгаагүй. Тодруулбал, 2012 оны эхэн үетэй харьцуулахад 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар 
экспортын орлогын ихэнх хэсгийг бүрдүүлэгч уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээс чулуун нүүрсний үнэ 
58%-иар, алтны үнэ 10%-иар, түүхий нефтийн үнэ 37%-иар, төмрийн хүдрийн үнэ 57%-иар тус тус 
буурсан бол зэсийн үнэ 32%-иар, цайрын үнэ 27%-иар өссөн байна (Дүрслэл 8). Нэг талаас экспортын 
тоо хэмжээний өсөлттэй холбоотойгоор экспортын орлого өссөн мэт харагдаж байгаа боловч 
экспортын тодорхой хэсэг нь эдийн засагт орж ирэхгүй байгаа тул экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй (Дүрслэл 9).3 

 
 
 

                                                   
3 Т.Түвшингэрэл (2014) нь 2011-2014 оны хооронд барааны экспортын мөнгөн орлого гаалийн экспортын дүнгээс 16-48%-иар дутуу 
байгаа бөгөөд үүнд (i) гаалийн экспортын үнэлгээ, (ii) түүхий нефтийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, (iii) Монголбанкны худалдсан 
алт, (iv) экспортлогчид худалдааны төлбөрийн нөхцөлийн дагуу экспортын орлогоосоо гадаадад байршуулах зэрэг хүчин зүйлс 
нөлөөлдөг гэжээ. 
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Худалдааны нөхцөлийн индекс 2013 онд 47.2%-иар, 2014 онд 7.9%-иар, 2015 оны 
5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 6.0%-иар тус тус сайжирсан. Гэтэл 
экспортын үнийн индекс дээрх хугацаанд төдийлөн сайжраагүй бөгөөд 2015 
оны 5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 5.6%-иар буурсан үзүүлэлттэй 
байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын худалдааны нөхцөл сайжирсан нь 
импортын үнийн бууралттай холбоотой (Дүрслэл 7).

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ Монгол Улсын хувьд 2012-2015.05-
ын хооронд төдийлөн таатай байгаагүй. Тодруулбал, 2012 оны эхэн үетэй 
харьцуулахад 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар экспортын орлогын ихэнх 
хэсгийг бүрдүүлэгч уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээс чулуун нүүрсний үнэ 58%-
иар, алтны үнэ 10%-иар, түүхий нефтийн үнэ 37%-иар, төмрийн хүдрийн үнэ 
57%-иар тус тус буурсан бол зэсийн үнэ 32%-иар, цайрын үнэ 27%-иар өссөн 
байна (Дүрслэл 8). Нэг талаас экспортын тоо хэмжээний өсөлттэй холбоотойгоор 
экспортын орлого өссөн мэт харагдаж байгаа боловч экспортын тодорхой хэсэг 
нь эдийн засагт орж ирэхгүй байгаа тул экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй (Дүрслэл 9).3

3 Т.Түвшингэрэл (2014) нь 2011-2014 оны хооронд барааны экспортын мөнгөн орлого гаалийн экспортын 
дүнгээс 16-48%-иар дутуу байгаа бөгөөд үүнд (i) гаалийн экспортын үнэлгээ, (ii) түүхий нефтийн 
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, (iii) Монголбанкны худалдсан алт, (iv) экспортлогчид худалдааны төлбөрийн 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

хийдэг этгээдүүд нь засгийн газар валютын ханшаа барьж дийлэхгүй үед 
ашигтай ажиллах ба засгийн газар валютын ханшийг тогтмол барих зардал нь 
нийгмийн үр ашгаас давах үед валютын ханшийг тогтмол барихаа болино. Энд 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүд муудаж, валютын захад дайралт хийдэг этгээдүүдийн 
тоо нэмэгдэж байгаа гэж үзнэ.

Түүнчлэн эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс хамаарч зах зээлд ялгаатай тэнцвэрүүд 
тогтдог бөгөөд тэнцвэрийн мужуудыг Дүрслэл 5-д харуулав.

Дүрслэл 5. Тэнцвэрийн муж

Валютын захад 
дайралт хийх Олон тэнцвэр Валютын захад 

дайралт хийхгүй
θ θ

Эх ñурвалж: Morris and Shin (1998)

Энд θ нь эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг илэрхийлэх параметр бөгөөд тус 
параметрийн утга нэмэгдэх тусам эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайн байгааг 
илэрхийлнэ. Судлаачдын зүгээс эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн утга аль мужид 
байгаагаас хамааран валютын захын оролцогчдын үйл хөдлөл тодорхойлогдох 
ба эдийн засгийн үзүүлэлтүүд θ  төвшнээс бага үед валютын захын оролцогчид 
спекулятив дайралт хийнэ. Харин θ  төвшнээс их үед оролцогчид валютын захад 
дайралт хийхгүй. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд завсрын мужид харьяалагдахад,  
θ  ]θ ; θ[, олон тэнцвэр тогтож болно. Үүнээс үүдэн валютын захад спекулятив 
дайралт хийдэг этгээдүүдийн стратеги тодорхойлогдох ба үүнийг Дүрслэл 6-д 
харуулав.

Дүрслэл 6. Валютын захад спекулятив дайралт хийх стратеги

Эдийн засгийн үзүүлэлтээс 
хамаарч дайралт хийх

Шокын нөлөөгөөр 
дайралт хийх

Валютын захад 
дайралт хийхгүй

θ θθ*
Эх ñурвалж: Morris and Shin (1998)

Үүнээс үзэхэд эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн төвшин хаана байгаагаас 
шалтгаалан хямралын шалтгаан тодорхойлогдох боломжтой бөгөөд уг талбарт 
хийгдсэн судалгааны ажлуудын үр дүнд хямрал нь эдийн засгийн үндсэн 
үзүүлэлтүүдээс, эсвэл гэнэтийн шокоос шалтгаалдаг гэсэн үр дүнг хооронд 
нь зөрчилтэй гэж дүгнэх аргагүй юм. Мөн төлбөрийн тэнцлийн хямралын 
шалтгааныг тодорхойлохдоо тухайн улсын хямралын онцлогийг зайлшгүй 
харгалзан үзэж, аль хандлагаар тайлбарлах тухай сонголтыг хийх нь чухал. 
Цаашлаад, тухайн улсын төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлсээс 
шалтгаалан хэрэгжүүлэх бодлогын арга хэмжээнүүд нь ялгаатай байдаг.
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3.3 Моíãол Улñыí ýäийí заñãийí òөлөв, байäал
 3.3.1 Гадаад зах зээл, валютын урсгал

Монгол Улсын эдийн засагт гадаад зах зээлээс (i) дэлхийн эдийн засаг, бүс 
нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөв байдал, (ii) олон улсын зах зээл дээрх түүхий 
эдийн үнэ болон эрэлт, (iii) хөгжингүй орнуудаас хөгжиж буй улсууд руу чиглэж 
буй хөрөнгийн урсгал зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Эдгээрээс хамгийн хүчтэй 
бөгөөд шууд нөлөө бүхий түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт болон Монгол Улсын 
гадаад валютын урсгалыг авч үзье.

Дүрслэл 7. Худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт Дүрслэл 8. Түүхий эдийн хилийн үнэ
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хугацаанд төдийлөн сайжраагүй бөгөөд 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 5.6%-
иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын худалдааны нөхцөл сайжирсан нь 
импортын үнийн бууралттай холбоотой (Дүрслэл 7). 

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ Монгол Улсын хувьд 2012-2015.05-ын хооронд төдийлөн 
таатай байгаагүй. Тодруулбал, 2012 оны эхэн үетэй харьцуулахад 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар 
экспортын орлогын ихэнх хэсгийг бүрдүүлэгч уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээс чулуун нүүрсний үнэ 
58%-иар, алтны үнэ 10%-иар, түүхий нефтийн үнэ 37%-иар, төмрийн хүдрийн үнэ 57%-иар тус тус 
буурсан бол зэсийн үнэ 32%-иар, цайрын үнэ 27%-иар өссөн байна (Дүрслэл 8). Нэг талаас экспортын 
тоо хэмжээний өсөлттэй холбоотойгоор экспортын орлого өссөн мэт харагдаж байгаа боловч 
экспортын тодорхой хэсэг нь эдийн засагт орж ирэхгүй байгаа тул экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй (Дүрслэл 9).3 

 
 
 

                                                   
3 Т.Түвшингэрэл (2014) нь 2011-2014 оны хооронд барааны экспортын мөнгөн орлого гаалийн экспортын дүнгээс 16-48%-иар дутуу 
байгаа бөгөөд үүнд (i) гаалийн экспортын үнэлгээ, (ii) түүхий нефтийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, (iii) Монголбанкны худалдсан 
алт, (iv) экспортлогчид худалдааны төлбөрийн нөхцөлийн дагуу экспортын орлогоосоо гадаадад байршуулах зэрэг хүчин зүйлс 
нөлөөлдөг гэжээ. 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сү
үл

ий
н 

3 
са

ры
н 

гу
лс

ах
 д

ун
да

ж
 

Сү
үл

ий
н 

3 
са

ры
н 

гу
лс

ах
 д

ун
да

ж
 

Худалдааны нөхцөлийн индекс (БГТ) 
Экспортын үнийн индекс 
Импортын үнийн индекс 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20
09

.0
1 

= 
10

0 

Зэс Алт 
Нүүрс Цайр 
Түүхий нефть Төмрийн хүдэр 

 

 

15 
 

 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                            Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, хямралаас зайлсхийх боломж [2015/06] 

 Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв, байдал 3.3.

3.3.1. Гадаад зах зээл, валютын урсгал 

Монгол Улсын эдийн засагт гадаад зах зээлээс (i) дэлхийн эдийн засаг, бүс нутгийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөв байдал, (ii) олон улсын зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ болон эрэлт, (iii) хөгжингүй орнуудаас 
хөгжиж буй улсууд руу чиглэж буй хөрөнгийн урсгал зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Эдгээрээс хамгийн 
хүчтэй бөгөөд шууд нөлөө бүхий түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт болон Монгол Улсын гадаад валютын 
урсгалыг авч үзье. 

Дүрслэл 7. Худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт Дүрслэл 8. Түүхий эдийн хилийн үнэ 

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Худалдааны нөхцөлийн индекс 2013 онд 47.2%-иар, 2014 онд 7.9%-иар, 2015 оны 5 дугаар сарын 
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 6.0%-иар тус тус сайжирсан. Гэтэл экспортын үнийн индекс дээрх 
хугацаанд төдийлөн сайжраагүй бөгөөд 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 5.6%-
иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын худалдааны нөхцөл сайжирсан нь 
импортын үнийн бууралттай холбоотой (Дүрслэл 7). 

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ Монгол Улсын хувьд 2012-2015.05-ын хооронд төдийлөн 
таатай байгаагүй. Тодруулбал, 2012 оны эхэн үетэй харьцуулахад 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар 
экспортын орлогын ихэнх хэсгийг бүрдүүлэгч уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээс чулуун нүүрсний үнэ 
58%-иар, алтны үнэ 10%-иар, түүхий нефтийн үнэ 37%-иар, төмрийн хүдрийн үнэ 57%-иар тус тус 
буурсан бол зэсийн үнэ 32%-иар, цайрын үнэ 27%-иар өссөн байна (Дүрслэл 8). Нэг талаас экспортын 
тоо хэмжээний өсөлттэй холбоотойгоор экспортын орлого өссөн мэт харагдаж байгаа боловч 
экспортын тодорхой хэсэг нь эдийн засагт орж ирэхгүй байгаа тул экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй (Дүрслэл 9).3 

 
 
 

                                                   
3 Т.Түвшингэрэл (2014) нь 2011-2014 оны хооронд барааны экспортын мөнгөн орлого гаалийн экспортын дүнгээс 16-48%-иар дутуу 
байгаа бөгөөд үүнд (i) гаалийн экспортын үнэлгээ, (ii) түүхий нефтийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, (iii) Монголбанкны худалдсан 
алт, (iv) экспортлогчид худалдааны төлбөрийн нөхцөлийн дагуу экспортын орлогоосоо гадаадад байршуулах зэрэг хүчин зүйлс 
нөлөөлдөг гэжээ. 
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Худалдааны нөхцөлийн индекс 2013 онд 47.2%-иар, 2014 онд 7.9%-иар, 2015 оны 
5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 6.0%-иар тус тус сайжирсан. Гэтэл 
экспортын үнийн индекс дээрх хугацаанд төдийлөн сайжраагүй бөгөөд 2015 
оны 5 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 5.6%-иар буурсан үзүүлэлттэй 
байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын худалдааны нөхцөл сайжирсан нь 
импортын үнийн бууралттай холбоотой (Дүрслэл 7).

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ Монгол Улсын хувьд 2012-2015.05-
ын хооронд төдийлөн таатай байгаагүй. Тодруулбал, 2012 оны эхэн үетэй 
харьцуулахад 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар экспортын орлогын ихэнх 
хэсгийг бүрдүүлэгч уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдээс чулуун нүүрсний үнэ 58%-
иар, алтны үнэ 10%-иар, түүхий нефтийн үнэ 37%-иар, төмрийн хүдрийн үнэ 
57%-иар тус тус буурсан бол зэсийн үнэ 32%-иар, цайрын үнэ 27%-иар өссөн 
байна (Дүрслэл 8). Нэг талаас экспортын тоо хэмжээний өсөлттэй холбоотойгоор 
экспортын орлого өссөн мэт харагдаж байгаа боловч экспортын тодорхой хэсэг 
нь эдийн засагт орж ирэхгүй байгаа тул экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй (Дүрслэл 9).3

3 Т.Түвшингэрэл (2014) нь 2011-2014 оны хооронд барааны экспортын мөнгөн орлого гаалийн экспортын 
дүнгээс 16-48%-иар дутуу байгаа бөгөөд үүнд (i) гаалийн экспортын үнэлгээ, (ii) түүхий нефтийн 
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, (iii) Монголбанкны худалдсан алт, (iv) экспортлогчид худалдааны төлбөрийн 
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202

Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

213

Reinhart ба Calvo (2000), Calvo (2003), Calvo, Izquierdo ба Talvi (2006) нар 
валютын гэнэтийн зогсолтын шалтгаан, үр дагавар, тухайн үед авч хэрэгжүүлэх 
бодлогын талаар судалж валютын орох урсгал цаашид үргэлжлүүлэн буурсан 
тохиолдолд гэнэтийн зогсолт бий болох эрсдэлтэй болохыг тогтоосон байдаг. 
Үндэсний тооцооны системийн дагуу алдаа, орхигдуулгыг авч үзээгүй 
тохиолдолд хөрөнгийн орох урсгал нь урсгал дансны алдагдал болон гадаад 
валютын нөөцийн хуримтлалын нийлбэртэй тэнцүү (CAB + KAB = ∆Reserve). 
Иймд, гэнэтийн зогсолт бий болсноор валютын нөөц буурах эсвэл урсгал 
дансны алдагдал буурах нөлөөтэй боловч бодит байдал уг хоёр үзэгдэл зэрэг 
болдог. Валютын нөөц буурах нь тухайн улсын санхүүгийн тогтворгүй байдлыг 
нэмэгдүүлдэг бол урсгал дансны алдагдал буурах нь ихэвчлэн үйлдвэрлэл, ажил 
эрхлэлт, нийт эрэлтэд сөрөг нөлөөтэй байдаг (CAB = AD – GNP). Нийт эрэлтийн 
бууралт нь худалдаалагддаг болон худалдаалагддаггүй бүтээгдэхүүний эрэлтийг 
бууруулна. Энэ үед худалдаалагддаг бүтээгдэхүүнийг экспортлох замаар 
дотоодын эрэлтийн бууралтаас зайлсхийх боломжтой. Харин худалдаалагддаггүй 
бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжгүй тул дотоодод үнэ нь буурна. Үүний 
хамгийн тод жишээ нь орон сууцны зах зээл бөгөөд сүүлийн үеийн хямралаас 
орон сууцны үнэ тогтмол буурсан байлаа (Reinhart & Calvo, 2000).

Валютын орох урсгал огцом буурсан үед макро бодлогоор дамжуулан эдийн 
засгийг тодорхой хэмжээнд халааж нийт эрэлтийг дэмжих боломжтой. Гэхдээ 
макро тэлэх бодлого нь бодит эдийн засгийн идэвхжилийг дэмжих боловч 
дотоодын үйлдвэрлэл бага хөгжсөн улсын хувьд валютын гарах урсгалыг 
бууруулахгүй байх магадлалтай. Энэ нь цаашлаад тогтмол ханшийн дэглэмтэй 
эсвэл валютын захын оролцоо өндөртэй улсын валютын нөөцийг бууруулах, 
төлбөрийн тэнцлийн хямралыг хурдасгах нөлөөтэй байна. Уг дүр зураг хөгжиж 
буй улсуудын хувьд ихэвчлэн ажиглагддаг бөгөөд бодлого боловсруулагчид 
тэлэх бодлогын нөлөөг ойлгодог боловч валютын гэнэтийн зогсолтыг сөрсөн 
бодлого (валютын гарах урсгалд хяналт тавих, тодорхой секторт зээл олгох, 
арилжааны банкны зээлийг тодорхой секторт чиглүүлэх, хувийн секторын 
өрийг улсын өр рүү шилжүүлэх)-ыг хэрэгжүүлэх тохиолдол байдаг (Calvo, 
2003). Монгол Улсын хувьд өнгөрсөн хугацаанд макро төвшинд ямар бодлого 
хэрэгжүүлсэн талаар дараах байдлаар авч үзье.

3.3.2 Дотоодын макро эдийн засгийн бодлого

Төсвийн бодлого: 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр батлагдсан Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу 2013 оноос эхлэн Монгол Улсын 
нэгдсэн төсвийн алдагдал тухайн жилийн ДНБ-ий 2%-иас хэтрүүлэхгүй байхаар 
тусгасан. Гэвч 2014 онд нэгдсэн төсвийн алдагдал ДНБ-ий 4%-тай тэнцүү, 
Хөгжлийн банкыг оруулан тооцвол 10% болохоор байна (Дүрслэл 12).
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Экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй байснаас гадна уул уурхайн томоохон төслүүдийн хөрөнгө 
оруулалтын шат дууссан, гадаад, дотоод эдийн засгийн орчны нөлөөнөөс шалтгаалан валютын урсгал 
огцом саарсан буюу хөрөнгө, санхүүгийн дансны ашиг цэвэр дүнгээр 2012 оны оргил үетэй 
харьцуулахад 2014 онд 4.6 дахин буурч, 2015 оны эхний 4 сарын байдлаар 126 сая ам.долларын 
алдагдалтай байна (Дүрслэл 10). Ийнхүү валютын урсгал огцом татрах үзэгдлийг гэнэтийн зогсолт 
(sudden-stop) гэх бөгөөд ерөнхийдөө валютын урсгалын жилийн өсөлт дунджаасаа 2 сигмагаар бага 
болсон тохиолдолд гэнэтийн зогсолт бий болсон гэж үздэг (Calvo, 1998). 

 

Дээрх энгийн тооцооллыг Монгол Улсын 
валютын орох урсгал4-ын улирлын өгөгдөл дээр 
гүйцэтгэвэл 2010 оны 4 дүгээр улиралд 
Хөгжлийн банкны бонд, 2011 оны 1 дүгээр 
улиралд Оюутолгойн хөрөнгө оруулалтын 
нөлөөгөөр тухайн үед валютын орох урсгал хэт 
өндөр байсан гэсэн үг дүн гарав. Харин сүүлийн 
жилүүдэд валютын орох урсгал саарч байгаа 
хэдий ч хараахан критик утгаас хэтрээгүй байгаа 
тул валютын гэнэтийн зогсолт бий болоогүй 
гэсэн тойм дүгнэлтийг өгч болохоор байна 
(Дүрслэл 11). Гэхдээ валютын гэнэтийн зогсолт 
бий болсон эсэхийг уг энгийн аргачлалд 
үндэслэн тодорхойлох нь учир дутагдалтай юм. 

Дүрслэл 11. Валютын гэнэтийн зогсолт 

 
 

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол 

Reinhart ба Calvo (2000), Calvo (2003), Calvo, Izquierdo ба Talvi (2006) нар валютын гэнэтийн 
зогсолтын шалтгаан, үр дагавар, тухайн үед авч хэрэгжүүлэх бодлогын талаар судалж валютын орох 
урсгал цаашид үргэлжлүүлэн буурсан тохиолдолд гэнэтийн зогсолт бий болох эрсдэлтэй болохыг 
тогтоосон байдаг. Үндэсний тооцооны системийн дагуу алдаа, орхигдуулгыг авч үзээгүй тохиолдолд 
хөрөнгийн орох урсгал нь урсгал дансны алдагдал болон гадаад валютын нөөцийн хуримтлалын 
нийлбэртэй тэнцүү (                ). Иймд, гэнэтийн зогсолт бий болсноор валютын нөөц 
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жилүүдэд валютын орох урсгал саарч байгаа 
хэдий ч хараахан критик утгаас хэтрээгүй байгаа 
тул валютын гэнэтийн зогсолт бий болоогүй 
гэсэн тойм дүгнэлтийг өгч болохоор байна 
(Дүрслэл 11). Гэхдээ валютын гэнэтийн зогсолт 
бий болсон эсэхийг уг энгийн аргачлалд 
үндэслэн тодорхойлох нь учир дутагдалтай юм. 
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Экспортын мөнгөн орлого өсөлтгүй байснаас гадна уул уурхайн томоохон 
төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын шат дууссан, гадаад, дотоод эдийн засгийн 
орчны нөлөөнөөс шалтгаалан валютын урсгал огцом саарсан буюу хөрөнгө, 
санхүүгийн дансны ашиг цэвэр дүнгээр 2012 оны оргил үетэй харьцуулахад 2014 
онд 4.6 дахин буурч, 2015 оны эхний 4 сарын байдлаар 126 сая ам.долларын 
алдагдалтай байна (Дүрслэл 10). Ийнхүү валютын урсгал огцом татрах үзэгдлийг 
гэнэтийн зогсолт (sudden-stop) гэх бөгөөд ерөнхийдөө валютын урсгалын жилийн 
өсөлт дунджаасаа 2 сигмагаар бага болсон тохиолдолд гэнэтийн зогсолт бий 
болсон гэж үздэг (Calvo, 1998).4
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Reinhart ба Calvo (2000), Calvo (2003), Calvo, Izquierdo ба Talvi (2006) нар 
валютын гэнэтийн зогсолтын шалтгаан, үр дагавар, тухайн үед авч хэрэгжүүлэх 
бодлогын талаар судалж валютын орох урсгал цаашид үргэлжлүүлэн буурсан 
тохиолдолд гэнэтийн зогсолт бий болох эрсдэлтэй болохыг тогтоосон байдаг. 
Үндэсний тооцооны системийн дагуу алдаа, орхигдуулгыг авч үзээгүй 
тохиолдолд хөрөнгийн орох урсгал нь урсгал дансны алдагдал болон гадаад 
валютын нөөцийн хуримтлалын нийлбэртэй тэнцүү (CAB + KAB = ∆Reserve). 
Иймд, гэнэтийн зогсолт бий болсноор валютын нөөц буурах эсвэл урсгал 
дансны алдагдал буурах нөлөөтэй боловч бодит байдал уг хоёр үзэгдэл зэрэг 
болдог. Валютын нөөц буурах нь тухайн улсын санхүүгийн тогтворгүй байдлыг 
нэмэгдүүлдэг бол урсгал дансны алдагдал буурах нь ихэвчлэн үйлдвэрлэл, ажил 
эрхлэлт, нийт эрэлтэд сөрөг нөлөөтэй байдаг (CAB = AD – GNP). Нийт эрэлтийн 
бууралт нь худалдаалагддаг болон худалдаалагддаггүй бүтээгдэхүүний эрэлтийг 
бууруулна. Энэ үед худалдаалагддаг бүтээгдэхүүнийг экспортлох замаар 
дотоодын эрэлтийн бууралтаас зайлсхийх боломжтой. Харин худалдаалагддаггүй 
бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжгүй тул дотоодод үнэ нь буурна. Үүний 
хамгийн тод жишээ нь орон сууцны зах зээл бөгөөд сүүлийн үеийн хямралаас 
орон сууцны үнэ тогтмол буурсан байлаа (Reinhart & Calvo, 2000).

Валютын орох урсгал огцом буурсан үед макро бодлогоор дамжуулан эдийн 
засгийг тодорхой хэмжээнд халааж нийт эрэлтийг дэмжих боломжтой. Гэхдээ 
макро тэлэх бодлого нь бодит эдийн засгийн идэвхжилийг дэмжих боловч 
дотоодын үйлдвэрлэл бага хөгжсөн улсын хувьд валютын гарах урсгалыг 
бууруулахгүй байх магадлалтай. Энэ нь цаашлаад тогтмол ханшийн дэглэмтэй 
эсвэл валютын захын оролцоо өндөртэй улсын валютын нөөцийг бууруулах, 
төлбөрийн тэнцлийн хямралыг хурдасгах нөлөөтэй байна. Уг дүр зураг хөгжиж 
буй улсуудын хувьд ихэвчлэн ажиглагддаг бөгөөд бодлого боловсруулагчид 
тэлэх бодлогын нөлөөг ойлгодог боловч валютын гэнэтийн зогсолтыг сөрсөн 
бодлого (валютын гарах урсгалд хяналт тавих, тодорхой секторт зээл олгох, 
арилжааны банкны зээлийг тодорхой секторт чиглүүлэх, хувийн секторын 
өрийг улсын өр рүү шилжүүлэх)-ыг хэрэгжүүлэх тохиолдол байдаг (Calvo, 
2003). Монгол Улсын хувьд өнгөрсөн хугацаанд макро төвшинд ямар бодлого 
хэрэгжүүлсэн талаар дараах байдлаар авч үзье.

3.3.2 Дотоодын макро эдийн засгийн бодлого

Төсвийн бодлого: 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр батлагдсан Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу 2013 оноос эхлэн Монгол Улсын 
нэгдсэн төсвийн алдагдал тухайн жилийн ДНБ-ий 2%-иас хэтрүүлэхгүй байхаар 
тусгасан. Гэвч 2014 онд нэгдсэн төсвийн алдагдал ДНБ-ий 4%-тай тэнцүү, 
Хөгжлийн банкыг оруулан тооцвол 10% болохоор байна (Дүрслэл 12).

ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС
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“Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх 
хөтөлбөр” -ийг хэрэгжүүлсэн, (ii) 2013 оны 1 дүгээр сар, 4 дүгээр сар, 6 дугаар 
сард дараалан бодлогын хүүг тус бүр 1 нэгж хувиар бууруулсан нь мөнгө, 
зээлийн өсөлтийн хурд эргэж нэмэгдэх шалтгаан болов. Гэхдээ 2014 оны эхэн 
үеэс мөнгөний өсөлтийн хурд саарч, 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар мөнгөний 
нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үеэс 5%-иар буурсан буюу 2009 онтой ижил дүр 
зурагтай байна (Дүрслэл 14).

Дүрслэл 14. Мөнгө, зээлийн өсөлт Дүрслэл 15. Гадаад, дотоод цэвэр актив
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байдаг. Баялгийн хараалаас амжилттай сэргийлсэн улсууд, тухайлбал, Чили, Норвеги, Ботсвана зэрэг 
улсуудын гол авч хэрэгжүүлсэн бодлого нь (i) тусгай баялгийн сан байгуулж, сангаа оновчтой 
удирдсан, (ii) тогтвортой бөгөөд мөчлөг сөрсөн төсвийн бодлого хэрэгжүүлсэн явдал юм. Эдгээр 
бодлого нь уул уурхайгаас хамаарал өндөртэй улсын хувьд дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн 
хэлбэлзлийг даван туулах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, хойч үедээ хуримтлал бий 
болгох зэрэг эерэг нөлөөг дагуулдаг.5 Гэвч Монгол Улсын хувьд мөчлөг дагасан төсвийн бодлого 
хэрэгжүүлсэн байх магадлалтай буюу эдийн засгийн өсөлт өндөр байсан сүүлийн жилүүдэд зардлаа 
нэмэгдүүлсээр иржээ. Гэхдээ Хөгжлийн банкыг оруулсан төсвийн зардлын өсөлтийн хурд буурч 
байгааг онцлох нь зүйтэй (Дүрслэл 13). Төсвийн зардал нэмэгдэх нь нэг талаас өрхийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг эерэг нөлөөтэй боловч валютын 
гарах урсгалыг нэмэгдүүлэх, валютын нөөц хуримтлагдах нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй байх зэрэг сөрөг 
нөлөөтэй юм.6 

Мөнгөний бодлого: 2009 оны хямралын дараа мөнгөний тэлэх бодлого эхэлж, өсөлтийн хурд нь 
2011 онд хамгийн оргил үедээ хүрчээ. Мөнгө, зээлийн өсөлтийн хурд 2012 оны эцсийг хүртэл 
тасралтгүй буурсан боловч (i) Монголбанкнаас нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийг бууруулах, 
моргейжийн тогтолцоог бий болгох, хадгаламжийг урамшуулах зорилгоор Засгийн газартай хамтран 
2012 оны 11 дүгээр сараас эхлэн “Үнэ тогтворжуулах дэд хөтөлбөр”, “Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр” -ийг хэрэгжүүлсэн, (ii) 2013 оны 1 дүгээр 
сар, 4 дүгээр сар, 6 дугаар сард дараалан бодлогын хүүг тус бүр 1 нэгж хувиар бууруулсан нь мөнгө, 
зээлийн өсөлтийн хурд эргэж нэмэгдэх шалтгаан болов. Гэхдээ 2014 оны эхэн үеэс мөнгөний өсөлтийн 
хурд саарч, 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар мөнгөний нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үеэс 5%-иар 
буурсан буюу 2009 онтой ижил дүр зурагтай байна (Дүрслэл 14). 

Дүрслэл 14. Мөнгө, зээлийн өсөлт Дүрслэл 15. Гадаад, дотоод цэвэр актив 
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(2010) зэрэг ажлуудаас харна уу. 
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импорт болдог болохыг Монгол Улсын 2010 оны орц-гарцын хүснэгтэд үндэслэн тооцоолсон байдаг. 
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хурд саарч, 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар мөнгөний нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үеэс 5%-иар 
буурсан буюу 2009 онтой ижил дүр зурагтай байна (Дүрслэл 14). 
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Өнгөрсөн хугацаанд мөнгө, зээлийн өсөлт ийнхүү өсч, буурсаар байсан боловч 
мөнгөний нийлүүлэлт тогтмол нэмэгдэж байсан буюу Монгол Улсын нийт 
системийн дотоод цэвэр актив тэлсээр байв. Гэвч үүний эсрэгээр нийт системийн 
хэмжээнд гадаад цэвэр актив 2013-2015.04 сар хүртэл тасралтгүй буурч, 2015 
оны 4 дүгээр сарын байдлаар -3,285 тэрбум төгрөгтэй тэнцүү байна. 2007-2012 
онуудад дотоод, гадаад цэвэр активын харьцаа тогтвортой байсан бол төлбөрийн 
тэнцлийн хөрөнгө, санхүүгийн дансаар орж ирдэг валют огцом буурсан, 
мөнгөний өсөлт оргил цэгтээ хүрсэн 2013 оноос эхлэн уг харьцаа алдагдсан 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тодруулбал, 2012 онтой харьцуулахад 2015 оны 
4 дүгээр сарын байдлаар дотоод цэвэр актив 9.8 их наяд төгрөгөөр нэмэгдэж, 
гадаад цэвэр актив 7.7 их наяд төгрөгөөр буурсан байна (Дүрслэл 15).

Төлбөрийн тэнцлийн мөнгөний хандлагын дагуу зээлийн буюу мөнгөний өсөлт 
нь валютын захын дарамтыг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг (Kemp, 1975; Girton ба 
Roper, 1976; Connolly, 1986; Dhliwayo, 1996).

3.4 Эмпирик шиíжилãýý

Монгол Улсад бий болоод буй нөхцөл байдлыг тайлбарлах, нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийг тодорхойлохдоо уг төрлийн судалгаанд түгээмэл ашиглагддаг олон 
хувьсагч бүхий ложит загварыг ашиглалаа. Тус загвар нь макро үзүүлэлтүүдийн 
хямрал бий болох магадлалд үзүүлэх нөлөөллийг өнгөрсөн хугацааны тоон 
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буурах эсвэл урсгал дансны алдагдал буурах нөлөөтэй боловч бодит байдал уг хоѐр үзэгдэл зэрэг 
болдог. Валютын нөөц буурах нь тухайн улсын санхүүгийн тогтворгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг бол 
урсгал дансны алдагдал буурах нь ихэвчлэн үйлдвэрлэл, ажил эрхлэлт, нийт эрэлтэд сөрөг нөлөөтэй 
байдаг (          ). Нийт эрэлтийн бууралт нь худалдаалагддаг болон худалдаалагддаггүй 
бүтээгдэхүүний эрэлтийг бууруулна. Энэ үед худалдаалагддаг бүтээгдэхүүнийг экспортлох замаар 
дотоодын эрэлтийн бууралтаас зайлсхийх боломжтой. Харин худалдаалагддаггүй бүтээгдэхүүнийг 
экспортлох боломжгүй тул дотоодод үнэ нь буурна. Үүний хамгийн тод жишээ нь орон сууцны зах 
зээл бөгөөд сүүлийн үеийн хямралаас орон сууцны үнэ тогтмол буурсан байлаа (Reinhart & Calvo, 
2000). 

Валютын орох урсгал огцом буурсан үед макро бодлогоор дамжуулан эдийн засгийг тодорхой 
хэмжээнд халааж нийт эрэлтийг дэмжих боломжтой. Гэхдээ макро тэлэх бодлого нь бодит эдийн 
засгийн идэвхжилийг дэмжих боловч дотоодын үйлдвэрлэл бага хөгжсөн улсын хувьд валютын гарах 
урсгалыг бууруулахгүй байх магадлалтай. Энэ нь цаашлаад тогтмол ханшийн дэглэмтэй эсвэл 
валютын захын оролцоо өндөртэй улсын валютын нөөцийг бууруулах, төлбөрийн тэнцлийн хямралыг 
хурдасгах нөлөөтэй байна. Уг дүр зураг хөгжиж буй улсуудын хувьд ихэвчлэн ажиглагддаг бөгөөд 
бодлого боловсруулагчид тэлэх бодлогын нөлөөг ойлгодог боловч валютын гэнэтийн зогсолтыг сөрсөн 
бодлого (валютын гарах урсгалд хяналт тавих, тодорхой секторт зээл олгох, арилжааны банкны 
зээлийг тодорхой секторт чиглүүлэх, хувийн секторын өрийг улсын өр рүү шилжүүлэх)-ыг 
хэрэгжүүлэх тохиолдол байдаг (Calvo, 2003). Монгол Улсын хувьд өнгөрсөн хугацаанд макро төвшинд 
ямар бодлого хэрэгжүүлсэн талаар дараах байдлаар авч үзье. 

3.3.2. Дотоодын макро эдийн засгийн бодлого 

Төсвийн бодлого: 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр батлагдсан Төсвийн тогтвортой байдлын тухай 
хуулийн дагуу 2013 оноос эхлэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн алдагдал тухайн жилийн ДНБ-ий 2%-
иас хэтрүүлэхгүй байхаар тусгасан. Гэвч 2014 онд нэгдсэн төсвийн алдагдал ДНБ-ий 4%-тай тэнцүү, 
Хөгжлийн банкыг оруулан тооцвол 10% болохоор байна (Дүрслэл 12). 
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буурах эсвэл урсгал дансны алдагдал буурах нөлөөтэй боловч бодит байдал уг хоѐр үзэгдэл зэрэг 
болдог. Валютын нөөц буурах нь тухайн улсын санхүүгийн тогтворгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг бол 
урсгал дансны алдагдал буурах нь ихэвчлэн үйлдвэрлэл, ажил эрхлэлт, нийт эрэлтэд сөрөг нөлөөтэй 
байдаг (          ). Нийт эрэлтийн бууралт нь худалдаалагддаг болон худалдаалагддаггүй 
бүтээгдэхүүний эрэлтийг бууруулна. Энэ үед худалдаалагддаг бүтээгдэхүүнийг экспортлох замаар 
дотоодын эрэлтийн бууралтаас зайлсхийх боломжтой. Харин худалдаалагддаггүй бүтээгдэхүүнийг 
экспортлох боломжгүй тул дотоодод үнэ нь буурна. Үүний хамгийн тод жишээ нь орон сууцны зах 
зээл бөгөөд сүүлийн үеийн хямралаас орон сууцны үнэ тогтмол буурсан байлаа (Reinhart & Calvo, 
2000). 

Валютын орох урсгал огцом буурсан үед макро бодлогоор дамжуулан эдийн засгийг тодорхой 
хэмжээнд халааж нийт эрэлтийг дэмжих боломжтой. Гэхдээ макро тэлэх бодлого нь бодит эдийн 
засгийн идэвхжилийг дэмжих боловч дотоодын үйлдвэрлэл бага хөгжсөн улсын хувьд валютын гарах 
урсгалыг бууруулахгүй байх магадлалтай. Энэ нь цаашлаад тогтмол ханшийн дэглэмтэй эсвэл 
валютын захын оролцоо өндөртэй улсын валютын нөөцийг бууруулах, төлбөрийн тэнцлийн хямралыг 
хурдасгах нөлөөтэй байна. Уг дүр зураг хөгжиж буй улсуудын хувьд ихэвчлэн ажиглагддаг бөгөөд 
бодлого боловсруулагчид тэлэх бодлогын нөлөөг ойлгодог боловч валютын гэнэтийн зогсолтыг сөрсөн 
бодлого (валютын гарах урсгалд хяналт тавих, тодорхой секторт зээл олгох, арилжааны банкны 
зээлийг тодорхой секторт чиглүүлэх, хувийн секторын өрийг улсын өр рүү шилжүүлэх)-ыг 
хэрэгжүүлэх тохиолдол байдаг (Calvo, 2003). Монгол Улсын хувьд өнгөрсөн хугацаанд макро төвшинд 
ямар бодлого хэрэгжүүлсэн талаар дараах байдлаар авч үзье. 

3.3.2. Дотоодын макро эдийн засгийн бодлого 

Төсвийн бодлого: 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр батлагдсан Төсвийн тогтвортой байдлын тухай 
хуулийн дагуу 2013 оноос эхлэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн алдагдал тухайн жилийн ДНБ-ий 2%-
иас хэтрүүлэхгүй байхаар тусгасан. Гэвч 2014 онд нэгдсэн төсвийн алдагдал ДНБ-ий 4%-тай тэнцүү, 
Хөгжлийн банкыг оруулан тооцвол 10% болохоор байна (Дүрслэл 12). 

Дүрслэл 12. Төсвийн болон төсвөөс гадуурх 
зарцуулалт 

Дүрслэл 13. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 
зарцуулалт 
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Байгалийн баялагтай Латин Америк, Саб-Сахарын Африкийн хөгжиж буй 
улс орнууд оновчтой удирдлага, зохистой бодлого хэрэгжүүлж чадаагүйн 
улмаас “баялгийн хараал”-д өртсөн туршлага олон байдаг. Баялгийн хараалаас 
амжилттай сэргийлсэн улсууд, тухайлбал, Чили, Норвеги, Ботсвана зэрэг 
улсуудын гол авч хэрэгжүүлсэн бодлого нь (i) тусгай баялгийн сан байгуулж, 
сангаа оновчтой удирдсан, (ii) тогтвортой бөгөөд мөчлөг сөрсөн төсвийн бодлого 
хэрэгжүүлсэн явдал юм. Эдгээр бодлого нь уул уурхайгаас хамаарал өндөртэй 
улсын хувьд дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлийг даван 
туулах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, хойч үедээ хуримтлал бий 
болгох зэрэг эерэг нөлөөг дагуулдаг.5 Гэвч Монгол Улсын хувьд мөчлөг дагасан 
төсвийн бодлого хэрэгжүүлсэн байх магадлалтай буюу эдийн засгийн өсөлт 
өндөр байсан сүүлийн жилүүдэд зардлаа нэмэгдүүлсээр иржээ. Гэхдээ Хөгжлийн 
банкыг оруулсан төсвийн зардлын өсөлтийн хурд буурч байгааг онцлох нь 
зүйтэй (Дүрслэл 13). Төсвийн зардал нэмэгдэх нь нэг талаас өрхийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг эерэг нөлөөтэй 
боловч валютын гарах урсгалыг нэмэгдүүлэх, валютын нөөц хуримтлагдах 
нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй байх зэрэг сөрөг нөлөөтэй юм.6

Мөнгөний бодлого: 2009 оны хямралын дараа мөнгөний тэлэх бодлого 
эхэлж, өсөлтийн хурд нь 2011 онд хамгийн оргил үедээ хүрчээ. Мөнгө, 
зээлийн өсөлтийн хурд 2012 оны эцсийг хүртэл тасралтгүй буурсан боловч (i) 
Монголбанкнаас нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийг бууруулах, моргейжийн 
тогтолцоог бий болгох, хадгаламжийг урамшуулах зорилгоор Засгийн газартай 
хамтран 2012 оны 11 дүгээр сараас эхлэн “Үнэ тогтворжуулах дэд хөтөлбөр”, 

5 Энэ тухай дэлгэрэнгүйг Sachs ба Warner (1997), Humphreys, Sachs ба Stiglitz (2007), Frederick ба Anthony 
(2009) болон Frankel (2010) зэрэг ажлуудаас харна уу.

6 Хөгжлийн банк болон нэгдсэн төсвийн эх үүсвэрээр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын 
50 орчим хувь нь импорт болдог болохыг Монгол Улсын 2010 оны орц-гарцын хүснэгтэд үндэслэн 
тооцоолсон байдаг.



205215

“Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх 
хөтөлбөр” -ийг хэрэгжүүлсэн, (ii) 2013 оны 1 дүгээр сар, 4 дүгээр сар, 6 дугаар 
сард дараалан бодлогын хүүг тус бүр 1 нэгж хувиар бууруулсан нь мөнгө, 
зээлийн өсөлтийн хурд эргэж нэмэгдэх шалтгаан болов. Гэхдээ 2014 оны эхэн 
үеэс мөнгөний өсөлтийн хурд саарч, 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар мөнгөний 
нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үеэс 5%-иар буурсан буюу 2009 онтой ижил дүр 
зурагтай байна (Дүрслэл 14).

Дүрслэл 14. Мөнгө, зээлийн өсөлт Дүрслэл 15. Гадаад, дотоод цэвэр актив

 

 

18 
 

 Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                            Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, хямралаас зайлсхийх боломж [2015/06] 

байдаг. Баялгийн хараалаас амжилттай сэргийлсэн улсууд, тухайлбал, Чили, Норвеги, Ботсвана зэрэг 
улсуудын гол авч хэрэгжүүлсэн бодлого нь (i) тусгай баялгийн сан байгуулж, сангаа оновчтой 
удирдсан, (ii) тогтвортой бөгөөд мөчлөг сөрсөн төсвийн бодлого хэрэгжүүлсэн явдал юм. Эдгээр 
бодлого нь уул уурхайгаас хамаарал өндөртэй улсын хувьд дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн 
хэлбэлзлийг даван туулах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, хойч үедээ хуримтлал бий 
болгох зэрэг эерэг нөлөөг дагуулдаг.5 Гэвч Монгол Улсын хувьд мөчлөг дагасан төсвийн бодлого 
хэрэгжүүлсэн байх магадлалтай буюу эдийн засгийн өсөлт өндөр байсан сүүлийн жилүүдэд зардлаа 
нэмэгдүүлсээр иржээ. Гэхдээ Хөгжлийн банкыг оруулсан төсвийн зардлын өсөлтийн хурд буурч 
байгааг онцлох нь зүйтэй (Дүрслэл 13). Төсвийн зардал нэмэгдэх нь нэг талаас өрхийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг эерэг нөлөөтэй боловч валютын 
гарах урсгалыг нэмэгдүүлэх, валютын нөөц хуримтлагдах нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй байх зэрэг сөрөг 
нөлөөтэй юм.6 

Мөнгөний бодлого: 2009 оны хямралын дараа мөнгөний тэлэх бодлого эхэлж, өсөлтийн хурд нь 
2011 онд хамгийн оргил үедээ хүрчээ. Мөнгө, зээлийн өсөлтийн хурд 2012 оны эцсийг хүртэл 
тасралтгүй буурсан боловч (i) Монголбанкнаас нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийг бууруулах, 
моргейжийн тогтолцоог бий болгох, хадгаламжийг урамшуулах зорилгоор Засгийн газартай хамтран 
2012 оны 11 дүгээр сараас эхлэн “Үнэ тогтворжуулах дэд хөтөлбөр”, “Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр” -ийг хэрэгжүүлсэн, (ii) 2013 оны 1 дүгээр 
сар, 4 дүгээр сар, 6 дугаар сард дараалан бодлогын хүүг тус бүр 1 нэгж хувиар бууруулсан нь мөнгө, 
зээлийн өсөлтийн хурд эргэж нэмэгдэх шалтгаан болов. Гэхдээ 2014 оны эхэн үеэс мөнгөний өсөлтийн 
хурд саарч, 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар мөнгөний нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үеэс 5%-иар 
буурсан буюу 2009 онтой ижил дүр зурагтай байна (Дүрслэл 14). 

Дүрслэл 14. Мөнгө, зээлийн өсөлт Дүрслэл 15. Гадаад, дотоод цэвэр актив 

  
Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк 

Өнгөрсөн хугацаанд мөнгө, зээлийн өсөлт ийнхүү өсч, буурсаар байсан боловч мөнгөний нийлүүлэлт 
тогтмол нэмэгдэж байсан буюу Монгол Улсын нийт системийн дотоод цэвэр актив тэлсээр байв. Гэвч 
үүний эсрэгээр нийт системийн хэмжээнд гадаад цэвэр актив 2013-2015.04 сар хүртэл тасралтгүй 

                                                   
5 Энэ тухай дэлгэрэнгүйг Sachs ба Warner (1997), Humphreys, Sachs ба Stiglitz (2007), Frederick ба Anthony (2009) болон Frankel 
(2010) зэрэг ажлуудаас харна уу. 
6 Хөгжлийн банк болон нэгдсэн төсвийн эх үүсвэрээр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын 50 орчим хувь нь 
импорт болдог болохыг Монгол Улсын 2010 оны орц-гарцын хүснэгтэд үндэслэн тооцоолсон байдаг. 
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байдаг. Баялгийн хараалаас амжилттай сэргийлсэн улсууд, тухайлбал, Чили, Норвеги, Ботсвана зэрэг 
улсуудын гол авч хэрэгжүүлсэн бодлого нь (i) тусгай баялгийн сан байгуулж, сангаа оновчтой 
удирдсан, (ii) тогтвортой бөгөөд мөчлөг сөрсөн төсвийн бодлого хэрэгжүүлсэн явдал юм. Эдгээр 
бодлого нь уул уурхайгаас хамаарал өндөртэй улсын хувьд дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнийн 
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нэмэгдүүлсээр иржээ. Гэхдээ Хөгжлийн банкыг оруулсан төсвийн зардлын өсөлтийн хурд буурч 
байгааг онцлох нь зүйтэй (Дүрслэл 13). Төсвийн зардал нэмэгдэх нь нэг талаас өрхийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг эерэг нөлөөтэй боловч валютын 
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нөлөөтэй юм.6 

Мөнгөний бодлого: 2009 оны хямралын дараа мөнгөний тэлэх бодлого эхэлж, өсөлтийн хурд нь 
2011 онд хамгийн оргил үедээ хүрчээ. Мөнгө, зээлийн өсөлтийн хурд 2012 оны эцсийг хүртэл 
тасралтгүй буурсан боловч (i) Монголбанкнаас нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийг бууруулах, 
моргейжийн тогтолцоог бий болгох, хадгаламжийг урамшуулах зорилгоор Засгийн газартай хамтран 
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сар, 4 дүгээр сар, 6 дугаар сард дараалан бодлогын хүүг тус бүр 1 нэгж хувиар бууруулсан нь мөнгө, 
зээлийн өсөлтийн хурд эргэж нэмэгдэх шалтгаан болов. Гэхдээ 2014 оны эхэн үеэс мөнгөний өсөлтийн 
хурд саарч, 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар мөнгөний нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үеэс 5%-иар 
буурсан буюу 2009 онтой ижил дүр зурагтай байна (Дүрслэл 14). 

Дүрслэл 14. Мөнгө, зээлийн өсөлт Дүрслэл 15. Гадаад, дотоод цэвэр актив 
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үүний эсрэгээр нийт системийн хэмжээнд гадаад цэвэр актив 2013-2015.04 сар хүртэл тасралтгүй 

                                                   
5 Энэ тухай дэлгэрэнгүйг Sachs ба Warner (1997), Humphreys, Sachs ба Stiglitz (2007), Frederick ба Anthony (2009) болон Frankel 
(2010) зэрэг ажлуудаас харна уу. 
6 Хөгжлийн банк болон нэгдсэн төсвийн эх үүсвэрээр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын 50 орчим хувь нь 
импорт болдог болохыг Монгол Улсын 2010 оны орц-гарцын хүснэгтэд үндэслэн тооцоолсон байдаг. 
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Өнгөрсөн хугацаанд мөнгө, зээлийн өсөлт ийнхүү өсч, буурсаар байсан боловч 
мөнгөний нийлүүлэлт тогтмол нэмэгдэж байсан буюу Монгол Улсын нийт 
системийн дотоод цэвэр актив тэлсээр байв. Гэвч үүний эсрэгээр нийт системийн 
хэмжээнд гадаад цэвэр актив 2013-2015.04 сар хүртэл тасралтгүй буурч, 2015 
оны 4 дүгээр сарын байдлаар -3,285 тэрбум төгрөгтэй тэнцүү байна. 2007-2012 
онуудад дотоод, гадаад цэвэр активын харьцаа тогтвортой байсан бол төлбөрийн 
тэнцлийн хөрөнгө, санхүүгийн дансаар орж ирдэг валют огцом буурсан, 
мөнгөний өсөлт оргил цэгтээ хүрсэн 2013 оноос эхлэн уг харьцаа алдагдсан 
байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тодруулбал, 2012 онтой харьцуулахад 2015 оны 
4 дүгээр сарын байдлаар дотоод цэвэр актив 9.8 их наяд төгрөгөөр нэмэгдэж, 
гадаад цэвэр актив 7.7 их наяд төгрөгөөр буурсан байна (Дүрслэл 15).

Төлбөрийн тэнцлийн мөнгөний хандлагын дагуу зээлийн буюу мөнгөний өсөлт 
нь валютын захын дарамтыг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг (Kemp, 1975; Girton ба 
Roper, 1976; Connolly, 1986; Dhliwayo, 1996).

3.4 Эмпирик шиíжилãýý

Монгол Улсад бий болоод буй нөхцөл байдлыг тайлбарлах, нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийг тодорхойлохдоо уг төрлийн судалгаанд түгээмэл ашиглагддаг олон 
хувьсагч бүхий ложит загварыг ашиглалаа. Тус загвар нь макро үзүүлэлтүүдийн 
хямрал бий болох магадлалд үзүүлэх нөлөөллийг өнгөрсөн хугацааны тоон 

ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС
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3.4.1 Өгөгдлийн тодорхойлолт

Уг судалгааны ажлын  гуравдугаар бүлэгт танилцуулсан ажлуудад дурдагдсан 
хувьсагчдаас загварт ашиглах үзүүлэлтүүдийг сонгосон. Макро эдийн засгийн 
төлвийг илэрхийлэх хувьсагчдаар ДНБ-ий өсөлт, гадаад худалдааны нөхцөл, 
хүүгийн төвшин, инфляци, валютын ханшийн сулралт, төсвийн алдагдал болон 
ДНБ-ий харьцаа зэрэг хувьсагчдыг авч үзсэн. Хямрал нь гадаад ба дотоод 
эдийн засгийн байдлаас шалтгаалж болох ба эдийн засгийн өсөлт удаашрах, 
инфляци ба хүүгийн төвшин нэмэгдэх, төсвийн алдагдал өсөх нь төлбөрийн 
тэнцлийн дарамтыг нэмэгдүүлж хямралд хүргэх шалтгаан болдог (Demirguc-
Kunt & Detragiache, 1998). Иймд загварт санхүүгийн үзүүлэлтүүд буюу мөнгөний 
нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа, хувийн хэвшилд олгосон зээл 
ба ДНБ-ий харьцаа, банкны нөөц мөнгө ба нийт активын харьцаа, зээлийн өсөлт 
зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцоонд ашиглав.

Хүснэгт 4. Судалгаанд ашигласан хувьсагчид
Макро хувьсагчид Санхүүгийн хувьсагчид

Хувьсагч Тайлбар Хувьсагч Тайлбар

Growth ДНБ-ий өсөлт M2/Reserves М2 мөнгө ба гадаад валютын 
нөөцийн харьцаа

TOT change Гадаад худалдааны 
нөхцөлийн өөрчлөлт Private/GDP

Хувийн хэвшилд олгосон 
дотоодын валютын зээл ба 
ДНБ-ий харьцаа

Depreciation Валютын ханшийн 
өөрчлөлтийн хувь Cash/Bank Банкны нөөц мөнгө ба нийт 

активын харьцаа

Real Interest
Хадгаламжийн 
нэрлэсэн хүү болон 
инфляцийн зөрүү

Credit growth Дотоодын валютын зээлийн 
бодит өсөлт

Inflation ДНБ-ий дефляторын 
өөрчлөлтийн хувь

Surplus/GDP Төсвийн тэнцэл ба 
ДНБ-ий харьцаа

Эх ñурвалж: Demirguc-Kunt and Detragiache (1998)

3.4.2 Үнэлгээний үр дүн
Ложит загварын үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 5д үзүүллээ. Гуравдугаар бүлэгт 
дурдагдсан ажлуудад ашигласан үзүүлэлтүүдээс хувийн хэвшилд олгосон 
зээл ба ДНБ-ий харьцаа, банкны нөөц мөнгө ба нийт активын харьцаа, төсвийн 
тэнцэл ба ДНБ-ий харьцаа, ДНБ-ий өсөлт, хүүгийн төвшин гэсэн үзүүлэлтүүд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй, онолын таамаглалтай нийцтэй бус байсан 
тул үнэлгээнээс хассан болно.8

8 Олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлуудад дурдагдсан хувьсагчдыг оруулсан анхдагч үнэлгээний үр дүнг 
Хавсралт 3-д, статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарсан хувьсагчдыг хасч гүйцэтгэсэн үнэлгээний үр 
дүнг Хавсралт 4-д тус тус харуулав.
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өгөгдөлд тулгуурлан тооцож, үзүүлэлт тус бүрийн хямрал бий болох магадлалд 
үзүүлэх нөлөөллийн хүчийг тодорхойлох боломж олгодгоороо давуу талтай. 
Өөрөөр хэлбэл, 0 ба 1 гэсэн утга авдаг үзүүлэлтийг бусад үзүүлэлтээс 
хамааруулан ложит загвар үнэлнэ. Загварт хамааран хувьсагч нь хямралтай үед 
1, бусад үед 0 утга авдаг дамми хувьсагч байх ба хямрал болох магадлал нь бусад 
тайлбарлагч хувьсагчаас (Xt) хамаарсан функц байна. Pt нь хямралыг илэрхийлэх 
дамми хувьсагч бөгөөд t үед хямрал болвол 1, бусад тохиолдолд 0 гэсэн утга 
авна. Загварт ашиглагдах лог-магадлалын функц дараах хэлбэртэй байх ба уг 
функцийг ложит загвараар үнэлэхдээ хамгийн их үнэний хувь бүхий аргыг 
ашигладаг.
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буурч, 2015 оны 4 дүгээр сарын байдлаар -3,285 тэрбум төгрөгтэй тэнцүү байна. 2007-2012 онуудад 
дотоод, гадаад цэвэр активын харьцаа тогтвортой байсан бол төлбөрийн тэнцлийн хөрөнгө, санхүүгийн 
дансаар орж ирдэг валют огцом буурсан, мөнгөний өсөлт оргил цэгтээ хүрсэн 2013 оноос эхлэн уг 
харьцаа алдагдсан байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тодруулбал, 2012 онтой харьцуулахад 2015 оны 4 
дүгээр сарын байдлаар дотоод цэвэр актив 9.8 их наяд төгрөгөөр нэмэгдэж, гадаад цэвэр актив 7.7 их 
наяд төгрөгөөр буурсан байна (Дүрслэл 15). 
Төлбөрийн тэнцлийн мөнгөний хандлагын дагуу зээлийн буюу мөнгөний өсөлт нь валютын захын 
дарамтыг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг (Kemp, 1975; Girton ба Roper, 1976; Connolly, 1986; Dhliwayo, 1996). 

 Эмпирик шинжилгээ 3.4.

Монгол Улсад бий болоод буй нөхцөл байдлыг тайлбарлах, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
тодорхойлохдоо уг төрлийн судалгаанд түгээмэл ашиглагддаг олон хувьсагч бүхий ложит загварыг 
ашиглалаа. Тус загвар нь макро үзүүлэлтүүдийн хямрал бий болох магадлалд үзүүлэх нөлөөллийг 
өнгөрсөн хугацааны тоон өгөгдөлд тулгуурлан тооцож, үзүүлэлт тус бүрийн хямрал бий болох 
магадлалд үзүүлэх нөлөөллийн хүчийг тодорхойлох боломж олгодгоороо давуу талтай. Өөрөөр хэлбэл, 
0 ба 1 гэсэн утга авдаг үзүүлэлтийг бусад үзүүлэлтээс хамааруулан ложит загвар үнэлнэ. Загварт 
хамааран хувьсагч нь хямралтай үед 1, бусад үед 0 утга авдаг дамми хувьсагч байх ба хямрал болох 
магадлал нь бусад тайлбарлагч хувьсагчаас (  ) хамаарсан функц байна.    нь хямралыг илэрхийлэх 
дамми хувьсагч бөгөөд   үед хямрал болвол 1, бусад тохиолдолд 0 гэсэн утга авна. Загварт ашиглагдах 
лог-магадлалын функц дараах хэлбэртэй байх ба уг функцийг ложит загвараар үнэлэхдээ хамгийн их 
үнэний хувь бүхий аргыг ашигладаг. 
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Үүнд: 
     – лог магадлалын функц; 
 (    )  – өсөн нэмэгдэх магадлалын тархалтын функц; 
   – хувьсагчдын өмнөх тогтмол коэффициентийн матриц; 
    – (                ) элементүүдтэй тайлбарлагч хувьсагчдын матриц; 
   – тайлбарлагч хувьсагчдын тоо; 

Ложит загварт тайлбарлагч хувьсагчдын нэгж өөрчлөлтөөс хамааран хувьсагчийн магадлалын 
тархалтын функц хэдэн хувиар өөрчлөгдөж буйг судалгаанд ихэвчлэн ашигладаг. Гэвч уг загвар нь 
магадлалын тархалтыг логистик функцийн хэлбэрээр таамагладаг тул ложит загварын үнэлгээнээс 
гарсан коэффициентийн утгуудаар магадлалын тархалтын функцийн мэдрэмжүүдийг хэмжих 
боломжгүй. Иймд мэдрэмжийг тооцохын тулд магадлалын тархалтын функцээс тайлбарлагч 
хувьсагчдаар авсан тухайн уламжлалуудыг ашиглана. 

  
   

    (    )
,     (    )- 

  ̂ 

Ложит загварын тэгшитгэлүүд шугаман бус хэлбэртэй байх тул тухайн уламжлал нь тайлбарлагч 
хувьсагчдаас хамаарсан хэлбэртэй буюу хугацааны агшин бүрд хямрал болох магадлалаас шалтгаалан 

(6)
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дамми хувьсагч бөгөөд   үед хямрал болвол 1, бусад тохиолдолд 0 гэсэн утга авна. Загварт ашиглагдах 
лог-магадлалын функц дараах хэлбэртэй байх ба уг функцийг ложит загвараар үнэлэхдээ хамгийн их 
үнэний хувь бүхий аргыг ашигладаг. 

    ∑*    , (    )-  (    )   ,   (    )-++
 

   
 (6) 

 (    )  
   (    )

      (    )
 (7) 

Үүнд: 
     – лог магадлалын функц; 
 (    )  – өсөн нэмэгдэх магадлалын тархалтын функц; 
   – хувьсагчдын өмнөх тогтмол коэффициентийн матриц; 
    – (                ) элементүүдтэй тайлбарлагч хувьсагчдын матриц; 
   – тайлбарлагч хувьсагчдын тоо; 

Ложит загварт тайлбарлагч хувьсагчдын нэгж өөрчлөлтөөс хамааран хувьсагчийн магадлалын 
тархалтын функц хэдэн хувиар өөрчлөгдөж буйг судалгаанд ихэвчлэн ашигладаг. Гэвч уг загвар нь 
магадлалын тархалтыг логистик функцийн хэлбэрээр таамагладаг тул ложит загварын үнэлгээнээс 
гарсан коэффициентийн утгуудаар магадлалын тархалтын функцийн мэдрэмжүүдийг хэмжих 
боломжгүй. Иймд мэдрэмжийг тооцохын тулд магадлалын тархалтын функцээс тайлбарлагч 
хувьсагчдаар авсан тухайн уламжлалуудыг ашиглана. 

  
   

    (    )
,     (    )- 

  ̂ 

Ложит загварын тэгшитгэлүүд шугаман бус хэлбэртэй байх тул тухайн уламжлал нь тайлбарлагч 
хувьсагчдаас хамаарсан хэлбэртэй буюу хугацааны агшин бүрд хямрал болох магадлалаас шалтгаалан 

(7)

Үүнд: 
LnL – лог магадлалын функц;
F(β'Xt) – өсөн нэмэгдэх магадлалын тархалтын функц;
β – хувьсагчдын өмнөх тогтмол коэффициентийн матриц;
Xt – (x1,t, x2,t, ... , xn,t) элементүүдтэй тайлбарлагч хувьсагчдын матриц;
n – тайлбарлагч хувьсагчдын тоо;

Ложит загварт тайлбарлагч хувьсагчдын нэгж өөрчлөлтөөс хамааран хувьсагчийн 
магадлалын тархалтын функц хэдэн хувиар өөрчлөгдөж буйг судалгаанд 
ихэвчлэн ашигладаг. Гэвч уг загвар нь магадлалын тархалтыг логистик функцийн 
хэлбэрээр таамагладаг тул ложит загварын үнэлгээнээс гарсан коэффициентийн 
утгуудаар магадлалын тархалтын функцийн мэдрэмжүүдийг хэмжих боломжгүй. 
Иймд мэдрэмжийг тооцохын тулд магадлалын тархалтын функцээс тайлбарлагч 
хувьсагчдаар авсан тухайн уламжлалуудыг ашиглана.
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буурч, 2015 оны 4 дүгээр сарын байдлаар -3,285 тэрбум төгрөгтэй тэнцүү байна. 2007-2012 онуудад 
дотоод, гадаад цэвэр активын харьцаа тогтвортой байсан бол төлбөрийн тэнцлийн хөрөнгө, санхүүгийн 
дансаар орж ирдэг валют огцом буурсан, мөнгөний өсөлт оргил цэгтээ хүрсэн 2013 оноос эхлэн уг 
харьцаа алдагдсан байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тодруулбал, 2012 онтой харьцуулахад 2015 оны 4 
дүгээр сарын байдлаар дотоод цэвэр актив 9.8 их наяд төгрөгөөр нэмэгдэж, гадаад цэвэр актив 7.7 их 
наяд төгрөгөөр буурсан байна (Дүрслэл 15). 
Төлбөрийн тэнцлийн мөнгөний хандлагын дагуу зээлийн буюу мөнгөний өсөлт нь валютын захын 
дарамтыг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг (Kemp, 1975; Girton ба Roper, 1976; Connolly, 1986; Dhliwayo, 1996). 

 Эмпирик шинжилгээ 3.4.

Монгол Улсад бий болоод буй нөхцөл байдлыг тайлбарлах, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
тодорхойлохдоо уг төрлийн судалгаанд түгээмэл ашиглагддаг олон хувьсагч бүхий ложит загварыг 
ашиглалаа. Тус загвар нь макро үзүүлэлтүүдийн хямрал бий болох магадлалд үзүүлэх нөлөөллийг 
өнгөрсөн хугацааны тоон өгөгдөлд тулгуурлан тооцож, үзүүлэлт тус бүрийн хямрал бий болох 
магадлалд үзүүлэх нөлөөллийн хүчийг тодорхойлох боломж олгодгоороо давуу талтай. Өөрөөр хэлбэл, 
0 ба 1 гэсэн утга авдаг үзүүлэлтийг бусад үзүүлэлтээс хамааруулан ложит загвар үнэлнэ. Загварт 
хамааран хувьсагч нь хямралтай үед 1, бусад үед 0 утга авдаг дамми хувьсагч байх ба хямрал болох 
магадлал нь бусад тайлбарлагч хувьсагчаас (  ) хамаарсан функц байна.    нь хямралыг илэрхийлэх 
дамми хувьсагч бөгөөд   үед хямрал болвол 1, бусад тохиолдолд 0 гэсэн утга авна. Загварт ашиглагдах 
лог-магадлалын функц дараах хэлбэртэй байх ба уг функцийг ложит загвараар үнэлэхдээ хамгийн их 
үнэний хувь бүхий аргыг ашигладаг. 

    ∑*    , (    )-  (    )   ,   (    )-++
 

   
 (6) 

 (    )  
   (    )

      (    )
 (7) 

Үүнд: 
     – лог магадлалын функц; 
 (    )  – өсөн нэмэгдэх магадлалын тархалтын функц; 
   – хувьсагчдын өмнөх тогтмол коэффициентийн матриц; 
    – (                ) элементүүдтэй тайлбарлагч хувьсагчдын матриц; 
   – тайлбарлагч хувьсагчдын тоо; 

Ложит загварт тайлбарлагч хувьсагчдын нэгж өөрчлөлтөөс хамааран хувьсагчийн магадлалын 
тархалтын функц хэдэн хувиар өөрчлөгдөж буйг судалгаанд ихэвчлэн ашигладаг. Гэвч уг загвар нь 
магадлалын тархалтыг логистик функцийн хэлбэрээр таамагладаг тул ложит загварын үнэлгээнээс 
гарсан коэффициентийн утгуудаар магадлалын тархалтын функцийн мэдрэмжүүдийг хэмжих 
боломжгүй. Иймд мэдрэмжийг тооцохын тулд магадлалын тархалтын функцээс тайлбарлагч 
хувьсагчдаар авсан тухайн уламжлалуудыг ашиглана. 

  
   

    (    )
,     (    )- 

  ̂ 

Ложит загварын тэгшитгэлүүд шугаман бус хэлбэртэй байх тул тухайн уламжлал нь тайлбарлагч 
хувьсагчдаас хамаарсан хэлбэртэй буюу хугацааны агшин бүрд хямрал болох магадлалаас шалтгаалан Ложит загварын тэгшитгэлүүд шугаман бус хэлбэртэй байх тул тухайн уламжлал 

нь тайлбарлагч хувьсагчдаас хамаарсан хэлбэртэй буюу хугацааны агшин бүрд 
хямрал болох магадлалаас шалтгаалан үзүүлэлтүүдийн нөлөө харилцан адилгүй 
байна. Иймд судлаачид тайлбарлагч хувьсагчдын дундаж утга дээрх тухайн 
уламжлалыг тооцож хувьсагчийн дундаж ахиуц нөлөөг тодорхойлдог.7

7 Average marginal effect
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3.4.1 Өгөгдлийн тодорхойлолт

Уг судалгааны ажлын  гуравдугаар бүлэгт танилцуулсан ажлуудад дурдагдсан 
хувьсагчдаас загварт ашиглах үзүүлэлтүүдийг сонгосон. Макро эдийн засгийн 
төлвийг илэрхийлэх хувьсагчдаар ДНБ-ий өсөлт, гадаад худалдааны нөхцөл, 
хүүгийн төвшин, инфляци, валютын ханшийн сулралт, төсвийн алдагдал болон 
ДНБ-ий харьцаа зэрэг хувьсагчдыг авч үзсэн. Хямрал нь гадаад ба дотоод 
эдийн засгийн байдлаас шалтгаалж болох ба эдийн засгийн өсөлт удаашрах, 
инфляци ба хүүгийн төвшин нэмэгдэх, төсвийн алдагдал өсөх нь төлбөрийн 
тэнцлийн дарамтыг нэмэгдүүлж хямралд хүргэх шалтгаан болдог (Demirguc-
Kunt & Detragiache, 1998). Иймд загварт санхүүгийн үзүүлэлтүүд буюу мөнгөний 
нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа, хувийн хэвшилд олгосон зээл 
ба ДНБ-ий харьцаа, банкны нөөц мөнгө ба нийт активын харьцаа, зээлийн өсөлт 
зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцоонд ашиглав.

Хүснэгт 4. Судалгаанд ашигласан хувьсагчид
Макро хувьсагчид Санхүүгийн хувьсагчид

Хувьсагч Тайлбар Хувьсагч Тайлбар

Growth ДНБ-ий өсөлт M2/Reserves М2 мөнгө ба гадаад валютын 
нөөцийн харьцаа

TOT change Гадаад худалдааны 
нөхцөлийн өөрчлөлт Private/GDP

Хувийн хэвшилд олгосон 
дотоодын валютын зээл ба 
ДНБ-ий харьцаа

Depreciation Валютын ханшийн 
өөрчлөлтийн хувь Cash/Bank Банкны нөөц мөнгө ба нийт 

активын харьцаа

Real Interest
Хадгаламжийн 
нэрлэсэн хүү болон 
инфляцийн зөрүү

Credit growth Дотоодын валютын зээлийн 
бодит өсөлт

Inflation ДНБ-ий дефляторын 
өөрчлөлтийн хувь

Surplus/GDP Төсвийн тэнцэл ба 
ДНБ-ий харьцаа

Эх ñурвалж: Demirguc-Kunt and Detragiache (1998)

3.4.2 Үнэлгээний үр дүн
Ложит загварын үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 5д үзүүллээ. Гуравдугаар бүлэгт 
дурдагдсан ажлуудад ашигласан үзүүлэлтүүдээс хувийн хэвшилд олгосон 
зээл ба ДНБ-ий харьцаа, банкны нөөц мөнгө ба нийт активын харьцаа, төсвийн 
тэнцэл ба ДНБ-ий харьцаа, ДНБ-ий өсөлт, хүүгийн төвшин гэсэн үзүүлэлтүүд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй, онолын таамаглалтай нийцтэй бус байсан 
тул үнэлгээнээс хассан болно.8

8 Олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлуудад дурдагдсан хувьсагчдыг оруулсан анхдагч үнэлгээний үр дүнг 
Хавсралт 3-д, статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарсан хувьсагчдыг хасч гүйцэтгэсэн үнэлгээний үр 
дүнг Хавсралт 4-д тус тус харуулав.

ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС



208

Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

219

Иймд дээрх нөлөөг тооцохдоо хувьсагчдын стандарт хазайлт ба эдгээр 
хувьсагчдын хямрал бий болох магадлалын дундаж ахиуц нөлөө зэргээс нэгж 
стандарт хазайлтад үзүүлэх нөлөөг авч үзэх нь тохиромжтой. Тооцооноос 
Монгол Улсын хувьд валютын ханш хамгийн өндөр буюу нэг стандарт 
хазайлттай тэнцүү хэмжээгээр төгрөгийн ханш сулрахад төлбөрийн тэнцлийн 
хямрал болох магадлал 7.8%-иар нэмэгддэг болох нь тогтоогдсон бөгөөд 
харгалзах стандарт хазайлтын утга  9.35% байсан байна.

Үнэлгээний үр дүнгээс тооцсон магадлалын функцийг тайлбарлагч хувьсагчдыг 
нөлөөллөөр нь задалж (Дүрслэл 16) харуулвал валютын ханшийн сулралт, 
мөнгөний нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа хямралд голлон 
хөтөлж байна.

4. Төлбөрийн тэнцлийн хямралаас зайлсхийх боломж

Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд төлбөрийн тэнцлийн хямралд мөнгөний 
нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа, валютын ханш бусад 
үзүүлэлтүүдээс мэдэгдэхүйц өндөр нөлөөтэй болохыг тогтоосон. Төлбөрийн 
тэнцлийн хямралд үзүүлэх валютын ханшийн нөлөө 2014 оны төгсгөл 2015 
оны эхнээс саарах хандлагатай болсныг харж болох бөгөөд  2015 оны 4 дүгээр 
сараас ам.долларын эсрэг төгрөгийн ханш эргэн чангарснаас үзвэл уг хандлага 
2015 оны 2 дугаар улиралд ч мөн үргэлжилсэн гэж үзэж болохоор байна 
(Дүрслэл 16).9 Иймд Монгобанкнаас дотоодын захад оролцох оролцоог бууруулж 
ханшийг илүү уян хатан тогтоож, мөнгөний нийлүүлэлт, зээлийн өсөлтийг 
өсгөхгүй байх нь гадаад валютын нөөцөө хадгалж үлдэх, төлбөрийн тэнцлийн 
хямрал үүсэх дарамтыг бууруулах эерэг нөлөөтэй гэж үзэж байна. Гэвч гадаад 
эдийн засгаас өндөр хамааралтай манай улсад валютын ханшийн цэвэр хөвөгч 
дэглэмээр тогтоох нь банкны систем, эдийн засагт тодорхой зардал, эрсдэлүүд 
үүсгэдэг. Иймд валютын захад Төв банкнаас оролцох оролцоог тодорхой төвшин 
хүртэл бууруулах нь зүйтэй бөгөөд банкны салбар, цаашлаад эдийн засгаа 
хүндрүүлэхгүй байх ханшийн хэлбэлзлийн хязгаарыг судлан тогтоох нь чухал 
юм. Түүнчлэн төлбөрийн тэнцлийн хямралын эсрэг оновчтой бодлого явуулахгүй 
бол банкны хямралд хүргэдэг бөгөөд үүнийг хос хямрал гэж нэрлэдэг. Reinhart 
ба Calvo (2000) нар банкны хямрал нь ханшийн хямралтай харьцуулахад бодит 
эдийн засагт урт хугацаанд үргэлжилсэн, илүү ноцтой хохирол учруулдаг 
болохыг эмпирик шинжилгээнд үндэслэн онцолжээ.

9 ДНБ болон эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд улирлын давтамжтай зарлагддагаас шалтгаалан шинжилгээг 
2015 оны 1-р улирал буюу 3 дугаар сарын эцсийн байдлаар гүйцэтгэсэн болно.
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Хүснэгт 5. Ложит загварын үнэлгээний үр дүн
Тайлбарлагч

хувьсагчид (Xt)
Коэффициентын 

утга (β)
Стандарт 
алдаа (σ) P > ǀzǀ Дундаж ахиуц 

нөлөө
Ам.доллартай харьцах 
төгрөгийн ханш (YoY%) 102.5 39.3 0.009 0.83

Гадаад худалдааны 
нөхцөлийн индекс -5.4 2.8 0.059 -0.04

Мөнгөний нийлүүлэлт
/Гадаад валютын нөөц 9.1 3.1 0.004 0.07

Зээлийн өсөлт 16.3 6.4 0.010 0.13
Инфляцийн төвшин 
(УБ хот) 44.9 25.3 0.076 0.36

Тогтмол коэффициент -42.2 15.4 0.006

*,**,*** - харгалзан 10, 5, 1%-ийн төвшинд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ.
Эх ñурвалж: Суäлаачäын òооцоолол

Загварын үнэлгээг Стата12 программыг ашиглан гүйцэтгэсэн бөгөөд үнэлгээнд 
тулгуурлан тооцсон дундаж ахиуц нөлөөллийн үр дүнгээс харахад төлбөрийн 
тэнцлийн хямрал бий болох магадлалыг дунджаар хамгийн хүчтэй нэмэгдүүлдэг 
хувьсагч нь валютын ханш болох нь тогтоогдсон. Тухайлбал, төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах ханш 1 хувиар сулрахад хямрал бий болох магадлал 
дунджаар 0.83 хувиар нэмэгдэхээр байна. Тайлбарлагч хувьсагчдын тархалт 
харилцан адилгүй тул хямралын магадлалын тархалтанд аль үзүүлэлт голлох 
нөлөөтэй болохыг тодорхойлоход хүндрэлтэй юм.
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үзүүлэлтүүд нь статистикийн хувьд ач холбогдолгүй, онолын таамаглалтай нийцтэй бус байсан тул 
үнэлгээнээс хассан болно.8 

Хүснэгт 5. Ложит загварын үнэлгээний үр дүн 
Тайлбарлагч 

хувьсагчид (  ) 
Коэффициентын 

утга ( ) 
Стандарт алдаа 

( )       Дундаж ахиуц 
нөлөө 

Ам.доллартай харьцах 
төгрөгийн ханш (YoY%) 102.5 39.3 0.009 0.83 

Гадаад худалдааны 
нөхцөлийн индекс -5.4 2.8 0.059 -0.04 

Мөнгөний 
нийлүүлэлт/Гадаад 
валютын нөөц 

9.1 3.1 0.004 0.07 

Зээлийн өсөлт 16.3 6.4 0.010 0.13 

Инфляцийн төвшин /УБ 
хот/ 44.9 25.3 0.076 0.36 

Тогтмол коэффициент -42.2 15.4 0.006  
*,**,*** - харгалзан 10, 5, 1%-ийн төвшинд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ. 
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Загварын үнэлгээг Стата12 программыг ашиглан гүйцэтгэсэн бөгөөд үнэлгээнд тулгуурлан тооцсон 
дундаж ахиуц нөлөөллийн үр дүнгээс харахад төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий болох магадлалыг 
дунджаар хамгийн хүчтэй нэмэгдүүлдэг хувьсагч нь валютын ханш болох нь тогтоогдсон. Тухайлбал, 
төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 1 хувиар сулрахад хямрал бий болох магадлал дунджаар 0.83 
хувиар нэмэгдэхээр байна. Тайлбарлагч хувьсагчдын тархалт харилцан адилгүй тул хямралын 
магадлалын тархалтанд аль үзүүлэлт голлох нөлөөтэй болохыг тодорхойлоход хүндрэлтэй юм. 
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8 Олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлуудад дурдагдсан хувьсагчдыг оруулсан анхдагч үнэлгээний үр дүнг Хавсралт 3-д, 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарсан хувьсагчдыг хасч гүйцэтгэсэн үнэлгээний үр дүнг Хавсралт 4-д тус тус харуулав. 

Эх ñурвалж: Суäлаачäын òооцоолол
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Иймд дээрх нөлөөг тооцохдоо хувьсагчдын стандарт хазайлт ба эдгээр 
хувьсагчдын хямрал бий болох магадлалын дундаж ахиуц нөлөө зэргээс нэгж 
стандарт хазайлтад үзүүлэх нөлөөг авч үзэх нь тохиромжтой. Тооцооноос 
Монгол Улсын хувьд валютын ханш хамгийн өндөр буюу нэг стандарт 
хазайлттай тэнцүү хэмжээгээр төгрөгийн ханш сулрахад төлбөрийн тэнцлийн 
хямрал болох магадлал 7.8%-иар нэмэгддэг болох нь тогтоогдсон бөгөөд 
харгалзах стандарт хазайлтын утга  9.35% байсан байна.

Үнэлгээний үр дүнгээс тооцсон магадлалын функцийг тайлбарлагч хувьсагчдыг 
нөлөөллөөр нь задалж (Дүрслэл 16) харуулвал валютын ханшийн сулралт, 
мөнгөний нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа хямралд голлон 
хөтөлж байна.

4. Төлбөрийн тэнцлийн хямралаас зайлсхийх боломж

Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд төлбөрийн тэнцлийн хямралд мөнгөний 
нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа, валютын ханш бусад 
үзүүлэлтүүдээс мэдэгдэхүйц өндөр нөлөөтэй болохыг тогтоосон. Төлбөрийн 
тэнцлийн хямралд үзүүлэх валютын ханшийн нөлөө 2014 оны төгсгөл 2015 
оны эхнээс саарах хандлагатай болсныг харж болох бөгөөд  2015 оны 4 дүгээр 
сараас ам.долларын эсрэг төгрөгийн ханш эргэн чангарснаас үзвэл уг хандлага 
2015 оны 2 дугаар улиралд ч мөн үргэлжилсэн гэж үзэж болохоор байна 
(Дүрслэл 16).9 Иймд Монгобанкнаас дотоодын захад оролцох оролцоог бууруулж 
ханшийг илүү уян хатан тогтоож, мөнгөний нийлүүлэлт, зээлийн өсөлтийг 
өсгөхгүй байх нь гадаад валютын нөөцөө хадгалж үлдэх, төлбөрийн тэнцлийн 
хямрал үүсэх дарамтыг бууруулах эерэг нөлөөтэй гэж үзэж байна. Гэвч гадаад 
эдийн засгаас өндөр хамааралтай манай улсад валютын ханшийн цэвэр хөвөгч 
дэглэмээр тогтоох нь банкны систем, эдийн засагт тодорхой зардал, эрсдэлүүд 
үүсгэдэг. Иймд валютын захад Төв банкнаас оролцох оролцоог тодорхой төвшин 
хүртэл бууруулах нь зүйтэй бөгөөд банкны салбар, цаашлаад эдийн засгаа 
хүндрүүлэхгүй байх ханшийн хэлбэлзлийн хязгаарыг судлан тогтоох нь чухал 
юм. Түүнчлэн төлбөрийн тэнцлийн хямралын эсрэг оновчтой бодлого явуулахгүй 
бол банкны хямралд хүргэдэг бөгөөд үүнийг хос хямрал гэж нэрлэдэг. Reinhart 
ба Calvo (2000) нар банкны хямрал нь ханшийн хямралтай харьцуулахад бодит 
эдийн засагт урт хугацаанд үргэлжилсэн, илүү ноцтой хохирол учруулдаг 
болохыг эмпирик шинжилгээнд үндэслэн онцолжээ.

9 ДНБ болон эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд улирлын давтамжтай зарлагддагаас шалтгаалан шинжилгээг 
2015 оны 1-р улирал буюу 3 дугаар сарын эцсийн байдлаар гүйцэтгэсэн болно.

ТӨлБӨрИйн ТЭнЦлИйн ХЯМрАл, ТҮҮнД нӨлӨӨлӨГЧ ХҮЧИн ЗҮйлС
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Төлбөрийн тэнцлийн хямралын шалтгааныг тодорхойлдог үндсэн гурван 
хандлага байх ба хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох хандлагыг 
сонгохдоо тухайн хямралын онцлогийг харгалзан үзэх нь зүйтэй. Иймд, Монгол 
Улсын хувьд төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий болоход ямар хүчин зүйлс 
нөлөөлсөн болохыг 2001-2015.03 сар хүртэлх тоон мэдээлэлд үндэслэн ложит 
загвараар үнэлсэн. Эмпирик шинжилгээний үр дүнд 2014 оны эхэнд валютын 
ханшийн сулралт, мөнгөний нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа нь 
төлбөрийн тэнцлийн хямралд голчлон нөлөөлснийг тогтоосон. Иймд, өнөөгийн 
нөхцөлд төлбөрийн тэнцлийн хямралыг сааруулах чиглэлд валютын захын 
оролцоог тодорхой төвшин хүртэл бууруулж, ханшийг илүү уян хатан тогтоож, 
валютын нөөцөө хадгалах, нэмэгдүүлэх нь мөнгөний бодлогын хүрээнд авч 
хэрэгжүүлэх оновчтой бодлого гэж үзлээ.
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5. Дүгнэлт

Тус судалгааны ажлыг (i) Монгол Улсад төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий 
болсон эсэхийг тодорхойлох, (ii) төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий болсон 
тохиолдолд түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг эмпирик шинжилгээ, эдийн засгийн 
үндсэн үзүүлэлтүүдийн төлөв байдалд үндэслэн үнэлж тогтоох, (iii) уг үр дүнд 
тулгуурлан хямралын эсрэг бодлогын боломжит хувилбаруудыг тодорхойлж, 
тухайн бодлогын бусад секторт үзүүлэх нөлөөллийг харуулах зорилгоор 
гүйцэтгэсэн.

Төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий болсон эсэхийг тогтоохдоо Kaminsky ба 
Reinhart нарын бүлэг судалгаагаараа хөгжүүлсэн валютын захын дарамтын 
индекс (EMP)-ийг ашигласан. Уг индексийг тооцоход валютын ханш, гадаад 
валютын нөөц, бодлогын хүү гэсэн үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг авч үздэг 
бөгөөд судлаачид эдгээр үзүүлэлтийг янз бүрээр (тухайлбал, нэрлэсэн эсвэл 
бодит ханш, валютын нийт эсвэл цэвэр нөөц, бодлогын хүүг оруулсан эсвэл 
оруулаагүй) сонгосон байдаг. Бид энэхүү судалгааны ажилд EMP индексийн 
дээрх боломжит хувилбаруудыг харьцуулж тооцоолсон. Тооцооллын үр дүнгээс 
харахад 2013 оны 10 дугаар сард Монгол Улсад төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий 
болж эхэлсэн бөгөөд 2015 оны 3 дугаар сарын байдлаар хямрал үргэлжилсэн 
хэвээр байна. EMP индексийн утга зөв тодорхойлогдсон эсэхийг валютын 
захын эмзэг байдлын нийлбэр үзүүлэлт (EWS)-ээр шалгасан бөгөөд төлбөрийн 
тэнцлийн хямрал тохиолдож эхлэхээс өмнө ирэх 18 сарын дотор хямрал болно 
гэсэн дохио өгч байсан тул валютын захад хямрал тохиолдож болзошгүйг 
эртнээс анхааруулж ирсэн гэсэн үг.

Төлбөрийн тэнцлийн хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн талаар хийгдсэн 
онолын болон эмпирик судалгааны ажлуудын үр дүнд хямрал нь эдийн засгийн 
үндсэн үзүүлэлтүүдээс гадна гэнэтийн шокоос үүдэлтэй спекулятив дайралтаас 
шалтгаалдаг болохыг онцолжээ. Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хувьд 
дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнэ, тухайлбал, чулуун нүүрс, алт, түүхий 
нефть, төмрийн хүдрийн үнэ буурсан, гадаад, дотоод орчны нөлөөллөөс 
шалтгаалан валютын орох урсгал огцом саарсан зэрэг таагүй дүр зурагтай байна. 
Төсвийн бодлогын хувьд төсвөөс гадуурх зарцуулалтыг оруулсан Монгол Улсын 
нэгдсэн төсвийн тэнцэл 2010 оноос хойш тогтмол ДНБ-ий 10 орчим хувьтай 
тэнцүү байгаа ба төсвийн нийт зардлын өсөлт буурч байгаа хэдий ч эдийн засгийн 
мөчлөгийг дагах хандлагатай байна. Харин мөнгөний бодлогын хувьд 2013-
2014 онуудад бодлогын хүүгээ удаа дараа бууруулсан, Засгийн газартай хамтран 
хэрэгжүүлсэн “Үнэ тогтворжуулах дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд арилжааны 
банкаар дамжуулан тодорхой салбаруудад зээл олгох зэргээр тэлэх бодлого 
баримталсан бөгөөд мөнгө, зээлийн өсөлт 2014 оны эхэнд оргил үедээ хүрсэн.
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хандлага байх ба хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох хандлагыг 
сонгохдоо тухайн хямралын онцлогийг харгалзан үзэх нь зүйтэй. Иймд, Монгол 
Улсын хувьд төлбөрийн тэнцлийн хямрал бий болоход ямар хүчин зүйлс 
нөлөөлсөн болохыг 2001-2015.03 сар хүртэлх тоон мэдээлэлд үндэслэн ложит 
загвараар үнэлсэн. Эмпирик шинжилгээний үр дүнд 2014 оны эхэнд валютын 
ханшийн сулралт, мөнгөний нийлүүлэлт ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа нь 
төлбөрийн тэнцлийн хямралд голчлон нөлөөлснийг тогтоосон. Иймд, өнөөгийн 
нөхцөлд төлбөрийн тэнцлийн хямралыг сааруулах чиглэлд валютын захын 
оролцоог тодорхой төвшин хүртэл бууруулж, ханшийг илүү уян хатан тогтоож, 
валютын нөөцөө хадгалах, нэмэгдүүлэх нь мөнгөний бодлогын хүрээнд авч 
хэрэгжүүлэх оновчтой бодлого гэж үзлээ.
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Хавсралт 5. Тайлбарлагч хувьсагчдын товч статистик

DEPR TOT_D11 MONEY GR_L INFUB
Mean 0.043438 1.129081 2.237604 0.537485 0.095779

Median 0.020182 1.230923 1.847543 0.507052 0.088142
Maximum 0.306050 1.977390 4.330477 1.679708 0.336918
Minimum -0.141409 0.353086 1.292102 -0.216280 -0.027558
Std. Dev. 0.093523 0.460325 0.785724 0.355478 0.067875
Skewness 0.913507 -0.147770 0.894880 0.324154 1.250838
Kurtosis 3.590238 1.722210 2.562094 3.470624 5.454400

Jarque-Bera 26.26533 12.25564 24.18940 4.572761 87.51253
Probability 0.000002 0.002181 0.000006 0.101634 0.000000

Sum 7.427968 193.0728 382.6302 91.90996 16.37818
Sum Sq. Dev. 1.486911 36.02279 104.9516 21.48198 0.783193

Observations 171 171 171 171 171
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Хавсралт 6. Нэгж стандарт хазайлтад ногдох магадлалын тооцоо

DEPR G_TOT MONEY G_L INFUB
Стандарт хазайлт 0.093523 0.460325 0.785724 0.355478 0.067875

Дундаж ахиуц нөлөө 0.8301199 -0.043443 0.0733963 0.1323374 0.3634342
Нэгж стандарт хазайлтад 

ногдох дундаж ахиуц нөлөө 7.8% -2.0% 5.8% 4.7% 2.5%
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ҮҮРГИЙН ХУДАЛДАА
(Түүвэр судалгаа)

Боловсруулсан: ÂÝÇÃ-ын ТТССÕ-ийн эдийн засаг÷ Ã.Ýрдэнэбулган
ÂÝÇÃ-ын ТТССÕ-ийн эдийн засаг÷ Т.Түвøингэрэл

2015 оны 9 дүгээр сар

Хураангуй

эíýх¿¿ ñуäалãааíы ажлаар улааíбааòар хоòыí òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр ò¿¿вýр 
ñуäалãаа хийх замаар (i) хуäалäаа ýрхлýãчäийí Моíãол улñыí хилýýр бýлíýýр авч ãарч 
буй валюòыí хýмжýýã òоãòоох, (ii) улмаар ¿¿рãийí хуäалäааíы боäиò ä¿í буюу ãаальä 
мýä¿¿лýýã¿й импорòыí барааíы хýмжýýã òооцохыã зорилоо. эíý íь Моíãол улñыí 
төлбөрийí òýíцýл äýх “Барааíы äаíñ” болоí “Бýлýí мөíãө ба харилцах äаíñ”-íы 
ñòаòиñòикийí чаíарыã ñайжруулах ач холбоãäолòой юм. 

суäалãааãаар хуäалäаа ýрхлýãчиä ñарä äуíäжаар 27.5 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий 
бýлýí валюòыã хилýýр авч ãарäаã, ¿¿íýýñ 19.2 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий валюò 
íь ãаалийí ñòаòиñòикò б¿рòãýлã¿й импорòыí ñаíх¿¿жилòýä буюу ¿¿рãийí хуäалäааíä 
ашиãлаãääаã ãýñýí ¿р ä¿í ãарñаí. 

Түлхүүð үгс: ¯үргийн худалдаа, бэлэн валþт, хэрэглээний имïорт, төлбөрийн 
тэнцлийн тохиргоо 
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Удиртгал

Õөãжиж буй улñууäыí íийãýм, ýäийí заñãийí байäал, баíк, ñаíх¿¿ãийí 
ñалбарыí хөãжлөөñ шалòãаалаí òухайí улñыí ирãýä, аж ахуйí íýãж íь ýäийí 
заñãийí харилцааíä оролцохäоо бýлýí валюòыã өрãөíөөр хýрýãлýäýã байíа. 
Маíай орíы хувьä ч ãаäааä хуäалäаа, ¿йлчилãýýíий òөлбөр òооцооíä бýлýí 
валюòыí хýрýãлýý äавамãайлах хаíäлаãа ажиãлаãääаã òул уã ä¿íã боäиòоор 
òоãòоож, òөлбөрийí òýíцýлä òуñãах íь чухал ач холбоãäолòой юм. 

Моíãол улñыí òөлбөрийí òýíцлийí ñòаòиñòикò хилýýр ãарч буй бýлýí 
валюòыí урñãал, ò¿¿íий зарцуулалòыã òооцоолохäоо òуñ ãазрааñ 2012-2014 оíä 
ã¿йцýòãýñýí ñуäалãааíы ажлууäыí ¿р ä¿íã1 ашиãлаäаã. Гýвч ñуäалãаа хийãäñýí 
¿еийí ýäийí заñãийí íөхцөл байäал, òооцоололä ашиãлаñаí òаамаãлалууä 
хувьñаí өөрчлөãäөж байäаãòай уялäуулаí ò¿¿вýр ñуäалãааã òоäорхой 
äавòамжòайãаар äахиí ã¿йцýòãýх, ýñвýл өөр арãачлалаар ¿р ä¿íã баòалãаажуулах 
шаарäлаãа байíãа ¿¿ñäýã. 

Хүснэгт 1. Төлбөрийн тэнцэл дэх бэлэн валютын орлого, зардлын ажил гүйлгээний бүртгэл

Иргэд, аж ахуйн нэгжийн
 гар дээрх бэлэн валютын орлого (өсөлт) 

Иргэд, аж ахуйн нэгжийн
гар дээрх бэлэн валютын зарцуулалт (бууралт) 

(+) Бусад хөрөнгө оруулалтын дансны “Бэлэн 
мөнгө, харилцах дансны актив” талд

(-) Барааны дансны дебит талд = Гаальд 
мэдүүлсэн, бэлэн валютаар хийгдсэн худалдаа 
+ Гаальд мэдүүлээгүй, бэлэн валютаар хийгдсэн 
худалдаа буюу Үүргийн худалдаа
(-) Үйлчилгээний дансны дебит талд = Эдийн 
засгийн харьяат жуулчдын бэлнээр төлсөн (i) 
хувийн аяллын зардал + (ii) эмчилгээний зардал 
+ боловсролын зардал 

дýýрх шаарäлаãыí äаãуу ýíý уäааãийí ò¿¿вýр ñуäалãааãаар (i) хуäалäаа 
ýрхлýãчäийí Моíãол улñыí хилýýр бýлíýýр авч ãарч буй валюòыí хýмжýýã 
òоãòоох, (ii) улмаар ãаальä мýä¿¿лýлã¿йãýýр импорòлоäоã барааíы хýмжýý 
буюу ¿¿рãийí хуäалäааíы боäиò ä¿íã òооцож, өмíө хийãäñýí ñуäалãааíы ¿р 
ä¿íã баòалãаажуулахыã зорилоо. 2012, 2013 оíы “Бýлýí валюòыí ñуäалãаа”-ã 
òомоохоí хилийí боомòоор íýвòýрч буй зорчиãчäооñ ò¿¿вýрлýлò авах замаар 
ã¿йцýòãýж байñаí бол ýíý уäааãийí ò¿¿врийã улааíбааòар хоòоä ¿йл ажиллаãаа 
ýрхýлж буй òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр зохиоí байãуулñíаараа оíцлоãòой 
болñоí.

суäалãааíы òайлаí íь ¿íäñýí 4 б¿лýãòýй. нýãä¿ãýýр б¿лýãò ñуäалãааíы ажлыí 

1 аан, ирãýäийí ãар äýýрх бýлýí валюòыí орлоãыí òооцооллыã “ирãýä, аанБ-ыí бýлýí валюòыí ñуäалãаа 
(2014)”, хариí òухайí бýлýí валюòыí зарцуулалòыí òооцооллыã “Бýлýí валюòыí ñуäалãаа (2012, 2013)”, 
“Гаäааäаä аялж буй Моíãол жуулчäыí зарäлыí ñуäалãаа (2013)” болоí “Гаäааäаä ñуралцаж буй Моíãол 
ирãýäийí зарäлыí ñуäалãаа (2012)”-íы ¿р ä¿íä ¿íäýñлýäýã. 

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

зорилãо, арãа з¿й, ò¿¿врийí б¿òцийã òаíилцуулж, хоёрäуãаар б¿лýãò ñуäалãааíы 
íýãäñýí ¿р ä¿íã, ãуравäуãаар б¿лýãò íýмýлò òооцооллууäыã òуñãаí ýцýñò íь 
ä¿ãíýлò, ñаíалыã боловñрууллаа.

1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

1.1 суäалãааíы зорилãо

нýãäñýí ¿íäýñíий байãууллаãааñ бýлòãýí ãарãаäаã үíäýñíий òооцооíы ñиñòемä 
¿¿рãийí хуäалäаа ãýäýã íь аливаа улñыí ирãýäийí ãаäааäаä зорчих ¿еäýý 
хуäалäаí борлуулах, ñолилцох зорилãоор хуäалäаí авñаí, òухайí орíы хууль, 
журамä зааñаí ä¿íãýýñ хýòрýýã¿й хýмжýýòýй бараа, б¿òýýãäýх¿¿íийã хýлíý ãýж 
òоäорхойлñоí байäаã2. 

тýãвýл Олоí улñыí валюòыí ñаíãийí төлбөрийí òýíцлийí ñòаòиñòикийí 
зөвлөлийí 11 ä¿ãýýр ýýлжиò хурлаар äараах 2 хýв шиíжийã аãуулñаí хуäалäааã 
¿¿рãийí хуäалäааíä òооцож, òөлбөрийí òýíцýлä òуñãах íь з¿йòýй ãýж ¿зñýí3 
байäаã. ү¿íä:

 � Õуäалäаа ýрхлýãчиä íь өөрийí улñäаа хуäалäаí борлуулах зорилãоор 
ãаäааä улñаä зорчиж, улмаар òуñ улñааñ бýлýí мөíãөөр хуäалäаí авñаí 
бараа, б¿òýýãäýх¿¿í;

 � Õилийí ойролцоо амьäарäаã ирãýä íь хувийí хýрýãцýýíäýý зориулаí хил 
äамжиí òоãòмол авäаã бараа, б¿òýýãäýх¿¿í буюу хил хоороíäыí хуäалäаа. 

эíýх¿¿ ñуäалãааãаар äýýрх 2 òоäорхойлолòыí х¿рýýíä Моíãол улñыí ¿¿рãийí 
хуäалäааíы хýмжýýã òоäорхойлж, Моíãол улñыí төлбөрийí òýíцлийí ñòаòиñòик 
äахь бараа, бýлýí мөíãө ба харилцах äаíñíы мýäýýллийí чаíарыã ñайжруулахыã 
зорилоо.

1.2 т¿¿врийí оíовчòой хýмжýý

суäалãааíä ýíãийí ñаíамñарã¿й ò¿¿вýрлýлòийí арãачлалыã ñоíãож, äоорх 
òомьёоãоор ò¿¿врийí оíовчòой хýмжýýã хуäалäаа ýрхлýãчäийí ¿йл ажиллаãааíы 
чиãлýл òуñ б¿рýýр òоäорхойлñоí. 

2 The System of National Accounts 2008 (SNA 2008), United Nations
3 Eleventh Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics (1998), International Monetary Fund
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Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                                          Үүргийн худалдааны түүвэр судалгаа [2015] 

1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

1.1. Судалгааны зорилго 

Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бэлтгэн гаргадаг Үндэсний тооцооны системд үүргийн худалдаа 
гэдэг нь аливаа улсын иргэдийн гадаадад зорчих үедээ худалдан борлуулах, солилцох зорилгоор 
худалдан авсан, тухайн орны хууль, журамд заасан дүнгээс хэтрээгүй хэмжээтэй бараа, 
бүтээгдэхүүнийг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг2.  

Тэгвэл Олон улсын валютын сангийн Төлбөрийн тэнцлийн статистикийн зөвлөлийн 11 дүгээр ээлжит 
хурлаар дараах 2 хэв шинжийг агуулсан худалдааг үүргийн худалдаанд тооцож, төлбөрийн тэнцэлд 
тусгах нь зүйтэй гэж үзсэн3 байдаг. Үүнд: 

 Худалдаа эрхлэгчид нь өөрийн улсдаа худалдан борлуулах зорилгоор гадаад улсад зорчиж, 
улмаар тус улсаас бэлэн мөнгөөр худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүн; 

 Хилийн ойролцоо амьдардаг иргэд нь хувийн хэрэгцээндээ зориулан хил дамжин тогтмол авдаг 
бараа, бүтээгдэхүүн буюу хил хоорондын худалдаа.  

Энэхүү судалгаагаар дээрх 2 тодорхойлолтын хүрээнд Монгол Улсын үүргийн худалдааны хэмжээг 
тодорхойлж, Монгол Улсын Төлбөрийн тэнцлийн статистик дахь бараа, бэлэн мөнгө ба харилцах 
дансны мэдээллийн чанарыг сайжруулахыг зорилоо. 

1.2. Түүврийн оновчтой хэмжээ 

Судалгаанд энгийн санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргачлалыг сонгож, доорх томьѐогоор түүврийн 
оновчтой хэмжээг худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр тодорхойлсон.  
 

       (   )   
           (   ) 

Өгөгдөл Утга Тайлбар 

t 1.96 95%-ийн итгэх магадлалын түвшин 

w 0.5 Тогтмол утга 

N 400-3,700 Эх олонлог: Худалдааны төвүүд дээрх лангууны тоо /чиглэл бүр/ 

  0,075 Алдааны хязгаар 

n 120-160 Оновчтой түүврийн хэмжээ /чиглэл бүр/ 
 

Энд,   = Стюдентийн 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. 

 

                                                   
2 The System of National Accounts 2008 (SNA 2008), United Nations 
3 Eleventh Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics (1998), International Monetary Fund 

Өгөгдөл Утга Тайлбар
t 1.96 95%-ийн итгэх магадлалын түвшин
w 0.5 Тогтмол утга

N 400-3,700 Эх олонлог: Худалдааны төвүүд дээрх 
лангууны тоо (чиглэл бүр)

δ 0,075 Алдааны хязгаар
n 120-160 Оновчтой түүврийн хэмжээ (чиглэл бүр)

Ýнд, t = Стþдåнтийн t тархалтын критик утга; w = түүврийн тодорхой асуултанд хариулах 
магадлал буþу зорилтот бүлгийн эх олонлогт эзлэх хувь. Судалгаа хийхээс өмнө энэ үзүүлэлт 
мэдэгдэхгүй бол 0.5 гэсэн тогмтол хэмжээг аøигладаг; N = эх олонлогийн хэмжээ; δ = алдааны 
хязгаар буþу түүврийн үр дүнд гарсан дундаж утга нь түүврийн хэмжээг δ хувиар ихэсгэж, 
бууруулсан ÷ үр дүн нь ижил гарна гэсэн таамаглал.

т¿¿врийí хамãийí баãа оíовчòой хýмжýýã 95%-ийí иòãýх маãаäлалòай, 
±7.5%-ийí алäааíы хязãаарòай байхаар ñоíãоí ýх олоíлоãийí хýмжýýã 2015 
оíы 8 ñарыí байäлаарх нараíòуул, д¿íжиíãарав, Барñ, шөíийí зах, саíäýй 
плаза, Бөмбөãөр 1, Бөмбөãөр 2 болоí алòжиí Бөмбөãөр хуäалäааíы òөв¿¿ä 
äýýр иäýвхиòýй ¿йл ажиллаãаа явуулж буй 8,423 хуäалäаа ýрхлýãчäийí 
¿йл ажиллаãааíы чиãлýл òуñ б¿рýýр òооцоолñоí. Õуäалäаа ýрхлýãчäийí ýх 
олоíлоãийí мýäýýллийã ñуäалãааíы баãийí ажилòíууä ãазар äýýр íь очиж òоолж 
ãарãаñаí бөãөөä бараа б¿òýýãäýх¿¿íýý өөрñäөө ãаäааäааñ оруулж ирäýãã¿й, 
äоòооäооñ хуäалäаí авалò хийäýã хуäалäаа ýрхлýãчäийã ýх олоíлоãò оруулааã¿й 
болíо. 

Хүснэгт 2. Эх олонлог, шаардлагатай түүврийн хэмжээ

Үйл ажиллагааны 
чиглэл

Худалдааны төв
нийт эх 
олонлог

Шаардлага-
тай түүврийн 

хэмжээ
наран-

туул
Дүнжин-

гарав Барс Шөнийн 
зах

Сандэй 
плаза

Бөмбөгөр
(бүгд)

Хүнс 633 135
Хувцас, бөс бараа 3,713 163
Гоо сайхан, ариун 
цэвэр

нэр бүхий худалдааны төвүүдийн 
удирдлагын хүсэлтийн дагуу 
дэлгэрэнгүй задаргааг нууцаллаа. 

416 121

Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146
Гутал, цүнх 2,424 160
Бусад4 243 101
нийт 5,577 398 226 410 677 1,135 8,423 825

1.3. т¿¿врийí хýмжýý, шиíж чаíар4

т¿¿вýр ñуäалãааíы х¿рýýíä 2015 оíы 8 äуãаар ñарыí 18-íааñ 31-íий өäр¿¿äýä 
улааíбааòар хоòыí òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр íийò 1,048 хуäалäаа 
ýрхлýãчýýñ аíкеòийí5 арãаар мýäýýлýл цуãлуулñíааñ 881 ò¿¿вýр íь ñуäалãааíы 

4 уã аíãилалä х¿¿хäийí òоãлоом, бичиã хýрýã, уòаñíы хýрýãñýл зýрýã ãол аíãилалä баãòахã¿й барааíы òөрл¿¿ä 
орñоí.

5 суäалãааíä аíкеòийí заãварыã хавñарãав. наймаа ýрхлýãчäийí ерөíхий мýäýýлýл, бараа òаòäаã äавòамж, 
бýлíýýр авч ãарäаã валюòыí ä¿í, ãаальä мýä¿¿лäýã хýмжýý, 2016 оíы хаíäлаãа зýрýã òооцоолол, òөñөөлөлä 
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мýäýýллийã б¿рýí бөãлөñөí, ¿р ä¿íã ашиãлаж болохуйц ò¿¿вýр байñаí. 

шаарäлаãа хаíãаñаí ò¿¿вýр íь өмíө òоäорхойлñоí ãол 5 аíãилал òуñ б¿рийí 
хамãийí баãа оíовчòой ò¿¿врийí хýмжýýã хаíãаж, хариí “буñаä” аíãиллыí 
хувьä б¿рýí хаíãаж чаäааã¿й. иймä ò¿¿врийí х¿рýлцýýò байäал, ýäийí заñãийí 
ач холбоãäлыã харãалзаí ¿зñýíий ¿íäñýíä ãол 5 аíãиллыí ò¿¿врийí мýäýýллийã 
ашиãлаí ñуäалãааíы ¿р ä¿íã боловñрууллаа. 

Хүснэгт 3. Түүврийн хэмжээ, шаардлага хангасан байдал

Үйл ажиллагаа чиглэл нийт эх 
олонлог

Шаардлага тай 
түүврийн тоо

нийт авсан 
түүврийн 

тоо

Шаардлага 
хангасан 

түүврийн тоо 

Зорилтот 
түвшинд хүрсэн 

байдал
Хүнс 633 135 201 156 + 21 /илүү/

Хувцас, бөс бараа 3,713 163 212 187 + 24 /илүү/
Гоо сайхан, ариун цэвэр 416 121 175 151 + 30 /илүү/
Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146 203 161 + 15 /илүү/
Гутал цүнх 2,424 160 193 171 + 11 /илүү/
Бусад 243 101 64 55 - 46 /дутуу/
нийт 8,423 825 1,048 881

дүрслэл 1. аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ? 
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Хүснэгт 3. Түүврийн хэмжээ, шаардлага хангасан байдал 

Үйл ажиллагаа чиглэл Нийт эх олонлог Шаардлагатай 
түүврийн тоо 

Нийт авсан 
түүврийн тоо 

Шаардлага 
хангасан түүврийн 

тоо  

Зорилтот түвшинд 
хүрсэн байдал 

Хүнс 633 135 201 156 + 21 /илүү/ 

Хувцас, бөс бараа 3,713 163 212 187 + 24 /илүү/ 

Гоо сайхан, ариун цэвэр 416 121 175 151 + 30 /илүү/ 

Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146 203 161 + 15 /илүү/ 

Гутал цүнх 2,424 160 193 171 + 11 /илүү/ 

Бусад 243 101 64 55 - 46 /дутуу/ 

Нийт 8,423 825 1,048 881  

Дүрслэл 1. Аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ?  

 

Хүснэгт 4. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, оруулж ирдэг улсаар  

Улс / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

БНХАУ 42% 89% 39% 69% 84% 

БНСУ 9% 3% 37% 10% 7% 

ОХУ 31% 2% 16% 16% 4% 

Бусад 18% 6% 7% 5% 4% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Дүрслэл 2. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ? 

 

Хүснэгт 5. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл,  нэвтэрдэг боомтоор  

Боомт / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

Замын-
Үүд 58% 85% 66% 74% 82% 

Чингис 
Хаан 12% 14% 27% 8% 12% 

Алтан-
булаг 23% 1% 7% 14% 4% 

Бусад 8% 0% 1% 4% 1% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Нийт түүврийн дийлэнх буюу 62% нь дан ганц БНХАУ-аас бараагаа оруулж ирдэг гэж бөглөсөн бол 
16% нь БНХАУ болон бусад улсаас холимог хэлбэрээр бараагаа татдаг гэсэн байна. Бүтээгдэхүүний 
ангиллаар харвал хувцас, бөс бараа, гутал, цүнхний 80-аас дээш хувь нь БНХАУ-аас импортлодог бол 
хүнсний ангилалд ОХУ, гоо сайхан, ариун цэврийн бараа бүтээгдэхүүний ангилалд БНСУ өндөр 
хувийг бүрдүүлж байна.  

БНХАУ 62% 

 
ОХУ 
5%  
ОХУ

Бусад 4% 

 
БНСУ 
7% 

Замын-Үүд 
71% 

 
Алтан-
булаг 

4%  

Бусад 1% 

 
Чингис 

Хаан 
3% 

5% 6% 
3% 

2% 

7% 5% 
2% 

 

хүснэгт 4. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, оруулж ирдэг улсаар 

Улс / 
барааны 

төрөл
Хүнс

Хувцас, 
бөс 

бараа

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл

Гутал, 
цүнх

БнХАУ 42% 89% 39% 69% 84%

БнСУ 9% 3% 37% 10% 7%

ОХУ 31% 2% 16% 16% 4%

Бусад 18% 6% 7% 5% 4%

нийт 100% 100% 100% 100% 100%

дүрслэл 2. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ?

 

 

6 
 

Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                                          Үүргийн худалдааны түүвэр судалгаа [2015] 

Хүснэгт 3. Түүврийн хэмжээ, шаардлага хангасан байдал 

Үйл ажиллагаа чиглэл Нийт эх олонлог Шаардлагатай 
түүврийн тоо 

Нийт авсан 
түүврийн тоо 

Шаардлага 
хангасан түүврийн 

тоо  

Зорилтот түвшинд 
хүрсэн байдал 

Хүнс 633 135 201 156 + 21 /илүү/ 

Хувцас, бөс бараа 3,713 163 212 187 + 24 /илүү/ 

Гоо сайхан, ариун цэвэр 416 121 175 151 + 30 /илүү/ 

Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146 203 161 + 15 /илүү/ 

Гутал цүнх 2,424 160 193 171 + 11 /илүү/ 

Бусад 243 101 64 55 - 46 /дутуу/ 

Нийт 8,423 825 1,048 881  

Дүрслэл 1. Аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ?  

 

Хүснэгт 4. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, оруулж ирдэг улсаар  

Улс / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

БНХАУ 42% 89% 39% 69% 84% 

БНСУ 9% 3% 37% 10% 7% 

ОХУ 31% 2% 16% 16% 4% 

Бусад 18% 6% 7% 5% 4% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Дүрслэл 2. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ? 

 

Хүснэгт 5. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл,  нэвтэрдэг боомтоор  

Боомт / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

Замын-
Үүд 58% 85% 66% 74% 82% 

Чингис 
Хаан 12% 14% 27% 8% 12% 

Алтан-
булаг 23% 1% 7% 14% 4% 

Бусад 8% 0% 1% 4% 1% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Нийт түүврийн дийлэнх буюу 62% нь дан ганц БНХАУ-аас бараагаа оруулж ирдэг гэж бөглөсөн бол 
16% нь БНХАУ болон бусад улсаас холимог хэлбэрээр бараагаа татдаг гэсэн байна. Бүтээгдэхүүний 
ангиллаар харвал хувцас, бөс бараа, гутал, цүнхний 80-аас дээш хувь нь БНХАУ-аас импортлодог бол 
хүнсний ангилалд ОХУ, гоо сайхан, ариун цэврийн бараа бүтээгдэхүүний ангилалд БНСУ өндөр 
хувийг бүрдүүлж байна.  

БНХАУ 62% 

 
ОХУ 
5%  

Бусад 4% 

 
БНСУ 
7% 

Замын-Үүд 
71% 

 
Алтан-
булаг 

4%  
булаг 

Бусад 1% 

 
Чингис 

Хаан 
3% 

5% 6% 
3% 

2% 

7% 5% 
2% 

 

хүснэгт 5. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, нэвтэрдэг боомтоор 

Боомт / 
барааны 

төрөл
Хүнс

Хувцас, 
бөс 

бараа

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл

Гутал, 
цүнх

Замын-
Үүд 58% 85% 66% 74% 82%

Чингис 
Хаан 12% 14% 27% 8% 12%

Алтан-
булаг 23% 1% 7% 14% 4%

Бусад 8% 0% 1% 4% 1%
нийт 100% 100% 100% 100% 100%

шаарäлаãаòай мýäýýлл¿¿äийã òуñãаñаí аíкеòийã Оувс-ыí òехíикийí зөвлөхийí зөвлөмжийã òуñãаí 
боловñруулñаí. 
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нийò ò¿¿врийí äийлýíх буюу 62% íь äаí ãаíц БнÕау-ааñ барааãаа оруулж 
ирäýã ãýж бөãлөñөí бол 16% íь БнÕау болоí буñаä улñааñ холимоã хýлбýрýýр 
барааãаа òаòäаã ãýñýí байíа. Б¿òýýãäýх¿¿íий аíãиллаар харвал хувцаñ, бөñ бараа, 
ãуòал, ц¿íхíий 80-ааñ äýýш хувь íь БнÕау-ааñ импорòлоäоã бол х¿íñíий 
аíãилалä ОÕу, ãоо ñайхаí, ариуí цýврийí бараа б¿òýýãäýх¿¿íий аíãилалä Бнсу 
өíäөр хувийã б¿рä¿¿лж байíа. 

нийò ò¿¿врийí äийлýíх буюу 71% íь äаí Замыí-ү¿ä боомòоор барааãаа оруулж 
ирäýã ãýñýí бол 14% íь Замыí-ү¿ä боомò болоí буñаä боомòууäаар холимоã 
хýлбýрýýр барааãаа òаòäаã ãýж бөãлөñөí. Õ¿íñíий аíãилалä алòаíбулаã боомò, 
Гоо ñайхаí, ариуí цýврийí бараа, б¿òýýãäýх¿¿íий аíãилалä чиíãиñ Õааí боомò 
20-30 орчим хувийã òуñ б¿р б¿рä¿¿лж байíа. 

1.4. суäалãааíы òооцоололä ашиãлаñаí òаамаãлал

суäалãааíы ¿р ä¿íã íýãòãýхäýý äараах òаамаãлалууäыã ашиãлаñаí. ү¿íä:

ү¿рãийí хуäалäаа ýрхлýãчиä: нараíòуул, Барñ, Бөмбөãөр ãýх мýò улааíбааòар 
хоò äахь òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр ¿йл ажиллаãаа явуулж буй 
хуäалäаа ýрхлýãчиä íь өөрñäөө ãаäааä улñаä зорчиж, барааãаа òаòаí авäаã òул 
ү¿рãийí хуäалäаа ýрхлýãч мөí юм. Õариí буñаä жижиã хуäалäааíы òөв¿¿ä 
äýýрх хуäалäаа ýрхлýãчиä íь äоòооäооñ буюу äýýрх òомоохоí òөв¿¿äýýñ барааã 
хуäалäаí авäаã ýñвýл òýäíий ñалбар íýãж íь байх òул хамаарахã¿й. 

лаíãууíы òоо: аíкеòийí 5 äуãаар аñуулòаар хуäалäаа ýрхлýãчäийí ýзýмшилä 
буй лаíãууíы òооã òоäорхойлñоí. улмаар хуäалäаа ýрхлýãчиä íь íýã уäааãийí 
бараа òаòалòаар өөрийí б¿х лаíãууíы хýрýãцýýã хаíãаäаã ãýж ¿зýí, íýã лаíãууíä 
оíоãäох íýã уäааãийí бараа òаòалòыí хýмжýýã òооцоолñоí.

№ Эзэмшлийн 
лангууны тоо

Түүврийн эзлэх 
хувь (%)

Судалгаанд 
хэрэглэсэн 

лангууны тоо
Тайлбар

1 1 болон 2 
лангуутай 79% 1 лангуу

Гол худалдааны төвүүд дээр 1 
лангуутай, 2 дахь лангууг бусад 
худалдааны төвд эзэмшдэг гэж 
таамагласан.

2
3, 4 болон 
түүнээс дээш 
лангуутай

21% 2 лангуу

Гол худалдааны төвүүд дээр 2 
лангуутай, бусад лангууг бусад 
худалдааны төвд эзэмшдэг гэж 
таамагласан.

иíãýñíýýр 3, 4 болоí ò¿¿íýýñ äýýш лаíãуу ýзýмшäýã хуäалäаа ýрхлýãчийí íýã 
уäааä авч явäаã бýлýí валюòыí ä¿í íь ýзýмшäýã лаíãууíы òооãоор заñварлаñаí.

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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Төлбөрийн хэрэгсэл: Анкетийн 
6 дугаар асуултаар худалдаа 
эрхлэгчдийн төлбөр тооцоогоо 
гүйцэтгэдэг хэрэгслийг тодорхойлсон 
бөгөөд нийт худалдаа эрхлэгчдийн 
61% нь зөвхөн бэлнээр төлбөр тооцоо 
хийдэг гэсэн бол 11% нь ямар нэгэн 
байдлаар төлбөр тооцоондоо бэлэн 
валют хэрэглэдэг гэсэн байна. Иймд 
дээрх дүнг ангилал тус бүрээр тооцон 
судалгаанд тохиргоо хийсэн.
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Нийт түүврийн дийлэнх буюу 71% нь дан Замын-Үүд боомтоор бараагаа оруулж ирдэг гэсэн бол 14% 
нь Замын-Үүд боомт болон бусад боомтуудаар холимог хэлбэрээр бараагаа татдаг гэж бөглөсөн. 
Хүнсний ангилалд Алтанбулаг боомт, Гоо сайхан, ариун цэврийн бараа, бүтээгдэхүүний ангилалд 
Чингис Хаан боомт 20-30 орчим хувийг тус бүр бүрдүүлж байна.  

1.4. Судалгааны тооцоололд ашигласан таамаглал 

Судалгааны үр дүнг нэгтгэхдээ дараах таамаглалуудыг ашигласан. Үүнд: 

Үүргийн худалдаа эрхлэгчид: Нарантуул, Барс, Бөмбөгөр гэх мэт Улаанбаатар хот дахь 
томоохон худалдааны төвүүд дээр үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа эрхлэгчид нь өөрсдөө 
гадаад улсад зорчиж, бараагаа татан авдаг тул Үүргийн худалдаа эрхлэгч мөн юм. Харин 
бусад жижиг худалдааны төвүүд дээрх худалдаа эрхлэгчид нь дотоодоос буюу дээрх томоохон 
төвүүдээс барааг худалдан авдаг эсвэл тэдний салбар нэгж нь байх тул хамаарахгүй.  

Лангууны тоо: Анкетийн 5 дугаар асуултаар худалдаа эрхлэгчдийн эзэмшилд буй лангууны 
тоог тодорхойлсон. Улмаар худалдаа эрхлэгчид нь нэг удаагийн бараа таталтаар өөрийн бүх 
лангууны хэрэгцээг хангадаг гэж үзэн, нэг лангуунд оногдох нэг удаагийн бараа таталтын 
хэмжээг тооцоолсон. 

№ Эзэмшлийн 
лангууны тоо 

Түүврийн эзлэх 
хувь /%/ 

Судалгаанд хэрэглэсэн 
лангууны тоо Тайлбар 

1 1 болон 2 лангуутай 79% 1 лангуу 
Гол худалдааны төвүүд дээр 1 лангуутай, 2 
дахь лангууг бусад худалдааны төвд 
эзэмшдэг гэж таамагласан. 

2 
3, 4 болон түүнээс 
дээш лангуутай 

21% 2 лангуу 
Гол худалдааны төвүүд дээр 2 лангуутай, 
бусад лангууг бусад худалдааны төвд 
эзэмшдэг гэж таамагласан. 

Ингэснээр 3, 4 болон түүнээс дээш лангуу эзэмшдэг худалдаа эрхлэгчийн нэг удаад авч явдаг 
бэлэн валютын дүн нь эзэмшдэг лангууны тоогоор засварласан. 

Төлбөрийн хэрэгсэл: Анкетийн 6 дугаар 
асуултаар худалдаа эрхлэгчдийн төлбөр 
тооцоогоо гүйцэтгэдэг хэрэгслийг 
тодорхойлсон бөгөөд нийт худалдаа 
эрхлэгчдийн 61% нь зөвхөн бэлнээр төлбөр 
тооцоо хийдэг гэсэн бол 11% нь ямар нэгэн 
байдлаар төлбөр тооцоондоо бэлэн валют 
хэрэглэдэг гэсэн байна. Иймд дээрх дүнг 
ангилал тус бүрээр тооцон судалгаанд 
тохиргоо хийсэн. 

 

Зөвхөн 
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7% 
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банк 
20% 

Зөвхөн 
ББСБ 

3% 

Зөвхөн 
карт 
2% 

Бусад 
3% 

Бусад 
28% 

Бýлýí валюòыí хýмжýý: суäалãааíä хамраãäаãñаä хилýýр íýвòрýхäýý 9 
ам.äолларааñ 1 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий бýлýí валюòыã биеäýý авч 
ãарäаã ãýж мýä¿¿лñýí íь боäиò байäалòай íийцã¿й юм. иймä ò¿¿врийí өãөãäлөөñ 
ãоллох аíãилал òуñ б¿рийí хамãийí их болоí хамãийí баãа 5%-ä харãалзах 
уòãууäыã хаññаí. 

2. СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН

т¿¿вýр ñуäалãааíы ¿р ä¿íã äýýрх òаамаãлалууäыí х¿рýýíä заñварлаж, íийò бýлýí 
валюòаар хийãäýж буй хуäалäааíы ä¿í болоí ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã барааíы 
аíãилал òуñ б¿рýýр äараах òомьёоãоор òооцоолñоí. ү¿íä:
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Бэлэн валютын хэмжээ: Судалгаанд хамрагдагсад хилээр нэвтрэхдээ 9 ам.доллараас 1 сая 
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валютыг биедээ авч гардаг гэж мэдүүлсэн нь бодит 
байдалтай нийцгүй юм. Иймд түүврийн өгөгдлөөс голлох ангилал тус бүрийн хамгийн их 
болон хамгийн бага 5%-д харгалзах утгуудыг хассан.  

2. СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН 

Түүвэр судалгааны үр дүнг дээрх таамаглалуудын хүрээнд засварлаж, нийт бэлэн валютаар 
хийгдэж буй худалдааны дүн болон үүргийн худалдааны дүнг барааны ангилал тус бүрээр дараах 
томьѐогоор тооцоолсон. Үүнд: 
 

      
          

  
          

  
 i   Барааны ангилал /хүнс; хувцас, бөс бараа; гоо сайхан, ариун цэвэр; гэр ахуйн хэрэгсэл; гутал, цүнх/ 

    Бэлэн валютаар төлбөр тооцоо нь хийгддэг 1 сарын дундаж импорт 

  
   Нэг удаа нэг лангуунд бараа таталтаар биедээ авч гардаг бэлэн валютын хэмжээ (3-аас дээш 

лангуу эзэмшдэг худалдаа эрхлэгчийн нэг удаад авч явдаг бэлэн валютын дүн нь эзэмшдэг лангууны 
тоогоор засварлагдсан. Хэт өндөр болон бага дүнг тооцоонд оруулаагүй.) 

    Бараа татдаг сарын дундаж давтамж (жигнэсэн дундаж) 

    Нийт лангууны тоо (Нарантуул, Дүнжингарав, Барс, Шөнийн зах, Сандэй плаза, Бөмбөгөр 1, 
Бөмбөгөр 2 болон Алтжин Бөмбөгөр худалдааны төвүүд дээр идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй 
8,180 лангуу) 

  
   Бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийдэг лангууны жин (тохиргоо хийсэн) 

     1 сарын дундаж үүргийн худалдаа 

  
   Нийт худалдан авалтад үүргийн худалдааны эзлэх жин (жигнэсэн дундаж) 

Хүснэгт 6. Судалгааны нэгдсэн дүн 

Барааны ангилал 
Бэлэн валютаар хийгддэг 1 сарын дундаж импорт Үүргийн худалдаа 

  
          

        
      

нэгж $ удаа ш % сая $ % сая $ 

Хүнс 2,122 1.9 633 61% 1.59 52% 0.82 

Хувцас, бөс бараа 1,804 1.7 3,713 83% 9.42 75% 7.08 

Гоо сайхан, ариун цэвэр 1,736 1.8 416 67% 0.89 63% 0.56 

Гэр ахуйн хэрэгсэл 4,210 1.5 994 59% 3.77 51% 1.91 

Гутал цүнх 2,245 1.9 2,424 77% 8.06 78% 6.26 

Нийт   8,180  23.74  16.63 

 

i  Барааíы аíãилал (х¿íñ; хувцаñ, бөñ бараа; ãоо ñайхаí, ариуí цýвýр; ãýр ахуйí хýрýãñýл; 
ãуòал, ц¿íх)

IMi Бýлýí валюòаар òөлбөр òооцоо íь хийãääýã 1 ñарыí äуíäаж импорò
Ci'  нýã уäаа íýã лаíãууíä бараа òаòалòаар биеäýý авч ãарäаã бýлýí валюòыí хýмжýý (3-

ааñ äýýш лаíãуу ýзýмшäýã хуäалäаа ýрхлýãчийí íýã уäааä авч явäаã бýлýí валюòыí ä¿í 
íь ýзýмшäýã лаíãууíы òооãоор заñварлаãäñаí. Õýò өíäөр болоí баãа ä¿íã òооцооíä 
оруулааã¿й.)

vi Бараа òаòäаã ñарыí äуíäаж äавòамж (жиãíýñýí äуíäаж)
Ni нийò лаíãууíы òоо (нараíòуул, д¿íжиíãарав, Барñ, шөíийí зах, саíäýй плаза, Бөмбөãөр 

1, Бөмбөãөр 2 болоí алòжиí Бөмбөãөр хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр иäýвхиòýй ¿йл ажиллаãаа 
явуулж буй 8,180 лаíãуу)

αi'  Бýлýí мөíãөөр òөлбөр òооцоо хийäýã лаíãууíы жиí (òохирãоо хийñýí)
Shi  1 ñарыí äуíäаж ¿¿рãийí хуäалäаа
βi' нийò хуäалäаí авалòаä ¿¿рãийí хуäалäааíы ýзлýх жиí (жиãíýñýí äуíäаж)
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Хүснэгт 6. Судалгааны нэгдсэн дүн

Барааны ангилал
Бэлэн валютаар хийгддэг 
1 сарын дундаж импорт үүргийн худалдаа

Ci’ vi Ni αi’ IMi βi’ Shi
нэгж $ удаа ш % сая $ % сая $

Хүнс 2,122 1.9 633 61% 1.59 52% 0.82
Хувцас, бөс бараа 1,804 1.7 3,713 83% 9.42 75% 7.08
Гоо сайхан, ариун цэвэр 1,736 1.8 416 67% 0.89 63% 0.56
Гэр ахуйн хэрэгсэл 4,210 1.5 994 59% 3.77 51% 1.91
Гутал цүнх 2,245 1.9 2,424 77% 8.06 78% 6.26
нийт 8,180 23.74 16.63

суäалãааíы оíцлох ¿р ä¿íãýýñ äурäвал:
- 1 уäааãийí бараа òаòалòыí äуíäаж ä¿íãийí хамãийí өíäөр íь ãýр ахуйí 

хýрýãñýл, хамãийí баãа íь ãоо ñайхаí, ариуí цýврийí бараа б¿òýýãäýх¿¿í 
байíа. 

- Б¿х аíãиллыí барааíы хуäалäаа ýрхлýãчиä ñарä äуíäжаар 1.5-1.9 уäаа 
бараа òаòаí авалò хийäýã. 

- эх олоíлоãийí äийлýíх хýñãийã хувцаñ, бөñ бараа болоí ãуòал, ц¿íхíий 
хуäалäааа ýрхлýãчиä б¿рä¿¿лж байíа. 

- Бараа òаòаí авахäаа бýлýí валюò хамãийí өрãөíөөр хýрýãлýäýã íь хувцаñ 
бөñ бараа, ãуòал, ц¿íхíий хуäалäаа ýрхлýãчиä, хамãийí баãа хýрýãлýäýã íь 
ãýр ахуйí хýрýãñýл импорòлоãчиä байíа. 

- импорòлоñоí бараа, б¿òýýãäýх¿¿íий ä¿íã ãаальä хамãийí өíäрөөр 
мýä¿¿лäýã íь ãýр ахуйí хýрýãñýл болоí х¿íñíий хуäалäаа ýрхлýãчиä, 
хамãийí баãаар мýä¿¿лäýã íь ãуòал, ц¿íх болоí хувцаñ, бөñ бараа 
импорòлоãчиä байíа. 

- т¿¿вýр ñуäалãааãаар ñарä äуíäжаар 23.7 сая ам.äолларòай òýíцýх 
хýмжýýíий бýлýí валюò хуäалäаа, арилжааíы зорилãоор хилýýр 
ãаäаãшилäаã бол ¿¿íýýñ 16.6 сая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий бýлýí 
валюò íь ¿¿рãийí хуäалäаа буюу ãаальä мýä¿¿лýлã¿йãýýр орж ирäýã 
барааíы импорòыã ñаíх¿¿ж¿¿лäýã ä¿í ãарлаа. 

- суäалãааíä íýмýлò мýäýýлýл болãоí 2016 оíы òөлвийã хýрхýí харж байãаа 
òалаар аñуулãа явуулахаä ñуäалãааíä хамраãñäыí 22% íь хýвийí, 21% íь 
өñөлòòýй, 57% íь ñөрөã х¿лýýлòòýй байíа ãýж хариулñаí.

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

Дүрслэл 3. Та 2016 оны борлуулалтыг 2015 оны байдлаас хэр өөрчлөгдөнө гэж үзэж байна вэ?
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Судалгааны онцлох үр дүнгээс дурдвал: 

- 1 удаагийн бараа таталтын дундаж дүнгийн хамгийн өндөр нь гэр ахуйн хэрэгсэл, хамгийн 
бага нь гоо сайхан, ариун цэврийн бараа бүтээгдэхүүн байна.  

- Бүх ангиллын барааны худалдаа эрхлэгчид сард дунджаар 1.5-1.9 удаа бараа татан авалт 
хийдэг.  

- Эх олонлогийн дийлэнх хэсгийг хувцас, бөс бараа болон гутал, цүнхний худалдааа эрхлэгчид 
бүрдүүлж байна.  

- Бараа татан авахдаа бэлэн валют хамгийн өргөнөөр хэрэглэдэг нь хувцас бөс бараа, гутал, 
цүнхний худалдаа эрхлэгчид, хамгийн бага хэрэглэдэг нь гэр ахуйн хэрэгсэл импортлогчид 
байна.  

- Импортлосон бараа, бүтээгдэхүүний дүнг гаальд хамгийн өндрөөр мэдүүлдэг нь гэр ахуйн 
хэрэгсэл болон хүнсний худалдаа эрхлэгчид, хамгийн багаар мэдүүлдэг нь гутал, цүнх болон 
хувцас, бөс бараа импортлогчид байна.  

- Түүвэр судалгаагаар сард дунджаар 23.7 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валют 
худалдаа, арилжааны зорилгоор хилээр гадагшилдаг бол үүнээс 16.6 сая ам.доллартай тэнцэх 
хэмжээний бэлэн валют нь үүргийн худалдаа буюу гаальд мэдүүлэлгүйгээр орж ирдэг барааны 
импортыг санхүүжүүлдэг дүн гарлаа.   

- Судалгаанд нэмэлт мэдээлэл болгон 2016 оны төлвийг хэрхэн харж байгаа талаар асуулга 
явуулахад судалгаанд хамрагсдын 22% нь хэвийн, 21% нь өсөлттэй, 57% нь сөрөг хүлээлттэй 
байна гэж хариулсан. 

Дүрслэл 3. Та 2016 оны борлуулалтыг 2015 оны байдлаас хэр өөрчлөгдөнө гэж үзэж байна вэ? 
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3. НЭМЭЛТ ТООÖООЛОЛ
3.1 Улирлын нөлөөллийг тусгах

т¿¿вýр ñуäалãааíааñ ãарñаí ¿р ä¿í íь íýã хуäалäаа ýрхлýãчийí ñарыí äуíäаж 
бýлýí валюòыí хýрýãлýý болоí ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã илýрхийлýх бөãөөä 
ýíý ä¿íã төлбөрийí òýíцýлä ашиãлахäаа улирлыí íөлөөллийã òуñãах шаарäлаãа 
ãарñаí. ү¿рãийí хуäалäааíы улирлыí шиíж чаíар íь Гаалийí ерөíхий ãазрааñ 
бýлòãýí ãарãаäаã Гаäааä хуäалäааíы барааíы ñòаòиñòик мýäýýллийí улирлыí 
шиíж чаíарòай аäил ãýñýí òаамаãлалä ¿íäýñлýí барааíы аíãилал òуñ б¿рä ñарыí 
íөлөөã оруулах коýффицеíòийã òооцñоí. 

Дүрслэл 4: Барааны имïортын сарын нөлөө, ангилал тус бүрээр, сүүлийн 5 жилийн дунджаар 
тооцсон
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3. НЭМЭЛТ ТООЦООЛОЛ 

3.1. Улирлын нөлөөллийг тусгах 

Түүвэр судалгаанаас гарсан үр дүн нь нэг худалдаа эрхлэгчийн сарын дундаж бэлэн валютын 
хэрэглээ болон үүргийн худалдааны дүнг илэрхийлэх бөгөөд энэ дүнг Төлбөрийн тэнцэлд ашиглахдаа 
улирлын нөлөөллийг тусгах шаардлага гарсан. Үүргийн худалдааны улирлын шинж чанар нь Гаалийн 
ерөнхий газраас бэлтгэн гаргадаг Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллийн улирлын шинж 
чанартай адил гэсэн таамаглалд үндэслэн барааны ангилал тус бүрд сарын нөлөөг оруулах 
коэффицентийг тооцсон.  

Дүрслэл 4: Барааны импортын сарын нөлөө, ангилал тус бүрээр, сүүлийн 5 жилийн дундажаар тооцсон 

  

  
Эх сурвалж: Гаалийн ерөнхий газар  

3.2. Хилийн боомттой аймгийн нөлөөг тусгах 

Түүвэр судалгааны үр дүн нь зөвхөн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа 
эрхлэгчдийг төлөөлөх тул гадаад улстай хил залгаа боомттой аймгууд дахь бэлэн валютын хэрэглээ, 
үүргийн худалдааны дүнг нэмж тусгах шаардлага гарсан. Хилийн боомттой аймгууд нь хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүнээ Улаанбаатар хотоос татдаггүй, өөрсдөө оруулж ирж худалдаалдаг гэж 
таамаглалаа.    
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3. НЭМЭЛТ ТООЦООЛОЛ 

3.1. Улирлын нөлөөллийг тусгах 

Түүвэр судалгаанаас гарсан үр дүн нь нэг худалдаа эрхлэгчийн сарын дундаж бэлэн валютын 
хэрэглээ болон үүргийн худалдааны дүнг илэрхийлэх бөгөөд энэ дүнг Төлбөрийн тэнцэлд ашиглахдаа 
улирлын нөлөөллийг тусгах шаардлага гарсан. Үүргийн худалдааны улирлын шинж чанар нь Гаалийн 
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3.2 Õилийí боомòòой аймãийí íөлөөã òуñãах

т¿¿вýр ñуäалãааíы ¿р ä¿í íь зөвхөí улааíбааòар хоòоä ¿йл ажиллаãаа явуулж 
буй хуäалäаа ýрхлýãчäийã òөлөөлөх òул ãаäааä улñòай хил залãаа боомòòой 
аймãууä äахь бýлýí валюòыí хýрýãлýý, ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã íýмж òуñãах 
шаарäлаãа ãарñаí. Õилийí боомòòой аймãууä íь хýрýãлýýíий бараа б¿òýýãäýх¿¿íýý 
улааíбааòар хоòооñ òаòäаãã¿й, өөрñäөө оруулж ирж хуäалäаалäаã ãýж òаамаãлалаа. 

Õилийí боомòòой аймãууäыí6 òооцооллыã ã¿йцýòãýхäýý үсÕ-íооñ бýлòãýí 
ãарãаäаã “өрхийí íийãýм, ýäийí заñãийí ñуäалãаа, 2014” äýх “нýã х¿íä ñарä 
íоãäох хýрýãлýý, ¿íäñýí íýр òөрлөөр” ¿з¿¿лýлòийã ашиãлаñаí. улмаар хилийí 
боомòòой аймãууä äахь бýлýí валюòаар òөлөãäñөí импорò болоí ¿¿рãийí 
хуäалäааíы ä¿íã äараах байäлаар òооцлоо7. ү¿íä: 
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Хилийн боомттой аймгуудын6 тооцооллыг гүйцэтгэхдээ ҮСХ-ноос бэлтгэн гаргадаг “Өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн судалгаа, 2014” дэх “Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ, үндсэн нэр төрлөөр” үзүүлэлтийг 
ашигласан. Улмаар хилийн боомттой аймгууд дахь бэлэн валютаар төлөгдсөн импорт болон үүргийн 
худалдааны дүнг дараах байдлаар тооцлоо7. Үүнд:  
 

          
  

     
 

 

          
  

     
 

 

a Олон Улсын шинж чанартай хилийн боомттой аймгууд 

b Олон улсын шинж чанартай хилийн боомтгүй аймгууд 

  Өрхийн тоо 

C Нэгж өрхийн сарын дундаж зарлага 

    Боомттой аймгуудын бэлэн валютаар хийсэн 1 сарын дундаж импорт /түүвэр судалгааны үр дүн/ 

    Боомттой аймгуудын 1 сарын дундаж үүргийн худалдаа /түүвэр судалгааны үр дүн/ 

 

Дээрх аргачлалын дагуу тооцоолбол Олон Улсын шинж чанартай хилийн боомттой аймгуудын хил 
дамнасан бэлэн валютын хэрэглээ нь сард дунджаар 3.74 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээнд, үүргийн 
худалдаа нь 2.62 сaя ам доллартай тэнцэх хэмжээнд байдаг таамаг тооцоо гарсан. 

Судалгааны тайлангийн 2 дугаар бүлэгт танилцуулсан түүвэр судалгаагаар тогтоогдсон үр дүнд дээрх 
нэмэлт тооцооллыг тусгаснаар Монгол Улсын хэмжээнд сард дунджаар 27.5 сая ам.долларын импорт 
бэлэн валютаар төлөгддөг, үүнээс 19.2 сая ам.долларын импортын дүн нь гаальд мэдүүлэгддэггүй 
үүргийн худалдаанд зарцуулагддаг болох нь тогтоогдлоо.   

4. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

Судалгаагаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж буй томоохон худалдааны төвүүдэд худалдаа 
эрхлэгчид сард дунджаар 23.7 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валютыг хилээр авч гардаг, 
үүнээс 16.6 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний валют нь гаалийн статистикт бүртгэлгүй импортын 
санхүүжилтэд буюу үүргийн худалдаанд ашиглагддаг гэсэн үр дүн гарсан.  

                                                   
6 Баян-Өлгий аймаг, Дорноговь аймаг, Дорнод аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Ховд аймаг 
7 Үндэсний статистикийн хорооноос ирүүлсэн саналыг тусгав. 

 

 

11 
 

Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                                          Үүргийн худалдааны түүвэр судалгаа [2015] 

Хилийн боомттой аймгуудын6 тооцооллыг гүйцэтгэхдээ ҮСХ-ноос бэлтгэн гаргадаг “Өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн судалгаа, 2014” дэх “Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ, үндсэн нэр төрлөөр” үзүүлэлтийг 
ашигласан. Улмаар хилийн боомттой аймгууд дахь бэлэн валютаар төлөгдсөн импорт болон үүргийн 
худалдааны дүнг дараах байдлаар тооцлоо7. Үүнд:  
 

          
  

     
 

 

          
  

     
 

 

a Олон Улсын шинж чанартай хилийн боомттой аймгууд 

b Олон улсын шинж чанартай хилийн боомтгүй аймгууд 

  Өрхийн тоо 

C Нэгж өрхийн сарын дундаж зарлага 

    Боомттой аймгуудын бэлэн валютаар хийсэн 1 сарын дундаж импорт /түүвэр судалгааны үр дүн/ 

    Боомттой аймгуудын 1 сарын дундаж үүргийн худалдаа /түүвэр судалгааны үр дүн/ 

 

Дээрх аргачлалын дагуу тооцоолбол Олон Улсын шинж чанартай хилийн боомттой аймгуудын хил 
дамнасан бэлэн валютын хэрэглээ нь сард дунджаар 3.74 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээнд, үүргийн 
худалдаа нь 2.62 сaя ам доллартай тэнцэх хэмжээнд байдаг таамаг тооцоо гарсан. 

Судалгааны тайлангийн 2 дугаар бүлэгт танилцуулсан түүвэр судалгаагаар тогтоогдсон үр дүнд дээрх 
нэмэлт тооцооллыг тусгаснаар Монгол Улсын хэмжээнд сард дунджаар 27.5 сая ам.долларын импорт 
бэлэн валютаар төлөгддөг, үүнээс 19.2 сая ам.долларын импортын дүн нь гаальд мэдүүлэгддэггүй 
үүргийн худалдаанд зарцуулагддаг болох нь тогтоогдлоо.   

4. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

Судалгаагаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж буй томоохон худалдааны төвүүдэд худалдаа 
эрхлэгчид сард дунджаар 23.7 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валютыг хилээр авч гардаг, 
үүнээс 16.6 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний валют нь гаалийн статистикт бүртгэлгүй импортын 
санхүүжилтэд буюу үүргийн худалдаанд ашиглагддаг гэсэн үр дүн гарсан.  

                                                   
6 Баян-Өлгий аймаг, Дорноговь аймаг, Дорнод аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Ховд аймаг 
7 Үндэсний статистикийн хорооноос ирүүлсэн саналыг тусгав. 

a Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí боомòòой аймãууä
b Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí боомòã¿й аймãууä
U өрхийí òоо
C нýãж өрхийí ñарыí äуíäаж зарлаãа
IMa Боомòòой аймãууäыí бýлýí валюòаар хийñýí 1 ñарыí äуíäаж импорò (ò¿¿вýр ñуäалãааíы 

¿р ä¿í)
Sha Боомòòой аймãууäыí 1 ñарыí äуíäаж ¿¿рãийí хуäалäаа (ò¿¿вýр ñуäалãааíы ¿р ä¿í)

дýýрх арãачлалыí äаãуу òооцоолбол Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí 
боомòòой аймãууäыí хил äамíаñаí бýлýí валюòыí хýрýãлýý íь ñарä äуíäжаар 
3.74 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíä, ¿¿рãийí хуäалäаа íь 2.62 ñaя ам 
äолларòай òýíцýх хýмжýýíä байäаã òаамаã òооцоо ãарñаí.

суäалãааíы òайлаíãийí 2 äуãаар б¿лýãò òаíилцуулñаí ò¿¿вýр ñуäалãааãаар 
òоãòооãäñоí ¿р ä¿íä äýýрх íýмýлò òооцооллыã òуñãаñíаар Моíãол улñыí 
хýмжýýíä ñарä äуíäжаар 27.5 ñая ам.äолларыí импорò бýлýí валюòаар 
òөлөãääөã, ¿¿íýýñ 19.2 ñая ам.äолларыí импорòыí ä¿í íь ãаальä мýä¿¿лýãääýãã¿й 
¿¿рãийí хуäалäааíä зарцуулаãääаã болох íь òоãòооãäлоо. 

6 Баяí-өлãий аймаã, дорíоãовь аймаã, дорíоä аймаã, сýлýíãý аймаã, Õовä аймаã
7 үíäýñíий ñòаòиñòикийí хорооíооñ ир¿¿лñýí ñаíалыã òуñãав.

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

4. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

суäалãааãаар улааíбааòар хоòоä ¿йл ажиллаãаа ýрхýлж буй òомоохоí 
хуäалäааíы òөв¿¿äýä хуäалäаа ýрхлýãчиä ñарä äуíäжаар 23.7 ñая ам.äолларòай 
òýíцýх хýмжýýíий бýлýí валюòыã хилýýр авч ãарäаã, ¿¿íýýñ 16.6 ñая 
ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий валюò íь ãаалийí ñòаòиñòикò б¿рòãýлã¿й 
импорòыí ñаíх¿¿жилòýä буюу ¿¿рãийí хуäалäааíä ашиãлаãääаã ãýñýí ¿р ä¿í 
ãарñаí. 

т¿¿íчлýí Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí боомòòой аймãууäыí бýлýí 
валюòыí хýрýãлýý, ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã òооцоололä íýмж òуñãаñíаар 
Моíãол улñыí хýмжýýíä ñарä äуíäжаар 27.5 ñая ам.äолларыí импорò бýлýí 
валюòаар òөлөãääөã, ¿¿íýýñ 19.2 ñая ам.äолларыí импорòыí ä¿í íь ãаальä 
мýä¿¿лýãääýãã¿й ¿¿рãийí хуäалäааíä зарцуулаãääаã болох íь òоãòооãäлоо. 

дýýрх ¿¿рãийí хуäалäааíы хýмжýý íь òуñ ãазрааñ 2012, 2013 оíууäаä хийñýí 
“Бýлýí валюòыí ñуäалãаа”-íы ¿р ä¿íòýй харьцаíãуй íийцòýй байãаа бол бýлýí 
валюòыí ãарах урñãалыí хýмжýý íь äýýрх ñуäалãааíууä болоí 2014 оíä хийñýí 
“ирãýä, аанБ-ыí бýлýí валюòыí ñуäалãаа”-íы ¿р ä¿íãýýñ харьцаíãуй баãа 
байíа. иймä төлбөрийí òýíцлийí 6 äуãаар арãачлалаар òооцñоí ñòаòиñòикийí 
б¿рòãýл äýх (i) ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã òооцохäоо оäооãийí арãачлалыã 
¿рãýлжл¿¿лýí хýрýãлýх, (ii) хуäалäаа, íаймааíы зорилãоор ãарч буй бýлýí 
валюòыí урñãалыí òооцооллыã äахиí íяãòлах íь з¿йòýй ãýж ¿злýý. 
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[2] Eleventh Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics (1998) 
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[3] Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал (2014), Үндэсний статистикийн 

хороо.
[4] Монгол Улсын гадаад худалдааны барааны статистикийн мэдээлэл (2010-

2015), Гаалийн ерөнхий газар
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хавсралт: Судалгааны маягт

МОНГОЛБАНК

ҮҮРГИЙН ХУДАЛДААНЫ 
ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Монголбанк нь Монгол Улсын Төлбөрийн тэнцлийн статистикийг бэлтгэн 
боловсруулдаг бөгөөд тус статистикийн барааны дансны үзүүлэлтийг 
сайжруулах зорилгоор энэхүү түүвэр судалгааг зохион байгуулж байна. 
Судалгааг бөглөхөд ойролцоогоор 1 минут зарцуулагдана. Мэдээллийн 
нууцлалыг Монгол Улсын Статистикийн тухай хуулийн дагуу чандлан 
хадгалах тул Та үнэн зөв бөглөнө үү.

1. Худалдан борлуулж буй бүтээгдэхүүний төрөл?
a. Хүнс b. Хувцас, бөс бараа
c. Гоо сайхан, ариун цэвэр d. Гэр ахуйн хэрэгсэл
e. Гутал, цүнх f. Бусад ……………….

2. Аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ? 
a. Хятад b. Өмнөд солонгос 
c. Турк d. Польш
e. Орос f. Бусад ……………….

3. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ? 
a. Замын Үүд b. Чингис Хаан ОУнБ
c. Алтанбулаг d. Бусад ........................

4. Бараа татах зорилгоор сард хэдэн удаа хилээр нэвтэрдэг вэ? 
a. 1 b. 2
c. 3 d. 4-өөс дээш

5. Та хэдэн лангуугаар үйл ажиллагаа эрхэлж байна вэ? 
a. 1 b. 2
c. 3 d. 4-ээс дээш
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6. Худалдаж авсан барааны төлбөрийг хэрхэн төлдөг вэ? 
a. Бэлнээр төлдөг b. Карт уншуулдаг
c. Банкаар шилжүүлдэг d. Мөнгөнгүүр гэх мэт ББСБ-аас 

дамжуулдаг

7. Хилээр 1 удаа нэвтрэхдээ хэдий хэмжээний бэлэн валют биедээ авч гардаг 
вэ? (хүснэгтэд нөхөж бөглөнө үү.)

валютын төрөл Бэлэн валютын хэмжээ
(энгийн үед)

Бэлэн валютын хэмжээ
(Баярын үед)

Америк доллар $
Хятад юань ¥
Монгол төгрөг ₮
Бусад ( ………….)
Бусад ( ………….)
Бусад ( ………….)

8. Дээрх дүнгээс хэдэн хувийг гаальд мэдүүлдэг вэ? 
a. 0% b. 10% c. 20% d. 30% e. 40%
f. 50% g. 60% h. 70% i. 80% j. 100%

9. 2016 оны борлуулалтыг 2015 оны байдлаас хэр өөрчлөгдөнө гэж үзэж 
байна вэ? 

a. Хэвийн b. Өсөлттэй c. Бууралттай

Судалгаанд идэвхитэй оролцсонд баярлалаа.

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА



     

МОНГОЛ УЛСАД АßЛÆ БУЙ ГАДААДЫН 
ÆУУЛЧДЫН ЗАРДЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА1

Боловсруулсан: ВЭЗГ-ын ТТССХ-ийн эдийн засагч Б.Мөнх-Эрдэнэ

хураангуй1

Төлбөрийн тэнцлийн статистикт аялал жуулчлалын салбарын орлогыг тооцоход 
ашиглагдах гадаадын жуулчдын дундаж зардлын хэмжээг тодорхойлох зорилгоор 
энэхүү түүвэр судалгааг гүйцэтгэв.

Судалгаанд Монгол Улсад аялсан гадаадын 1233 жуулчныг санамсаргүй 
түүврийн аргаар сонгон хамруулсан2 бөгөөд судалгаагаар гадаадын жуулчид 
Монголд дунджаар 14 хонох хугацаандаа 1,774 ам.долларыг зарцуулдаг гэсэн үр 
дүн гарсан.

1 Монголбанкны вЭЗГ-ын ТТССХ-ийн эдийн засагч Б.Мөнх-Эрдэнэ, 327088, bmunkherdene@mongolbank.mn
2 эíýх¿¿ ñуäалãааíы ò¿¿врийã цуãлуулñаí ажилòаí (ажүт-ийí мýрãýжилòýí у.Баòцýцýã, ану-ыí 

Калифорíиаãийí их ñурãуулийí оюуòаí а.сýлýíãý, украйí улñыí үтис-ийí оюуòаí э.ариуíзул, 
ОÕу-ыí Г.в.Ïлехаíовыí íýрýмжиò эЗис-ийí оюуòаí Б.Билã¿¿í, Б.уламбаяñах, Õааис-ийí оюуòаí 
н.амарбааòар, Õ¿м¿¿íлýãийí ухааíы их ñурãуулийí оюуòаí Б.долãорñ¿рýí)-ууä болоí ñуäалãааã зохиоí 
байãуулахаä äýмжлýã, òуñлалцаа ¿з¿¿лñýí Буяíò-ухаа хилийí боомò, чиíãиñ хааí олоí улñыí íиñýх 
бууäлыí хамò олоíä òалархал илýрхийлье.
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1. СУдалгаанЫ аРга зүй

1.1. Судалгааны зорилго

Төлбөрийн тэнцлийн аяллын данс дахь жуулчлалын салбарын орлогыг 
тодорхойлохдоо Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 
гаргаж буй жуулчдын тоо болон Монголбанкны 2005, 2011 онд хийсэн дундаж 
зардлын түүвэр судалгааны үр дүнд үндэслэж байна. Гадаад, дотоодын 
инфляцийн түвшин ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан дундаж зардал тогтмол 
өөрчлөгддөг тул энэ төрлийн түүвэр судалгааг 3-4 жил тутам тогтмол гүйцэтгэж, 
дундаж зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох шаардлагатай байдаг. Тиймээс энэ 
удаагийн судалгааны ажлаар 2011 онд гүйцэтгэсэн гадаадын жуулчдын Монгол 
Улсад зарцуулсан дундаж зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоохыг зорилоо. 

Мөн аялал жуулчлалын салбарын бодлогод дэмжлэг болох зорилгоор гадаадын 
жуулчдын Монгол Улсад аялж буй шалтгаан, сэтгэл ханамж, санал зөвлөмжийг 
агуулсан асуултуудыг судалгааны анкетад3 нэмж оруулсан болно.

1.2. Түүврийн оновчтой хэмжээ

Түүврийн оновчтой хэмжээг сонгох олон аргачлал байдаг хэдий ч практикт 
хамгийн өргөн ашиглагддаг, түүвэрлэлтийн үндсэн таамаглал нь эх олонлогийг 
хэвийн тархалттай гэж үзэх, энгийн санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүврийн 
хэмжээг сонгож, томьёог доор үзүүлэв. 
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Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас гаргаж буй жуулчдын тоо 
болон Монголбанкны 2005, 2011 онд хийсэн  дундаж зардлын түүвэр судалгааны үр дүнд 
үндэслэж байна. Гадаад, дотоодын инфляцийн түвшин ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан 
дундаж зардал тогтмол өөрчлөгддөг тул энэ төрлийн түүвэр судалгааг 3-4 жил тутам 
тогтмол гүйцэтгэж, дундаж зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох шаардлагатай байдаг. 
Тиймээс энэ удаагийн судалгааны ажлаар 2011 онд гүйцэтгэсэн гадаадын жуулчдын 
Монгол Улсад зарцуулсан дундаж зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоохыг зорилоо.  

Мөн аялал жуулчлалын салбарын бодлогод дэмжлэг болох зорилгоор гадаадын жуулчдын 
Монгол Улсад аялж буй шалтгаан, сэтгэл ханамж, санал зөвлөмжийг агуулсан асуултуудыг 
судалгааны анкетад2 нэмж оруулсан болно. 

1.2 Түүврийн оновчтой хэмжээ 

Түүврийн оновчтой хэмжээг сонгох олон аргачлал байдаг хэдий ч практикт хамгийн өргөн 
ашиглагддаг, түүвэрлэлтийн үндсэн таамаглал нь эх олонлогийг хэвийн тархалттай гэж 
үзэх,  энгийн санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүврийн хэмжээг сонгож, томьѐог доор 
үзүүлэв.  
 

       (   )   
           (   ) 

 
Энд,   = Стюдентийн 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. 
 

 

Өгөгдөл Утга Тайлбар 
t 1.96 95%-ийн итгэх магадлалын түвшин 
w 0.5 Тогтмол утга 
N 148,322 Эх олонлог: 1 жилд аялсан жуулчдын тоо 
  0,05 Алдааны хязгаар 
n 383 Оновчтой түүврийн хэмжээ 

 

Түүврийн эх олонлогийг 2014 онд Монгол Улсад ирсэн гадаадын жуулчдын тоо болох 
148,3223 гэж үзэж, хамгийн бага оновчтой хэмжээг 95%-ийн итгэх магадлалтай, +/- 5%-ийн 
алдааны хязгаартай байхаар сонгон тооцоолоход 383 гарч байна. 

1.3 Түүврийн хэмжээ, шинж чанар 

Түүвэр судалгааны хүрээнд 2015 оны 7 дугаар сарын 6-31-ний өдрүүдэд Чингис хаан олон 
улсын нисэх онгоцны буудал, Улаанбаатар төмөр замын буудлаас Монгол Улсад аялаад 
                                                           
2 Судалгааны анкеттай хавсралтаас танилцана уу 
3 ИХШХЕГ-ын мэдээ  

Энд, t = Стюдентийн 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; δ = алдааны 
хязгаар буюу түүврийн үр дүнд гарсан дундаж утга нь түүврийн хэмжээг δ хувиар ихэсгэж, 
бууруулсан ч үр дүн нь ижил гарна гэсэн таамаглал.
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Түүврийн эх олонлогийг 2014 онд Монгол Улсад ирсэн гадаадын жуулчдын 
тоо болох 148,3224 гэж үзэж, хамгийн бага оновчтой хэмжээг 95%-ийн итгэх 
магадлалтай, +/-5%-ийн алдааны хязгаартай байхаар сонгон тооцоолоход 383 
гарч байна.

1.3. Түүврийн хэмжээ, шинж чанар

Түүвэр судалгааны хүрээнд 2015 оны 7 дугаар сарын 6-31-ний өдрүүдэд Чингис 
хаан олон улсын нисэх онгоцны буудал, Улаанбаатар төмөр замын буудлаас 
Монгол Улсад аялаад буцаж буй 1233 жуулчнаас анкетын аргаар мэдээлэл 
цуглуулсан ба түүврийн хэмжээ нь өмнө тодорхойлсон хамгийн бага оновчтой 
түвшин болох 383-аас их байна.

ИХШХЕГ-аас гаргадаг Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын жуулчдыг улс 
орон, бүс нутгаар нь ангилан үзэхэд БнСУ-ын жуулчид 22%, БнХАУ 17%, ОХУ 
17%, АнУ болон Канадын жуулчид 6%-ийг тус тус эзэлж байгаа бол түүвэрт 
хамрагдсан жуулчдын хувьд харгалзан 11%, 10%, 6%, 15%-ийг эзэлж байгаагаас 
үзэхэд түүврийн бүтэц нь эх олонлогийн бүтцээ төлөөлж чадахуйц харьцангуй 
нийцтэй тархсан байна. (Дүрслэл 1)
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Судалгааны түүврийн бүтэц нь 
улс орон, нас, хүйсний хувьд жигд 
тархсан учраас түүврийн үр дүн нь эх 
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2. СУдалгаанЫ үР дүн

2.1 аяллын дундаж зардал

Гадаадын жуулчдын Монгол Улсад байх хугацаандаа буюу эдийн засгийн 
харъяатад зарцуулж буй дундаж зардал нь тухайн жуулчин аяллаа хэрхэн зохион 
байгуулсан болон аль улсын тур оператор компаниар үйлчлүүлснээс хамаарч 
ялгаатай байдаг нь өмнөх судалгааны ажлуудаар тогтоогдсон.

дүрслэл 3. асуулт: Та аяллаа хэрхэн зохион 
байгуулсан бэ?
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манай улсын, 49% нь гадаадын)-уудаар үйлчлүүлсэн байна. Жуулчдын дундаж 
зардлын хэмжээг тооцоход нийт 1,233 түүврээс математик статистикийн 
тооцоололд чанар хангаагүйг хасч, үлдсэн 994 түүврийг ашиглав. Жуулчид 
Монгол Улсад дунджаар 14 хоног аялдаг бөгөөд хувийн аялагчид 1,526 
ам.доллар, багц аялагчид 2,383 ам.долларыг тус тус зарцуулдаг байна. Аялалын 
зардал ийнхүү 1.6 дахин ялгаатай байгаа нь жуулчлалын байгууллагын 
үйлчилгээний шимтгэлтэй холбоотой юм.
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хүснэгт 1. Түүврийн үр дүн, тооцоолол

Дундаж 
хоног

Аяллын дундаж зардал

I. хувиараа 
аялагчид

II. Багц аялал

Түүврийн үр дүн Үүнээс, МУ-д орох 
орлого

Австрали, Шинэ зеланд 14 2,040 2,401 2,048
АнУ, Канад 16 2,148 3,528 3,009
БнХАУ 13 1,622 1,688 1,440
БнСУ 9 1,549 1,834 1,565
Герман 16 1,508 2,649 2,259
Их британи 14 1,765 2,236 1,907
ОХУ 13 1,186 1,268 1,081
Франц 17 1,213 1,569 1,338
Япон 11 1,369 1,591 1,357
Баруун европ 16 1,249 2,244 1,914
Өмнөд ази 10 1,105 1,793 1,530
Бусад 15 1,487 2,828 2,412
Дундаж 14 1,526 2,383 2,033

6

хүснэгт 2. монгол Улсад зарцуулж буй 
аяллын дундаж зардал

I. 
Хувиараа 
аялагчид

II. Багц 
аялал Дундаж

Австрали, 
Шинэ зеланд 2,040 2,048 2,044

АнУ, Канад 2,148 3,009 2,570
БнХАУ 1,622 1,440 1,532
БнСУ 1,549 1,565 1,557
Герман 1,508 2,259 1,876
Их британи 1,765 1,907 1,835
ОХУ 1,186 1,081 1,134
Франц 1,213 1,338 1,274
Япон 1,369 1,357 1,363
Баруун европ 1,249 1,914 1,575
Өмнөд ази 1,105 1,530 1,313
Бусад 1,487 2,412 1,940
Дундаж 1,526 2,033 1,774

Монгол Улсын эдийн засгийн 
харьяатад төлсөн аяллын дундаж 
зардлыг тооцохдоо, багц аяллын нийт 
зардлаас гадаадын компанид ногдох 
ашгийг Монголбанкны 2011 оны 
судалгааны дагуу 30%6-иар тооцон 
хасахад манайд улсад үлдэх хэсэг нь 
2,033 ам.доллар болж байна. 

Хувийн аялагчдын зарцуулсан зардлын 
бүтцийг үзвэл нийт зардлын дунджаар 
30%-ийг зочид буудал, байранд 24%-
ийг ресторан, хоолны газарт, 20%-ийг 
бараа худалдан авахад зарцуулдаг 
байна. Харин багц аялагчдын хувьд 
нийт зардлынхаа 72%-ийг жуулчлалын 
компанид төлж байна. 

6 эíýх¿¿ коýффициеíòийã аялал жуулчлалыí ¿йлчилãýý ýрхýлäýã компаíиуäааñ ярилцлаãыí арãаар авñаí 
мýäýýлýлä ¿íäýñлýí òоãòооñоí. 2005 оíы ñуäалãааíä уã коýффициеíòийã 70% ãýж ¿зýж байñаí ч жил ирýх 
òуòам жуулчиä иíòерíеòýýр äамжуулаí шууä Моíãолыí байãууллаãаä хаíäах íь ихýññýíýýñ шалòãаалж 
ýíýх¿¿ коýффициеíò буурñаí.
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дүрслэл 5. хувиараа аялагчдын зардлын 
бүтэц

  

4 
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Хүснэгт 2. Монгол Улсад зарцуулж буй аяллын дундаж  
зардал 

 
I. Хувиараа 
аялагчид 

ii. Багц 
аялал Дундаж 

Австрали, Шинэ зеланд 2,040 2,048 2,044 

АНУ, Канад 2,148 3,009 2,570 

БНХАУ 1,622 1,440 1,532 

БНСУ 1,549 1,565 1,557 

Герман 1,508 2,259 1,876 

Их британи 1,765 1,907 1,835 

ОХУ 1,186 1,081 1,134 

Франц 1,213 1,338 1,274 

Япон 1,369 1,357 1,363 

Баруун европ 1,249 1,914 1,575 

Өмнөд ази 1,105 1,530 1,313 

Бусад 1,487 2,412 1,940 

Дундаж 1,526 2,033 1,774 
 

Монгол Улсын эдийн засгийн 
харьяатад төлсөн аяллын дундаж 
зардлыг тооцохдоо, багц аяллын 
нийт зардлаас гадаадын компанид 
ногдох ашгийг Монголбанкны 2011 
оны судалгааны дагуу 30% 5  -иар 
тооцон хасахад манайд улсад үлдэх 
хэсэг нь 2,033 ам.доллар болж 
байна.  
 
Хувийн аялагчдын зарцуулсан 
зардлын бүтцийг үзвэл нийт 
зардлын дунджаар 30%-ийг зочид 
буудал, байранд 24%-ийг ресторан, 
хоолны газарт, 20%-ийг бараа 
худалдан авахад зарцуулдаг байна. 
Харин багц аялагчдын хувьд нийт 
зардлынхаа 72%-ийг жуулчлалын 
компанид төлж байна.  
 

Дүрслэл 5. Хувиараа аялагчдын зардлын бүтэц 

 

Дүрслэл 6. Багц аялагчдын зардлын бүтэц 

 
 

 

                                                           
5 Энэхүү коэффициентийг аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхэлдэг компаниудаас ярилцлагын аргаар авсан 
мэдээлэлд үндэслэн тогтоосон. 2005 оны судалгаанд уг коэффициентийг 70% гэж үзэж байсан ч жил 
ирэх тутам жуулчид интернетээр дамжуулан шууд Монголын байгууллагад хандах нь ихэссэнээс 
шалтгаалж  энэхүү коэффициент буурсан.     
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Хүснэгт 2. Монгол Улсад зарцуулж буй аяллын дундаж  
зардал 

 
I. Хувиараа 
аялагчид 

ii. Багц 
аялал Дундаж 

Австрали, Шинэ зеланд 2,040 2,048 2,044 

АНУ, Канад 2,148 3,009 2,570 

БНХАУ 1,622 1,440 1,532 

БНСУ 1,549 1,565 1,557 

Герман 1,508 2,259 1,876 

Их британи 1,765 1,907 1,835 

ОХУ 1,186 1,081 1,134 

Франц 1,213 1,338 1,274 

Япон 1,369 1,357 1,363 

Баруун европ 1,249 1,914 1,575 

Өмнөд ази 1,105 1,530 1,313 

Бусад 1,487 2,412 1,940 

Дундаж 1,526 2,033 1,774 
 

Монгол Улсын эдийн засгийн 
харьяатад төлсөн аяллын дундаж 
зардлыг тооцохдоо, багц аяллын 
нийт зардлаас гадаадын компанид 
ногдох ашгийг Монголбанкны 2011 
оны судалгааны дагуу 30% 5  -иар 
тооцон хасахад манайд улсад үлдэх 
хэсэг нь 2,033 ам.доллар болж 
байна.  
 
Хувийн аялагчдын зарцуулсан 
зардлын бүтцийг үзвэл нийт 
зардлын дунджаар 30%-ийг зочид 
буудал, байранд 24%-ийг ресторан, 
хоолны газарт, 20%-ийг бараа 
худалдан авахад зарцуулдаг байна. 
Харин багц аялагчдын хувьд нийт 
зардлынхаа 72%-ийг жуулчлалын 
компанид төлж байна.  
 

Дүрслэл 5. Хувиараа аялагчдын зардлын бүтэц 

 

Дүрслэл 6. Багц аялагчдын зардлын бүтэц 

 
 

 

                                                           
5 Энэхүү коэффициентийг аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхэлдэг компаниудаас ярилцлагын аргаар авсан 
мэдээлэлд үндэслэн тогтоосон. 2005 оны судалгаанд уг коэффициентийг 70% гэж үзэж байсан ч жил 
ирэх тутам жуулчид интернетээр дамжуулан шууд Монголын байгууллагад хандах нь ихэссэнээс 
шалтгаалж  энэхүү коэффициент буурсан.     
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төлбөр тооцоогоо ямар хэлбэрээр хийсэн бэ?

  

5 
 

• Монголбанк • АЖҮТ • Монгол Улсад аялж буй гадаадын жуулчдын зардлын түүвэр судалгаа [2015] 

Дүрслэл 7. Асуулт: Та аялах хугацаандаа төлбөр 
тооцоогоо ямар хэлбэрээр хийсэн бэ? 

 

Жуулчид Монгол Улсад аялах хугацаандаа 
төлбөр тооцооны дунджаар 74%-ийг 
бэлнээр, 26%-ийг карт ашиглан төлдөг ба 
энэхүү үр дүн нь дотоодын зах дах бэлэн 
валютын нийлүүлэлтийн тооцоо, 
судалгаанд эх сурвалж болон ашиглагдах 
ач холбогдолтой юм. 

2.2  Өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулсан байдал 

Монголбанкнаас 2011 онд гүйцэтгэсэн судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал гадаадын 
жуулчдын Монгол Улсад аялахдаа зарцуулсан дундаж зардлын хэмжээ дунджаар 31%-иар 
өссөх байх бөгөөд энэ нь өнгөрсөн 4 жилийн инфляцийн өсөлттэй холбоотой юм. 
Тухайлбал, жуулчид хамгийн их ирдэг 7-р сард жилийн инфляци дунджаар 11% байсан ба 
үүнээс зочид буудал, нийтийн хоол 12%, тээврийн үйлчилгээ 7%, амралт, чөлөөт цаг, 
соѐлын үйлчилгээ 2%, бусад үйлчилгээ 11%-иар тус тус өссөн байна.  

Хүснэгт 3. Өмнөх судалгаануудтай харьцуулсан байдал 

 2015 2011 2005 2015/2011 2015/2005 

Австрали, Шинэ зеланд 2,044 1,025 567 99% 3.6x 

АНУ, Канад 2,570 1,348 958 91% 2.6x 

БНСУ 1,557 797 618 95% 2.5x 

Герман 1,876 2,097 844 -11% 2.2x 

Их британи 1,835 1,236 850 48% 2.1x 

Франц 1,274 1,529 831 -17% 1.5x 

Япон 1,363 1,423 567 -4% 2.4x 

Баруун европ 1,575 1,319 861 19% 1.8x 

Бусад 1,940 1,372 642 41% 3.0x 

БНХАУ 1,532     

ОХУ 1,134     

Өмнөд ази 1,313     

Дундаж 1,774 1,350 749 31% 2.3x 
 

 

  

26% 

74% 

Карт Бэлэн мөнгө 

Жуулчид Монгол Улсад аялах 
хугацаандаа төлбөр тооцооны 
дунджаар 74%-ийг бэлнээр, 26%-ийг 
карт ашиглан төлдөг ба энэхүү үр дүн 
нь дотоодын зах дах бэлэн валютын 
нийлүүлэлтийн тооцоо, судалгаанд 
эх сурвалж болон ашиглагдах ач 
холбогдолтой юм.

2.2 Өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулсан байдал

Монголбанкнаас 2011 онд гүйцэтгэсэн судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал 
гадаадын жуулчдын Монгол Улсад аялахдаа зарцуулсан дундаж зардлын хэмжээ 
31%-иар өссөн бөгөөд энэ нь өнгөрсөн 4 жилийн инфляцийн өсөлттэй холбоотой 
юм. Тухайлбал, жуулчид хамгийн их ирдэг 7-р сард жилийн инфляци дунджаар 
11% байсан ба үүнээс зочид буудал, нийтийн хоол 12%, тээврийн үйлчилгээ 7%, 
амралт, чөлөөт цаг, соёлын үйлчилгээ 2%, бусад үйлчилгээ 11%-иар тус тус өссөн 
байна. 
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хүснэгт 3. Өмнөх судалгаануудтай харьцуулсан байдал

2015 2011 2005 2015/2011 2015/2005
Австрали, Шинэ зеланд 2,044 1,025 567 99% 3.6x
АнУ, Канад 2,570 1,348 958 91% 2.6x
БнСУ 1,557 797 618 95% 2.5x
Герман 1,876 2,097 844 -11% 2.2x
Их британи 1,835 1,236 850 48% 2.1x
Франц 1,274 1,529 831 -17% 1.5x
Япон 1,363 1,423 567 -4% 2.4x
Баруун европ 1,575 1,319 861 19% 1.8x
Бусад 1,940 1,372 642 41% 3.0x
БнХАУ 1,532
ОХУ 1,134
Өмнөд ази 1,313
Дундаж 1,774 1,350 749 31% 2.3x

2.3 Жуулчдын сэтгэл ханамж

Судалгаанд оролцсон жуулчдын 
Монгол Улсад аялсан шалтгаан, сэтгэл 
ханамжийг дүгнэвэл:

Жуулчдын дийлэнхи буюу 76% нь 
Монголын уламжлалт зан заншил, соёл 
болон үзэсгэлэнт байгаль, зэрлэг ан 
амьтанд татагдан хүрэлцэн ирсэн байх 
бөгөөд манай улсын аялал жуулчлалын 
үйлчилгээг 13% нь маш сайн, 46% нь 
сайн, 20% нь хангалттай, 17% нь дунд, 
4% нь муу гэж үнэлээд, улмаар нийт 
жуулчдын 76% нь Монгол Улсад дахин 
ирнэ гэсэн хариултыг өгсөн байна. 

дүрслэл 8. асуулт: Таны мУ-ыг сонгох 
болсон гол шалтгаан юу вэ?
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2.3  Жуулчдын сэтгэл ханамж 

Судалгаанд оролцсон жуулчдын Монгол 
Улсад аялсан шалтгаан, сэтгэл ханамжийг 
дүгнэвэл: 
 
Жуулчдын дийлэнхи буюу 76% нь 
Монголын уламжлалт зан заншил, соѐл 
болон үзэсгэлэнт байгаль, зэрлэг ан амьтанд 
татагдан хүрэлцэн ирсэн байх бөгөөд манай 
улсын аялал жуулчлалын үйлчилгээг 13% нь 
маш сайн, 46% нь сайн, 20% нь хангалттай, 
17% нь дунд, 4% нь муу гэж үнэлээд, улмаар 
нийт жуулчдын 76% нь Монгол Улсад дахин 
ирнэ гэсэн хариултыг өгсөн байна.  

Дүрслэл 8. Асуулт: Таны МУ-ыг сонгох болсон 
гол шалтгаан юу вэ? 

 
“Таны аялалд ямар зүйлсийг сайжруулбал илүү сайхан, зугаатай болох байсан бэ?” 
гэсэн асуултанд 40% нь буюу 490 жуулчин саналаа өгсөн бөгөөд Монгол Улсын аялал, 
жуулчлалын талаарх өөрсдийн сэтгэгдэл, саналыг тэмдэглүүлсэн. Үүнд, Монгол 
хүмүүс, үзэсгэлэнт байгаль, Монголын эртний түүхийг магтсан тэмдэглэлүүд их байна. 

Дүрслэл 9. Асуулт: Та Монголын аялал 
жуулчлалын үйлчилгээг хэрхэн үнэлэх вэ? 

 

Дүрслэл 10. Асуулт: Та Монгол Улсад дахин 
ирэх үү? 

 

Мөн Монгол Улсын аялал, жуулчлалын үйлчилгээг хөгжүүлэхэд дараах асуудлуудыг 
шийдвэрлэх шаардлагатай гэсэн саналыг дийлэнхи нь өгсөн байна. 

i. Англи хэл: Гудамжны тэмдэг, тэмдэглэгээг англи хэл дээр бичих, таксины 
жолооч, үйлчилгээний ажилтнуудыг илүү сайн англи хэлтэй болгох; 

ii. Нийтийн тээврийг сайжруулах: Улаанбаатар хотын автобус, орон нутгийн галт 
тэрэг, нислэгийн хуваарь болон чиглэлүүдийн талаар жуулчдад зориулсан 
мэдээллийн төвийг бий болгох; 

iii. Угаалгын өрөө, хог: Хотод болон жуулчны баазуудын угаалгын, ариун цэврийн 
өрөөг сайжруулах, шинээр бий болгох, хогийн савнууд хангалттай байрлуулах, 
шүршүүрийн халуун усыг шийдвэрлэх; 
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“Таны аялалд ямар зүйлсийг сайжруулбал илүү сайхан, зугаатай болох байсан 
бэ?” гэсэн асуултанд 40% нь буюу 490 жуулчин саналаа өгсөн бөгөөд Монгол 
Улсын аялал, жуулчлалын талаарх өөрсдийн сэтгэгдэл, саналыг тэмдэглүүлсэн. 
Үүнд, Монгол хүмүүс, үзэсгэлэнт байгаль, Монголын эртний түүхийг магтсан 
тэмдэглэлүүд их байна.
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2.3  Жуулчдын сэтгэл ханамж 

Судалгаанд оролцсон жуулчдын Монгол 
Улсад аялсан шалтгаан, сэтгэл ханамжийг 
дүгнэвэл: 
 
Жуулчдын дийлэнхи буюу 76% нь 
Монголын уламжлалт зан заншил, соѐл 
болон үзэсгэлэнт байгаль, зэрлэг ан амьтанд 
татагдан хүрэлцэн ирсэн байх бөгөөд манай 
улсын аялал жуулчлалын үйлчилгээг 13% нь 
маш сайн, 46% нь сайн, 20% нь хангалттай, 
17% нь дунд, 4% нь муу гэж үнэлээд, улмаар 
нийт жуулчдын 76% нь Монгол Улсад дахин 
ирнэ гэсэн хариултыг өгсөн байна.  

Дүрслэл 8. Асуулт: Таны МУ-ыг сонгох болсон 
гол шалтгаан юу вэ? 
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хүмүүс, үзэсгэлэнт байгаль, Монголын эртний түүхийг магтсан тэмдэглэлүүд их байна. 

Дүрслэл 9. Асуулт: Та Монголын аялал 
жуулчлалын үйлчилгээг хэрхэн үнэлэх вэ? 

 

Дүрслэл 10. Асуулт: Та Монгол Улсад дахин 
ирэх үү? 

 

Мөн Монгол Улсын аялал, жуулчлалын үйлчилгээг хөгжүүлэхэд дараах асуудлуудыг 
шийдвэрлэх шаардлагатай гэсэн саналыг дийлэнхи нь өгсөн байна. 

i. Англи хэл: Гудамжны тэмдэг, тэмдэглэгээг англи хэл дээр бичих, таксины 
жолооч, үйлчилгээний ажилтнуудыг илүү сайн англи хэлтэй болгох; 

ii. Нийтийн тээврийг сайжруулах: Улаанбаатар хотын автобус, орон нутгийн галт 
тэрэг, нислэгийн хуваарь болон чиглэлүүдийн талаар жуулчдад зориулсан 
мэдээллийн төвийг бий болгох; 

iii. Угаалгын өрөө, хог: Хотод болон жуулчны баазуудын угаалгын, ариун цэврийн 
өрөөг сайжруулах, шинээр бий болгох, хогийн савнууд хангалттай байрлуулах, 
шүршүүрийн халуун усыг шийдвэрлэх; 
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Мөн Монгол Улсын аялал, жуулчлалын үйлчилгээг хөгжүүлэхэд дараах 
асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэсэн саналыг дийлэнхи нь өгсөн байна.

i. Англи хэл: Гудамжны тэмдэг, тэмдэглэгээг англи хэл дээр бичих, таксины 
жолооч, үйлчилгээний ажилтнуудыг илүү сайн англи хэлтэй болгох;

ii. Нийтийн тээврийг сайжруулах: Улаанбаатар хотын автобус, орон нутгийн 
галт тэрэг, нислэгийн хуваарь болон чиглэлүүдийн талаар жуулчдад 
зориулсан мэдээллийн төвийг бий болгох;

iii. Угаалгын өрөө, хог: Хотод болон жуулчны баазуудын угаалгын, 
ариун цэврийн өрөөг сайжруулах, шинээр бий болгох, хогийн савнууд 
хангалттай байрлуулах, шүршүүрийн халуун усыг шийдвэрлэх;

iv. Бусад бүтээн байгуулалтын санал: Музейн тайлбарыг Англи хэл дээр 
болгох, сүм, хийдүүдийг засварлах, Тэрэлжийн дархан цаазат газарт 
жуулчдыг ууланд явган аялахад зориулсан зам, маршрут бий болгох.

4. дүгнэлТ

Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсад аялсан гадаадын жуулчдын дундаж зардлыг 
шинэчлэн тооцоолсон нь цаашид төлбөрийн тэнцэл, аялал жуулчлалын 
статистикийн чанарыг сайжруулах ач холбогдолтой боллоо.

Жуулчдын хувьд ирсэн улс орноосоо хамаарч зардлууд нь харилцан ялгаатай 
байгаа бөгөөд дунджаар 14 хоногт 1,774 ам.доллар зарцуулж байна. Энэ нь 
Монголбанкнаас 2011 онд гүйцэтгэсэн судалгааны үр дүнгээс 31%-иар өндөр 
үзүүлэлт юм. 

Мөн жуулчдын 51% нь хувиараа, 49% нь жуулчны компаниар үйлчлүүлдэг ба 
аяллын нийт зардлынхаа 74%-ийг бэлэн мөнгөөр, 26%-ийг төлбөрийн картаар 
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гүйцэтгэдэг байна. Олон улсын тээврээс бусад зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 
30 орчим хувийг зочид буудал, орон байранд, 24%-ийг ресторан, хоолны газарт, 
20%-ийг барааны худалдаанд зарцуулдаг байна.

Түүнчлэн, Монгол Улс дахь жуулчлалын орчинг сайжруулахад гудамжны тэмдэг, 
нийтийн тээврийн мэдээллийн төв, музейг англи хэл дээр бий болгох, угаалгын 
өрөө, хогны асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа нь жуулчдын бичсэн 
саналуудаас харагдаж байна.
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хаВСРалТ 1. Судалгааны маягт

мОнгОл БанК аялал ЖУУлЧлалЫн 
үндэСний ТӨВ

мОнгОл УлСад аялЖ БУй гадаадЫн ЖУУлЧдЫн СУдалгаа

Монголбанк болон Аялал жуулчлалын үндэсний төв хамтран Монгол улсад ирж 
буй гадаад жуулчдын сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, статистик үзүүлэлтийг 
сайжруулах зорилгоор энэхүү түүвэр судалгааг зохион байгуулж байна. 

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. Та аль улсаас ирсэн бэ?: ................................................
2. Таны нас? 
 a. 19-с доош   d. 40-49
 b. 20-29   e. 50-59
 c. 30-39   f. 60-с дээш
3. Таны хүйс? 
     a. Эрэгтэй    b. Эмэгтэй 
4. Та Монгол Улсад нийт хэдэн өдөр аялсан (аялахаар төлөвлөж байна) бэ?
 a. .................
5. Таны аяллын үндсэн зорилго юу вэ? (1-ээс олон хариулт сонгож болно)
 a. Амралт, аялал жуулчлал  d. Ажил эрхлэлт
 b. Албан томилолт, бизнес   i. 1-ээс дээш жил
 c. Боловсрол, сургалт     ii. 1-ээс доош жил
  i. 1-ээс дээш жил  e. Бусад ............................ (бичнэ үү)
  ii. 1-ээс доош жил
6. Таны Монгол Улсыг сонгон айлчлах болсон гол шалтгаан юу вэ?
 a. Үзэсгэлэнт байгаль, зэрлэг ан амьтан d. Адал явдалт аялал
 b. Монголын уламжлалт зан заншил, соёл e. Бусад: ………………
 c. Монголын түүх
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7. Та Монголын аялал жуулчлалын үйлчилгээг ерөнхийд нь хэрхэн үнэлэх вэ? 
 a. Муу     d. Сайн
 b. Дунд     e. Маш сайн
 c. Хангалттай
8. Та дахин Монголд ирэх үү?
 a. Тийм, удахгүй.   c. Ирэхгүй байх.
 b. Тийм, хэдэн жилийн дараа.  d. Хэзээ ч үгүй. 
9. Та аяллаа хэрхэн зохион байгуулсан бэ?
  a. Аялалын компаниар зуучлуулсан 
  b. Аяллаа өөрөө зохион байгуулсан (10-р асуултыг алгасна уу)
10. Та аль улсын жуулчны компаниар үйлчлүүлсэн бэ?
 a. Монгол улсын
 b. Бусад улсын

11. Та Монгол Улсад аялах хугацаандаа зөвхөн өөрmөө зориулж 
зарцуулсан зардлын нийт дүнг бөглөнө үү (ОУ-ын нислэг, 
тээврийг оролцуулахгүй). Үүнээс:

Total USD 
....................

1. Жуулчны компанид төлсөн багц аялалын төлбөр (та 9.b-г 
сонгосон бол алгасна уу) USD ....................

2. Барааны худалдаа USD ....................
3. Дотоодын тээврийн хэрэгсэл USD ....................
4. Зочид буудал, байр USD ....................
5. ресторан, хоол, хүнс USD ....................
6. Бусад үйлчилгээ /бичнэ үү: ........................................./ USD ....................

12. Та Монгол Улсад аялах хугацаандаа төлбөр тооцоогоо ямар хэлбэрээр 
хийсэн бэ? (хувиар бичнэ үү)

  ОУ-ын картаар ................. %-ийг 
  Бэлнээр  ................. %-ийг

13. Таны аялалд ямар зүйлийг сайжруулвал илүү сайхан, эсвэл илүү зугаатай 
болгож болох байсан бэ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………….……

Судалгаа өгсөн таньд баярлалаа.
Сайхан аялаарай

The bank of mongolIa
Baga toiruu-3, 15160, Ulaanbaatar-46, 
Mongolia 
Tel: 976-11-310605; Fax: 976-11-311471  
E-mail: info@mongolbank.mn; bop@
mongolbank.mn
www.mongolbank.mn 

mongolIan naTIonal ToURISm 
CenTeR
The Trade Union building, Room #318, 319
– 11, Ulaanbaatar
Tel/fax: 976-11-327820; Tel: 976-11-
70123026
e-mail: tourismasc@magicnet.mn
www.travelmongolia.org
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хураангуй

Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ нь урт хугацааны хандлага, супер мөчлөг (super 
cycle) болон бусад богино хугацааны хүчин зүйлсээс шалтгаалан хэлбэлздэг. 
Түүхий эдийн үнийн супер мөчлөг нь дэлхийн томоохон эдийн засгуудын аж 
үйлдвэржих үе шаттай уялдан үүссэн түүхий эдийн өндөр эрэлтээс шалтгаалдаг 
бөгөөд мөчлөгийн үнэ өсөх хугацаа нь 11-21 жил, урт хугацааны трендээс хазайх 
далайц нь ±20%-40% байдаг. Хамгийн сүүлийн супер мөчлөг Хятадын эдийн 
засгийн эрчимтэй өсөлтийн эрэлтээр тодорхойлогдож 2000 оны эхээр бий болсон 
ба одоогоор үнэ буурах мөчлөг үргэлжилж байна. Супер мөчлөгийн нөлөөнөөс 
гадна богино хугацааны хүчин зүйлс нь үнийн хэлбэлзэлд ихээхэн нөлөөлдөг. 
Уул уурхайн түүхий эдийг санхүүгийн хэрэгсэл болгон ашиглах болсноор 
спекулятив шинж чанартай арилжааны хэмжээ нэмэгдсэн. Түүнчлэн томоохон 
эдийн засгууд мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлэх нь хөрөнгө оруулагчдыг 
хөрөнгөө ирээдүйд эрэлт өндөртэй түүхий эдэд байршуулж, өгөөжөө 
нэмэгдүүлэх сэдлийг төрүүлдэг байна. 

Ийнхүү дэлхийн түүхий эдийн эрэлт өндөр, цаашид нэмэгдэх хүлээлттэй үед 
супер мөчлөгийн нөлөө болон богино хугацааны хүчин зүйлсийн аль аль нь 
түүхий эдийн үнийг өсгөх чиглэлд үйлчилж, эрэлт буурах үед эсрэг чиглэлд 
үйлчилдэг. 

Сүүлийн 14 жилийн хугацаанд дэлхийн цэвэршүүлсэн зэсийн нийт эрэлт, 
нийлүүлэлт 50 орчим хувиар, гангийн эрэлт, нийлүүлэлт 2 дахин тус тус 
нэмэгдсэн бөгөөд энэхүү өсөлтийг Хятадын зах зээл дангаар тайлбарлаж байна. 
Хятадын эдийн засаг 2001-11 оны хооронд өндөр өсөлттэй байсан бол 2012 
оноос тогтворжсон. Өсөлтөд үзүүлсэн хувь нэмрээр авч үзвэл үйлчилгээний 
үйлдвэрлэлийн (tertiary industry) хувь нэмэр хугацааны туршид тогтмол 
нэмэгдсэн бол 2011-14 онд дунд шатны үйлдвэрлэлийн хувь нэмэр буурсан 
байна. Тус улсын эрх баригчдаас 12 дугаар таван жилийн төлөвлөгөөгөөр эдийн 
засгийн өсөлтийг үйлчилгээ, хэрэглээг илүү баримжаалсан загвар руу шилжүүлэн 
өөрчилж, нийгэм, байгаль орчин, гадаад тэнцвэрийг хангах зорилт тавьсан 
тул өмнөх үеийн аж үйлдвэржилт, үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт, экспортод 
чиглэсэн, хандлагаас татгалзах зайлшгүй шаардлага бий болсон. Ингэснээр 
Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтворжсон хэдий ч дэлхийн түүхий эдийн зах 
зээлд тодорхой бус байдал үргэлжилсээр байна.
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Удиртгал

Уул уурхайн түүхий эд бүтээгдэхүүний үнэд мөчлөгийн нөлөө байдаг эсэх, 
түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэлд нөлөөлж буй хүчин зүйлс зэрэг асуудлууд 
нь уул уурхайн салбараас өндөр хамааралтай манай орны хувьд1 ихээхэн ач 
холбогдолтой сэдэв юм. 

Дэлхийн зах зээл дээр 2000 оны сүүлээс эхлэн тасралтгүй өссөн түүхий эдийн 
үнэ 2008/09 оны дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үеэр огцом унасан 
ч Хятадын эдийн засгийн хурдацтай өсөлт, түүхий эдийн өндөр эрэлтээс 
шалтгаалан эргэн сэргэсэн. Гэвч энэхүү эрэлтийг үүсгэгч Хятадын эдийн засгийн 
өсөлт тогтворжиж эхэлснээр түүхий эдийн үнэ 2012 оны сүүлийн хагасаас эхлэн 
унасаар байна. 

Манай орны хувьд 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2012 оны мөн үетэй 
харьцуулахад экспортын үнийн индекс 28.4%-иар, ялангуяа чулуун нүүрсний 
хилийн үнэ 58.3%-иар буурсан. Экспортын түүхий эдийн үнийн бууралт нь 
үндэсний олборлогчдын ашигт ажиллагааны түвшинг алдагдуулж, цаашдын 
хайгуул, олборлолтод шаардлагатай үйл ажиллагааг зогсоож, бүтээмжийг 
багасгаж, улмаар дунд хугацаанд олборлолтын биет хэмжээг бууруулах сөрөг 
талтай. Иймдээ ч 2011 оны эхний хагас жилд 20%-ийн өсөлттэй байсан Монгол 
Улсын ДнБ-ий бодит өсөлт, 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 3% хүртэл 
болж буураад байна. 

Ийнхүү уул уурхайн түүхий эдийн үнээс өндөр хамааралтай эдийн засагтай 
хэдий ч, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн талаар хийгдсэн судалгааны 
ажил дутмаг байгаа тул энэхүү ажлаар дэлхийн түүхий эдийн зах зээл дээс 
үнийн хэлбэлзэл, түүний шалтгаан, цаашдын хандлагыг олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн судалгааны ажлуудын үр дүнгээр нэгтгэн тоймлохыг зорилоо. 

Уг судалгааны ажил нь үндсэн 4 бүлэгтэй бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт түүхий 
эдийн үнийн мөчлөгийн чиглэлээр олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлуудын 
үр дүнг танилцуулж, хоёрдугаар бүлэгт түүхий эдийн үнэд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийг онолын болон эмпирик судалгааны ажлуудад үндэслэн тоймлосон. 
Харин гуравдугаар бүлэгт Хятадын эдийн засгийн бүтэц, нөхцөл байдлыг тусгаж, 
дүгнэлт хэсэгт судалгааны ажлын гол үр дүнг нэгтгэлээ.  

1. Уул уурхайн түүхий эдийн үнийн мөчлөг

Уул уурхайн түүхий эдийн үнийн Супер Мөчлөг (цаашид СМ гэх) гэж юуг 
хэлэх вэ? Түүхий эдийн үнийн СМ нь хугацаа болон хамрах хүрээ гэсэн 2 
хэмжээсээр супер байдаг талаар ихэнх судалгааны ажлууд нэгдсэн дүгнэлттэй 
1 с¿¿лийí 5 жилийí äуíäжаар маíай орíы íийò ýкñпорòыí 89.1%-ийã, днБ-íы 58.8%-ийã òуñ òуñ уул 

уурхайí ñалбар б¿рä¿¿лж байíа.     

УУл УУрХАйн ТҮҮХИй ЭДИйн ҮнЭ
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байдаг. нэгдүгээрт бодит үнэ өсөх хугацаа нь 10-35 жил, бүтэн 1 үе нь 20-70 
жил үргэлжилдэг. Хоёрдугаарт металл, нөхөн сэргээгдэхгүй баялаг зэрэг аж 
үйлдвэрлэлийн бүхий л төрлийн түүхий эдийн өргөн цар хүрээг хамардаг байна. 

Судлаачид сүүлийн 150 жилийн хугацаанд 3 СМ байсан гэж үздэг. XIX зууны 
сүүлч, XX зууны эхэн үеийн АнУ-ийн эдийн засгийн өсөлт, дэлхийн 2-р дайны 
дараах Европын сэргэн босолт болон Японы эдийн засгийн өсөлтөөр тус тус 
тодорхойлогдсон түүхий эдийн CM-үүд байсан бол сүүлийн СМ нь Хятад дахь 
эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөөс үүдэлтэйгээр 2000-аад оны эхэн үеэс эхэлсэн 
гэсэн нийтлэг ойлголттой байдаг. 

Түүхий эдийн үнийн мөчлөгийг Jerrett & Cuddington (2008) нар лондонгийн 
металлын бирж дээр арилжаалагддаг 6 металл (зэс, хөнгөн цагаан, цайр, 
никель, хар, цагаан тугалга), ган, түүний түүхий эд болох ширэм (pig iron), 
молибдений 1850-2006 он хүртэлх хугацааны цуваанд ACF BP  фильтр2 ашиглаж 
тодорхойлохыг оролдсон. Түүхий эдийн үнийн бодит өсөлтийг3 (i) урт хугацааны 
тренд (70-аас дээш жил), (ii) СМ нөлөө (20-70 жил) болон (iii) бусад богино 
хугацааны мөчлөгийн нөлөө (20-оос доош жил) гэж ангилсан.   

дүрслэл 1. цэвэршүүлсэн 
зэсийн бодит үнэ, түүний 
мөчлөг

 

 

3 
 

Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                                                           Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ [2015] 

Хятад дахь эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөөс үүдэлтэйгээр 2000-аад оны эхэн үеэс эхэлсэн гэсэн 
нийтлэг ойлголттой байдаг.  

Түүхий эдийн үнийн мөчлөгийг Jerrett & Cuddington (2008) нар Лондонгийн металлын бирж дээр 
арилжаалагддаг 6 металл (зэс, хөнгөн цагаан, цайр, никель, хар, цагаан тугалга), ган, түүний түүхий 
эд болох ширэм (pig iron), молибдений 1850-2006 он хүртэлх хугацааны цуваанд ACF BP  фильтр2 
ашиглаж тодорхойлохыг оролдсон. Түүхий эдийн үнийн бодит өсөлтийг3 (i) урт хугацааны тренд (70-
аас дээш жил), (ii) СМ нөлөө (20-70 жил) болон (iii) бусад богино хугацааны мөчлөгийн нөлөө (20-оос 
доош жил) гэж салгасан.    

Дүрслэл 1. Цэвэршүүлсэн зэсийн  
бодит үнэ, түүний мөчлөг 

 

Дүрслэл 2. Гангийн бодит үнэ, түүний 
мөчлөг 

 

Дүрслэл 3. Ширэмний бодит үнэ, түүний 
мөчлөг 

 
 
Дүрслэлийн дээд хэсэгт түүхий эдийн бодит үнэ, урт хугацааны трендийг, доод хэсэгт бодит үнэ нь 
урт хугацааны трендээс хазайсан хэсгийг СМ нөлөө болон трендийн бус нөлөөгөөр салган тус тус 
харуулж, босоо тэнхлэгийн утгыг үнийн логарифмаар илэрхийлжээ. Цэвэршүүлсэн зэс болон 
ширэмний бодит үнийн хувьд урт хугацааны тренд нь хоорондоо төстэй хэлбэртэй, хугацааны 
төгсгөл рүү хавтгайрсан байгаа бол гангийн хувьд 1940-1970 оны хооронд өссөн трендтэй байна. 
Дүрслэлийн доод хэсгээс харахад түүхий эдийн үнэ дэх трендийн бус нөлөө нь ихээхэн хэлбэлзэлтэй 
байгаа ба үүнээс СМ нөлөөг (±20%-40%) цэвэрлэсний дараа үлдэх хэсэг буюу бусад богино 
хугацааны мөчлөгийн нөлөө (±5%-60%) өндөр байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл түүхий 
эдийн үнийн урт хугацааны тренд, СМ нөлөөг төсөөлж чадсан ч богино хугацааны үнийн тодорхой 
бус хэлбэлзэлийн эрсдэл өндөр байна. Гангийн бодит үнэ дэх богино хугацааны мөчлөгийн нөлөө 
хугацааны туршид нам байсан бол 1990-ээд оноос эхлэн бусад түүхий эдийн нэгэн адилаар өссөн 
байна.  

                                                   
2  Макро эдийн засаг, бодит бизнесийн мөчлөгийн онолд HP фильтрийг өргөнөөр ашигладаг. Гэвч олон төрлийн хугацаат 
мөчлөгтэй өгөгдлийг HP фильтрээр засварлах үед λ буюу тэгшитгэх жинг хэрхэн тодорхойлох нь төвөгтэй байдаг. Иймээс 
тодорхой хугацааны хязгаар доторх стохастик мөчлөгийн бүрэлдэхүүн (stochastic cyclical component)-ийг ялгадаг BP фильтрээр 
түүхий эдийн үнийн мөчлөгийг тодорхойлох нь зүйтэй гэж судлаачид үзжээ. Түүнчлэн хараахан дуусаагүй байгаа мөчлөгийн 
ассиметрик нөлөөг илрүүлэхийн тулд ACF BP фильтрийг ашигласан байна. 
3 Дефлятороор АНУ-гийн CPI-г ашигласан.  

дүрслэл 2. гангийн бодит 
үнэ, түүний мөчлөг
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Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                                                           Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ [2015] 

Хятад дахь эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөөс үүдэлтэйгээр 2000-аад оны эхэн үеэс эхэлсэн гэсэн 
нийтлэг ойлголттой байдаг.  

Түүхий эдийн үнийн мөчлөгийг Jerrett & Cuddington (2008) нар Лондонгийн металлын бирж дээр 
арилжаалагддаг 6 металл (зэс, хөнгөн цагаан, цайр, никель, хар, цагаан тугалга), ган, түүний түүхий 
эд болох ширэм (pig iron), молибдений 1850-2006 он хүртэлх хугацааны цуваанд ACF BP  фильтр2 
ашиглаж тодорхойлохыг оролдсон. Түүхий эдийн үнийн бодит өсөлтийг3 (i) урт хугацааны тренд (70-
аас дээш жил), (ii) СМ нөлөө (20-70 жил) болон (iii) бусад богино хугацааны мөчлөгийн нөлөө (20-оос 
доош жил) гэж салгасан.    

Дүрслэл 1. Цэвэршүүлсэн зэсийн  
бодит үнэ, түүний мөчлөг 

 

Дүрслэл 2. Гангийн бодит үнэ, түүний 
мөчлөг 

 

Дүрслэл 3. Ширэмний бодит үнэ, түүний 
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Дүрслэлийн дээд хэсэгт түүхий эдийн бодит үнэ, урт хугацааны трендийг, доод хэсэгт бодит үнэ нь 
урт хугацааны трендээс хазайсан хэсгийг СМ нөлөө болон трендийн бус нөлөөгөөр салган тус тус 
харуулж, босоо тэнхлэгийн утгыг үнийн логарифмаар илэрхийлжээ. Цэвэршүүлсэн зэс болон 
ширэмний бодит үнийн хувьд урт хугацааны тренд нь хоорондоо төстэй хэлбэртэй, хугацааны 
төгсгөл рүү хавтгайрсан байгаа бол гангийн хувьд 1940-1970 оны хооронд өссөн трендтэй байна. 
Дүрслэлийн доод хэсгээс харахад түүхий эдийн үнэ дэх трендийн бус нөлөө нь ихээхэн хэлбэлзэлтэй 
байгаа ба үүнээс СМ нөлөөг (±20%-40%) цэвэрлэсний дараа үлдэх хэсэг буюу бусад богино 
хугацааны мөчлөгийн нөлөө (±5%-60%) өндөр байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл түүхий 
эдийн үнийн урт хугацааны тренд, СМ нөлөөг төсөөлж чадсан ч богино хугацааны үнийн тодорхой 
бус хэлбэлзэлийн эрсдэл өндөр байна. Гангийн бодит үнэ дэх богино хугацааны мөчлөгийн нөлөө 
хугацааны туршид нам байсан бол 1990-ээд оноос эхлэн бусад түүхий эдийн нэгэн адилаар өссөн 
байна.  

                                                   
2  Макро эдийн засаг, бодит бизнесийн мөчлөгийн онолд HP фильтрийг өргөнөөр ашигладаг. Гэвч олон төрлийн хугацаат 
мөчлөгтэй өгөгдлийг HP фильтрээр засварлах үед λ буюу тэгшитгэх жинг хэрхэн тодорхойлох нь төвөгтэй байдаг. Иймээс 
тодорхой хугацааны хязгаар доторх стохастик мөчлөгийн бүрэлдэхүүн (stochastic cyclical component)-ийг ялгадаг BP фильтрээр 
түүхий эдийн үнийн мөчлөгийг тодорхойлох нь зүйтэй гэж судлаачид үзжээ. Түүнчлэн хараахан дуусаагүй байгаа мөчлөгийн 
ассиметрик нөлөөг илрүүлэхийн тулд ACF BP фильтрийг ашигласан байна. 
3 Дефлятороор АНУ-гийн CPI-г ашигласан.  
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Хятад дахь эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөөс үүдэлтэйгээр 2000-аад оны эхэн үеэс эхэлсэн гэсэн 
нийтлэг ойлголттой байдаг.  

Түүхий эдийн үнийн мөчлөгийг Jerrett & Cuddington (2008) нар Лондонгийн металлын бирж дээр 
арилжаалагддаг 6 металл (зэс, хөнгөн цагаан, цайр, никель, хар, цагаан тугалга), ган, түүний түүхий 
эд болох ширэм (pig iron), молибдений 1850-2006 он хүртэлх хугацааны цуваанд ACF BP  фильтр2 
ашиглаж тодорхойлохыг оролдсон. Түүхий эдийн үнийн бодит өсөлтийг3 (i) урт хугацааны тренд (70-
аас дээш жил), (ii) СМ нөлөө (20-70 жил) болон (iii) бусад богино хугацааны мөчлөгийн нөлөө (20-оос 
доош жил) гэж салгасан.    
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хэсэгт бодит үнэ нь урт хугацааны трендээс хазайсан хэсгийг СМ нөлөө болон 
трендийн бус нөлөөгөөр салган тус тус харуулж, босоо тэнхлэгийн утгыг үнийн 
логарифмаар илэрхийлжээ. Цэвэршүүлсэн зэс болон ширэмний бодит үнийн 
хувьд урт хугацааны тренд нь хоорондоо төстэй хэлбэртэй, хугацааны төгсгөл 
рүү хавтгайрсан байгаа бол гангийн хувьд 1940-70 оны хооронд өссөн трендтэй 

2 Макро ýäийí заñаã, боäиò бизíеñийí мөчлөãийí оíолä HP фильòрийã өрãөíөөр ашиãлаäаã. Гýвч олоí 
òºðëèéí	 õóãàöààò	 ìº÷ëºãòýé	 ºãºãäëèéã	 HP	 ôèëüòðýýð	 çàñâàðëàõ	 ¿åä	 λ	 áóþó	 òýãøèòãýõ	 æèíã	 õýðõýí	
òоäорхойлох íь òөвөãòýй байäаã. иймýýñ òоäорхой хуãацааíы хязãаар äоòорх ñòохаñòик мөчлөãийí 
б¿рýлäýх¿¿í (stochastic cyclical component)-ийã ялãаäаã BP фильòрýýр ò¿¿хий ýäийí ¿íийí мөчлөãийã 
òоäорхойлох íь з¿йòýй ãýж ñуäлаачиä ¿зжýý. т¿¿íчлýí хараахаí äууñааã¿й байãаа мөчлөãийí аññимеòрик 
íөлөөã илр¿¿лýхийí òулä ACF BP фильòрийã ашиãлаñаí байíа.

3 дефляòороор ану-ыí Õүи-ã ашиãлаñаí. 
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байна. Дүрслэлийн доод хэсгээс харахад түүхий эдийн үнэ дэх трендийн 
бус нөлөө нь ихээхэн хэлбэлзэлтэй байгаа ба үүнээс СМ нөлөөг (±20%-40%) 
цэвэрлэсний дараа үлдэх хэсэг буюу бусад богино хугацааны мөчлөгийн нөлөө 
(±5%-60%) өндөр байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл түүхий эдийн үнийн 
урт хугацааны тренд, СМ нөлөөг төсөөлж чадсан ч богино хугацааны үнийн 
тодорхой бус хэлбэлзэлийн эрсдэл өндөр байна. Гангийн бодит үнэ дэх богино 
хугацааны мөчлөгийн нөлөө хугацааны туршид нам байсан бол 1990-ээд оноос 
эхлэн бусад түүхий эдийн нэгэн адилаар өссөн байна. 

дүрслэл 4. лмБ дээрх түүхий эдийн үнийн 
См 
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Түүнчлэн PCA (Үндсэн бүрэлдэхүүний шинжилгээ) буюу өгөгдлүүдийн вариац-ковариац матрицыг 
шинжлэх замаар өгөгдлүүд дэх нийтлэг шинж чанарыг тодорхойлох математик аргачлалыг ашиглаж 
түүхий эдүүдийн үнийн ерөнхий СМ-ийг тогтоосон: 

 ЛМБ дээрх 6 металл групп: Сүүлийн 150 жилийн түүхээс харахад түүхий эдийн үнийн СМ-
ийн өсөх нөлөө 15-21 жилийн хугацаанд үргэлжилсэн ба сүүлийн СМ нь 1999 оноос эхэлсэн.  

 Гангийн групп: Тус группын СМ нь металлын СМ-ээс харьцангуй богино буюу өсөх нөлөө нь 
11-16 жилийн хугацаанд үргэлжилдэг ба сүүлийн СМ нь 1995 оноос эхэлсэн гэж тус тус 
судлаачид дүгнэжээ.  

Хэрэв томоохон улс орон аж үйлдвэржих, эдийн засаг нь хурдацтайгаар өсөх хугацаа нь ижил байдаг 
гэж үзвэл Хятадын эдийн засгийн огцом өсөлтөөр тодорхойлогдсон сүүлийн мөчлөг нь дээд 
түвшиндээ хүрч, уруудах үе рүүгээ орсон байж болзошгүй байна.  

2. ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ҮНЭД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС 

Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ нь мөчлөг дагасан шинж чанартай байдгаас гадна богино хугацааны 
трендийн бус нөлөөнөөс хамаарах хэлбэлзэл өндөртэй байдаг нь өмнөх бүлгээр тогтоогдсон. Тэгвэл 
эдгээр нь юунаас шалтгаалж байна вэ? 

2.1. Түүхий эдийн эрэлт 

Түүхий эдийн үнэ нь хоорондоо хүчтэй, эерэг корреляци хамааралтай, ойролцоо мөчлөгтэй байдгаас 
ихэнх судалгааны ажлууд түүхий эдийн үнэд үзүүлэх эрэлтийн нөлөө өндөр гэж үздэг. Дэлхийн гол 
эдийн засгуудын хөгжлийн үе шат нь ижил замналтай байдаг гэж үзвэл аж үйлдвэржилт, барилгад 
шаардлагатай түүхий эдийн үнэ нь тухайн эдийн засгийн идэвхижил, эрэлтээс шалтгаалж өсч, эдийн 
засгийн бүтэц нь аж үйлдвэрлэлээс үйлчилгээний салбар руу шилжих үед унадаг.  

ОУВС (2012) нь VAR (Вектор авторегресс) загвараар цэвэршүүлсэн зэс болон түүхий нефтийн бодит 
үнэд нөлөөлж буй дэлхийн эрэлт, нийлүүлэлтийн шокыг үнэлсэн. Дэлхийн эрэлтийн эерэг шок (1 
стардарт хазайлт) өгөхөд тухайн жилийн зэсийн бодит үнэ 2.4%-иар, түүхий нефтийн бодит үнэ 3.5%-

дүрслэл 5. лмБ-6 болон гангийн группын 
См
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стардарт хазайлт) өгөхөд тухайн жилийн зэсийн бодит үнэ 2.4%-иар, түүхий нефтийн бодит үнэ 3.5%-

Түүнчлэн PCA (Үндсэн бүрэлдэхүүний шинжилгээ) буюу өгөгдлүүдийн вариац-
ковариац матрицыг шинжлэх замаар өгөгдлүүд дэх нийтлэг шинж чанарыг 
тодорхойлох математик аргачлалыг ашиглаж түүхий эдүүдийн үнийн ерөнхий 
СМ-ийг тогтоосон:

 � ЛМБ дээрх 6 металл групп: Сүүлийн 150 жилийн түүхээс харахад түүхий 
эдийн үнийн СМ-ийн өсөх нөлөө 15-21 жилийн хугацаанд үргэлжилсэн ба 
сүүлийн СМ нь 1999 оноос эхэлсэн. 

 � Гангийн групп: Тус группын СМ нь металлын СМ-ээс харьцангуй богино 
буюу өсөх нөлөө нь 11-16 жилийн хугацаанд үргэлжилдэг ба сүүлийн СМ 
нь 1995 оноос эхэлсэн гэж тус тус судлаачид дүгнэжээ. 

Хэрэв томоохон улс орон аж үйлдвэржих, эдийн засаг нь хурдацтайгаар өсөх 
хугацаа нь ижил байдаг гэж үзвэл Хятадын эдийн засгийн огцом өсөлтөөр 
тодорхойлогдсон сүүлийн мөчлөг нь дээд түвшиндээ хүрч, уруудах үе рүүгээ 
орсон байж болзошгүй байна. 

2. Түүхий эдийн үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ нь мөчлөг дагасан шинж чанартай байдгаас гадна 
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богино хугацааны трендийн бус нөлөөнөөс хамаарах хэлбэлзэл өндөртэй байдаг 
нь өмнөх бүлгээр тогтоогдсон. Тэгвэл эдгээр нь юунаас шалтгаалж байна вэ?

2.1 Түүхий эдийн эрэлт

Түүхий эдийн үнэ нь хоорондоо хүчтэй, эерэг корреляци хамааралтай, ойролцоо 
мөчлөгтэй байдгаас ихэнх судалгааны ажлууд түүхий эдийн үнэд үзүүлэх эрэлтийн 
нөлөө өндөр гэж үздэг. Дэлхийн гол эдийн засгуудын хөгжлийн үе шат нь ижил 
замналтай байдаг гэж үзвэл аж үйлдвэржилт, барилгад шаардлагатай түүхий эдийн 
үнэ нь тухайн эдийн засгийн идэвхжил, эрэлтээс шалтгаалж өсч, эдийн засгийн 
бүтэц нь аж үйлдвэрлэлээс үйлчилгээний салбар руу шилжих үед унадаг. 

ОУвС (2012) нь VAR (вектор авторегресс) загвараар цэвэршүүлсэн зэс болон 
түүхий нефтийн бодит үнэд нөлөөлж буй дэлхийн эрэлт, нийлүүлэлтийн шокыг 
үнэлсэн. Дэлхийн эрэлтийн эерэг шок (1 стардарт хазайлт) өгөхөд тухайн жилийн 
зэсийн бодит үнэ 2.4%-иар, түүхий нефтийн бодит үнэ 3.5%-иар тус тус өссөн 
бол дэлхийн нийлүүлэлтийн шок нь түүхий эдүүдийн үнэд сөргөөр нөлөөлөх ч 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гэсэн үр дүн гарсан байна. 

2.2 Спекулатив шинж чанар

Сүүлийн 15 жилийн хугацаанд түүхий эдийг хувьцаа, өрийн бичгийн нэгэн 
адилаар санхүүгийн хэрэгсэл болгон ашиглах хандлага нэмэгдсэн. Энэ нь урт 
хугацаанд үнэ тогтох явцыг сайжруулах, зах зээлд оролцогчдод үнийн эрсдэлээ 
хаах боломжийг олгох зэрэг давуу талтай хэдий ч богино хугацаанд үнэд үзүүлэх 
спекулатив шинж чанартай нөлөөг үүсгэж, үнийн хэлбэлзлийг нэмэгдүүлдэг. 

Buyuksahin & Robe (2013) нар нь АнУ-ын 17 төрлийн түүхий эдийн зах зээл 
дээрх 2000-10 оны арилжааны дэлгэрэнгүй, хаалттай мэдээлэлд үндэслэн түүхий 
эд болон үнэт цаасны өгөөжийн хамаарлыг судалсан. Арилжаанд эрсдэлийн 
сан (hedge fund)-уудын оролцоо өндөр байх тусам тухайн үеийн түүхий эдийн 
фьючерс хэлцлийн өгөөжийн хэмжээ нь үнэт цаасны өгөөжийн хэмжээтэй 
өндөр хамааралтай байгааг тогтоожээ. Харин санхүүгийн зах зээл дарамттай үед 
дээрх хамаарал суларсан байна. Өөрөөр хэлбэл, түүхий эдийн зах зээлд эцсийн 
хэрэглэгчээс үүдэлтэй бус спекулятив шинж чанартай үнийн нөлөө өндөр байх 
боломжтой юм.    

2.3 Түүхий эдийн нөөц бүрдүүлэлт

Зах зээлийн спекулятив шинж чанартай хамааралтайгаар гарч ирэх бас нэг 
ойлголт бол түүхий эдийн нөөц бүрдүүлэлт юм. Хятад гэх мэт зарим эдийн 
засгийн хувьд түүхий эдийг ирээдүйд хэрэглэх зорилгоор нөөц бүрдүүлдэг 
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бол зарим хөрөнгө оруулагчид ирээдүйд ашиг олох буюу “carry trade” хийх 
зорилгоор бүтээгдэхүүн нөөцөлж авдаг. АнУ-ын бодлогын бодит хүү бага 
байх нь зах зээл дээрх мөнгөний нийлүүлэлт өндөр байхыг илтгэж, хөрөнгө 
оруулагчдад мөнгөө түүхий эд, эсвэл гадаад валютад байршуулж өгөөжөө 
нэмэгдүүлэх сэдлийг төрүүлдэг. 

Frankel (2013) нь мөнгөний зөөлөн бодлого, эдийн засгийн идэвхижил нь түүхий 
эдийн үнэд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлсон. Судалгааны үр дүнд (i) түүхий 
эдийн нөөцийн хэмжээ өндөр байх нь түүхий эдийн үнийг буулгах чиглэлд, 
(ii) хүүгийн өсөлт нь түүхий эд нөөцлөх эрэлтийг буулгах чиглэлд, (iii) түүхий 
эдийн үнэ өсөх хүлээлттэй байх нь түүхий эд нөөцлөх эрэлтийг өсгөх чиглэлд 
үйлчлэхийг тогтоосон.

2.4 Мэдээлэл

EMH (Үр ашигт зах зээлийн таамаглал)-д аливаа хөрөнгийн үнэ тогтохдоо зах 
зээл дээрх бүхий л боломжит мэдээлэлд үндэслэгддэг гэдэг. Linn et al. (2013) нар 
нь АнУ-ын Энергийн мэдээллийн төвөөс долоо хоног бүр зарладаг байгалийн 
хийн агуулахын үлдэгдлийн хэмжээ нь спот болон фьючерс үнэд хэрхэн нөлөөлж 
байгааг 2002-11 оны өгөгдөлд тулгуурлан судалсан. Агуулах дахь байгалийн хийн 
үлдэгдлийн хэмжээний талаарх мэдэгдэл нь зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэтэй 
урвуу хамааралтай байгааг тогтоосон ба мэдэгдэл гарсны дараа эхлээд фючерс үнэ 
хөдөлж, хэсэг хугацааны дараа спот үнэд нөлөөлдөг гэж тогтоожээ.

2.5 Бусад

Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ нь нийлүүлэлтийн гаралтай хүчин зүйлсээс 
шалтгаалж хөдөлдөг гэж зарим судлаачид үздэг ба дараах таамаглалуудыг 
дэвшүүлдэг. Үүнд: (i) олборлох өртөгөөс хамаарч түүхий эдийн үнэ тогтдог ба 
түүхий эдийн олборлох өртөг нэмэгдэж байгаа нь технологийн хөгжил дэвшлээс 
хамаарах өртгийн бууралтаас өндөр үед үнэ өсдөг, (ii) тодорхой бүс нутгийн улс 
төрийн байдал, түүхий эдийн нийлүүлэлтээс шалтгаалж дэлхийн зах зээл дээрх 
үнэ хэлбэлздэг. Гэвч дээрх таамаглалууд нь тухайн түүхий эдийн онцлогоос 
хамаарах (Ойрхи дорнодоос хамаарч түүхий нефтийн үнэ унах гэх мэт) тул уг 
судалгааны ажил зорилтоос гадуур гэж үзлээ. 

3. хятадын нөлөө

Дэлхийн эрэлт, ялангуяа аж үйлдвэржиж буй томоохон эдийн засгийн эрэлт нь 
түүхий эдийн үнийг тодорхойлох гол үзүүлэлт юм. Түүхэн тоон өгөгдлөөс үзэхэд 
АнУ, Европ, Японы эдийн засаг аж үйлдвэржих үеүдэд түүхий эдийн үнэ өсч 
байсан бол сүүлийн үнийн супер мөчлөг нь Хятадын эдийн засгийн үсрэнгүй 
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өсөлттэй уялдаатайгаар 2000 оны эхнээс эхэлсэн.  
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Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ нь нийлүүлэлтийн гаралтай хүчин зүйлсээс шалгаалж хөдөлдөг гэж 
зарим судлаачид үздэг ба дараах таамаглалуудыг дэвшүүлдэг: (i) олборлох өртөгөөс хамаарч түүхий 
эдийн үнэ тогтдог ба түүхий эдийн олборлох өртөг нэмэгдэж байгаа нь технологийн хөгжил дэвшлээс 
хамаарах өртгийн бууралтаас өндөр үед үнэ өсдөг, (ii) тодорхой бүс нутгийн улс төрийн байдал, 
түүхий эдийн нийлүүлэлтээс шалтгаалж дэлхийн зах зээл дээрх үнэ хэлбэлздэг. Гэвч дээрх 
таамаглалууд нь тухайн түүхий эдийн онцлогоос хамаарах (Ойрхи дорнодоос хамаарч түүхий 
нефтийн үнэ унах гэх мэт) тул энэ удаагийн тайлангийн зорилтоос гадуур гэж үзлээ.  

3. ХЯТАДЫН НӨЛӨӨ 

Дэлхийн эрэлт, ялангуяа аж үйлдвэржиж буй томоохон эдийн засгийн эрэлт нь түүхий эдийн үнийг 
тодорхойлох гол үзүүлэлт юм. Түүхэн тоон өгөгдлөөс үзэхэд АНУ, Европ, Японы эдийн засаг аж 
үйлдвэржих үеүүдэд түүхий эдийн үнэ өсч байсан бол сүүлийн үнийн супер мөчлөг нь Хятадын 
эдийн засгийн үсрэнгүй өсөлттэй уялдаатайгаар 2000 оны эхнээс эхэлсэн.   
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2000 оны дэлхийн нийт цэвэршүүлсэн зэсийн үйлдвэрлэлийн 9%, эрэлтийн 12%-ийг Хятад бүрдүүлж  
байсан бол энэ үзүүлэлт 2014 оны эцэст харгалзан 35%, 50% болж нэмэгдсэн байна. Түүхий гангийн 
хувьд ч дэлхийн зах зээл дээр гарсан эрэлт, нийлүүлэлтийн өсөлтийг Хятадын эдийн засаг дангаар 
тайлбарлаж байна.   

Иймээс ч Хятадын гадаад худалдаа, байгаль орчин, стратегийн нөөц бүрдүүлэхтэй холбоотой аливаа 
бодлогын шийдвэр, эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь түүхий эдийн үнэд нөлөөлж, энэ нь эргээд 
дэлхийн хэмжээнд, ялангуяа хөгжиж буй орнуудын худалдааны нөхцөл, инфляцид нөлөөлдөг. 
Хятадын эдийн засгийн бүтэц, түүний өөрчлөлт, цаашдын хандлагыг тодорхойлох нь түүхий эдийн 
үнийн динамикийг ойлгоход ихээхэн түлхэц болохоор байна. 
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2000 оны дэлхийн нийт цэвэршүүлсэн зэсийн үйлдвэрлэлийн 9%, эрэлтийн 12%-
ийг Хятад бүрдүүлж байсан бол энэ үзүүлэлт 2014 оны эцэст харгалзан 35%, 
50% болж нэмэгдсэн байна. Түүхий гангийн хувьд ч дэлхийн зах зээл дэх эрэлт, 
нийлүүлэлтийн өсөлтийг Хятадын эдийн засаг дангаар тайлбарлаж байна.  

Иймээс ч Хятадын гадаад худалдаа, байгаль орчин, стратегийн нөөц 
бүрдүүлэхтэй холбоотой аливаа бодлогын шийдвэр, эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа нь түүхий эдийн үнэд нөлөөлж, энэ нь эргээд дэлхийн хэмжээнд, 
ялангуяа хөгжиж буй орнуудын худалдааны нөхцөл, инфляцид нөлөөлдөг. 
Хятадын эдийн засгийн бүтэц, түүний өөрчлөлт, цаашдын хандлагыг 
тодорхойлох нь түүхий эдийн үнийн динамикийг ойлгоход ихээхэн түлхэц 
болохоор байна.

дүрслэл 8. Түүхий эдийн эцсийн хэрэглээ, салбараар

Эх сурвалж: Блүмберг

Хятадын зэсийн 
хэрэглээний дийлэнх 
хувийг дэд бүтэц 
буюу цахилгаан эрчим 
хүчний салбар, гангийн 
хэрэглээний дийлэнх 
хувийг барилгын салбар 
эзэлж байна. 
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Дүрслэл 8. Түүхий эдийн эцсийн хэрэглээ, салбараар 
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буюу цахилгаан эрчим хүчний 
салбар, гангийн хэрэглээний 
дийлэнх хувийг барилгын 
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Дүрслэл 10. Хятадын ДНБ-ий өсөлтийн бүтэц (дундажаар) 

 
Эх сурвалж: Хятадын ҮСХ 

Хятадын эдийн засагт эзлэх ХАА-н салбарын жин тогтмол буурч байгаа бол барилга, үл хөдлөх 
хөрөнгө болон санхүүгийн үйлчилгээний салбарын жин нэмэгдэж, бусад салбарын хувь хэмжээ 
тогтмол түвшинд хадгалагдсан байна. Аж үйлдвэрлэлийн салбарын өсөлт буурснаас шалтгаалж 2011-
2014 онд нийт ДНБ-д эзлэх тус салбарын жин буурчээ.  

Хятадын эдийн засаг 2001-2011 оны хооронд өндөр өсөлттэй байсан бол 2012 оноос тогтворжсон. 
Өсөлтөд үзүүлсэн хувь нэмрээр авч үзвэл үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн (tertiary industry) хувь нэмэр 
хугацааны туршид тогтмол нэмэгдсэн бол 2011-2014 онд дунд шатны үйлдвэрлэлийн хувь нэмэр 
буурсан байна.  

Ийнхүү 2011 оноос Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтворжиж, бүтцийн өөрчлөлт орж эхэлсэн нь тус 
улсын 12 дугаар таван жилийн төлөвлөгөө (2011-2015)-ний голлох зорилтуудтай нийцтэй байна:  

 ДНБ өсөлт: 7% 
 Өндөр өсөлтөөс илүү чанартай, бүх нийтэд хүртээлтэй өсөлтийг чухалчилах.  
 Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувийг 4 хувиар нэмэгдүүлэх, 
 Инфляци (CPI)-ийн түвшинг жилийн 4-өөс доош хувьд байлгах,  
 Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 17 хувиар бууруулах,  
 Хотжилтийн түвшинг 4 хувиар нэмэгдүүлэх,  

12 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгөөр эдийн засгийн өсөлтийг үйлчилгээ, хэрэглээг илүү баримжаалсан 
загвар луу шилжүүлэн өөрчилж, нийгэм, байгаль орчин, гадаад тэнцвэрийг хангах зорилт тавьсан тул 

Дэлхий АНУ Хятад Дэлхий АНУ Хятад
Барилга 30% 49% 10% 48% 40% 67%
Машин механик, тоног төх. 30% 9% 11% 22% 12% 19%
Дэд бүтэц 15% -      46% 5% 12% 2%
Тээвэр 13% 12% 11% 13% 25% 7%
Аж үйлдвэрлэл 12% 30% 22% 12% 11% 5%
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тогтмол түвшинд хадгалагдсан байна. Аж үйлдвэрлэлийн салбарын өсөлт буурснаас шалтгаалж 2011-
2014 онд нийт ДНБ-д эзлэх тус салбарын жин буурчээ.  
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улсын 12 дугаар таван жилийн төлөвлөгөө (2011-2015)-ний голлох зорилтуудтай нийцтэй байна:  

 ДНБ өсөлт: 7% 
 Өндөр өсөлтөөс илүү чанартай, бүх нийтэд хүртээлтэй өсөлтийг чухалчилах.  
 Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувийг 4 хувиар нэмэгдүүлэх, 
 Инфляци (CPI)-ийн түвшинг жилийн 4-өөс доош хувьд байлгах,  
 Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 17 хувиар бууруулах,  
 Хотжилтийн түвшинг 4 хувиар нэмэгдүүлэх,  

12 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгөөр эдийн засгийн өсөлтийг үйлчилгээ, хэрэглээг илүү баримжаалсан 
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Барилга 30% 49% 10% 48% 40% 67%
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Эх сурвалж: Хятадын ҮСХ

Хятадын эдийн засагт эзлэх ХАА-н салбарын хувийн жин тогтмол буурч байгаа 
бол барилга, үл хөдлөх хөрөнгө болон санхүүгийн үйлчилгээний салбарын жин 
нэмэгдэж, бусад салбарын хувь хэмжээ тогтмол түвшинд хадгалагдсан байна. Аж 
үйлдвэрлэлийн салбарын өсөлт буурснаас шалтгаалж 2011-14 онд нийт ДнБ-д 
эзлэх тус салбарын жин буурчээ. 

Хятадын эдийн засаг 2001-11 оны хооронд өндөр өсөлттэй байсан бол 2012 
оноос тогтворжсон. Өсөлтөд үзүүлсэн хувь нэмрээр авч үзвэл үйлчилгээний 
үйлдвэрлэлийн (tertiary industry) хувь нэмэр хугацааны туршид тогтмол 
нэмэгдсэн бол 2011-14 онд дунд шатны үйлдвэрлэлийн хувь нэмэр буурсан 
байна. 

Ийнхүү 2011 оноос Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтворжиж, бүтцийн өөрчлөлт 
орж эхэлсэн нь тус улсын 12 дугаар таван жилийн төлөвлөгөө (2011-15)-ний 
голлох зорилтуудтай нийцтэй байна: 

 � ДнБ өсөлт: 7%
 � Өндөр өсөлтөөс илүү чанартай, бүх нийтэд хүртээлтэй өсөлтийг 

чухалчлах. 
 � Үйлчилгээний салбарын ДнБ-д эзлэх хувийг 4 хувиар нэмэгдүүлэх,
 � Инфляци (CPI)-ийн түвшинг жилийн 4-өөс доош хувьд байлгах, 
 � Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 17 хувиар бууруулах, 
 � Хотжилтийн түвшинг 4 хувиар нэмэгдүүлэх, 

12 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгөөр эдийн засгийн өсөлтийг үйлчилгээ, хэрэглээг 
илүү баримжаалсан загвар руу шилжүүлэн өөрчилж, нийгэм, байгаль орчин, 
гадаад тэнцвэрийг хангах зорилт тавьсан тул өмнөх үеийн аж үйлдвэржилт, 
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үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт, экспортод чиглэсэн хандлагаас татгалзах 
зайлшгүй шаардлага гарсан. 

Хятадын эдийн засаг нь дээр дурдсанчлан төрийн зохицуулалт өндөртэй, зах 
зээлийн бус механизмаар ажилладаг тул дэлхийн эдийн засаг болон түүхий 
эдийн үнэд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг. Тухайлбал, 
саяхныг хүртэл Хятадын эдийн засаг төлөвлөгөөний дагуу аажмаар тогтворжиж 
байгаатай шинжээчид санал нэг байсан. Гэвч 2015 оны 6 дугаар сард Шанхайн 
хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй хувьцааны үнэ 3 долоо хоногийн 
дотор 30 хувиар унаж, хөрөнгийн зах зээлд цочрол үүсгэсэн ба Хятадын Засгийн 
газраас зах зээл тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлсний үр дүнд хувьцааны үнэ 
бага зэрэг тогтворжоод байна. Түүнчлэн 2015 оны 6, 8 дугаар сард Хятадын 
Төв банкнаас бодлогын хүүгээ бууруулж, заавал байлгах нөөцийн хэмжээг 
зөөлрүүлсэн. Улмаар 2015 оны 8 дугаар сард юанийн ханшийг 3 хувиар 
сулруулж экспортлогчдоо дэмжих, эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээг тус 
тус авсан. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд зах зээл тогтворжиж байгаа хэдий ч 
дэлхийн томоохон эдийн засагч, судлаачдын хүлээлт сөрөг хэвээр байна. Энэ 
мэтчилэнгээр дэлхийн 2 дахь том зах зээл болох Хятадын эдийн засагт тодорхой 
бус байдал үүсээд байгаа нь түүхий эдийн үнийн одоогийн нөхцөл байдалд 
сөргөөр нөлөөлөхөөр байна.

4. дүгнэлт

Уул уурхайн түүхий эдийн үнэ нь урт хугацааны тренд, супер мөчлөгийн нөлөө 
болон бусад богино хугацааны трендийн бус нөлөөнөөс хамааран хэлбэлздэг. 
Түүхий эдийн үнийн супер мөчлөг нь дэлхийн томоохон эдийн засгуудын аж 
үйлдвэржих үе шаттай уялдан үүссэн түүхий эдийн өндөр эрэлтээс шалтгаалдаг 
бөгөөд мөчлөгийн үнэ өсөх хугацаа нь 11-21 жил, урт хугацааны трендээс 
хазайх далайц нь ±20%-40% байдаг. Сүүлийн супер мөчлөг Хятадын эдийн 
засгийн эрчимтэй өсөлтийн эрэлтээр тодорхойлогдож 2000 оны эхээр эхэлсэн 
ба үнэ буурах үе рүүгээ ороод байна. Супер мөчлөгийн нөлөөнөөс гадна богино 
хугацааны трендийн бус нөлөө нь үнийн хэлбэлзэлд ихээхэн нөлөөлдөг. Уул 
уурхайн түүхий эдийг санхүүгийн хэрэгсэл болгон ашиглах болсноор спекулятив 
шинж чанартай арилжааны хэмжээ нэмэгдсэн. Түүнчлэн томоохон эдийн засгууд 
мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлэх нь хөрөнгө оруулагчдыг хөрөнгөө 
ирээдүйд эрэлт өндөртэй түүхий эдэд байршуулж, өгөөжөө нэмэгдүүлэх сэдлийг 
төрүүлдэг байна. 

Ийнхүү дэлхийн түүхий эдийн эрэлт өндөр, цаашид нэмэгдэх хүлээлттэй үед 
супер мөчлөгийн нөлөө болон богино хугацааны трендийн бус нөлөөний аль аль 
нь түүхий эдийн үнийг өсгөх чиглэлд үйлчилж, эрэлт буурах үед аль аль нь эсрэг 
чиглэлд үйлчилдэг. 
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Сүүлийн 14 жилийн хугацаанд дэлхийн нийт цэвэршүүлсэн зэсийн эрэлт, 
нийлүүлэлт 50 орчим хувиар, гангийн эрэлт, нийлүүлэлт 2 дахин тус тус 
нэмэгдсэн бөгөөд энэхүү өсөлтийг Хятадын зах зээл дангаар тайлбарлаж байна. 
Хятадын эдийн засаг 2001-11 оны хооронд өндөр өсөлттэй байсан бол 2012 
оноос тогтворжсон. Өсөлтөд үзүүлсэн хувь нэмрээр авч үзвэл үйлчилгээний 
үйлдвэрлэлийн (tertiary industry) хувь нэмэр хугацааны туршид тогтмол 
нэмэгдсэн бол 2011-14 онд дунд шатны үйлдвэрлэлийн хувь нэмэр буурсан 
байна. Тус улсын эрх баригчдаас 12 дугаар таван жилийн төлөвлөгөөгөөр 
эдийн засгийн өсөлтийг үйлчилгээ, хэрэглээг илүү баримжаалсан загвар луу 
шилжүүлэн өөрчилж, нийгэм, байгаль орчин, гадаад тэнцвэрийг хангах зорилт 
тавьсан тул өмнөх үеийн аж үйлдвэржилт, үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт, 
экспортод чиглэсэн хандлагаас татгалзах зайлшгүй шаардлага бий болсон. 
Ингэснээр Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтворжсон хэдий ч дэлхийн түүхий 
эдийн зах зээлд тодорхой бус байдал үргэлжилсээр байна.
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1. ОРшил

Сүүлийн жилүүдэд Монголд орж буй гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО) 
-ын 80 гаруй хувийг бүрдүүлж буй уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт 
татарснаар эдийн засагт сөрөг үр дагаврууд гараад байна. 

Уул уурхайн томоохон төслүүд зогсонги байдалд орсон нь түүнийг даган үйл 
ажиллагаа явуулж буй дотоодын жижиг үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч нарыг 
мөн царцанги байдалд оруулж, ажиллах хүчний сул зогсолтыг нэмэгдүүлэн, 
дотоодын үйлдвэрлэлийг бууруулаад байна. 

2010-2014 онуудад дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДнБ)-ий 20-25 хувийг уул 
уурхай, олборлох салбар дангаараа бүрдүүлж байгаа нь бусад салбаруудтай 
харьцуулахад хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. 

Уул уурхайн салбарын уналт нь цаашид дотоодын эдийн засгийн үйлдвэрлэлд 
хэрхэн нөлөөлөх, уул уурхайгаас бусад салбарын үйлдвэрлэл нь ямар түвшинд 
байгааг судлах хэрэгцээ гарч байна. 

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө 
оруулалтын өөрчлөлт дээр үндэслэн бусад салбар дахь хөрөнгө оруулалтын 
төсөөллийг гаргаж, энэ нь дотоодын нийт үйлдвэрлэл болон бусад салбарын 
үйлдвэрлэлд хэрхэн нөлөөлөхийг “Тооцоолж болохуйц ерөнхий тэнцвэрийн 
загвар” (ТБЕТЗ)-ыг ашиглан тодорхойлох юм. 

Судалгааны 2-р бүлэгт судалгаанд ашигласан загварчлал болон тоон өгөгдлийн 
талаар, 3-р бүлэгт ДнБ болон хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, 4-р бүлэгт 
судалгааны таамаглалын хувилбарууд болон симуляцийн үр дүн, сүүлийн буюу 
5-р бүлэгт дүгнэлтийг оруулж хавсралтаар загварын дэлгэрэнгүйг тайлбарлав. 

2. Ерөнхий тэнцвэрийн загварчлал

ТБЕТЗ нь эдийн засгийн бүтцийг өргөн хүрээнд хамарч, салбаруудын 
нөлөөллийг ялгаж харуулж чаддаг тул олон улсад эдийн засаг дахь бодлогын 
нөлөөллийг судлахад өргөн ашиглагдаж байна. 

Энэхүү судалгаанд нобухиро, Кэнжи, Хидео (2015) нарын хөгжүүлсэн “рекурсив 
динамик стандарт ТБЕТЗ”-ыг ашиглалаа1. 

Уг загварчлал нь нэг улстай, олон салбартай, жижиг нээлттэй эдийн засгийг 
илэрхийлэх загвар юм. 

“Стандарт ТБЕТЗ” гэдэг нь өрх гэр, засгийн газар, үйлдвэрлэгч, гадаад сектор 
гэсэн агентуудыг хамруулсан, хөдөлмөр, капитал, завсрын гэсэн үндсэн хүчин 

1 Hosoe, N, Gasawa, K, and Hashimoto, H, Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming 
and Simulations, 2nd Edition. University of Tokyo Press, Tokyo, Japan, 2015.
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

зүйлсийг ашиглан үйлдвэрлэл явуулдаг энгийн загварыг хэлнэ. 

“рекурсив динамик” гэдэг нь загвар дахь агентууд нь зөвхөн өнгөрсөн ба одоо 
үеийн байдлаас хамаарч үйл хөдлөлөө явуулдаг буюу уг загварт ирээдүйн 
үйлдвэрлэл дэх капитал нь одоо үеийн хөрөнгө оруулалт болон хуримтлагдсан 
капиталаас бүрдэж буй үйл явцыг илэрхийлж байгаа юм. 

2.1.загварын бүтэц

зураг 1. Стандарт ТБЕТз-ын бүдүүвч (Тухайн салбар дахь бүтээгдэхүүний урсгал) 

2.1.Загварын бүтэц 

Зураг 1. Стандарт ТБЕТЗ-ын бүдүүвч (Тухайн салбар дахь бүтээгдэхүүний урсгал)  

 

Зураг 2. Загварын динамик бүтэц 
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2.2. Тоон өгөгдөл

ТБЕТЗ-ын тоон өгөгдөл нь Үндэсний тооцооны матриц (ҮТМ) бөгөөд үүнийг 
салбар хоорондын тэнцлийн хүснэгт дээр тулгуурлан байгуулна. 

ҮТМ нь тухайн эдийн засагт явагдаж буй бүх эдийн засгийн гүйлгээний 
урсгалыг харуулдаг бөгөөд дараах бүтэцтэй байна: 

2.2.Тоон өгөгдөл 

ТБЕТЗ –ын тоон өгөгдөл нь Үндэсний тооцооны матриц (ҮТМ) бөгөөд үүнийг 
салбар хоорондын тэнцлийн хүснэгт дээр тулгуурлан байгуулна.  

ҮТМ нь тухайн эдийн засагт явагдаж буй бүх эдийн засгийн гүйлгээний урсгалыг 
харуулдаг бөгөөд дараах бүтэцтэй байна:  

 

1-р нүд: Салбаруудын хэрэглэсэн завсрын хэрэглээ, 

2, 3-р нүд: Салбаруудын хэрэглэсэн Капитал болон хөдөлмөр, 

4, 5-р нүд: Салбаруудын үйлдвэрлэлийн татвар болон импортын тарифт төлсөн дүн,  

6-р нүд: Салбаруудын импортын хэрэглээ, 

7, 8, 9, 10-р нүд: Өрхийн хэрэглээ, ЗГ-ын хэрэглээ, ХО-ын дүн, экспортын дүн, 

11-р нүд: Өрхүүдийн капиталаас олсон орлого, 2-р нүдэн дэх дүнгүүдийн нийлбэр 
байна,   

12-р нүд: Өрхүүдийн цалингийн орлого, 3-р нүдэн дэх дүнгүүдийн нийлбэр байна,  

13-р нүд: ЗГ-ын үйлдвэрлэлийн татвараас олсон орлого, 4-р нүдэн дэх дүнгүүдийн 
го, 4-р нүдэн дэх дүнгүүдийннийлбэр байна,  

14-р нүд: ЗГ-ын импортын татвараас олсон орлого, 5-р нүдэн дэх дүнгүүдийн 
нийлбэр байна,  

15-р нүд: ЗГ-ын шууд татвараас олсон орлого, Нэгдсэн төсвийн тэнцлийн тоо 
мэдээг ашиглана, 
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1-р нүд: Салбаруудын хэрэглэсэн завсрын хэрэглээ,
2, 3-р нүд: Салбаруудын хэрэглэсэн Капитал болон хөдөлмөр,
4, 5-р нүд: Салбаруудын үйлдвэрлэлийн татвар болон импортын тарифт төлсөн 
дүн, 
6-р нүд: Салбаруудын импортын хэрэглээ,
7, 8, 9, 10-р нүд: Өрхийн хэрэглээ, ЗГ-ын хэрэглээ, ХО-ын дүн, экспортын дүн,
11-р нүд: Өрхүүдийн капиталаас олсон орлого, 2-р нүдэн дэх дүнгүүдийн 
нийлбэр байна, 
12-р нүд: Өрхүүдийн цалингийн орлого, 3-р нүдэн дэх дүнгүүдийн нийлбэр 
байна, 
13-р нүд: ЗГ-ын үйлдвэрлэлийн татвараас олсон орлого, 4-р нүдэн дэх 
дүнгүүдийн го, 4-р нүдэн дэх дүнгүүдийн нийлбэр байна, 
14-р нүд: ЗГ-ын импортын татвараас олсон орлого, 5-р нүдэн дэх дүнгүүдийн 
нийлбэр байна, 
15-р нүд: ЗГ-ын шууд татвараас олсон орлого, нэгдсэн төсвийн тэнцлийн тоо 
мэдээг ашиглана,
16, 17-р нүд: Өрхүүд болон ЗГ-ын ХО-ын дүн, нэгдсэн төсвийн тэнцлийн тоо 
мэдээг ашиглах эсвэл бусад нүднүүд бүрэн бөглөгдсөн бол шахаж гаргана, 

“УУл УУрХАйн БУС САлБАрУУДын нӨӨЦ БОлОлЦОО: 
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18-р нүд: Худалдааны тэнцэл буюу гаднаас орж буй ХО, нийт экспорт импортын 
зөрүү. 

Энэхүү судалгаанд 2012 оны Салбар хоорондын тэнцлийн хүснэгтийг 
урьдчилсан байдлаар авч, 6 салбарт шилжүүлэн ашиглав. Үүнд: Уул уурхай, 
хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэр, үйлчилгээ гэсэн салбаруудыг 
хамрууллаа.

3. Өнөөгийн байдал

ДнБ-ий хамгийн их хувийг 2013 оныг дуустал Үйлчилгээний салбар бүрдүүлж 
байсан бол 2014 оноос Уул уурхайн салбар бүрдүүлэх болжээ.

зураг 3. Бодит днБ, салбараар, 2010 оны үнээр, их наяд ₮

3. Өнөөгийн байдал 

ДНБ-ий хамгийн их хувийг 2013 оныг дуустал Үйлчилгээний салбар бүрдүүлж 
байсан бол 2014 оноос Уул уурхайн салбар бүрдүүлэх болжээ. 

Зураг 3. Бодит ДНБ, салбараар, 2010 оны үнээр, их наяд ₮

 

2014 онд Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт огцом буурсан хэдий ч 
экспортын хэмжээ нэмэгдсэн, түүн дотроо Оюу Толгойн зэсийн экспорт огцом 
өссөн нь өсөлттэй гарахад голлон нөлөөлжээ.  

ХАА салбар 2009-11 онд, Худалдаа 2014 онд буурсан бол бусад салбар өсөлттэй 
байна.  

Зураг 4. ДНБ-ий өсөлтийн бүтэц, нэгж хувь

 

Сүүлийн жилүүдэд Уул уурхайн салбарын нийт өсөлтөд оруулж буй хувь хэмжээ 
өссөн бол Худалдаа, Үйлдвэрлэл, БЦТ-ынх буурсан байна. Иргэдийн худалдан авах 
чадвар муудсан нь худалдааны эргэлтийг бууруулж улмаар үйлдвэрлэл хумигдан, 
татварын хэмжээ буурахад хүргэжээ.   
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2014 онд Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт огцом буурсан хэдий ч 
экспортын хэмжээ нэмэгдсэн, түүн дотроо Оюу Толгойн зэсийн экспорт огцом 
өссөн нь өсөлттэй гарахад голлон нөлөөлжээ. 

ХАА салбар 2009-2011 онд, Худалдаа 2014 онд буурсан бол бусад салбар 
өсөлттэй байна. 
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зураг 4. днБ-ий өсөлтийн бүтэц, нэгж хувь

3. Өнөөгийн байдал 

ДНБ-ий хамгийн их хувийг 2013 оныг дуустал Үйлчилгээний салбар бүрдүүлж 
байсан бол 2014 оноос Уул уурхайн салбар бүрдүүлэх болжээ. 

Зураг 3. Бодит ДНБ, салбараар, 2010 оны үнээр, их наяд ₮

 

2014 онд Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт огцом буурсан хэдий ч 
экспортын хэмжээ нэмэгдсэн, түүн дотроо Оюу Толгойн зэсийн экспорт огцом 
өссөн нь өсөлттэй гарахад голлон нөлөөлжээ.  

ХАА салбар 2009-11 онд, Худалдаа 2014 онд буурсан бол бусад салбар өсөлттэй 
байна.  

Зураг 4. ДНБ-ий өсөлтийн бүтэц, нэгж хувь

 

Сүүлийн жилүүдэд Уул уурхайн салбарын нийт өсөлтөд оруулж буй хувь хэмжээ 
өссөн бол Худалдаа, Үйлдвэрлэл, БЦТ-ынх буурсан байна. Иргэдийн худалдан авах 
чадвар муудсан нь худалдааны эргэлтийг бууруулж улмаар үйлдвэрлэл хумигдан, 
татварын хэмжээ буурахад хүргэжээ.   
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Сүүлийн жилүүдэд Уул уурхайн салбарын нийт өсөлтөд оруулж буй хувь хэмжээ 
өссөн бол Худалдаа, Үйлдвэрлэл, БЦТ-ынх буурсан байна. Иргэдийн худалдан 
авах чадвар муудсан нь худалдааны эргэлтийг бууруулж улмаар үйлдвэрлэл 
хумигдан, татварын хэмжээ буурахад хүргэжээ. 

Харин ХАА болон Үйлчилгээний салбарынх харьцангуй тогтвортой байна. 

Тээвэр, агуулахын үйл ажиллагаа 2011-2013 онуудад тогтмол буурсан ч 2014 онд 
Уул уурхайн салбарын экспортын өсөлтөөс шалтгаалан өсөлттэй гарсан байна. 

зураг 5. нийт хөрөнгө оруулалт, салбараар, оны үнээр, их наяд ₮

Харин ХАА болон Үйлчилгээний салбарынх харьцангуй тогтвортой байна.  

Тээвэр, агуулахын үйл ажиллагаа 2011-13 онуудад тогтмол буурсан ч 2014 онд Уул 
уурхайн салбарын экспортын өсөлтөөс шалтгаалан өсөлттэй гарсан байна.  

Зураг 5. Нийт хөрөнгө оруулалт, салбараар, оны үнээр, их наяд ₮

 

Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт (дийлэнх нь ГШХО) 2011 онд огцом 
өсч хамгийн өндөр түвшиндээ хүрч байсан боловч 2012 оноос эхлэн буурч 2014 
онд огцом доошилж 2014 оны байдлаар 2011 оноос 6.5 дахин буураад байна. Энэ нь 
ГШХО зогсонги байдалд орсонтой холбоотой юм.  

Үйлдвэрлэл, Үйлчилгээний салбар дахь хөрөнгө оруулалт 2009 оноос хойш 
тогтвортой өсч 2014 оны байдлаар хамгийн их хувийг эзэлж байна.  

Үүнд 2012 оны эцсээс хэрэгжүүлж эхэлсэн “Хөтөлбөр” –ийн санхүүжилт буюу 
дотоодын хөрөнгө оруулалт гол үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Зураг 6. Нийт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, оны үнээр, их наяд ₮
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Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт (дийлэнх нь ГШХО) 2011 онд огцом 
өсч хамгийн өндөр түвшиндээ хүрч байсан боловч 2012 оноос эхлэн буурч 2014 
онд огцом доошилж 2014 оны байдлаар 2011 оноос 6.5 дахин буураад байна. Энэ 
нь ГШХО зогсонги байдалд орсонтой холбоотой юм. 

Үйлдвэрлэл, Үйлчилгээний салбар дахь хөрөнгө оруулалт 2009 оноос хойш 
тогтвортой өсч 2014 оны байдлаар хамгийн их хувийг эзэлж байна. 
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Үүнд 2012 оны эцсээс хэрэгжүүлж эхэлсэн “Хөтөлбөр” –ийн санхүүжилт буюу 
дотоодын хөрөнгө оруулалт гол үүрэг гүйцэтгэсэн. 

зураг 6. нийт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, оны үнээр, их наяд ₮

Харин ХАА болон Үйлчилгээний салбарынх харьцангуй тогтвортой байна.  

Тээвэр, агуулахын үйл ажиллагаа 2011-13 онуудад тогтмол буурсан ч 2014 онд Уул 
уурхайн салбарын экспортын өсөлтөөс шалтгаалан өсөлттэй гарсан байна.  

Зураг 5. Нийт хөрөнгө оруулалт, салбараар, оны үнээр, их наяд ₮

 

Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт (дийлэнх нь ГШХО) 2011 онд огцом 
өсч хамгийн өндөр түвшиндээ хүрч байсан боловч 2012 оноос эхлэн буурч 2014 
онд огцом доошилж 2014 оны байдлаар 2011 оноос 6.5 дахин буураад байна. Энэ нь 
ГШХО зогсонги байдалд орсонтой холбоотой юм.  

Үйлдвэрлэл, Үйлчилгээний салбар дахь хөрөнгө оруулалт 2009 оноос хойш 
тогтвортой өсч 2014 оны байдлаар хамгийн их хувийг эзэлж байна.  

Үүнд 2012 оны эцсээс хэрэгжүүлж эхэлсэн “Хөтөлбөр” –ийн санхүүжилт буюу 
дотоодын хөрөнгө оруулалт гол үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Зураг 6. Нийт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, оны үнээр, их наяд ₮
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2014 онд дотоодын хөрөнгө оруулалт өсөлттэй байгаа хэдий ч гадаадын хөрөнгө 
оруулалт огцом буурснаас шалтгаалаад нийт хөрөнгө оруулалт бууралттай 
гарчээ. 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2012 оноос хойш огцом буурсан нь Уул 
уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт (ГШХО) тасалдсанаас үүдэлтэй. 

2012 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн “Хөтөлбөр”-ийн үр дүнд тасалдахад хүрээд 
байсан хөрөнгө оруулалтын бууралтыг зогсоож, эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг 
үзүүлсэн. 

Хувилбаруудын таамаглал:

Хувилбар 1 буюу суурь хувилбар: Олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
таамаглалуудад тулгуурлан эдийн засаг 2015 онд 4.4 хувь, 2016 онд 4.2 
хувь, 2017 онд 3.8 хувь, 2018 онд 6.2 хувь, 2019 онд 6.4 хувиар өсөх бөгөөд 
энэ хугацаанд хөрөнгө оруулалтын том шок байхгүй, эдийн засгийн салбар 
хоорондын бүтэц 2012 оны түвшинд хэвээр хадгалагдана гэж үзлээ. 

Хувилбар 2: 2016 оныг дуустал нийт хөрөнгө оруулалт сүүлийн 3 жилийн 
хандлагаар буурах бөгөөд 2016 оны эцсээс уул уурхайн томоохон төслүүд 
хэрэгжиж эхэлнэ гэж таамаглав. 



263

зураг 7. хувилбар 2 дахь хөрөнгө оруулалтын таамаглал, 2012 оны үнээр, их наяд ₮

2014 онд дотоодын хөрөнгө оруулалт өсөлттэй байгаа хэдий ч гадаадын хөрөнгө 
оруулалт огцом буурснаас шалтгаалаад нийт хөрөнгө оруулалт бууралттай гарчээ.  

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2012 оноос хойш огцом буурсан нь Уул 
уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт (ГШХО)  тасалдсанаас үүдэлтэй.  

2012 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн “Хөтөлбөр”-ийн үр дүнд тасалдахад хүрээд байсан 
хөрөнгө оруулалтын бууралтыг зогсоож, эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлсэн.  

Хувилбаруудын таамаглал: 

Хувилбар 1 буюу суурь хувилбар: Олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
таамаглалуудад тулгуурлан эдийн засаг 2015 онд 4.4 хувь, 2016 онд 4.2 хувь, 2017 
онд 3.8 хувь, 2018 онд 6.2 хувь, 2019 онд 6.4 хувиар өсөх бөгөөд энэ хугацаанд 
хөрөнгө оруулалтын том шок байхгүй, эдийн засгийн салбар хоорондын бүтэц 2012 
оны түвшинд хэвээр хадгалагдана гэж үзлээ.  

Хувилбар 2: 2016 оныг дуустал нийт хөрөнгө оруулалт сүүлийн 3 жилийн 
хандлагаар буурах бөгөөд 2016 оны эцсээс уул уурхайн томоохон төслүүд 
хэрэгжиж эхэлнэ гэж таамаглав.  

Зураг 7. Хувилбар 2 дахь хөрөнгө оруулалтын таамаглал, 2012 оны үнээр, их наяд ₮

 

Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт 2015 оныг дуустал сүүлийн 3 жилийн 
хандлагаар буурах бөгөөд 2016 оны эцэст уул уурхайн томоохон төслүүд хэрэгжиж 
эхлэхтэй холбоотойгоор бага зэрэг өсхөөр таамаглав. 

Бид судалгаандаа Оюу Толгойн далд уурхайн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 
үндэслэн нийт 6.8 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орно гэж үзсэн бөгөөд уг 
төлөвлөгөөн дэх эхний жилийг 2017 оноор авч, харин 2016 оны эцэст тухайн 
хөрөнгө оруулалтаас бага хэмжээгээр орно гэж таамаглав. Тодруулбал дээрх 
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Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт 2015 оныг дуустал сүүлийн 3 жилийн 
хандлагаар буурах бөгөөд 2016 оны эцэст уул уурхайн томоохон төслүүд 
хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотойгоор бага зэрэг өсөхөөр таамаглав.

Бид судалгаандаа Оюу Толгойн далд уурхайн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 
үндэслэн нийт 6.8 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орно гэж үзсэн бөгөөд уг 
төлөвлөгөөн дэх эхний жилийг 2017 оноор авч, харин 2016 оны эцэст тухайн 
хөрөнгө оруулалтаас бага хэмжээгээр орно гэж таамаглав. Тодруулбал дээрх 
хөрөнгө оруулалтын 2% нь 2016 онд, 6% нь 2017 онд, 18% нь 2018 онд, 16% нь 
2019 онд орохоор тооцооллоо. 

Таван Толгой төслийн хөрөнгө оруулалтын хуваарилалтын хувьд одоогоор 
тодорхой мэдээлэл гараагүй байгаа тул олон улсын байгууллагуудын мэдээнд 
үндэслэн нийт 4 орчим тэрбум долларыг орно гэж таамаглаж хуваарилалтыг 
өмнөх буюу OT төслийнхтэй адил байхаар таамаглав. 

2013, 2014 онуудад “Хөтөлбөр”-ийн хүрээнд бусад салбарын хөрөнгө оруулалтыг 
их хэмжээгээр санхүүжүүлсэн бол 2015 онд уг хөтөлбөрийг үе шаттайгаар, 2016 
онд бүрэн зогсоохоор төлөвлөөд байна. 

Ойрын 5 жилийн хугацаанд улсын болон хувийн секторын төлөгдөх Бондын 
томоохон үндсэн төлбөрүүдийг харвал: 2015 онд ХХБ-ны 300 сая доллар, 2017 
онд Хөгжлийн банкны 580 сая доллар, МMC-ны 600 сая доллар, 2018 онд Чингис 
бондын 500 сая зэрэг томоохон төлбөрүүд хийгдэхээр байгаа нь нийт эдийн засаг 
дахь хөрөнгө оруулалт болон өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлөхөөр байна. 

Дээрх хүчин зүйлсээс шалтгаалан дотоодын хөрөнгө оруулалт ойрын жилүүдэд 
буурах төлөвтэй байна. Сүүлийн жилүүдээс харахад бусад салбарын хөрөнгө 
оруулалтын дийлэнх хэсгийг дотоодын хөрөнгө оруулалт эзэлж байгаа бөгөөд 
энэхүү дотоодын хөрөнгө оруулалтын бууралтыг дагаад бусад салбар дахь 
хөрөнгө оруулалт мөн буурхаар байна. 

“УУл УУрХАйн БУС САлБАрУУДын нӨӨЦ БОлОлЦОО: 
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Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

Хувилбар 2-т 2016 оныг дуустал бусад салбар дахь хөрөнгө оруулалт нь нийт 
хөрөнгө оруулалтын сүүлийн 3 жилийн хандлагаар буурах бөгөөд харин 2017 
болон 2018 онуудад уул уурхайн томоохон төслүүдээс шалтгаалан бууралтын 
хурд нь бага зэрэг саарна гэж үзлээ. 

Харин 2019 онд эдийн засгийн орчин сайжирч дотоодын хөрөнгө оруулалтын 
бууралтын хурдац саарсаар тэг орчимд орчимд байхаар таамаглав. 

Хувилбар 3: 2016 оныг дуустал нийт хөрөнгө оруулалт 2014 оны түвшинд 
хадгалагдах бөгөөд 2016 оны эцсээс уул уурхайн томоохон төслүүд хэрэгжиж 
эхэлнэ гэж таамаглав . 

зураг 8. хувилбар 3 дахь хөрөнгө оруулалтын таамаглал, 2012 оны үнээр, их наяд ₮Зураг 8. Хувилбар 3 дахь хөрөнгө оруулалтын таамаглал, 2012 оны үнээр, их наяд ₮
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4. Судалгааны дүн

1-р хувилбар буюу дунд хугацаанд эдийн засагт ямар нэг шок байхгүй үед 2019 
онд ДнБ 25.4 их наяд төгрөгт хүрэхээр байна.

2-р хувилбар-ын дагуу нийт хөрөнгө оруулалт 2016 оныг дуустал буурч, 2016 
оны эцсээс уул уурхайн томоохон төслүүд хэрэгжиж эхэлбэл ДнБ 2019 онд 1-р 
хувилбараас 1 их наяд гаруй төгрөгөөр их гархаар байна.

3-р хувилбар-ын дагуу нийт хөрөнгө оруулалт 2016 оныг дуустал 2014 оны 
түвшиндээ хадгалагдаж, 2016 оны эцсээс уул уурхайн томоохон төслүүд 
хэрэгжиж эхэлбэл ДнБ 2019 онд 2-р хувилбараас 1.1 их наяд гаруй төгрөгөөр, 
1-р хувилбараас 2.1 их наяд гаруй төгрөгөөр их гарахаар байна. 

зураг 9. днБ, их наяд ₮, 2012 оны үнээр
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хувилбар 2 буюу 2016 оны эцсээс уул уурхайн хөрөнгө оруулалт өсвөл 2018 онд 
өсөлт 9.4%-д хүрч, 2019 онд 9.8% болoхоор байна. 

Хувилбар 3-ын дагуу 2018 онд өсөлт 7.4%-д хүрч, 2019 онд 10.7% болохоор 
байна. 

5. дүгнэлт

Энэхүү судалгаагаар уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт (дийлэнх 
хэсгийг ГШХО эзэлдэг), дотоодын хөрөнгө оруулалт (ЗГ-ын хөтөлбөр) болон 
ойрын хугацаанд хийгдэх томоохон өр төлбөрүүдийн таамаглалууд дээр 
үндэслэн нийт хөрөнгө оруулалтын төсөөллийг гаргаж, энэ нь дотоодын нийт 
үйлдвэрлэлд хэрхэн нөлөөлөхийг “Тооцоолж болох ерөнхий тэнцвэрийн загвар” 
-ыг ашиглан судаллаа. 

Сүүлийн жилүүдэд Засгийн газар болон Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй 
“Хөтөлбөр” –ийн үр дүнд дотоодын хөрөнгө оруулалт өсч байгаа хэдий ч Уул 
уурхайн салбар дахь ГШХО-ын зогсонги байдал нь нийт хөрөнгө оруулалтыг 
бууруулахад хүргэж эдийн засгийн өсөлтийг царцаагаад байна. 

Судалгаанд 2016 оны эцсээс эхлэн уул уурхайн томоохон төслүүд хэрэгжсэнээр 
ГШХО-ын хэмжээ нэмэгдэх хэдий ч ойрын жилүүдэд “Хөтөлбөр” –ийг Засгийн 
газарт шилжүүлж үе шаттайгаар зогсоох, хувийн болон улсын секторын төлөгдөх 
томоохон өр төлбөрүүд зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан дотоодын хөрөнгө 
оруулалт буурах төлөвтэй байна. 

Судалгааны үр дүнд хувилбар 1 буюу хөрөнгө оруулалтын томоохон шок 
байхгүй үед 4.4-3.8% болж буурхаар байгаа бол 2018-2019 онд 6.2-6.4% болж 
бага зэрэг өсөхөөр байна. Хувилбар 2 буюу 2016 оныг дуустал нийт хөрөнгө 
оруулалт буурч, 2016 эцсээс уул уурхайн томоохон төслүүд хэрэгжиж эхэлбэл 
эдийн засаг 2016 он хүртэл буурч 2.5%, 2017 оноос өсч 2019 онд 9.8%-д хүрэхээр 
байна. Харин хувилбар 3 буюу нийт хөрөнгө оруулалт 2016 он хүртэл 2014 оны 
түвшинд хадгалагдаж 2016 оны эцсээс томоохон төслүүд хэрэгжиж эхэлбэл 
эдийн засгийн өсөлт 2016 онд 4.8%, 2017 оноос өсч 2019 онд 10.7%-д хүрэхээр 
байна. 
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Хавсралт 1: Загвар2

 i, j, l: салбарууд
 h, k: анхдагч хүчин зүйлс
 h_mob: салбар хооронд шилжих хүчин зүйл (хөдөлмөр)
 h_imm: салбар хооронд шилжих боломжгүй хүчин зүйлс (капитал)
 t: цаг хугацаа (t = 1,2,…)
 h_first: эхний үе (t = 1)

[Эндоген хувьсагчид]

 Yj,t: нийлмэл хүчин зүйлс (өртөг нэмэгдсэн)
 Fh,j,t: анхдагч хүчин зүйлсийн орц
 Xi,j,t: завсрын бүтээгдэхүүн
 Zj,t: дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
 Fp

i,t: өрхийн хэрэглээ
 Xν

i,t: хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний эрэлт
 Ei,t: экспорт
 Mi,t: импорт
 Qi,t: армингтоны нийлмэл бүтээгдэхүүн
 Di,t: дотоодын бүтээгдэхүүн
 Fh_mob,t: анхдагч хүчин зүйлсийн хэмжээ (эхний үед экзоген)
 Pf

h,j,t: анхдагч хүчин зүйлсийн үнэ
 Py

j,t: нийлмэл хүчин зүйлсийн үнэ
 Pz

j,t: дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үнэ
 Pq

i,t: армингтоны нийлмэл бүтээгдэхүүний үнэ
 Pe

i,t: экспортын бүтээгдэхүүний үнэ (дотоодын валютаар)
 Pm

i,t: импортын бүтээгдэхүүний үнэ (дотоодын валютаар)
 Pd

i,t: дотоодын бүтээгдэхүүний үнэ
 Pk

t: нийлмэл хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний (шинэ капитал) үнэ 
 εt: валютын ханш
 Sp

t: өрхийн хадгаламж
 Sf

t: гадаад хадгаламж (доллараар)
 Td

t: шууд татвар
 Tz

j,t: үйлдвэрлэлийн татвар
 Tm

i,t: импортын татвар
 Kj,t: капиталын хэмжээ (эхний үед экзоген) 
 Ct: нийт хэрэглээ
 U: ханамж

[Экзоген хувьсагч]
 Ij,t: салбарын хөрөнгө оруулалт
 pop: хүн амын өсөлт

2 Hosoe, N., Gasawa, K., Hashimoto, H. Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and 
Simulations, 2nd Edition, University of Tokyo Press
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 dep: элэгдэл хорогдлын хувь
 ror: өгөөжийн хувь хэмжээ
 Xg
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i,t: үйлдвэрлэлийн татварын хувь хэмжээ
 τm

i,t: импортын тарифийн хувь хэмжээ
 PRICEt: үнийн индекс

[Тэгшитгэлүүд]
*[Дотоодын үйлдвэрлэл] ----
* нийлмэл хүчин зүйлсийн үйлдвэрлэлийн функц (Cobb-Douglas)
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* Завсрын орцын эрэлтийн функц (Leontief) 
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*[Хадгаламж] ---------------- 
* Өрхийн хадгаламж 
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*[Өрхийн хэрэглээ] --(Cobb-Douglas) 
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* Дотоодын бүтээгдэхүүний эрэлтийн функц (CES) 
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*[Хувиргалтын функц] ----- 
* ДНБ-ний хувиргалтын функц (CET) 
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* Дотоодын бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн функц (CET) 
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* Импортын татвар 
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* Дотоодын бүтээгдэхүүний эрэлтийн функц (CES) 
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*[Хувиргалтын функц] ----- 
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* Дотоодын бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн функц (CET) 
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*[Зах зээл тэнцвэржих нөхцөлүүд] 
* Армингтоны нийлмэл бүтээгдэхүүний зах зээл 
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*[Динамик тэгшитгэлүүд] 
*нийлмэл хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний тэнцвэрийн нөхцөл 
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*Эхний үеээс хувьсах үйл явц 
*Хөдөлмөр 
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*Капиталын хуримтлал 
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*Нийт хэрэглээний үйлдвэрлэлийн функц 
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1. ОРшил

Хөрөнгийн урсгалын матриц нь засгийн газар, хувийн сектор, санхүүгийн салбар 
болон гадаад сектор хоорондын нэг жил доторх хөрөнгийн орох, гарах урсгал 
дүнг цэврээр харуулдаг тайлан юм. 

Хөрөнгийн урсгалын тооцооллыг хийснээр нийт эдийн засаг болон секторууд 
дэх хөрөнгийн илүүдэл нөөц, хомсдолыг тодорхойлж, сектор бүр дэх илүүдлийн 
хуваарилалт, алдагдлын санхүүжилтыг харуулах боломжтой.

Хөрөнгийн урсгалын тооцоо, шинжилгээ нь макро-санхүүгийн харилцан 
уялдаатай цогц мэдээллийг агуулдаг. Энэ нь мөнгө болон төсвийн бодлогын 
шинжилгээ, санхүүгийн тогтвортой байдлын үнэлгээ, макро зохистой бодлогын 
дүн шинжилгээ зэрэг бодлогын шинжилгээнүүд хийхэд ашиглагддаг.

Энэ судалгааны ажлаар мөнгөний статистик, төсвийн гүйцэтгэл, төлбөрийн 
тэнцлийн статистик болон үндэсний тооцооны статистик мэдээлэл ашиглан 
эдийн засгийн сектор хоорондын хөрөнгийн урсгалыг 2005-2014 оны хооронд 
жил бүрээр тооцон, дүн шинжилгээ хийхийг зорьсон.

Судалгааны 2-р хэсэгт хөрөнгийн урсгалтай холбогдох онолын үндэслэл болон 
хөрөнгийн урсгалын матрицын бүтэц, аргачлалыг танилцуулах бөгөөд 3-р хэсэгт 
Монгол улсын 2005-2014 оны хоорондох гол үзүүлэлтүүдийн хандлагыг авч үзэх 
бол 4-р хэсэгт 2014 оны сектор хоорондын хөрөнгийн урсгалын хөдөлгөөнийг 
тайлбарлаж, эцэст нь дүгнэлтийг танилцуулах болно. 



273

1. ОнОлЫн ТайлБаР, аРгаЧлал

1.1. хөрөнгийн урсгал

Макро эдийн засгийн үндсэн тэнцэтгэл дараах байдлаар тодорхойлогдоно.

  GDP = C + I+ (X-M)      (1)

Үүнд: GDP-дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, С-нийт хэрэглээ, I-нийт хөрөнгө 
оруулалт, X-экспорт, M-импортыг тус тус илэрхийлнэ.

Үндэсний цэвэр орлого (y)-ыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон хүчин 
зүйлсийн цэвэр орлого (yf) ба цэвэр шилжүүлгийг (yr ) оруулж тооцно. 

  y = GDP + yf  + yr       (2)

ДнБ-ийг задалж тэгшитгэлийг дахин бичвэл:

  y = C + I + (X - M) + yf  + yr      (3)

Эдийн засаг дахь нөөцийн зөрүү (хуримтлал ба хөрөнгө оруулалтын зөрүү) ба 
урсгал дансны тэнцэл (CAB) –ийн хамаарлыг дараах байдлаар илэрхийлж болно.

  CAB = y - (C + I) = (S - I) (4)

Энэ тэгшитгэлээс засгийн газар ба хувийн секторуудын тус бүрийн нөлөөллийг 
тодорхой гаргахын тулд хуримтлал (S), хөрөнгө оруулалт (I)-ыг засгийн газар ба 
хувийн секторт задлан бичвэл:

  CAB = (Sp + Sg) - (Ip + Ig)      (5)

Үүнд, p, g нь хувийн сектор ба засгийн газрыг тус тус илэрхийлнэ.

  CAB = (Sp - Ip) + (Sg - Ig)      (6)

Энэ тэнцэтгэл нь дараах утгыг илэрхийлнэ.

Хувийн секторын
хуримтлал - хөрөнгө оруулалт 

+ зөрүү

Засгийн газар
хуримтлал-хөрөнгө оруулалт 

= зөрүү

Урсгал
дансны
тэнцэл

Энэ нь (i) хувийн секторын хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын тэнцэл, (ii) төсвийн 
тэнцэл, (iii) төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансны хоорондын хамаарлыг харуулж 
байна. Мөн урсгал дансны тэнцэлд хувийн сектор болон засгийн газрын нөлөөг 
тодорхойлсноороо уг тэнцэтгэл нь макро эдийн засгийн шинжилгээнд ач 
холбогдолтой юм. Хувийн болон улсын секторын тэнцэл төлбөрийн тэнцлийн 
урсгал дансны тэнцэлтэй хэрхэн уялдах боломжуудыг хүснэгт 1-д харуулав.

ЭДИйн ЗАСАГ ДАХь ХӨрӨнГИйн ХУвААрИлАлТ
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хүснэгт 1. Секторуудын тэнцэл ба урсгал дансны хоорондох хамаарал

хувийн сектор засгийн газар Урсгал дансны тэнцэл
(1) (Sp- Ip) > 0 (Sg- Ig) < 0 Хэрэв |(Sg- Ig)|>|(Sp- Ip)| бол CAB < 0

(2) (Sp- Ip) < 0 (Sg- Ig) < 0 CAB < 0

(3) (Sp- Ip) < 0 (Sg- Ig) > 0 Хэрэв |(Sp- Ip)| >|(Sg- Ig)| бол CAB < 0

I тохиолдол: Төсвийн алдагдал нь урсгал дансны алдагдлын гол эх үүсвэр 
нь болдог. Энэ тохиолдол нь “хос алдагдал”-ын нэг хэлбэр бөгөөд төсвийн 
хумих бодлогоор болон хувийн секторын илүүдэл хуримтлалаар урсгал дансны 
алдагдлыг бууруулах боломжтой. 

II тохиолдол: Урсгал дансны алдагдал нь засгийн газрын болон хувийн 
секторын хомсдолыг аль алийг нь төлөөлдөг.

III тохиолдол: Урсгал дансны алдагдал нь төсвийн илүүдэл ба хувийн секторын 
хомсдолыг илэрхийлнэ. Энэ тохиолдолд урсгал дансны алдагдал нь гадны 
санхүүжилтээр орж ирж буй хувийн хөрөнгө оруулалтын эсвэл хувийн секторын 
импортын хэрэглээний өсөлтийг харуулна. 

2.2. хөрөнгийн урсгалын матриц тооцох аргачлал

Хөрөнгийн урсгалын матрицад эдийн засгийн үндсэн секторуудын харилцан 
холбоог тусган харуулдаг. Сектор бүрийн хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын 
тэнцлийн хоорондох хамаарал болон бусад сектортой холбогдох санхүүгийн 
гүйлгээ нь уг матрицад тодорхойлогддог. Эдгээр нь хоорондоо хэрхэн холбогдох 
аналитик илэрхийллийг хүснэгт 2-т харуулав.

хүснэгт 2. эдийн засгийн үндсэн секторууд: хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү ба 
тэдгээрийн санхүүжилт

Дотоод эдийн засаг
Хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү  GNDI – C – I = S - I 

 S – I = CAB
Санхүүжилт S - I = - (FDI + NFB - OINd) + ΔNFA
Багана (1) (S – I) + (FDI + NFB – OINd) – ΔNFA = 0 (1)

засгийн газар
Хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү  GNDIg – Cg – Ig = Sg – g (2)
Санхүүжилт  Sg – Ig = – (NFBg + ΔNDCg + NB – OINg) (3)
Багана (2) (Sg – Ig) + (NFBg + ΔNDCg + NB – OINg) = 0

Хувийн сектор
Хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү GNDIp – Cp – Ip = Sp – Ip (4)
Санхүүжилт  Sp – Ip = – (FDIp + NFBp + ΔNDCp – ΔM2 – NB – ΔOINp)

Багана (3) 
(Sp– Ip) + FDI + NFBp + ΔNDCp – ΔM2 – NB – ΔOINp = 

0 (5)

Банкны сектор 
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Хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү  GNDIb – Cb – Ib = Sb – Ib = 0
Санхүүжилт  Sb – Ib = 0 = – (ΔM2 – ΔNFA – ΔNDC – ΔOINb)
Багана (4)  ΔM2 – ΔNFA – ΔNDC – ΔOINb = 0 (6)

Гадаад сектор
Хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү  –X + M – yf– Trf= – CAB

 – CAB = FDI + NFB + NEO – ΔR
Санхүүжилт  NEO = – OINf (7)
Багана (5)  –CAB –(FDI + NFB – OINf –ΔNFA) = 0 (8)

Үүнд: GNDI Үндэсний нийт цэвэр орлого, S-хуримтлал, I-хөрөнгө оруулалт, CAB-урсгал дансны тэнцэл, C- 
эцсийн хэрэглээ, Õ-экспорт, Ì-импорт, Yf-хүүний цэвэр орлого, TRf-цэвэр шилжүүлэг, NFB-гадаад цэвэр зээл, 
NDC-дотоод цэвэр зээл, NB-банкны бус зээл, FDI-гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, Ì2-нийт мөнгө, NFA-гадаад 
цэвэр актив, OIN-бусад зүйл (алдаа, тохируулга), g-засгийн газар, p-хувийн ñектор, b-банк, f-гадаад сектор, 
∆-жилийн өөрчлөлт

Дээрх схемийн дагуу хөрөнгийн урсгалын матриц тодорхойлогдох бөгөөд 
үндэсний орлогын тооцоо, төлбөрийн тэнцэл, засгийн газрын санхүүгийн 
статистик болон мөнгөний статистик зэрэг макро эдийн засгийн данснуудын 
хоорондох хамаарлаас гардаг. Сектор бүрийн санхүүгийн бус гүйлгээ нь 
санхүүгийн актив, пассивын өөрчлөлтийг бий болгох бөгөөд энэ нь эргээд 
секторуудын санхүүгийн гүйлгээг харуулдаг. Хөрөнгийн урсгалын матрицын 
ерөнхий загварыг хүснэгт 3-т харуулав.

хүснэгт 3. хөрөнгийн урсгалын матрицын бүтэц

  
 

Дээрх схемийн дагуу хөрөнгийн урсгалын матриц тодорхойлогдох бөгөөд үндэсний 
орлогын тооцоо, төлбөрийн тэнцэл, засгийн газрын санхүүгийн статистик болон мөнгөний 
статистик зэрэг макро эдийн засгийн данснуудын хоорондох хамаарлаас гардаг. Сектор 
бүрийн санхүүгийн бус гүйлгээ нь санхүүгийн актив, пассивын өөрчлөлтийг бий болгох 
бөгөөд энэ нь эргээд секторуудын санхүүгийн гүйлгээг харуулдаг. Хөрөнгийн урсгалын 
матрицын ерөнхий загварыг хүснэгт 3-т харуулав. 

Хүснэгт 3. Хөрөнгийн урсгалын матрицын бүтэц 

 
 

Тайлбар:  
 Хөрөнгийн урсгалын матриц нь ерөнхийдөө дотоод болон гадаад секторуудаас 

бүрдэх бөгөөд дотоод эдийн засаг нь засгийн газрын, хувийн, банкны гэсэн 
гурван секторт хуваагдана. 

 Хөрөнгийн урсгалын матриц хөндлөнгөөр үндсэн  хоѐр хэсэгт хуваагдана. 
Эхний хэсэг нь бодит буюу санхүүгийн бус гүйлгээг /бараа, үйлчилгээ, орлого, 
шилжүүлэг г.м /, хоѐр дахь хэсэг нь санхүүгийн  гүйлгээг /зээл г.м/  харуулна. 

 Санхүүгийн бус тэнцэл: Нийт эдийн засгийн хувьд хуримтлал-хөрөнгө 
оруулалтын тэнцэл нь хомсдолтой бол гадаа урсгал дансанд алдагдлыг, 
илүүдэлтэй бол ашгийг үүсгэнэ. 

 Санхүүжилт: Сектор бүрийн хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү нь бусад 
секторуудаас санхүүжилт хийж тэнцвэржинэ. 

ЭДИйн ЗАСАГ ДАХь ХӨрӨнГИйн ХУвААрИлАлТ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Тайлбар: 
 � Хөрөнгийн урсгалын матриц нь ерөнхийдөө дотоод болон гадаад секторуудаас бүрдэх 

бөгөөд дотоод эдийн засаг нь засгийн газрын, хувийн, банкны гэсэн гурван секторт 
хуваагдана.

 � Хөрөнгийн урсгалын матриц хөндлөнгөөр үндсэн хоёр хэсэгт хуваагдана. Эхний хэсэг нь 
бодит буюу санхүүгийн бус гүйлгээг (бараа, үйлчилгээ, орлого, шилжүүлэг г.м), хоёр дахь 
хэсэг нь санхүүгийн гүйлгээг (зээл г.м) харуулна.

 � Санхүүгийн бус тэнцэл: нийт эдийн засгийн хувьд хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын тэнцэл 
нь хомсдолтой бол гадаа урсгал дансанд алдагдлыг, илүүдэлтэй бол ашгийг үүсгэнэ.

 � Санхүүжилт: Сектор бүрийн хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү нь бусад секторуудаас 
санхүүжилт хийж тэнцвэржинэ.

 � Сектор бүр бодит (санхүүгийн бус) болон санхүүгийн гүйлгээгээр бусад сектортой эдийн 
засгийн харилцаанд орно.

 � Уг гүйлгээ нь хөрөнгийн урсгалын дансаар тодорхойлогдох бөгөөд тэг нийлбэртэй 
матрицаар илэрхийлэгдэнэ.

 � Багана бүр (i) нь эдийн засгийн секторыг, мөр бүр (j) нь тэдгээр секторуудын хоорондох 
гүйлгээг илэрхийлнэ. Матрицын нүд бүр (ij) тухайн хугацаан дахь (ихэвчлэн улирал эсвэл 
жил) i секторын j гүйлгээний цэвэр дүнг (+, -) харуулна. 

 � Сектор бүрийн санхүүгийн бус тэнцэл нь санхүүгийн гүйлгээгээр санхүүжигдэх учраас 
багана тус бүрийн нийлбэр тэгтэй тэнцүү байна.

 � нэг секторт орж байгаа мөнгөний урсгал нөгөө сектороос гарч байгаа мөнгөний урсгалтай 
тэнцэх учраас мөр тус бүрийн нийлбэр тэгтэй тэнцүү байна.

3. хӨРӨнгийн УРСгалЫн хӨдӨлгӨӨн (2005-2014 Он)

3.1. нийт хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт

 � нийт хэрэглээ сүүлийн 10 жилийн дунджаар ДнБ-ий 67%-ийг эзэлж 
байна. 2006-2008 онд хэрэглээ ДнБ-ий өсөлтөөс илүү хурдтай өсөх 
хандлагатай байсан бол 2009 оны хямралын үед хэрэглээ төдийлөн 
өсөөгүй байна.

 � Харин хямралын дараах жилүүдэд эдийн засгийн халалт бий болж, ДнБ 
хурдтай өссөнөөр хэрэглээний хувийн жин буурах хандлагатай болжээ.

 � 2012-2014 онд хэрэглээний ДнБ-д эзлэх хувь аажмаар өсч 70.3 %-д 
хүрсэн нь эдийн засгийн өсөлт саарсан ч хэрэглээ төдийлөн хумигддаггүй 
болох нь харагдаж байна.
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нийт эцсийн хэрэглээ нийт эцсийн хэрэглээ (зг, хувийн сектор)

  
 

3 Хөрөнгийн урсгалын хөдөлгөөн (2005-2014 он) 
 

3.1 Нийт хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт 
 Нийт хэрэглээ сүүлийн 10 жилийн дунджаар ДНБ-ий 67%-ийг эзэлж байна. 2006-

2008 онд хэрэглээ ДНБ-ий өсөлтөөс илүү хурдтай өсөх хандлагатай байсан бол 
2009 оны хямралын үед хэрэглээ төдийлөн өсөөгүй байна. 

 Харин хямралын дараах жилүүдэд эдийн засгийн халалт бий болж, ДНБ хурдтай 
өссөнөөр хэрэглээний хувийн жин буурах хандлагатай болжээ. 

 2012-2014 онд хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь аажмаар өсч 70.3 %-д хүрсэн нь 
эдийн засгийн өсөлт саарсан ч хэрэглээ төдийлөн хумигддаггүй болох нь харагдаж 
байна. 

 

Нийт эцсийн хэрэглээ Нийт эцсийн хэрэглээ /ЗГ, Хувийн 
сектор/ 

  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

  

 Өнгөрсөн 10 жилийн дунджаар нийт хэрэглээний 80 орчим хувь нь хувийг 
секторын, 20% нь засгийн газрын хэрэглээ байна. 

 2005-2008 оны эдийн засгийн идэвхжлийн үед засгийн газрын хэрэглээний нийт 
хэрэглээнд эзлэх хувь өсөх хандлагатай байна. 

 2011, 2012 онд уул уурхайн экспорт нэмэгдэж төсвийн орлого сайжирснаар засгийн 
газрын хэрэглээ өсөх хандлагатай байсан бол 2013 оноос экспортын орлого 
багассан нь төсвийн орлого буурахад нөлөөлж, улмаар засгийн газрын хэрэглээ 
хумигдсан байна.   
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3 Хөрөнгийн урсгалын хөдөлгөөн (2005-2014 он) 
 

3.1 Нийт хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт 
 Нийт хэрэглээ сүүлийн 10 жилийн дунджаар ДНБ-ий 67%-ийг эзэлж байна. 2006-

2008 онд хэрэглээ ДНБ-ий өсөлтөөс илүү хурдтай өсөх хандлагатай байсан бол 
2009 оны хямралын үед хэрэглээ төдийлөн өсөөгүй байна. 

 Харин хямралын дараах жилүүдэд эдийн засгийн халалт бий болж, ДНБ хурдтай 
өссөнөөр хэрэглээний хувийн жин буурах хандлагатай болжээ. 

 2012-2014 онд хэрэглээний ДНБ-д эзлэх хувь аажмаар өсч 70.3 %-д хүрсэн нь 
эдийн засгийн өсөлт саарсан ч хэрэглээ төдийлөн хумигддаггүй болох нь харагдаж 
байна. 

 

Нийт эцсийн хэрэглээ Нийт эцсийн хэрэглээ /ЗГ, Хувийн 
сектор/ 

  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

  

 Өнгөрсөн 10 жилийн дунджаар нийт хэрэглээний 80 орчим хувь нь хувийг 
секторын, 20% нь засгийн газрын хэрэглээ байна. 

 2005-2008 оны эдийн засгийн идэвхжлийн үед засгийн газрын хэрэглээний нийт 
хэрэглээнд эзлэх хувь өсөх хандлагатай байна. 

 2011, 2012 онд уул уурхайн экспорт нэмэгдэж төсвийн орлого сайжирснаар засгийн 
газрын хэрэглээ өсөх хандлагатай байсан бол 2013 оноос экспортын орлого 
багассан нь төсвийн орлого буурахад нөлөөлж, улмаар засгийн газрын хэрэглээ 
хумигдсан байна.   
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

 � Өнгөрсөн 10 жилийн дунджаар нийт хэрэглээний 80 орчим хувь нь хувийг 
секторын, 20% нь засгийн газрын хэрэглээ байна.

 � 2005-2008 оны эдийн засгийн идэвхжлийн үед засгийн газрын 
хэрэглээний нийт хэрэглээнд эзлэх хувь өсөх хандлагатай байна.

 � 2011, 2012 онд уул уурхайн экспорт нэмэгдэж, төсвийн орлого 
сайжирснаар засгийн газрын хэрэглээ өсөх хандлагатай байсан бол 2013 
оноос экспортын орлого багассан нь төсвийн орлого буурахад нөлөөлж, 
улмаар засгийн газрын хэрэглээ хумигдсан байна. 

3.2. дотоод эдийн засгийн тэнцвэржилт

 � Эдийн засаг дахь хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын тэнцлийг харвал 2005-
2007 онд дотоод эдийн засаг нөөцийн илүүдэлтэй бол 2008 оноос хойш 
алдагдалтай гарсан буюу гадаад эх үүсвэрээс санхүүжсэн байна.

 � 2011-2013 онд алдагдлын хэмжээ огцом өсч байсан бол 2014 онд буурсан 
нь хөрөнгө оруулалтын бууралттай холбоотой байна.

нийт хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын 
зөрүү

нийт хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын зөрүү
(хувийн сектор, зг)

  
 

3.2 Дотоод эдийн засгийн тэнцвэржилт 

 Эдийн засаг дахь хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын тэнцлийг харвал 2005-2007 онд 
дотоод эдийн засаг нөөцийн илүүдэлтэй бол 2008 оноос хойш алдагдалтай гарсан 
буюу гадаад эх үүсвэрээс санхүүжсэн байна. 
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Нийт хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын 
зөрүү 

Нийт хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын 
зөрүү 

/Хувийн сектор, ЗГ/ 

  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

 

 2008-2009 онд засгийн газрын болон хувийн секторын аль алины хуримтлалаас 
давсан зарцуулалт /алдагдал/ нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг нэмэгдүүлсэн байна. 
Энэ нь эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор төсвийн хуримтлал огцом 
буурснаас голлон шалтгаалжээ.  

 2010-2013 онд хувийн секторын хуримтлал хөрөнгө оруулалтын зөрүү эрс нэмэгдэх 
хандлагатай болсон байна. 

 Харин 2014 онд хувийн сектор нөөцийн илүүдэлтэй  гарсан ч засгийн газрын 
алдагдал өндөр байсан нь нийт эдийн засгийн алдагдлыг бий болгож байна.  
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 
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ЭДИйн ЗАСАГ ДАХь ХӨрӨнГИйн ХУвААрИлАлТ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

 � 2008-2009 онд засгийн газрын болон хувийн секторын аль алины 
хуримтлалаас давсан зарцуулалт (алдагдал) нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг 
нэмэгдүүлсэн байна. Энэ нь эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 
төсвийн хуримтлал огцом буурснаас голлон шалтгаалжээ. 

 � 2010-2013 онд хувийн секторын хуримтлал хөрөнгө оруулалтын зөрүү эрс 
нэмэгдэх хандлагатай болсон байна.

 � Харин 2014 онд хувийн сектор нөөцийн илүүдэлтэй гарсан ч засгийн 
газрын алдагдал өндөр байсан нь нийт эдийн засгийн алдагдлыг бий 
болгож байна. 

3.3. Санхүүжилт 

дотоод эдийн засаг, гадаад сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал: Дотоод 
эдийн засагт гадаад сектороос авч санхүүжсэн нийт хөрөнгийн урсгал 2010-2013 
онд тогмол өсч байсан бол 2014 онд буурсан байна.

 � 2010-2012 оны гадаад санхүүжилтийн дийлэнх хэсэг нь хөрөнгө оруулалт 
хэлбэрээр орж ирсэн боловч гадаад орнуудад байршуулсан бэлэн валют, 
харилцахын дүн нэмэгдэж байсан.

 � 2013-2014 оны хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалт огцом буурснаар дотоод 
эдийн засагт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хангахын тулд банкны 
секторын гадаад валютын нөөцөөс зарцуулсан.

 � 2012-2014 онд гадаад зээлийн хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай болсон байна

гадаад санхүүжилт дотоод эх үүсвэр, санхүүжилтын зөрүү

  
 

3.3 Санхүүжилт  

Дотоод эдийн засаг, гадаад сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал: Дотоод эдийн засагт 
гадаад сектороос авч санхүүжсэн нийт хөрөнгийн урсгал 2010-2013 онд тогмол өсч байсан 
бол 2014 онд буурсан байна. 

 2010-2012 оны гадаад санхүүжилтийн дийлэнх хэсэг нь хөрөнгө оруулалт 
хэлбэрээр орж ирсэн боловч гадаад орнуудад байршуулсан бэлэн валют, 
харилцахын дүн нэмэгдэж байсан. 

 2013-2014 оны хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалт огцом буурснаар дотоод эдийн 
засагт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хангахын тулд банкны секторын гадаад 
валютын нөөцөөс зарцуулсан. 

 2012-2014 онд гадаад зээлийн хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай болсон байна 
 

Гадаад санхүүжилт Дотоод эх үүсвэр, санхүүжилтын зөрүү 

  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

Тайлбар: (+) утга нь: Гадаадын ХО орж ирсэн, Гадаад зээл нэмэгдсэн, 
бэлэн валют (харилцах) орж ирсэн, гадаад цэвэр нөөцөөс зарцуулсан 
                 (-) утга нь: Гадаадын ХО, Гадаад зээл буурсан, бэлэн валют 
(харилцах) гадагшилсан, харин гадаад цэвэр нөөц нэмэгдсэнийг 
илэрхийлнэ 

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

 
Дотоод эдийн засгийн сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал:  

 2006-2007 онд хувийн сектор болон засгийн газар дотоод эх үүсвэрээр санхүүжиж 
байсан бол 2008 онд эх үүсвэрээс давсан санхүүжилт хийгджээ.   

 2009-2010 онд эдийн засаг зогсонги байдалд орж засгийн газар болон хувийн 
секторын санхүүжилт буурснаар, дотоод эх үүсвэр нэмэгдсэн байна.   

 Харин 2012 онд засгийн газар гадаад зах зээлд бонд гаргаснаар засгийн газрын эх 
үүсвэр өссөн. 2013-2014 онд засгийн газар, хувийн сектор аль аль нь дотоод эх 
үүсвэрээс давсан санхүүжилтийг хийсэн нь нэмэлт (гадаад, дотоодын) эх үүсвэрээр 
санхүүжсэнийг харуулж байна.  
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3.3 Санхүүжилт  

Дотоод эдийн засаг, гадаад сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал: Дотоод эдийн засагт 
гадаад сектороос авч санхүүжсэн нийт хөрөнгийн урсгал 2010-2013 онд тогмол өсч байсан 
бол 2014 онд буурсан байна. 

 2010-2012 оны гадаад санхүүжилтийн дийлэнх хэсэг нь хөрөнгө оруулалт 
хэлбэрээр орж ирсэн боловч гадаад орнуудад байршуулсан бэлэн валют, 
харилцахын дүн нэмэгдэж байсан. 

 2013-2014 оны хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалт огцом буурснаар дотоод эдийн 
засагт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хангахын тулд банкны секторын гадаад 
валютын нөөцөөс зарцуулсан. 

 2012-2014 онд гадаад зээлийн хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай болсон байна 
 

Гадаад санхүүжилт Дотоод эх үүсвэр, санхүүжилтын зөрүү 

  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

Тайлбар: (+) утга нь: Гадаадын ХО орж ирсэн, Гадаад зээл нэмэгдсэн, 
бэлэн валют (харилцах) орж ирсэн, гадаад цэвэр нөөцөөс зарцуулсан 
                 (-) утга нь: Гадаадын ХО, Гадаад зээл буурсан, бэлэн валют 
(харилцах) гадагшилсан, харин гадаад цэвэр нөөц нэмэгдсэнийг 
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

 
Дотоод эдийн засгийн сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал:  

 2006-2007 онд хувийн сектор болон засгийн газар дотоод эх үүсвэрээр санхүүжиж 
байсан бол 2008 онд эх үүсвэрээс давсан санхүүжилт хийгджээ.   

 2009-2010 онд эдийн засаг зогсонги байдалд орж засгийн газар болон хувийн 
секторын санхүүжилт буурснаар, дотоод эх үүсвэр нэмэгдсэн байна.   

 Харин 2012 онд засгийн газар гадаад зах зээлд бонд гаргаснаар засгийн газрын эх 
үүсвэр өссөн. 2013-2014 онд засгийн газар, хувийн сектор аль аль нь дотоод эх 
үүсвэрээс давсан санхүүжилтийг хийсэн нь нэмэлт (гадаад, дотоодын) эх үүсвэрээр 
санхүүжсэнийг харуулж байна.  

  

-6000

-3000

0

3000

6000

9000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тэрбум ₮ Гадаадын хөрөнгө оруулалт 

Гадаад зээл 

Гадаад валютын цэвэр  
нөөцийн зарцуулалт 
Бэлэн валют, харилцах 

Гадаад санхүүжилт 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тэрбум ₮ 
Хувийн секторын зээл (цэвэр) 

Засгийн газрын зээл (цэвэр) 

Дотоод санхүүжилт 

Зээл 
өссөн 

Хадгаламж 
өссөн 

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол
Тайлбар: (+) утга нь: Гадаадын ХО орж ирсэн, Гадаад 
зээл нэмэгдсэн, бэлэн валют (харилцах) орж ирсэн, 
гадаад цэвэр нөөцөөс зарцуулсан (-) утга нь: Гадаадын 
ХО, Гадаад зээл буурсан, бэлэн валют (харилцах) 
гадагшилсан, харин гадаад цэвэр нөөц нэмэгдсэнийг 
илэрхийлнэ.

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол
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дотоод эдийн засгийн сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал: 

 � 2006-2007 онд хувийн сектор болон засгийн газар дотоод эх үүсвэрээр 
санхүүжиж байсан бол 2008 онд эх үүсвэрээс давсан санхүүжилт 
хийгджээ. 

 � 2009-2010 онд эдийн засаг зогсонги байдалд орж засгийн газар болон 
хувийн секторын санхүүжилт буурсан байна. 

 � Харин 2012 онд засгийн газар гадаад зах зээлд бонд гаргаснаар засгийн 
газрын эх үүсвэр өссөн. 2013-2014 онд засгийн газар, хувийн сектор 
аль аль нь дотоод эх үүсвэрээс давсан санхүүжилтийг хийсэн нь нэмэлт 
(гадаад, дотоодын) эх үүсвэрээр санхүүжсэнийг харуулж байна. 

хөрөнгийн урсгалын хөдөлгөөн (2005-2014 он)
 � Дотоод эдийн засаг дахь нийт хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын зөрүү 

дүнгээс харахад 2005-2007 онуудад эдийн засаг нөөцийн илүүдэлтэй 
байсан бол 2008 оноос эхлэн алдагдалтай болж ирсэн. 

 � Энэхүү нөөцийн алдагдлыг гадаад сектороос нөхсөнөөр урсгал тэнцлийн 
алдагдал 2010-2013 оны хооронд огцом нэмэгдсэн байна.

 � Дотоод эдийн засгийн гадаад сектороос авч санхүүжсэн нийт хөрөнгийн 
урсгалын дийлэнхийг гадаадын хөрөнгө оруулалт эзэлж байгаа бөгөөд 
2005-2009 оныг хүртэл жилд дунджаар 500-600 орчим тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт орж иржээ.

 � Харин 2010-2013 оны хооронд уул уурхайн салбарын тэлэлттэй 
холбоотойгоор гадаадын хөрөнгө оруулалт 2005-2009 оны дундаж 
хөрөнгө оруулалтаас ойролцоогоор 10 дахин өссөн байна.

 � Түүнчлэн 2012-2014 оны хооронд засгийн газар болон хувийн секторын 
гадаад зах зээлд бонд гаргах, гадаадаас зээл авах зэрэг нь дотоод эдийн 
засагт орж ирж буй хөрөнгийн урсгалыг огцом нэмэгдүүлсэн. 

 � 2008, 2009 оны хямралын дараах жилүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдэж, гадаад валютын орох урсгал эрс сайжирснаар гадаад валютын 
нөөц өссөн.

 � Харин 2013-2014 онд валютын орох урсгал тасалдаж, валютын ханш 
огцом суларсан бөгөөд энэ үед валютын ханшийг тогтворжуулах чиглэлд 
арга хэмжээ авснаар гадаад валютын нөөц буурчээ.

 � Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад зээл нь 2010-2013 оны хооронд огцом 
нэмэгдэж байсан ч бэлэн болон харилцах дансанд дах валютын гадагшлах 
урсгал мөн өссөн байна.

 � Засгийн газар, хувийн сектор аль аль нь 2012 оныг хүртэл дотоод эх 
үүсвэрээр зарцуулалтаа санхүүжүүлж байсан бол 2013-2014 онд засгийн 
газрын гадаад болон дотоод нэмэлт эх үүсвэрээр (ҮТХ) хувийн сектор, 
засгийн газар санхүүжсэн байна. 

ЭДИйн ЗАСАГ ДАХь ХӨрӨнГИйн ХУвААрИлАлТ
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 � 2014 онд хувийн секторын хуримтлал хөрөнгө оруулалтын зөрүү 417.1 
тэрбум төгрөг (ДнБ-ий 2%) буюу эерэг дүнтэй гарсан бол засгийн газар 
хуримтлалаасаа давсан зарцуулалтыг хийснээр хуримтлал хөрөнгө 
оруулалтын зөрүү нь -2265.6 тэрбум төгрөгт (ДнБ-ий 10%) хүрчээ. 

4. Сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал (2014 он)

4.1. 2014 оны сектор хоорондын хөрөнгийн урсгалын матриц

гүйлгээ/Салбарууд
дотоод 
эдийн
засаг

дотоод эдийн засгийн салбарууд

гадаад 
сектор

ХӨ
нД

лӨ
н 

Ш
Ал

ГА
лТ

засгийн 
газар

үүнээс 
хувийн 
сектор

Санхүү-
гийн 

сектор

үүнээс
Хөгж-
лийн 
банк

Төв 
банк АБанк БСБ

үндэСний нийТ ОРлОгО 20,584.7 3,594.4 16,990.4  0.0
Эцсийн хэрэглээ 15,434.8 -2,538.3 -12,896.5  0.0
нийт хөрөнгө оруулалт 6,998.4 -1,864.1 -1,457.6 -3,676.7  0.0
Экспорт 12,032.6 -12,032.6 0.0
Импорт -12,694.6 12,694.6 0.0
Хүчин зүйлсийн орлого -1,505.0  1,505.0 0.0
Шилжүүлэг (цэвэр) 318.4 -318.4 0.0

a. Санхүүгийн БУС 
Тэнцэл

-808.0 -1457.6
-1,848.5 -2,265.6 417.1 1,848.5

1. гадаад СанхүүЖилТ
2,898.4 1,616.3 -1,513.4 2,795.5 1,821.1 974.3 0.0 -2,898.4 0.0

262.3 1354.1
хөрөнгө оруулалт 1,307.6 575.7 732.0 -1,307.6 0.0

ГШХО 762.6 762.6 -762.6 0.0
Санхүүгийн ХО 450.7 575.7 -125.0 -450.7 0.0
Хөрөнгийн данс 94.4 94.4 -94.4 0.0

гадаад цэвэр зээл 795.6 262.3 778.4 -245.1 -795.6 0.0
Бэлэн валют, харилцах -2,000.3 -2,000.3 2,000.3 0.0
гцактивын өөрчлөлт 2,795.5 2,795.5 1,821.1 974.3 0.0 -2,795.5 0.0

Гадаад актив -745.7 -745.7 -608.1 -137.6 0.0 745.7 0.0
Гадаад пассив 2,049.7 2,049.7 1,213.0 836.7 -2,049.7 0.0

2. дОТООд СанхүүЖилТ  649.3 1,665.0 -2,261.8 -1,287.5 -974.3 0.0  0.0
дотоод зээл  531.0 103.5 2,881.2 -3,515.1 -1,552.2 -1,100.7 -862.8  0.0

Засгийн газрын цэвэр зээл 531.0 103.5 -634.5 -1,025.5 395.4 -4.4 0.0
Хувийн секторын зээл 2,881.4 -2,881.4 -526.7 -1,496.1 -858.4 0.0

нийт мөнгө  -1,077.4 1,077.4 31.5 1,045.9 0.0  0.0
Санхүүгийн байгууллага 
хоорондын хөрөнгийн урсгал  301.2 -1,132.5 831.3  0.0

Бусад цэвэр зүйлс -14.8 -148.8 134.1 -110.4 213.0 31.4 0.0

Б. Санхүүгийн Тэнцэл
-808.0 1457.6 141.6 491.2 491.2 0.0 0.0 -2898.4

2265.6

В. алдаа Ба залРУУлга -558.7 0 0 -558.7 558.7** 0.0
валютын ханш -386.3 -293.4 -92.8 386.3 0.0
Бусад -172.4 172.4 0.0

БОСОО ШАлГАлТ -491.2 0.0 0.0 -491.2 -491.2 0.0 0.0 491.2 0.0

** - Хувийн секторын алдаа залруулгын дүн 558.7 тэрбум төгрөг байна. Үүний 386.3 тэрбум төгрөг нь 
валютын ханшийн алдагдал байгаа бол 172.4 тэрбум төгрөг нь тайлан хоорондын статистикийн зөрүү, алдаа 
залруулга болон бүртгэлгүйгээг гадагшилсан байх магадлалтай мөнгөн хөрөнгийн цэвэр дүнг харуулж байна.
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4.2. дотоод эдийн засгийн тэнцвэржилт

 � үндэсний нийт орлого: 

 � Монгол улсын үндэсний нийт цэвэр орлого 2014 онд 20.6 их наяд 
төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 82.5% нь хувийн секторын, 17.5% нь 
засгийн газрын орлого байна. 

 � дотоодын нийт зарцуулалт: 

 � Дотоодын нийт зарцуулалт 22.4 их наяд төгрөг байгаагаас 58.8% нь 
хэрэглээнд, 41.2% нь хөрөнгө оруулалтанд зарцуулагджээ. 

 � нийт хэрэглээний 83.6% нь хувийн секторынх, 16.4% нь засгийн 
газрынх бол нийт хөрөнгө оруулалтын 52.5%-ийг хувийн cекторын, 
47.5%-ийг засгийн газрын хөрөнгө оруулалт тус тус эзэлж байна. 

 � эдийн засгийн тэнцвэржилт

 � 2014 онд дотоод эдийн засагт орлогоос давсан зарцуулалт хийж, 
үүнийг гадаад эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн байна. Энэ нь төлбөрийн 
тэнцэл дэх урсгал дансны алдагдал болох -1.8 их наяд төргөрөөр 
илэрхийлэгдэж байна.

 � Дотоод эдийн засгийн алдагдлын гол шалтгаан нь засгийн газрын үйл 
ажиллагааны зардал, хөрөнгө оруулалттай холбоотой байна. 

 � хуримтлал-хөрөнгө оруулалтын зөрүү

 � 2014 онд хувийн сектор 417.1 тэрбум төгрөгийн нөөцийн илүүдэлтэй 
гарсан ч засгийн газрын орлогоос давсан зарцуулалт 2,265.6 тэрбум 
төгрөгт хүрсэн нь дотоод эдийн засаг гадаад сектороос их хэмжээний 
санхүүжилт авах гол шалтгаан болжээ.

 � Засгийн газрын зарцуулалт өндөр байгаа нь төсвийн алдагдлаас гадна 
Хөгжлийн банкаар (ХБ) дамжуулсан хөрөнгө оруулалтын зардлыг 
оруулж тооцсонтой холбоотой.

хувийн сектор засгийн газар Урсгал дансны тэнцэл
(1) (Sp- Ip) > 0 (Sg- Ig) < 0 CAB < 0

417.1 -2,265.6 -1848.5

 � Засгийн газрын алдагдлын абсолют утга нь хувийн секторын 
хуримтлалаас давснаар урсгал тэнцлийн алдагдалын гол шалтгаан 
болж хос алдагдлыг үүсгэж байна. 

 � Энэ тохиолдолд урсгал тэнцлийн алдагдлыг бууруулахын тулд 
төсвийн зарцуулалтыг бууруулж, хувийн секторын хуримтлалыг 
нэмэгдүүлэх нь үр дүнтэй юм.

ЭДИйн ЗАСАГ ДАХь ХӨрӨнГИйн ХУвААрИлАлТ
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4.3. Санхүүжилт1

дотоод эдийн засаг, гадаад сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал: 2014 онд 
гадаад сектороос цэвэр дүнгээр засгийн газар болон засгийн газрын баталгаатай 
1,616.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч, хувийн сектороос 1,513.4 тэрбум 
төгрөгтэй тэнцэх хөрөнгө гадагшилсан байна. 

дотоод эдийн засгийн сектор хоорондын хөрөнгийн урсгал2: Санхүүгийн 
сектороос 2014 онд нийт 2,304.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гарсны 649.3 
тэрбум төгрөг нь засгийн газарт, 1,655.0 тэрбум төгрөг нь хувийн секторт ногдож 
байна. 

4.4. Секторуудын санхүүжилт

хувийн сектор: 2014 онд гадаад сектороос 732.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө авч, 
2,245.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө гадагш шилжүүлснээр цэвэр дүнгээр 1,513.4 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө тус сектороос гадагшилсан байна.

Харин дотоодод санхүүгийн сектороос нийт 2881.2 тэрбум төгрийн зээл авч, 
1,077.4 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснээр цэвэр дүнгээр 1,655.0 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч ашигласан байна.

хувийн сектор засгийн газар
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Хувийн сектор Засгийн газар 

  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 

Засгийн газар: 2014 онд гадаад сектороос нийт 1,616.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт 
авсны 1,354.1 тэрбум төгрөг нь Хөгжлийн банкны санхүүжилт байна.  
Харин дотоод зах зээлд бонд гаргаж 542.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг санхүүгийн сектор 
болон хувийн сектороос татсан ба санхүүгийн сектор дах хадгаламжаасаа 91.9 тэрбум 
төгрөгийг эргүүлэн татаж цэвэр дүнгээр 649.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт дотоод эдийн 
засгаас авсан байна. 

                                                 
1 Санхүүжилтийн хэсэг нь дотоод эдийн засаг, гадаад сектор хоорондын болон дотоод секторууд 
хоорондын хөрөнгийн урсгал гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. 
 
2 Засгийн газар, хувийн сектор, санхүүгийн сектор хоорондын хөрөнгийг урсгалыг харуулна  
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

засгийн газар: 2014 онд гадаад сектороос нийт 1,616.3 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилт авсны 1,354.1 тэрбум төгрөг нь Хөгжлийн банкны санхүүжилт байна. 

Харин дотоод зах зээлд бонд гаргаж 542.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг 
санхүүгийн сектор болон хувийн сектороос татсан ба санхүүгийн сектор дах 
хадгаламжаасаа 91.9 тэрбум төгрөгийг эргүүлэн татаж цэвэр дүнгээр 649.3 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт дотоод эдийн засгаас авсан байна.

1 саíх¿¿жилòийí хýñýã íь äоòооä ýäийí заñаã, ãаäааä ñекòор хоороíäыí болоí äоòооä ñекòорууä хоороíäыí 
хөрөíãийí урñãал ãýñýí хоёр хýñãýýñ б¿рäýíý.

2 Заñãийí ãазар, хувийí ñекòор, ñаíх¿¿ãийí ñекòор хоороíäыí хөрөíãийã урñãалыã харуулíа 
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5. дүгнэлт

 � 2014 онд нийт эдийн засаг дахь хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын зөрүү нь 
засгийн газрын зарцуулалтаас шалтгаалан -1848.6 тэрбум төгрөгт (ДнБ-
ий 8%) хүрч гадаад эх үүсвэрээр санхүүжигдсэн байна.

 � нэгдсэн төсвийн алдагдал дээр Хөгжлийн банкаар дамжуулан олгосон 
хөрөнгө оруулалтын зардлыг оруулан тооцсон нь тухайн онд Засгийн 
газрын зарцуулалт өндөр гарахад нөлөөлсөн болно.

 � Сүүлийн 3 жил орчим хугацаанд засгийн газрын гадаад болон дотоод 
эх үүсвэрээр (ЗГ-ын бонд, ҮТХ) хувийн секторыг санхүүжүүлсэн нь тус 
секторт хуримтлал бий болох гол шалтгаан болжээ. 

 � Засгийн газрын орлогоосоо давсан зарцуулалт нь хувийн секторын цэвэр 
хуримтлалын дүнгээс давснаар 2014 онд урсгал тэнцлийн алдагдал үүсэх 
гол шалтгаан болж, улмаар хос алдагдал бий болох нөхцөлд хүргэсэн 
байна. 

 � Гадаад сектороос цэвэр дүнгээр засгийн газар болон засгийн газрын 
баталгаатай 1616.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч хувийн сектороос 
1513.4 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хөрөнгө гадагшилжээ.

 � 2014 оны дотоод хөрөнгийн урсгалыг харвал засгийн газар, хувийн 
секторын аль аль нь өөрсдийн дотоод эх үүсвэрээс давсан зарцуулалтыг 
хийсэн нь ЗГ-ын гадаадад гаргасан бонд болон үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн санхүүжилттэй холбоотой байна. 

 � Эдийн засгийн идэвхжил буурсан, хэрэглээ өсөх хандлага төдийлөн 
ажиглагдахгүй байгаа бөгөөд импортийн эрэлт багассан, дотоод зээл 
хумигдсан, эдийн засаг дахь тодорхой бус байдал үргэлжилсэн хэвээр 
байгаа, түүнчлэн засгийн газрын хөрөнгө оруулалт сүүлийн жилүүдэд 
огцом нэмэгдсэн нь хувийн секторын хөрөнгө оруулалт буурч, хуримтлал 
өсөхөд нөлөөлөх талтай байна. 

 � ГШХО, санхүүгийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх төлөв төдийлөн 
ажиглагдахгүй байгаа ч хувийн сектороос богино хугацаанд гадагшлах 
мөнгөний урсгал болон эдийн засгийг тэнцвэржүүлэх гадаад валютын 
нөөцийн зарцуулалт буурахаар байна. Хөрөнгийн гадагшлах урсгал буурч 
байгаа хэдий ч эдийн засагт орох хөрөнгө оруулалт дорвитой нэмэгдэхгүй 
байгаа тул эдийн засгийн идэвхжил буурч, зогсонги байдал үргэлжлэх 
төлөвтэй байна. 

ЭДИйн ЗАСАГ ДАХь ХӨрӨнГИйн ХУвААрИлАлТ



«ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙН ØИНÆ 
ТЭМДГҮҮД: ХАНØИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ 

ТААМАГЛАХ»

Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч А.Ананд, С.Билгүүн
Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар

2014 оны 12 сар

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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1. ОРшил

2008-2009 онд Дэлхийн эдийн засагт хямрал нүүрлэсний дараа эдийн засагчид 
хямралыг урьдчилан таамаглах ажлуудыг ихээр хийх болжээ. 

Монголын эдийн засаг 2008-2009 оны хямралаас хурдтайгаар сэргэж, 2011 онд 
Азийн хамгийн өндөр өсөлттэй улсаар нэрлэгдэж байсан. 

2012 оны 2-р хагасаас эхлэн гадаадын хөрөнгө оруулалт огцом буурснаар 
төлбөрийн тэнцлийн алдагдал өсч, төгрөгийн ханш сулрах дарамтыг ихэсгэж 
байна. Энэ нь цаашлаад дотоодын үнийг өсгөх, эдийн засгийн өсөлтийг сааруулах 
зэрэг сөрөг үр дагавруудыг үзүүлсээр байна. 

Эдгээрээс харвал манай улс ханшийн хүндрэлд орсон эсэх, үүнийг хэрхэн 
урьдчилан таамаглах талаар судлах зайлшгүй шаардлага тулгараад байна. 

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь Монголын эдийн засаг дахь ханшийн 
хүндрэлийг урьдчилан таамаглах индикаторыг тооцож олоход оршино. 

ЭДИйн ЗАСГИйн ХҮнДрЭлИйн ШИнЖ ТЭМДГҮҮД: ХАнШИйн ХҮнДрЭлИйГ ТААМАГлАХ
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2. СУдалгаанЫ аРгаЧлал

2.1. Ханшийн хүндрэлийн тодорхойлолт ба түүнийг хэмжих

Ханшийн хүндрэл гэдэг нь дотоод валютын ханш огцом сулрах, эсвэл гадаад 
валютын нөөц их хэмжээгээр багасах болон хосолсон хэлбэртэйгээр илрэхийг 
хэлнэ. 

Ихэнхи судалгааны ажлуудад ханшийн хүндрэлийг ханшийн дарамтын индекс 
(ХДИ)-ээр хэмждэг. 

ХДИ нь валютын ханшийн өөрчлөлт болон гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлт 
хоёрын зөрүүгээр илэрхийлэгдэнэ: 

ХДИ = % δet - α1 %δrt

Үүнд: et нь t хугацаан дахь гадаад валютын дотоодын валютаар илэрхийлэгдсэн 
ханш, rt нь гадаад валютын цэвэр албан нөөц, α1 нь et болон rt-ын стандарт 
хазайлтуудын харьцаа (σв/σr).

зураг 1. гадаад валютын нөөц болон төгрөгийн ханш

2. Судалгааны аргачлал 

2.1. Ханшийн хүндрэлийн тодорхойлолт ба түүнийг хэмжих 

Ханшийн хүндрэл гэдэг нь дотоод валютын ханш огцом сулрах, эсвэл гадаад 
валютын нөөц их хэмжээгээр багасах болон хосолсон хэлбэртэйгээр илрэхийг 
хэлнэ.  

Ихэнхи судалгааны ажлуудад ханшийн хүндрэлийг ханшийн дарамтын индек 
(ХДИ) –ээр хэмждэг.  

ХДИ нь валютын ханшийн өөрчлөлт болон гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлт 
хоерын зөрүүгээр илэрхийлэгдэнэ:  

                  

Үүнд:   нь t хугацаан дахь гадаад валютын дотоодын валютаар илэрхийлэгдсэн 
ханш,    нь гадаад валютын цэвэр албан нөөц,    нь    болон    -ын стандарт 
хазайлтуудын харьцаа (    ⁄ ). 

Зураг 1. Гадаад валютын нөөц болон төгрөгийн ханш 

 
Эх үүсвэр: Статистикийн сарын бюллетень, Монголбанк 

 
2008 оны 8-р сараас 2009 оны 3-р сарын хооронд, 2014 оны 1-7 сарыг хүртэл гадаад 
валютын нөөц ихээр буурчээ. 
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Төгрөг ам.доллартай харьцах ханш 

Эх үүсвэр: Статистикийн сарын бюллетень, Монголбанк

2008 оны 8-р сараас 2009 оны 3-р сарын хооронд, 2014 оны 1-7 сарыг хүртэл 
гадаад валютын нөөц ихээр буурчээ.

2008 оны 10-р сараас 2009 оны 3-р сарын хооронд, 2013 оны 7-р сараас 2014 оны 
9 сар хүртэлх хугацаанд төгрөгийн ханш огцом суларсан байна. 
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зураг 2. ханшийн дарамтын индекс

2008 оны 10-р сараас 2009 оны 3-р сарын хооронд, 2013 оны 7-р сараас 2014 оны 9 
сар хүртэлх хугацаанд төгрөгийн ханш огцом суларсан байна.  
 

Зураг 2. Ханшийн дарамтын индекс 

 
 
Хэрэв ханшийн дарамтын индекс нь (1.5σ+µ) буюу аюулын нэгдүгээр шугамыг 
давбал ханшийн хүндрэлд ойрхон байгааг, харин (2.5σ+µ) буюу аюулын 
хоѐрдугаар үеийн шугамыг давбал ханшийн хүндрэлтэй байгааг илтгэнэ.  

Ханшийн дарамтын индексээс харахад 2009 оны эхний 3 сар, 2013 оны 8 сар, 2014 
оны 7 болон 10-р саруудад ханшийн хүндрэлтэй үеүүд тохиолдсон байна.  

Ханшийн дарамтын индексийн тренд сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөх хандлагатай 
байгаа нь гадаад валютын зах зээл дээр ханшийн дарамт өндөр байгааг илтгэх 
үзүүлэлт юм. 

2.2. Урьдчилан дохиологч аргачлал  

Бид судалгаандаа Kaminsky, Lizondo ба Reinhart (1997) нарын анх хөгжүүлсэн 
“Урьдчилан дохиологч аргачлал”  буюу KLR аргачлалыг ашиглалаа. 

KLR аргачлал нь ханшийн хүндрэл болохоос өмнө эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
ихээр хэлбэлздэг (суурь хүчин зүйлсээс шалтгаалсан хөдөлгөөнөөсөө ихээр 
хазайдаг) гэж үздэг бөгөөд эдгээр хувьсагчид нь тодорхой нэг босгыг давбал 
ирээдүйд ханшийн хүндрэл болох дохиог өгнө.  
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Хэрэв ханшийн дарамтын индекс нь (1.5σ+µ) буюу аюулын нэгдүгээр шугамыг 
давбал ханшийн хүндрэлд ойрхон байгааг, харин (2.5σ+µ) буюу аюулын 
хоёрдугаар үеийн шугамыг давбал ханшийн хүндрэлтэй байгааг илтгэнэ. 

Ханшийн дарамтын индексээс харахад 2009 оны эхний 3 сар, 2013 оны 8 сар, 
2014 оны 7 болон 10-р саруудад ханшийн хүндрэлтэй үеүүд тохиолдсон байна. 

Ханшийн дарамтын индексийн тренд сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөх 
хандлагатай байгаа нь гадаад валютын зах зээл дээр ханшийн дарамт өндөр 
байгааг илтгэх үзүүлэлт юм.

2.2. Урьдчилан дохиологч аргачлал 

Бид судалгаандаа kaminsky, lizondo ба Reinhart (1997) нарын анх хөгжүүлсэн 
“Урьдчилан дохиологч аргачлал” буюу klR аргачлалыг ашиглалаа.

KLR аргачлал нь ханшийн хүндрэл болохоос өмнө эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
ихээр хэлбэлздэг (суурь хүчин зүйлсээс шалтгаалсан хөдөлгөөнөөсөө ихээр 
хазайдаг) гэж үздэг бөгөөд эдгээр хувьсагчид нь тодорхой нэг босгыг давбал 
ирээдүйд ханшийн хүндрэл болох дохиог өгнө. 

 2.2.1. Дохиологч үзүүлэлтүүд

Судалгаанд ашигласан дохиологч үзүүлэлтүүдийг сонгон авахдаа ханшийн 
хүндрэлд хүргэдэг онолын загваруудад суурилсан дараах хүчин зүйлсийг 
харгалзан авч үзэх шаардлагатай:

ЭДИйн ЗАСГИйн ХҮнДрЭлИйн ШИнЖ ТЭМДГҮҮД: ХАнШИйн ХҮнДрЭлИйГ ТААМАГлАХ
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• Макро эдийн засгийн тогтворгүй бодлого,
• Санхүүгийн салбарын сул байдал,
• Улс төрийн тогтворгүй байдал, 
• Валютын ханшийн тогтворгүй байдал, 
• Гадаад хүчин зүйлс. 

Бид судалгаандаа 2000 оны 1 сараас 2014 оны 10 сар хүртэлх тоон өгөгдлүүдээр, 
бусад судалгаануудад өргөн ашиглагддаг, таамаглах чадвар өндөртэй нийт 19 
хувьсагчдыг сонгон авлаа. 

хүснэгт 1. дохиологч үзүүлэлтүүд

 нэр Тайлбар
Босгыг 
давах 

(дохиолох)

1 М2 мөнгөний 
үржүүлэгч

Эдгээр үзүүлэлтүүд нь эдийн засаг дахь зээлийн хэмжээ 
болон халалтыг харуулна. Хүндрэлийн өмнө ихэнхи 
тохиолдолд зээл хэт их хэмжээгээр өсч, эдийн засагт 
халалт явагддаг. 

Дээшээ

2 Зээлийн өөрчлөлт

3 Зээл/ДнБ харьцаа

4 Зээл/Хадгаламж 
харьцаа

5 М2 мөнгөний 
өөрчлөлт

6 Инфляци Хэрэглээний үнийн индексийн өөрчлөлт. Хүндрэлийн 
өмнө эдийн засаг халсан тохиолдолд үнэ өсөх болно. Дээшээ

7 Гвн –ийн өөрчлөлт Гадаад валютын нөөц багасах нь ханшийн хүндрэлийн 
нэг шинж тэмдэг юм. Мөнгөний зөөлөн бодлого болон 
Гвн-ийн бууралт нь хүндрэлийн шалтгаан байж болно. 

Доошоо
8 М2/Гвн харьцаа Дээшээ
9 М1 мөнгө Дээшээ
10 Импортын өөрчлөлт

Гадаад секторын сул байдал нь ханшийн хүндрэлийн 
шалтгаан болдог. 

Дээшээ
11 Экспортын өөрчлөлт

Доошоо12 Худалдааны нөхцөл
13 Бодит ханш

14 Хувьцааны үнэ
Хөрөнгийн биржийн Топ-20 индексийн өөрчлөлт. 
хүндрэлийн нэг шинж тэмдэг нь хөрөнгийн зах зээл 
дээрх эрэлт болон үнийн бууралт байж болно. 

Доошоо

15 Зээлийн бодит хүү
Хэт өндөр зээлийн бодит хүү нь зээлдэгч нарт дарамт 
үүсгэж зээл төлөх чадварыг бууруулахаас гадна 
банкуудын ашигт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 

Дээшээ

16 Төсвийн зардал Хэт өндөр төсвийн зардал эдийн засгийг халааж, үнийг 
өсгөхөөс гадна, оновчгүй бодлогын илэрхийлж болно. 
Төсвийн алдагдал хэт өндөр байх нь Засгийн газрын 
өрийг нэмэгдүүлднэ.

Дээшээ
17 Төсвийн алдагдал

18 Хадгаламжийн 
өөрчлөлт

хүндрэлийн нэг шинж тэмдэг нь хадгаламжийн буурал 
байж болзошгүй.  Доошоо

19 ДнБ ДнБ-ий бууралт нь ихэвчлэн хүндрэл дагуулах буюу 
хүндрэл эхэлсний шинж тэмдэг байж болно. Доошоо
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 2.2.2. Дохиологч цонх

Дохиологч үзүүлэлтүүд нь ханшийн хүндрэлийг тодорхой хугацааны өмнө 
таамаглах чадвартай байх шаардлагатай. Энэ нь бодлого боловсруулагч нарт 
шаардлагатай арга хэмжээ авах боломжит хугацааг олгож өгнө. 

Дохио өгөх хугацаа буюу дохиологч цонх гэдэг нь дохиологч үзүүлэлтүүд нь 
хүндрэлийг ямар хугацааны өмнө дохиолохыг зааж өгдөг. Ихэнхи судалгааны 
ажлуудад энэ хугацааг 0-24 сараар авсан байдаг. 

Бид судалгаандаа дохиологч цонхыг 0-12 сар болон 0-24 сараар тооцоолсон үр 
дүнгүүдийг харьцуулан үзсэний үндсэн дээр 0-12 сарыг сонгон авлаа. 

Хэрэв дохиологч үзүүлэлт нь дохио өгснөөс хойш 12 сарын хугацаанд ханшийн 
хүндрэл тохиолдвол сайн дохио болох бөгөөд хэрэв хүндрэл тохиолдохгүй бол 
хуурамч дохио гэж үзнэ. 

 2.2.3. Босгыг сонгох

Дохиологч үзүүлэлт нь тодорхой босго үзүүлэлтийг хэтэрвэл ирэх 12 сард 
ханшийн хүндрэл болох магадлалтай гэж үзнэ.

Үзүүлэлт тус бүр нь хуурамч дохио өгөх эрсдэл болон хүндрэлийг таамаглаж 
чадахгүй байх эрсдэлтэй байна. Харин босго үзүүлэлтийг сонгохдоо эдгээр 
эрсдэлүүдийн хоорондох тэнцвэрийг хангасан байхаар сонгоно. 

үзүүлэлт хүндрэлтэй (12 сарын дотор) хүндрэлтүй (12 сарын дотор)
Дохио өгсөн A B
Дохио өгөөгүй C D

 A - Үзүүлэлт нь хүндрэлийг оновчтой таамагласан тоо;
 B - Үзүүлэлт нь хуурамч дохио өгсөн тоо;
 C - Үзүүлэлт нь хүндрэлийг таамаглаж чадаагүй тоо;
 D - Үзүүлэлт нь дохио үзүүлээгүй бөгөөд хүндрэл тохиолдоогүй. 

Босго үзүүлэлтүүдийн хуурамч дохиог сайн дохионд харьцуулсан харьцаагаар 
буюу хуурамч болон сайн дохионы харьцаа (ХСХ)-г хамгийн бага байхаар 
сонгоно: 

ХСХ = (B/(B+D))/(A/(A+D))

Хэрэв тухайн үзүүлэлтийн ХСХ нь 1-ээс бага гарвал уг үзүүлэлтийг ашиглаж 
болох бөгөөд утга нь бага гарах тусам таамаглах чадвар нэмэгдэхийг илтгэнэ. 

ЭДИйн ЗАСГИйн ХҮнДрЭлИйн ШИнЖ ТЭМДГҮҮД: ХАнШИйн ХҮнДрЭлИйГ ТААМАГлАХ
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 2.2.4. Индикаторуудын таамаглах чадвар 

зураг 4. индикаторуудын таамаглах чадвар

Үзүүлэлт Хүндрэлтэй (12 сарын дотор) Хүндрэлтүй (12 сарын дотор) 

Дохио өгсөн A B 

Дохио өгөөгүй C D 

 
A- Үзүүлэлт нь хүндрэлийг оновчтой таамагласан тоо; 
B- Үзүүлэлт нь хуурамч дохио өгсөн тоо; 
C- Үзүүлэлт нь хүндрэлийг таамаглаж чадаагүй тоо; 
D- Үзүүлэлт нь дохио үзүүлээгүй бөгөөд хүндрэл тохиолдоогүй.  

Босго үзүүлэлтүүдийн хуурамч дохиог сайн дохионд харьцуулсан харьцаагаар 
буюу хуурамч болон сайн дохионы харьцаа (ХСХ) –г хамгийн бага байхаар 
сонгоно:  

ХСХ = (B/(B+D))/(A/(A+D)) 

Хэрэв тухайн үзүүлэлтийн ХСХ нь 1 –ээс бага гарвал уг үзүүлэлтийг ашиглаж 
болох бөгөөд утга нь бага гарах тусам таамаглах чадвар нэмэгдэхийг илтгэнэ.  

2.2.4. Индикаторуудын таамаглах чадвар  

Зураг 4. Индикаторуудын таамаглах чадвар 
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 2.2.5. Тайлбарлах чадвар өндөр индикатор

зураг 5. м2 мөнгө/гадаад валютын нөөцийн харьцааны өсөлт

2.2.4. Тайлбарлах чадвар өндөр индикатор 
 

Зураг 5. М2 мөнгө/Гадаад валютын нөөцийн харьцааны өсөлт 

 
 

Зураг 6. Зээл/Хадгаламж харьцааны өсөлт 
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зураг 6. зээл/хадгаламж харьцааны өсөлт

2.2.4. Тайлбарлах чадвар өндөр индикатор 
 

Зураг 5. М2 мөнгө/Гадаад валютын нөөцийн харьцааны өсөлт 

 
 

Зураг 6. Зээл/Хадгаламж харьцааны өсөлт 
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зураг 7. гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (улирлаар)Зураг 7. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (улирлаар) 

 

3. Судалгааны үр дүн 

Нэгдсэн дохиологч индикатор (НДИ) 

Дохиологч үзүүлэлтүүдийг тооцоолсны дараа тэдгээрийг нэгтгэж нэгдсэн 
индикаторыг тооцоолно. 

Нэгдсэн индикатор нь үзүүлэлтүүдийн бүх мэдээллүүдийг нэгтгэж, ирээдүйд 
ханшийн хүндрэл болох эсэх талаар үнэлгээг өгөх боломжийг олгодог.  

      ∑
  

     

 

   
 

n индикатор, Д =1 индикатор дохио өгсөн үед, бусад үед 0.  
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ЭДИйн ЗАСГИйн ХҮнДрЭлИйн ШИнЖ ТЭМДГҮҮД: ХАнШИйн ХҮнДрЭлИйГ ТААМАГлАХ
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3. Судалгааны үр дүн

Нэгдсэн дохиологч индикатор (НДИ)

Дохиологч үзүүлэлтүүдийг тооцоолсны дараа тэдгээрийг нэгтгэж нэгдсэн 
индикаторыг тооцоолно.

нэгдсэн индикатор нь үзүүлэлтүүдийн бүх мэдээллүүдийг нэгтгэж, ирээдүйд 
ханшийн хүндрэл болох эсэх талаар үнэлгээг өгөх боломжийг олгодог. 

Зураг 7. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (улирлаар) 

 

3. Судалгааны үр дүн 

Нэгдсэн дохиологч индикатор (НДИ) 

Дохиологч үзүүлэлтүүдийг тооцоолсны дараа тэдгээрийг нэгтгэж нэгдсэн 
индикаторыг тооцоолно. 

Нэгдсэн индикатор нь үзүүлэлтүүдийн бүх мэдээллүүдийг нэгтгэж, ирээдүйд 
ханшийн хүндрэл болох эсэх талаар үнэлгээг өгөх боломжийг олгодог.  

      ∑
  

     

 

   
 

n индикатор, Д =1 индикатор дохио өгсөн үед, бусад үед 0.  
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зураг 8. Төгрөгийн ханш, ханшийн дарамтын индекс, нэгдсэн дохиологч индикатор 
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индикатор 
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Зураг 8. Төгрөгийн ханш, ханшийн дарамтын индекс, нэгдсэн дохиологч  
индикатор 
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Ханшийн дарамтын индекс өсөх нь дотоодын валютын зах зээл дээр төгрөгийн 
бусад валюттай харьцах ханшийн дарамт нэмэгдэхийг илэрхийлнэ. Харин 
дарамтын индекс 1-р үеийн босгоо давах нь ханшийн хүндрэлд орж байгааг, 2-р 
үеийн босгоо давбал ханшийн хямралын шинж ажиглагдаж байгааг илтгэнэ. 

Зураг 8-ын ханшийн дарамтын индексээс харахад эдийн засагт 2004 оны 11-р 
сард ханшийн дарамтын шинж тэмдэг илэрч байсан бол 2009 оны эхний 3 сар, 
2013 оны 8 сар, 2014 оны 7 болон 10-р саруудад тус тус ханшийн хямралын 
шинж тэмдгүүд ажиглагдсан байна. 

Судалгаанд ханшийн хямралын шинж тэмдэг ажиглагдсан дээрх 3 үеийг илэрсэн 
хугацаанаас нь хамааруулан 2004-2005 оны ханшийн хүндрэл, 2009 оны хямрал, 
2014 оны ханшийн хямралын шинж тэмдэг гэж ангилан шинжиллээ. 

2004-2005 оны ханшийн хүндрэл

Ханшийн дарамтын индекс 2004 оны 11-р сард 1-р үеийн түвшингөө давж байсан 
нь тухайн хугацаанд эдийн засагт богино хугацааны ханшийн хүндрэл үүсч 
байсныг илтгэнэ. 

Зураг 8-ын нэгдсэн дохиологч индикатор 2004 оноос 2005 оны хооронд нэмэгдэн 
1-р босго түвшингөө давсан нь эдийн засагт ханшийн болзошгүй хүндрэл 
илэрхийг дохиолсон боловч дарамтын индекстэй хамт илэрсэн. Энэ нь дохиологч 
индикатор урьдчилан дохиог мэдээлж чадаагүйг зааж байна. 

Тухайн хугацаанд экспортын өсөлтийн сааралт, эдийн засгийн хурдтай өсөлтөөс 
шалтгаалан ханшийн дарамт өндөр байсан боловч бодлогын оновчтой хариу 

ЭДИйн ЗАСГИйн ХҮнДрЭлИйн ШИнЖ ТЭМДГҮҮД: ХАнШИйн ХҮнДрЭлИйГ ТААМАГлАХ
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үйлдэл, гадаад зах зээлийн таатай байдал зэрэг нь ханшинд учрах дарамтыг 
бууруулсан байх талтай юм. 

2009 оны хямрал

Ханшийн дарамтын индекс 2008 оны 11-р сард 1-р босго, 2009 оны 1-р сард 2-р 
босго түвшингөө давж, дээд цэгтээ хүрсэн нь эдийн засаг ханшийн хямралын 
байдалд орсныг харуулна. 

нэгдсэн дохиологч индикатор энэхүү 2009 оны ханшийн хямралыг 2008 оны 2-р 
сард буюу 11 сарын өмнөөс 1-р босгоо давснаар урьдчилан дохиолж эхэлсэн. 
Улмаар дохиологч индикатор мөн оны 5-р сараас буюу 6  сарын өмнөөс 2-р 
босго түвшингөө давж хүчтэй дохио өгсөн нь хямралд өртөх магадлал улам 
бүр нэмэгдэж байгааг сануулж байжээ. Эндээс дүгнэхэд 2009 оны хямралыг 
дохиологч индикатор 11 сарын өмнөөс урьдчилан сануулсан байна.  

Ханшийн хямрал нүүрлэсэн 2009 оны эхнээс Монгол улсын ЗГ, ОУвС-тай 
хамтран эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 2010 оны 
4-р сараас дохиологч индикатор хэвийн түвшинрүүгээ 19 сарын дараа буюу 
нилээд урт хугацааны дараа орсон байна.  

2014 оны ханшийн хямралын шинж тэмдэг 

Ханшийн дарамтын индексийн тренд 2012 оны сүүл үеэс тогтмол өсөх 
хандлагатай байгаа нь эдийн засагт ханшийн дарамт ихсэж байгааг харуулж 
байна. Түүнчлэн дарамтын индексээс харахад 2013 оны 8 сар, 2014 оны 7 болон 
10-р саруудад эдийн засагт ханшийн хямралын шинж тэмдгүүд ажиглагдсан 
байна. 

Дохиологч индикатор 2012 оны 5-р сараас буюу 2 жилийн өмнөөс ханшийн 
хүндрэлүүдийг анхааруулах дохиог өгч эхэлжээ. Улмаар дохиологч индикатор 
2014 оны 5 сараас буюу 6 сарын өмнөөс 2-р босго түвшингөө давсан нь 2009 
оны хямралын өмнөх үетэй дүйцэхүйц өндөр хэмжээнд очжээ. 

Хэдийгээр Монголбанкны зүгээс ханшийн дарамтыг бууруулахын тулд зах зээлд 
интервенц хийн оролцож байгаа боловч ханшийн дарамтын индекс өссөн хэвээр 
байна. 
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4. дүгнэлт

Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол улсын хувьд ханшийн хямралыг урьдчилан 
таамаглах “нэгдсэн дохиологч индикатор”-ыг тооцоолон, өнгөрсөн хугацаанд 
дохио өгч байсан эсэхийг ханшийн дарамтын индекстэй харьцуулан шалгалаа. 

Судалгаагаар эдийн засаг 2004 оны 11-р сард ханшийн дарамттай, 2009 оны эхэнд 
ханшийн хямралтай байсан нь тогтоогдсон бол 2014 онд ханшийн хямралын 
шинж тэмдэгүүд ажиглагдаж эхэлсэн нь харагдлаа. 

2004 оны 11-р сард ханшийн дарамтын индекс огцом өсч эдийн засагт ханшийн 
хүндрэлийн шинж илэрч байсан. Тухайн хугацаанд дохиологч индикатор 
хүндрэлийн дохиог мэдээлсэн боловч гадаад эдийн засгийн таатай нөхцлөөс 
шалтгаалан эдийн засаг богино хугацаанд хүндрэлээс амжилттай гарсан байна. 

Ханшийн дарамтын индексээс харахад эдийн засаг 2008 оны төгсгөлд ханшийн 
дарамтанд, харин 2009 оны эхэн үед ханшийн хямралд орсон байна. Энэхүү 
хямралыг дохиологч индикатор 2008 оны 2-р сард буюу 11 сарын өмнөөс 
дохиолж эхэлсэн. Улмаар тухайн оны 5-р сараас буюу 6 сарын өмнөөс хямралд 
өртөх өндөр магадлалтай байгааг урьдчилан сануулж байжээ.

Судалгаанаас харахад өнгөрсөн хугацаанд эдийн засаг 2009 оны хямралаас гарч 
хэвийн түвшиндөө хүрэхэд нилээд их хугацааг буюу 2 жилийг зарцуулсан байна.   

Ханшийн дарамт 2012 оны сүүл үеэс тогтмол ихэсч өнөөдрийн байдлаар 
дарамтын индекс 1 болон 2-р босго түвшингөө 3 удаагийн давтамжтайгаар 

ЭДИйн ЗАСГИйн ХҮнДрЭлИйн ШИнЖ ТЭМДГҮҮД: ХАнШИйн ХҮнДрЭлИйГ ТААМАГлАХ
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ойрхон давснаас (2013 оны 8 сар, 2014 оны 7 ба 10 сар) дүгнэхэд эдийн засагт 
ханшийн хямралын шинж тэмдэг илэрснийг харуулж байна. 

Дохиологч индикатор өнөөдөр эдийн засагт ханшийн хүндрэл илэрснийг 2012 
оны 5-р сараас буюу 2 жилийн өмнөөс дохиолж эхэлсэн бол 2014 оны 5-р сараас 
буюу 6 сарын өмнөөс хямрал руу орж болзошгүйг сануулж эхэлсэн. Ханшийн 
хямралд өртөх магадлалыг тооцоход 53 хувьтай байгаа нь харьцангуй өндөр дүн 
юм. Эндээс дүгнэхэд өнөөдрийн байдлаар эдийн засаг ханшийн хямралын 
ирмэг дээр ирээд байна. 

Цаашид энэхүү нэгдсэн дохиологч индикаторыг тооцох аргачлалыг сайжруулж, 
тогтмол тооцож эдийн засгийн хүндрэл, хямралыг урьдчилан харах боломжтой нь 
судалгаагаар харагдлаа. 

Дохиологч индикаторын тусламжтайгаар эдийн засагт хүндрэл, хямралын шинж 
тэмдэг илэрч байгааг урьдчилан мэдсэнээр шаардлагатай бодлогын зөв хариу 
үйлдлийг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ. 



ЖиЖиг, дУнд үйлдВэРлэлийн 
хӨгЖил, СанхүүЖилТийн Байдал

Боловсруулсан: МБСГ, Судалгааны хэлтэс
2015 оны 6 сар

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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ОРшил

Монголбанкны Мөнгөний бодлого, судалгааны газар “МЭК” ХХК-тай хамтран Монгол 
улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Жижиг, дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийн өнөөгийн байдал, 
түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс, тулгарч буй саад бэрхшээл болон санхүүжилтийн 
нөхцөл байдлын талаарх түүвэр судалгааг 4 дэх удаагаа орон даяар явууллаа. Өмнөх 
судалгаануудыг 2011, 2012, 2014 онуудад явуулж байсан болно. 

Судалгааг явуулахдаа “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль”-ийн 5 дугаар зүйлд заасны 
дагуу ЖДҮ эрхлэгчдийг ангилж, түүвэрчлэн хамруулсан бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа эдийн засгийн салбар, газар зүйн байршил, ажилчдын тоо зэргийг харгалзан үзэж 
санамсаргүй түүврийн аргаар судалгааны нэгжийг сонгон авлаа. 

Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
ЖДҮ эрхлэгчдийн өнөөгийн байдал, хөгжил, үйл ажиллагаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлс, 
санхүүжилт болон зардлын байдлыг тодорхойлохыг зорилоо.

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан энэхүү судалгаанд хүн амын тал хувь нь оршин суудаг, 
ААн-ийн дийлэнх хувь нь үйл ажиллагаа явуулдаг Улаанбаатар хотоос 1016, аймгуудын 
хувьд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдийн тоог харгалзан тус бүр 30-50 
орчим түүврийг сонгож, эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 1991 ЖДҮ 
эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамрууллаа.

Судалгааны мэдээллийг түүвэрлэлтэнд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс санал асуулга 
бөглүүлэх, ярилцлага авах хэлбэрээр бүрдүүлсэн. Өмнөх судалгаануудын адил ЖДҮ 
эрхэлдэг хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон аж ахуйн нэгжийн удирдлагын түвшнээс (эзэн, 
гүйцэтгэх захирал, ерөнхий менежер, нягтлан бодогч зэрэг гүйцэтгэх удирдлага) судалгааг 
авсан болно. 

Судалгааны ажил нь үндсэн таван бүлгээс бүрдэх бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт судалгааны 
ажлын зорилго, аргачлал болон түүвэрлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тусгаж, хоёрдугаар 
бүлэг буюу ерөнхий мэдээлэл бүлэгт түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгч 
иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн хэлбэр, үйл ажиллагааны төрөл, үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
хугацаа (насжилт), ажиллагсдын тоо, жилийн борлуулалтын орлогын байдлаар нь ангилж 
судаллаа. 

Гуравдугаар бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагуудын талаар дурдсан 
бол дөрөвдүгээр бүлэгт бизнесийн ерөнхий орчны талаар буюу макро эдийн засаг, нийгэм 
улс төрийн байдал, хууль эрх зүй төрийн зохицуулалт, зах зээлийн орчин, дэд бүтцийн 
хөгжил, ААн-ийн дотоод үйл ажиллагаа болон санхүүжилтийн орчнуудын талаар 
дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн их саад бэрхшээл болж буй 
хүндрэлүүдийг тодорхойллоо.

Харин тавдугаар бүлэг буюу зардлын байдалд ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, ямар зардал ЖДҮ эрхлэгчдэд 
хүндрэл учруулж байгаа талаар авч үзсэн болно. 

Эцсийн бүлэгт уг түүвэр судалгаанаас гарсан үр дүнгийн талаарх нэгдсэн дүгнэлт болон 
цаашид авах арга, хэмжээний талаар танилцууллаа.

Судалгааны дүнг нийслэл хот, аймаг тус бүрээр нь гаргаж хавсралтанд тусгав.
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1. СУдалгаанЫ зОРилгО, аРгаЧлал, ТүүВэРлэлТ

зорилго

Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 
жижиг дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийн хөгжил, 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.

аргачлал

Судалгааны мэдээллийн санг санал асуулга явуулах замаар цуглуулсан бөгөөд 
судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ-ийн эзэн, гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох албан 
тушаалтнаас1 ярилцлагын аргаар мэдээлэл авсан болно. 

Судалгааны санал асуулгыг бусад орнуудад хийгдсэн ижил төстэй судалгааны 
санал асуулгууд дээр үндэслэн боловсруулав. 

Түүвэрлэлт

Судалгааны түүвэрлэлтийн нэгжийг сонгохдоо ААн-үүдийн байршил, 
ажиллагсдын тоо болон үйл ажиллагааны чиглэлийг харгалзан үзэж, эх 
олонлогийг төлөөлөхүйц түүврийг санамсаргүйгээр сонголоо. 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 хэмжээний түүврийг 
үүсгэхээр сонголоо2. 

Түүврийн эх олонлогт 2014 оны эцсийн байдлаар Үндэсний Статистикийн Хороо 
(ҮСХ)-ны Бизнес регистрийн санд3 бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 59,843 
аж ахуйн нэгжүүдийг хамрууллаа. Статистик тооцооллоос оновчтой түүврийн 
хэмжээг Улаанбаатар хотоос 1000, аймгуудаас 30-50 буюу нийт 1850 байхаар 
төлөвлөв. Санал асуулгын хариултын чанараас хамааран зарим газраас илүү 
эсвэл дутуу тооны санал асуулга авах магадлалтай байсан бөгөөд нийт дүнгээр 
төлөвлөсөн хэмжээнээс 8%-иар илүү буюу 1,991 түүвэр санамсаргүйгээр сонгов. 
Санал асуулгад оролцогчдыг аймаг, нийслэлээр авч үзвэл нийт оролцогчдын 
51%-ийг Улаанбаатар хотын, 49%-ийг орон нутгийн ЖДҮ эрхлэгчид эзэлж 
байгаа бөгөөд хувийн жинг харвал ихэнх аймгуудад 2-3 хувийн хооронд жигд 

1 аан-ийí ¿йл ажиллаãаа, ñаíх¿¿жилòийí òалаар мýäýýлýл өãөх б¿рýí боломжòой уäирäах албаí 
òушаалòíууä.

2 
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ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгааны  
             зорилго, аргачлал, түүвэрлэлт         

   
 

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, 
АРГАЧЛАЛ, ТҮҮВЭРЛЭЛТ 
 
Зорилго 

Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь Монгол улсад 
үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг дунд үйлдвэрлэл 
(ЖДҮ)-ийн хөгжил, 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. 

Аргачлал 

Судалгааны мэдээллийн санг санал асуулга явуулах 
замаар цуглуулсан бөгөөд судалгаанд хамрагдсан 
ЖДҮ-ийн эзэн, гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох 
албан тушаалтнаас 1  ярилцлагын аргаар мэдээлэл 
авсан болно.  
 
Судалгааны санал асуулгыг бусад орнуудын хийсэн 
ижил төстэй судалгааны санал асуулгууд дээр 
үндэслэн боловсруулав.  

Түүвэрлэлт 
 
Судалгааны түүвэрлэлтийн нэгжийг сонгохдоо  
ААН-үүдийн байршил, ажиллагсдын тоо болон үйл 
ажиллагааны чиглэлийг харгалзан үзэж, эх 
олонлогийг төлөөлөхүйц  түүврийг санамсаргүйгээр 
сонголоо. 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 сонголоо2.  
 
Түүврийн эх олонлогт 2014 оны эцсийн байдлаар 
Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ)-ны Бизнес 
регистрийн санд3 бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж 
буй 59,843 аж ахуйн нэгжүүдийг хамрууллаа. 
Статистик тооцооллоос оновчтой түүврийн хэмжээг 
Улаанбаатар хотоос 1000, аймгуудаас 30-50 буюу 
нийт 1850 байхаар төлөвлөв. Санал асуулгын 
                                                      
 

1 ААН-ийн үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн талаар мэдээлэл өгөх 
бүрэн боломжтой удирдах албан тушаалтнууд. 
2          

        ; 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. 
3 ҮСХ, Статистикийн мэдээ, 2014 он 12 сар. 

хариултын чанараас хамааран зарим газраас илүү 
эсвэл дутуу тооны санал асуулга авах магадлалтай 
байсан бөгөөд нийт дүнгээр төлөвлөсөн хэмжээнээс 
8%-иар илүү буюу 1,991 түүвэр санамсаргүйгээр 
сонгов. Санал асуулгад оролцогчдыг аймаг, 
нийслэлээр авч үзвэл нийт оролцогчдын 51%-ийг 
Улаанбаатар хотын, 49%-ийг орон нутгийн ЖДҮ 
эрхлэгчид  эзэлж байгаа бөгөөд хувийн жинг харвал 
ихэнх аймгуудад 2-3 хувийн хооронд жигд 
тархалттайгаар хамрагдав /Хүснэгт 1.1/.  
 
Харин идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 
59,843 ААН-үүдийн 3.3% нь судалгаанд хамрагдсан 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 2.7%, Сэлэнгэ, Орхон, 
Дархан-Уул аймгуудад 2.5-3.2%, Говьсүмбэр 
аймгийн 9.9%, бусад аймгуудад 3.1-6.7% нь 
хамрагдсан байна. 
 

Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй ААН-үүдийн 
85% нь 1-9 ажиллагсадтай, 11.8% нь 10-49 
ажиллагсадтай, 3.0% нь 50-иас дээш тооны 
ажиллагсадтай байна /Хүснэгт 1.2/. Өмнөх жилтэй 
харьцуулахад ААН-үүдийн ажилчдын тооны хувьд 
бараг өөрчлөлт орооогүй байна. 
 
Хүснэгт 1.2 Бүртгэлтэй ААН-ийн тоо, ажиллагсдын 
тооны бүлгээр 

 

Ажиллагсдын 
тооны бүлэг ААН-ийн тоо Хувийн жин 

1-9 50,932 85.0% 
10-49 7,087 11.8% 
50-аас дээш 1,824 3.0% 
Нийт 59,843 100.0% 

Эх үүсвэр: ҮСХ, 2014 он 

Хүснэгт 1.1 Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
тоо 
Аймаг, нийслэлээр 

  

Үйл ажиллагаа явуулж 
буй ААН  Судалгаанд хамрагдсан ААН 
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  Улаанбаатар 37,124 62.04% 1,000 1,016 51.03% 2.74% 

  Сэлэнгэ 1985 3.32% 30 49 2.46% 2.47% 
  Орхон 1810 3.02% 40 50 2.51% 2.76% 
  Дархан-Уул 1,757 2.94% 50 56 2.81% 3.19% 
  Ховд 1,553 2.60% 50 50 2.51% 3.22% 
  Увс 1324 2.21% 50 45 2.26% 3.40% 
  Баян-Өлгий 1,236 2.07% 50 49 2.46% 3.96% 
  Хөвсгөл 1202 2.01% 40 47 2.36% 3.91% 
  Дорнод 1111 1.86% 40 53 2.66% 4.77% 
  Төв 1085 1.81% 50 52 2.61% 4.79% 
  Өвөрхангай 1,065 1.78% 50 48 2.41% 4.51% 
  Өмнөговь 1048 1.75% 30 48 2.41% 4.58% 
  Завхан 970 1.62% 50 46 2.31% 4.74% 
  Булган 961 1.61% 40 48 2.41% 4.99% 
  Хэнтий 948 1.58% 30 46 2.31% 4.85% 
  Архангай 922 1.54% 40 51 2.56% 5.53% 
  Дорноговь 846 1.41% 20 41 2.06% 4.85% 
  Баянхонгор 827 1.38% 30 49 2.46% 5.93% 
  Говь-Алтай 687 1.15% 30 47 2.36% 6.84% 
  Сүхбаатар 607 1.01% 30 40 2.01% 6.59% 
  Дундговь 533 0.89% 50 36 1.81% 6.75% 
  Говьсүмбэр 242 0.40% 50 24 1.21% 9.92% 
Нийт 59,843 100% 1,850 1,991 100% 3.33% 

 

Эх үүсвэр: ҮСХ, 2014, Монголбанк  ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгааны үр 
дүн  

БҮЛЭГ1 

БҮЛЭГ 1 

; n-хамãийí баãа ò¿¿врийí хýмжýý, z-иòãýх иíòервалä харãалзах криòек уòãа (95%-ийí иòãýх 

ò¿âøèíä	1.96-òàé	òýíö¿¿	áàéíà),	s-ñòàíäàðò	õàçàéëò,	N-ýõ	îëîíëîãèéí	õýìæýýÜ	Δ-	¿íýëãýýíèé	íàðèéâ÷ëàë.
3 үсÕ, сòаòиñòикийí мýäýý, 2014 оí 12 ñар.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

тархалттайгаар хамрагдав (Хүснэгт 1.1). 

Харин идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 59,843 ААн-үүдийн 3.3% нь 
судалгаанд хамрагдсан бөгөөд Улаанбаатар хотын 2.7%, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-
Уул аймгуудад 2.5-3.2%, Говьсүмбэр аймгийн 9.9%, бусад аймгуудад 3.1-6.7% 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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Улаанбаатар 37,124 62.04% 1,000 1,016 51.03% 2.74%
Сэлэнгэ 1985 3.32% 30 49 2.46% 2.47%
Орхон 1810 3.02% 40 50 2.51% 2.76%
Дархан-Уул 1,757 2.94% 50 56 2.81% 3.19%
Ховд 1,553 2.60% 50 50 2.51% 3.22%
Увс 1324 2.21% 50 45 2.26% 3.40%
Баян-Өлгий 1,236 2.07% 50 49 2.46% 3.96%
Хөвсгөл 1202 2.01% 40 47 2.36% 3.91%
Дорнод 1111 1.86% 40 53 2.66% 4.77%
Төв 1085 1.81% 50 52 2.61% 4.79%
Өвөрхангай 1,065 1.78% 50 48 2.41% 4.51%
Өмнөговь 1048 1.75% 30 48 2.41% 4.58%
Завхан 970 1.62% 50 46 2.31% 4.74%
Булган 961 1.61% 40 48 2.41% 4.99%
Хэнтий 948 1.58% 30 46 2.31% 4.85%
Архангай 922 1.54% 40 51 2.56% 5.53%
Дорноговь 846 1.41% 20 41 2.06% 4.85%
Баянхонгор 827 1.38% 30 49 2.46% 5.93%
Говь-Алтай 687 1.15% 30 47 2.36% 6.84%
Сүхбаатар 607 1.01% 30 40 2.01% 6.59%
Дундговь 533 0.89% 50 36 1.81% 6.75%
Говьсүмбэр 242 0.40% 50 24 1.21% 9.92%
нийт 59,843 100% 1,850 1,991 100% 3.33%

Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй ААн-үүдийн 85% нь 1-9 ажиллагсадтай, 
11.8% нь 10-49 ажиллагсадтай, 3.0% нь 50-иас дээш тооны ажиллагсадтай байна 
(Хүснэгт 1.2). Өмнөх жилтэй харьцуулахад ААн-үүдийн ажилчдын тооны хувьд 
төдийлөн өөрчлөлт ороогүй байна.

хүснэгт 1.2 Бүртгэлтэй аан-ийн тоо, ажиллагсдын тооны бүлгээр

Ажиллагсдын тооны бүлэг ААн-ийн тоо Хувийн жин
1-9 50,932 85.0%
10-49 7,087 11.8%
50-аас дээш 1,824 3.0%
нийт 59,843 100.0%



301

2. ЕРӨнхий мэдээлэл 

аж ахуйн нэгжийн өмчлөлийн хэлбэр, үйл ажиллагааны төрөл: Судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх хувийг дотоодын хөрөнгө оруулалттай, 
худалдаа болон үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй ХХК-иуд эзэлж 
байна.

аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа, ажиллагсдын 
тоо: Судалгаанд оролцогчдын тал нь 1-5 жил, үлдсэн нь 5-аас дээш жил үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа бөгөөд 1-9 хүртэлх тооны ажиллагсадтай байна.

аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтын орлого: Судалгаанд оролцогчдын 
дийлэнх нь жилийн 50 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой бөгөөд 
үүний талаас илүү нь 10 хүртэлх сая төгрөгийн орлоготой байна. 

ЕРӨнхий мэдээлэл

Энэхүү бүлэгт санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн талаарх ерөнхий 
мэдээллийг харуулав. 

2.1. аж ахуйн нэгжийн өмчлөлийн хэлбэр

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийг өмчлөлийн хэлбэрээр нь авч үзвэл 
дийлэнх хэсэг нь буюу 96% нь дотоодын хөрөнгө оруулалттай ААн-үүд эзэлж 
өмнөх жилүүдийн дүнгээс төдийлөн өөрчлөгдөөгүй байна. Харин гадаадын 
хөрөнгө оруулалттай 2%, холимог өмчлөлтэй ЖДҮ эрхлэгчид 3%-ийг эзэлж 
байна. 

зураг 2.1 аан-ийн өмчлөлийн хэлбэр (ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар)

 

6 
 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Энэхүү бүлэгт санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчдийн талаарх ерөнхий мэдээллийг харуулав.  
 
2.1. Аж ахуйн нэгжийн өмчлөлийн хэлбэр 
 
Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийг 
өмчлөлийн хэлбэрээр нь авч үзвэл дийлэнх хэсэг нь 
буюу 96% нь дотоодын хөрөнгө оруулалттай ААН-
үүд эзэлж өмнөх жилүүдийн дүнгээс төдийлөн 
өөрчлөгдөөгүй байна. Харин гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай 2%, холимог өмчлөлтэй ЖДҮ эрхлэгчид 
3%-ийг эзэлж байна.  

Зураг 2.1 ААН-ийн өмчлөлийн хэлбэр 
(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Өмнөх судалгаануудтай харьцуулж үзвэл судалгаанд 
оролцсон ААН-үүдээс дотоодын хөрөнгө 
оруулалттай ЖДҮ эрхлэгч нар түлхүү оролцож өсөх 
хандлагатай байхад гадаадын болон холимог 
өмчлөлтэй ААН-үүдийн оролцоо буурах хандлагатай 
болжээ. Сүүлийн жилүүдэд ГШХО эрс буурч, 
зогсонги байдалд орсон нь гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай ААН-үүдийн тоо буурсан нь судалгааны 
дүнгээс харагдаж байна.  

2.2. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 
төрөл 
Санал асуулгад оролцогчдын ихэнх нь буюу 61% нь 
худалдаа болон үйлчилгээний салбарт үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. 
Зураг 2.2 ААН-ийн үйл ажиллагааны төрөл 
(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Харин үйлдвэрлэлийн салбарт 23%, барилгын 
салбарт 7%, ХАА-н салбарт 7% нь үйл ажиллагаагаа 
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2.4. Ажиллагсдын тоо 

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх нь 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Судалгаанд оролцсон ААн-үүдээс дотоодын хөрөнгө оруулалттай ЖДҮ эрхлэгч 
нар түлхүү оролцсон бөгөөд өмнөх судалгаануудтай харьцуулж үзвэл өсөх 
хандлагатай байхад гадаадын болон холимог өмчлөлтэй ААн-үүдийн оролцоо 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

буурах хандлагатай болжээ. Сүүлийн жилүүдэд ГШХО эрс буурч, зогсонги 
байдалд орсноор гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААн-үүдийн тоо буурсан нь 
судалгааны дүнгээс харагдаж байна. 

2.2. аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны төрөл

Санал асуулгад оролцогчдын ихэнх нь буюу 61% нь худалдаа болон 
үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

зураг 2.2 аан-ийн үйл ажиллагааны төрөл (ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар)
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Харин үйлдвэрлэлийн салбарт 23%, барилгын салбарт 7%, ХАА-н салбарт 7% нь 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

2.3.үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа

ЖДҮ эрхлэгчдийг үйл ажиллагаа явуулж буй хугацаагаар нь авч үзвэл 10% нь 
1 жил хүртэлх, 39% нь 1-5 жил, 26% нь 5-10 жил, 26% нь 10-аас дээш жил үйл 
ажиллагаа эрхэлж байна.

зураг 2.3 аан-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа (ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар)
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)
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Өмнөх судалгааны дүнгүүдээс харахад 1 жил хүртэлх буюу үйл ажиллагаагаа 
явуулаад удаагүй байгаа ААн-үүд бага оролцдог болох нь харагдаж байна.

2.4. ажиллагсдын тоо

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх нь буюу 74% нь 1-9 хүртэлх 
тооны ажиллагсадтай байгаа нь өмнөх жилүүдийн түвшингээс бага зэрэг өссөн 
байна. Харин 20% нь 10-49 хүртэлх тооны ажиллагсадтай бол 50-аас дээш тооны 
ажиллагсадтай ЖДҮ эрхлэгчид нийт оролцогчдын 7%-ийг эзэлж байна.

зураг 2.4 аан-ийн ажиллагсдын тоо (ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар)
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(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Харин үйлдвэрлэлийн салбарт 23%, барилгын 
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нь 1-5 жил, 26% нь 5-10 жил, 26% нь 10-аас дээш 
жил үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 
 
Зураг 2.3 ААН-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа 
(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Өмнөх судалгааны дүнгүүдээс харахад 1 жил хүртэлх 
буюу үйл ажиллагаагаа явуулаад удаагүй байгаа 
ААН-үүд бага оролцдог болох нь харагдаж байна. 

2.4. Ажиллагсдын тоо 

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн дийлэнх нь 
буюу 74% нь 1-9 хүртэлх тооны ажиллагсадтай 
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ЖДҮ эрхлэгчид нийт оролцогчдын 7%-ийг эзэлж 
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Зураг 2.4 ААН-ийн ажиллагсдын тоо 
(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

2.5. Борлуулалтын орлого

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 74% нь жилд 50 сая хүртэлх 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой байна. Үүнээс 10 сая хүртэл болон 10-50 
сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой ЖДҮ эрхлэгчид ойролцоо хувьтай 
байна.

зураг 2.5 Жилийн борлуулалтын орлого (ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар)
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(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

50-500 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ЖДҮ 
эрхлэгч нийт оролцогсдын 19%-ийг эзэлж байгаа бол 
500 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн орлоготой нь 6%-ийг 
эзэлж байна. 

Энэ удаагийн судалгаанд 10 болон 50 хүртэлх сая 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААН-үүд өмнөх 
судалгаануудаас өндөр байгаа бол 50-500 сая 
төгрөгийн орлоготой ААН-үүдийнх буурч хамгийн 
бага түвшиндээ хүрсэн байна. Эндээс харахад ААН-
үүдийн борлуулалтын орлогын түвшин буурч байгаа 
нь харагдаж байна.   

Судалгаанд хамрагдсан ААН-үүдийн борлуулалтын 
орлогыг аймгуудаар ангилан харвал Говь-Алтай, 
Дундговь зэрэг аймгуудад болон Улаанбаатар хотод 
50 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 
ААН-үүд хамгийн их хувьтай буюу 80%-иас дээш 
байхад Завхан, Сэлэнгэ зэрэг аймгуудад хамгийн 
бага буюу 30%-иас доош байна. Харин эсрэгээрээ 
Завхан, Сэлэнгэ зэрэг аймгуудад 50-иас дээш сая 
төгрөгийн орлоготой ААН-үүд дийлэнх хувийг нь 
эзэлж байна. Хамгийн их буюу 500 саяас 1.5 тэрбум 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой  ААН-үүд 
Сэлэнгэ, Дархан-Уул зэрэг аймгуудад 10%-иас дээш 
байна. Энэ нь тухайн бүс нутгийн хүн амын 
амьжиргааны түвшин, үйлдвэржилт, бусад 
онцлогуудаас шалтгаалах боловч судалгааны 
түүвэрлэлтээс мөн ихээхэн хамааралтай байгаа юм. 

 

 

 

 

Зураг 2.6 Жилийн борлуулалтын орлого, аймгуудаар 
(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

50-500 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ЖДҮ эрхлэгч нийт оролцогсдын 
19%-ийг эзэлж байгаа бол 500 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн орлоготой нь 6%-ийг 
эзэлж байна.

Энэ удаагийн судалгаанд 10 болон 50 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 
ААн-үүд өмнөх судалгаануудаас өндөр байгаа бол 50-500 сая төгрөгийн орлоготой 
ААн-үүдийнх буурч хамгийн бага түвшиндээ хүрсэн байна. Эндээс харахад ААн-
үүдийн борлуулалтын орлогын түвшин буурч байгаа нь харагдаж байна. 

Судалгаанд хамрагдсан ААн-үүдийн борлуулалтын орлогыг аймгуудаар ангилан 
харвал Говь-Алтай, Дундговь зэрэг аймгуудад болон Улаанбаатар хотод 50 
хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААн-үүд хамгийн их хувьтай 
буюу 80%-иас дээш байхад Завхан, Сэлэнгэ зэрэг аймгуудад хамгийн бага буюу 
30%-иас доош байна. Харин эсрэгээрээ Завхан, Сэлэнгэ зэрэг аймгуудад 50-иас 
дээш сая төгрөгийн орлоготой ААн-үүд дийлэнх хувийг нь эзэлж байна. Хамгийн 
их буюу 500 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААн-үүд 
Сэлэнгэ, Дархан-Уул зэрэг аймгуудад 10%-иас дээш байна. Энэ нь тухайн бүс 
нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшин, үйлдвэржилт болон бусад онцлогуудаас 
шалтгаалах боловч судалгааны түүвэрлэлтээс мөн ихээхэн хамааралтай байгаа юм.

зураг 2.6 Жилийн борлуулалтын орлого, аймгуудаар (ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар)
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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орлогыг аймгуудаар ангилан харвал Говь-Алтай, 
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Зураг 2.6 Жилийн борлуулалтын орлого, аймгуудаар 
(ЖДҮ-ийн хариулсан хувиар) 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)
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3. дэмЖлэг

Энэхүү бүлэгт манай улсад ЖДҮ эрхлэгчдийг ямар төрлийн байгууллагууд 
дэмжиж байна, тэдгээрээс ямар дэмжлэгүүд үзүүлж байна, мөн цаашид нэн 
түрүүнд ямар төрлийн арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байгаа талаарх 
санал асуулгын үр дүнг танилцууллаа. 

дэмжлэг үзүүлж буй байгууллагууд: Энэ удаагийн судалгаагаар ЖДҮ 
эрхлэгчдийг хамгийн ихээр дэмжиж буй байгууллагууд нь өмнөх судалгааны үр 
дүнтэй (2011, 2012 он) ижил арилжааны банкууд байна. Мөн орон нутгийн засаг, 
захиргаа ЖДҮ эрхлэгчдэд багагүй дэмжлэг үзүүлдэг байна. Харин УИХ, Засгийн 
газрын хувьд зөвхөн санхүүжилтийн дэмжлэгээс гадна бодлого, үйл ажиллагаанд 
ЖДҮ эрхлэгчид ихээхэн шүүмжлэлтэй хандаж байна. 

дэмЖлэг

Санал асуулгын дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдийг арилжааны банкууд хамгийн ихээр 
дэмждэг гэсэн үр дүн гарсан байна. Түүний дараагаар орон нутгийн засаг 
захиргаа, бусад санхүүгийн байгууллагууд, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн холбоо 
зэрэг бусад байгууллагууд орсон байна. Харин УИХ болон Засгийн газрын ЖДҮ 
эрхлэгчдэд үзүүлж дэмжлэг хамгийн муу гэсэн үр дүнтэй байна (Зураг 3.1).

зураг 3.1 Ждү эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллагууд 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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ДЭМЖЛЭГ 

Санал асуулгын дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдийг 
арилжааны банкууд хамгийн ихээр дэмждэг гэсэн үр 
дүн гарсан байна. Түүний дараагаар орон нутгийн 
засаг захиргаа, бусад санхүүгийн байгууллагууд, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн холбоо зэрэг бусад 
байгууллагууд орсон байна. Харин УИХ болон 
Засгийн газрын ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж дэмжлэг 
хамгийн муу гэсэн үр дүнтэй байна  /Зураг 3.1/. 

Зураг 3.1 ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллагууд 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

ЖДҮ эрхлэх зориулалтаар олгосон зээлийн нийт 
хэмжээ 2015 оны I улирлын байдлаар өмнөх оны мөн 
үеэс 19%-иар өсч 2.2 их наяд төгрөгт хүрсэн ба нийт 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 18%-ийг 4  бүрдүүлж 
байна. 

Зураг 3.2 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээл 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

                                                      
 

4 Монголбанк, ЖДҮ-ийн зээлийн тайлан, 2015 оны I улирал. 

Олон улсын байгууллагуудын хувьд Засгийн газар 
хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих зорилготой олон төрлийн 
хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийг арилжааны 
банкуудаар дамжуулан ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож 
байна. 

Олон улсын байгууллага болон Засгийн газраас 
үзүүлж буй санхүүжилтийн дэмжлэг нь арилжааны 
банкуудаар дамжуулан олгодог тул ЖДҮ эрхлэгчид 
хамгийн их дэмжлэг үзүүлж буй байгууллагаар 
арилжааны банкыг нэрлэсэн байх талтай.  

Түүнчлэн ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтээ арилжааны 
банкнаас өөр эх үүсвэрээс олох боломж хомс байдаг 
нь нөлөөлсөн байж болох юм.  

Засгийн газар, олон улсын байгууллага, арилжааны 
банкууд болон бусад холбогдох байгууллагуудын 
зүгээс ЖДҮ эрхлэгчдэд голчлон санхүүжилт олгох, 
татварыг хөнгөвчлөх (татвар, НӨАТ-аас чөлөөлсөн),  
сургалт, зөвлөгөө явуулах, үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулах зэрэг дэмжлэгүүдийг үзүүлж  байна. 

Шигтгээ 3.1: Засгийн газрын дэмжлэг 

Жижиг дунд үйлдвэрийн  хөгжил нь улс орны эдийн засагт 
чухал үүрэг гүйцэтгэж эдийн засгийн өсөлтийг 
эрчимжүүлэх, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад 
тодорхой хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд төрөөс ЖДҮ-ийг 
дэмжих нь нийгэм эдийн засгийн чухал асуудлыг 
шийдвэрлэх нэг арга зам юм.  

1. Монгол улсын Засгийн газар ЖДҮ-ийг дэмжих 
зорилгоор санхүүжилтийн асуудлыг дэс дараатай 
шийдвэрлэж ирлээ. Тухайлбал, сүүлийн жилүүдэд ЖДҮ 
эрхлэгчдэд олгож байгаа зээлийн дээд хэмжээ  50 сая 
төгрөг байсныг 500 сая төгрөгт хүргэн нэмэгдүүлэх, 
зээлийн хугацаа 3 жил байсныг  5 жил болгож уртасгах, 
зээлийн хүү 12%  байсныг 9% болгож бууруулах зэргээр 
санхүүжилтийг дэмжих арга хэмжээг авсан байна.  

Он ЖДҮ-ийг дэмжих хөрөнгийн эх үүсвэр 

2006 1 тэрбум ₮ 
2007 1 тэрбум ₮ 
2008 1 тэрбум ₮ 
2009 30 тэрбум ₮ 
2010 30 тэрбум ₮ 
2011 276 тэрбум ₮ 
2012 50 тэрбум ₮ 
2013 60 тэрбум ₮ 
2014 80 тэрбум ₮ 
2015 70 тэрбум ₮ 

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. 

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, 10 хувийг нь 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

ЖДҮ эрхлэх зориулалтаар олгосон зээлийн нийт хэмжээ 2015 оны I улирлын 
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 19%-иар өсч 2.2 их наяд төгрөгт хүрсэн ба нийт 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 18%-ийг4 бүрдүүлж байна.

зураг 3.2 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээл
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ДЭМЖЛЭГ 

Санал асуулгын дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдийг 
арилжааны банкууд хамгийн ихээр дэмждэг гэсэн үр 
дүн гарсан байна. Түүний дараагаар орон нутгийн 
засаг захиргаа, бусад санхүүгийн байгууллагууд, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн холбоо зэрэг бусад 
байгууллагууд орсон байна. Харин УИХ болон 
Засгийн газрын ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж дэмжлэг 
хамгийн муу гэсэн үр дүнтэй байна  /Зураг 3.1/. 

Зураг 3.1 ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллагууд 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

ЖДҮ эрхлэх зориулалтаар олгосон зээлийн нийт 
хэмжээ 2015 оны I улирлын байдлаар өмнөх оны мөн 
үеэс 19%-иар өсч 2.2 их наяд төгрөгт хүрсэн ба нийт 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 18%-ийг 4  бүрдүүлж 
байна. 

Зураг 3.2 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээл 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

                                                      
 

4 Монголбанк, ЖДҮ-ийн зээлийн тайлан, 2015 оны I улирал. 

Олон улсын байгууллагуудын хувьд Засгийн газар 
хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих зорилготой олон төрлийн 
хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийг арилжааны 
банкуудаар дамжуулан ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож 
байна. 

Олон улсын байгууллага болон Засгийн газраас 
үзүүлж буй санхүүжилтийн дэмжлэг нь арилжааны 
банкуудаар дамжуулан олгодог тул ЖДҮ эрхлэгчид 
хамгийн их дэмжлэг үзүүлж буй байгууллагаар 
арилжааны банкыг нэрлэсэн байх талтай.  

Түүнчлэн ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтээ арилжааны 
банкнаас өөр эх үүсвэрээс олох боломж хомс байдаг 
нь нөлөөлсөн байж болох юм.  

Засгийн газар, олон улсын байгууллага, арилжааны 
банкууд болон бусад холбогдох байгууллагуудын 
зүгээс ЖДҮ эрхлэгчдэд голчлон санхүүжилт олгох, 
татварыг хөнгөвчлөх (татвар, НӨАТ-аас чөлөөлсөн),  
сургалт, зөвлөгөө явуулах, үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулах зэрэг дэмжлэгүүдийг үзүүлж  байна. 

Шигтгээ 3.1: Засгийн газрын дэмжлэг 

Жижиг дунд үйлдвэрийн  хөгжил нь улс орны эдийн засагт 
чухал үүрэг гүйцэтгэж эдийн засгийн өсөлтийг 
эрчимжүүлэх, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад 
тодорхой хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд төрөөс ЖДҮ-ийг 
дэмжих нь нийгэм эдийн засгийн чухал асуудлыг 
шийдвэрлэх нэг арга зам юм.  

1. Монгол улсын Засгийн газар ЖДҮ-ийг дэмжих 
зорилгоор санхүүжилтийн асуудлыг дэс дараатай 
шийдвэрлэж ирлээ. Тухайлбал, сүүлийн жилүүдэд ЖДҮ 
эрхлэгчдэд олгож байгаа зээлийн дээд хэмжээ  50 сая 
төгрөг байсныг 500 сая төгрөгт хүргэн нэмэгдүүлэх, 
зээлийн хугацаа 3 жил байсныг  5 жил болгож уртасгах, 
зээлийн хүү 12%  байсныг 9% болгож бууруулах зэргээр 
санхүүжилтийг дэмжих арга хэмжээг авсан байна.  

Он ЖДҮ-ийг дэмжих хөрөнгийн эх үүсвэр 

2006 1 тэрбум ₮ 
2007 1 тэрбум ₮ 
2008 1 тэрбум ₮ 
2009 30 тэрбум ₮ 
2010 30 тэрбум ₮ 
2011 276 тэрбум ₮ 
2012 50 тэрбум ₮ 
2013 60 тэрбум ₮ 
2014 80 тэрбум ₮ 
2015 70 тэрбум ₮ 

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. 

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, 10 хувийг нь 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Олон улсын байгууллагуудын хувьд Засгийн газар хоорондын гэрээ, 
хэлэлцээрийн дагуу бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилготой олон төрлийн 
хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийг арилжааны банкуудаар дамжуулан ЖДҮ 
эрхлэгчдэд олгож байна.

Олон улсын байгууллага болон Засгийн газраас үзүүлж буй санхүүжилтийн 
дэмжлэг нь арилжааны банкуудаар дамжуулан олгодог тул ЖДҮ эрхлэгчид 
хамгийн их дэмжлэг үзүүлж буй байгууллагаар арилжааны банкыг нэрлэсэн байх 
талтай. Түүнчлэн ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтээ арилжааны банкнаас өөр эх 
үүсвэрээс олох боломж хомс байдаг нь нөлөөлсөн байж болох юм. 

Засгийн газар, олон улсын байгууллага, арилжааны банкууд болон бусад 
холбогдох байгууллагуудын зүгээс ЖДҮ эрхлэгчдэд голчлон санхүүжилт олгох, 
татварыг хөнгөвчлөх (татвар, нӨАТ-аас чөлөөлсөн), сургалт, зөвлөгөө явуулах, 
үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах зэрэг дэмжлэгүүдийг үзүүлж байна.

шигтгээ 3.1: засгийн газрын дэмжлэг

Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжил нь улс орны эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэж эдийн засгийн 
өсөлтийг эрчимжүүлэх, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад тодорхой хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд 
төрөөс ЖДҮ-ийг дэмжих нь нийгэм эдийн засгийн чухал асуудлыг шийдвэрлэх нэг арга зам юм. 

1. Монгол улсын Засгийн газар ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор санхүүжилтийн асуудлыг дэс дараатай 
шийдвэрлэж ирлээ. Тухайлбал, сүүлийн жилүүдэд ЖДҮ эрхлэгчдэд олгож байгаа зээлийн дээд 
хэмжээ 50 сая төгрөг байсныг 500 сая төгрөгт хүргэн нэмэгдүүлэх, зээлийн хугацаа 3 жил байсныг 
5 жил болгож уртасгах, зээлийн хүү 12% байсныг 9% болгож бууруулах зэргээр санхүүжилтийг 
дэмжих арга хэмжээг авсан байна. 

4 Монголбанк, ЖДҮ-ийн зээлийн тайлан, 2015 оны I улирал.
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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.

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, 10 хувийг нь үйлчилгээний салбарт олгожээ.

Харин сүүлийн хоёр жилийн байдлаар Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нийт 947 төсөлд 
150 тэрбумын төгрөгийн санхүүжилтийг арилжааны банкуудаар дамжуулан хийгээд байна. 

2. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна 
үйл ажиллагаа явуулах эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэхийн тулд зарим төрлийн татвараас 
чөлөөлөх, хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд:

• ЖДҮ-ийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг гааль, нэмэгдсэн өртгийн 
албан татвараас 2016 он хүртэл чөлөөлсөн.

• Газар тариалан, ойн аж ахуйн зориулалттай болон гурилын үйлдвэр, усалгааны техник 
төхөөрөмж, үр, бордоо, хорыг гааль, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлж, 
тэдгээрийг дотоодоо борлуулсан бол 2016 он хүртэл нӨАТ-аас чөлөөлжээ. 

• Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ЖДҮ-ийн зориулалттай тоног төхөөрөмж 
үйлдвэрлэсэн, борлуулсан үйл ажиллагаанаас олсон орлогод ААн-ийн болон хүн амын 
албан татвар ногдуулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

• ЖДҮ-ийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихийн тулд ХАА-н үйлдвэрлэлээс олсон орлогод 
ногдуулах албан татварыг 50%-иар хөнгөлсөн зэрэг арга хэмжээ авч ажиллаж байна

3. Хууль эрх зүйн орчны хүрээнд:

• ЖДҮ эрхлэгчид Зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотойгоор *Зээлийн 
батлан даалтын сангийн тухай* хуулийг 2012 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан 
байна. Тус хуулинд: Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн 
барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн 60 
хүртэлх хувьд батлан даалт гаргах

• 2013 онд Жижиг, дунд үйлдвэр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхөрлөл, бүлгийн 
зохион байгуулалтыг дэмжих, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нь худалдан борлуулах 
механизмыг боловсронгуй болгох “Ажилтай орлоготой, Монгол хүн” үндэсний 
хөтөлбөрийг баталсан.

• 2014 онд Жижиг, дунд үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх замаар эдийн 
засгийн өсөлтийг бий болгон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор 
оршино “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр” 2014-2016 оны хооронд 
хэрэгжүүлэхээр баталсан.

• Сангийн яам, Хөдөлмөрийн яам, Төрийн банк 2015 онд “Багцын батлан даалтын гэрээ”-
нд гарын үсэг зурсан байна. Батлан даалтын хэмжээний хувьд Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сангаас зээл хүсч буй малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн хувьд 5.0 
сая төгрөгийн зээлд 80.0 хувь буюу 4.0 сая хүртэл төгрөг, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах 
иргэдэд 10.0 сая төгрөгийн зээлд 8.0 сая хүртэл төгрөг байна. Зээлдэгч батлан даалт 
гаргуулсны шимтгэлд батлан даасан дүнгийн 1.0 хувьтай тэнцэх төгрөгийг төлөхөөр 
шийдвэрлэсэн байна.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагуудыг аймгуудаар ангилж үзвэл Говь-Алтай аймагт 
хамгийн муу үнэлгээтэй гарсан байна. Түүний дараагаар Ховд, Булган, Орхон 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэг төдийлөн сайнгүй байна (Зураг 
3.3). 

зураг 3.3 Ждү эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллагууд (аймгуудаар) 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)

 

10 
 

үйлчилгээний салбарт олгожээ. 

Харин сүүлийн хоѐр жилийн байдлаар Жижиг дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нийт 947 төсөлд 150 тэрбумын 
төгрөгийн санхүүжилтийг арилжааны банкуудаар 
дамжуулан хийгээд байна.  

2. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор 
санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна үйл 
ажиллагаа явуулах эдийн засгийн таатай орчин 
бүрдүүлэхийн тулд зарим төрлийн татвараас чөлөөлөх, 
хөнгөлөлт үзүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байна.  
Үүнд: 

 ЖДҮ-ийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг 
хэрэгслийг гааль, нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвараас 2016 он хүртэл чөлөөлсөн. 

 Газар тариалан, ойн аж ахуйн зориулалттай 
болон гурилын үйлдвэр, усалгааны техник 
төхөөрөмж, үр, бордоо, хорыг гааль, нэмэгдсэн 
өртгийн албан татвараас чөлөөлж, тэдгээрийг 
дотоодоо борлуулсан бол 2016 он хүртэл НӨАТ-
аас чөлөөлжээ.  

 Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ЖДҮ-ийн 
зориулалттай тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэсэн, 
борлуулсан үйл ажиллагаанаас олсон орлогод 
ААН-ийн болон хүн амын албан татвар 
ногдуулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн. 

 ЖДҮ-ийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихийн тулд 
ХАА-н үйлдвэрлэлээс олсон орлогод ногдуулах 
албан татварыг 50%-иар хөнгөлсөн зэрэг арга 
хэмжээ авч ажиллаж байна 

3.    Хууль эрх зүйн орчны хүрээнд: 

 ЖДҮ эрхлэгчид Зээлийн батлан даалтын 
үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотойгоор *Зээлийн 
батлан даалтын сангийн тухай* хуулийг 2012 
оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан байна. 
Тус хуулинд: Банк, санхүүгийн байгууллагаас 
зээл авахыг хүссэн боловч зээлийн барьцаа 
хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд 
үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн 60 хүртэлх хувьд 
батлан даалт гаргах 

 2013 онд Жижиг, дунд үйлдвэр, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхөрлөл, бүлгийн зохион 
байгуулалтыг дэмжих, үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг нь худалдан борлуулах 
механизмыг боловсронгуй болгох “Ажилтай 
орлоготой, Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг 
баталсан. 

 2014 онд Жижиг, дунд үйлдвэрийн өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлэх замаар эдийн засгийн 
өсөлтийг бий болгон хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилготойгоор оршино “Жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр” 2014-
2016 оны хооронд хэрэгжүүлэхээр баталсан. 

 Сангийн яам, Хөдөлмөрийн яам, Төрийн банк 
2015 онд “Багцын батлан даалтын гэрээ”-нд 
гарын үсэг зурсан байна. Батлан даалтын 
хэмжээний хувьд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
сангаас зээл хүсч буй малчид, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч иргэдийн хувьд 5.0 сая төгрөгийн зээлд 
80.0 хувь буюу 4.0 сая хүртэл төгрөг, нөхөрлөл, 
хоршоо байгуулах иргэдэд 10.0 сая төгрөгийн 
зээлд 8.0 сая хүртэл төгрөг байна. Зээлдэгч 
батлан даалт гаргуулсны шимтгэлд батлан даасан 

дүнгийн 1.0 хувьтай тэнцэх төгрөгийг төлөхөөр 
шийдвэрлэсэн байна. 

Дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагуудыг аймгуудаар 
ангилж үзвэл Говь-Алтай аймагт хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарсан байна. Түүний дараагаар Ховд, 
Булган, Орхон аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж 
буй дэмжлэг төдийлөн сайнгүй байна /Зураг 3.3/.  

Зураг 3.3 ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй байгууллагууд 
(аймгуудаар) 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Харин Хэнтий, Дорноговь, Дорнод аймгуудын хувьд 
бусад аймгуудтай харьцуулахад ЖДҮ эрхлэгчдэд 
үзүүлж буй дэмжлэгийг боломжийн гэж үзсэн байна.  

Дүгнэлт 

Арилжааны банкууд,  орон нутгийн засаг, захиргаа 
болон олон улсын байгууллагууд, Засгийн газар 
ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн болон 
санхүүжилтийн бус (сургалт, семинар, үзэсгэлэн 
худалдаа гэх мэт) тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлж 
байна. Энэ удаагийн судалгаагаар өмнөх судалгааны 
үр дүнтэй адилаар ЖДҮ эрхлэгчдэд Арилжааны 
банкууд хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг гэсэн үр дүн 
гарлаа. Засгийн газар болон ОУ-ын байгууллагын 
хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт нь арилжааны 
банкуудаар дамжин олгогддог тул ЖДҮ эрхлэгчид 
арилжааны банкыг хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг 
гэсэн хандлага өссөн байх талтай. Харин УИХ, 
Засгийн газрын хувьд зөвхөн санхүүжилтийн 
дэмжлэгээс гадна бодлого, үйл ажиллагаанд нь ЖДҮ 
эрхлэгчид ихээхэн шүүмжлэлтэй хандаж байна.  
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Харин Хэнтий, Дорноговь, Дорнод аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад ЖДҮ эрхлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэгийг боломжийн гэж үзсэн 
байна. 

дүгнэлт

Арилжааны банкууд, орон нутгийн засаг, захиргаа болон олон улсын 
байгууллагууд, Засгийн газар ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн болон 
санхүүжилтийн бус (сургалт, семинар, үзэсгэлэн худалдаа гэх мэт) тодорхой 
дэмжлэгүүдийг үзүүлж байна. Энэ удаагийн судалгаагаар өмнөх судалгааны 
үр дүнтэй адилаар ЖДҮ эрхлэгчдэд Арилжааны банкууд хамгийн их дэмжлэг 
үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарлаа. Засгийн газар болон ОУ-ын байгууллагын 
хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт нь арилжааны банкуудаар дамжин олгогддог 
тул ЖДҮ эрхлэгчид арилжааны банкыг хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг гэсэн 
хандлага өссөн байх талтай. Харин УИХ, Засгийн газрын хувьд зөвхөн 
санхүүжилтийн дэмжлэгээс гадна бодлого, үйл ажиллагаанд нь ЖДҮ эрхлэгчид 
ихээхэн шүүмжлэлтэй хандаж байна. 
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4. БизнЕСийн ОРЧин 

Бизнесийн орчны ерөнхий индекс: ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнесийн орчны 
зүгээс нийгэм улс төрийн байдал, макро эдийн засгийн нөлөө, хууль, эрх зүйн 
зохицуулалт болон санхүүжилтийн орчин гол хүндрэл учруулж байна. Харин дэд 
бүтцийн хөгжил, дотоод хүчин зүйлс, зах зээлийн орчин харьцангуй боломжийн 
буюу бусад орчны индекстэй харьцуулахад бага хүндрэл учруулж байна. 

макро эдийн засгийн нөлөө: Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь төгрөгийн бусад валюттай харьцах 
ханшийн сулралт, инфляци зэрэг үзүүлэлтүүд хамгийн муу нөлөөг үзүүлсэн 
байна. Түүнчлэн эдийн засгийн өсөлтийн бууралт болон ГШХО-ын татралт ЖДҮ 
эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байна.

нийгэм, улс төрийн байдал: Энэ удаагийн санал асуулгын дүнгээс харахад 
ЖДҮ эрхлэгчдэд нийгмийн орчны зүгээс ажилгүйдэл, ядуурал их хүндрэл 
учруулдаг гэж судалгаанд оролцогчид хариулсан байна. Мөн улс төрийн байдал, 
хээл хахууль ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл болдог гэж үзжээ.

хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт: Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын 
орчинд өгсөн үнэлгээ судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн доод түвшиндээ 
хүрэхэд хуулийн хэрэгжилт сул, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай 
байгаа нь голлон нөлөөлжээ. 

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 өгсөн байна.

дэд бүтцийн хөгжил: ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг боломжийн гэсэн 
үнэлгээг өгсөн боловч өмнөх судалгаатай харьцуулахад бага зэрэг муудсан 
дүнтэй байна. Дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлт тус бүрээр харвал 
зам тээвэр, дулаан усан хангамж бага зэрэг муу үнэлгээтэй гарсан бол цахилгаан 
түгээлт болон мэдээлэл холбооны хөгжил боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна.

дотоод үйл ажиллагаа: Дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийн хувьд ажлын 
байрны шаардлагыг хангах ур чадвартай мэргэшсэн боловсон хүчин дутагдалтай 
байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд хамгийн их хүндрэл учруул байна. Мөн шинэ 
бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, барилга байгууламжийн хүрэлцээ болон 
түүхий эдийн олдоц бага зэрэг хүндрэлтэй байна. Харин өрсөлдөх чадвар, тоног 
төхөөрөмжийн чанарын хувьд ерөнхийдөө боломжийн гэж үзэж байна.

Санхүүжилтийн орчин: ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүжилтийн орчны зүгээс зээлийн 
хүү хамгийн их хүндрэл болж байна. Түүний дараагаар зээлийн шимтгэл 
хураамж, зээлийн хугацаа, барьцаа хөрөнгө, зээлийн хэмжээ болон зээлийн 
батлан даалт орж байна. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

БизнЕСийн ОРЧин

4.1 Ерөнхий индекс

ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг дараах 
үндсэн 7 бүлэгт (орчин) хуваан авч үзлээ:

 � Макро эдийн засгийн нөлөө
 � нийгэм, улс төрийн байдал
 � Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт
 � Зах зээлийн орчин
 � Дэд бүтцийн хөгжил
 � Дотоод үйл ажиллагааны нөхцөл
 � Санхүүжилтийн орчин

Дээрх бүлэг нь нийт 40 хүчин зүйлс5-ээс бүрдэх бөгөөд бүлэг тус бүр нь 
өөрсдийн хүчин зүйлсийг агуулсан болно. 

Санал асуулгын дүнг нэгтгэж, бизнесийн орчны ерөнхий индексийг тооцоход 
нийгэм улс төрийн орчин (-0.99), макро эдийн засгийн орчин (-0.82), хууль эрх 
зүй, төрийн зохицуулалтын орчин (-0.60), санхүүжилтийн орчин (-0.57), зах 
зээлийн орчин (-0.40), дотоод орчин (-0.25), дэд бүтцийн орчин (-0.13) гэсэн 
үнэлгээтэй гарлаа. 

зураг 4.1 Ждү эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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БИЗНЕСИЙН ОРЧИН 
4.1 Ерөнхий индекс 
ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг дараах үндсэн 7 бүлэгт 
(орчин) хуваан авч үзлээ: 

 Макро эдийн засгийн нөлөө 
 Нийгэм, улс төрийн байдал 
 Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт 
 Зах зээлийн орчин 
 Дэд бүтцийн хөгжил 
 Дотоод үйл ажиллагааны нөхцөл 
 Санхүүжилтийн орчин 

Дээрх бүлэг нь нийт 40 хүчин зүйлс 5 -ээс бүрдэх 
бөгөөд бүлэг тус бүр нь өөрсдийн хүчин зүйлсийг 
агуулсан болно.  

Санал асуулгын дүнг нэгтгэж, бизнесийн орчны 
ерөнхий индексийг тооцоход нийгэм улс төрийн 
орчин (-0.99), макро эдийн засгийн орчин (-0.82), 
хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчин (-0.60), 
санхүүжилтийн орчин (-0.57), зах зээлийн орчин  
(-0.40), дотоод орчин (-0.25), дэд бүтцийн орчин  
(-0.13) гэсэн үнэлгээтэй гарлаа.  

Дээрх үнэлгээнээс харахад манай улсын ЖДҮ 
эрхлэгчдэд бизнесийн орчны зүгээс нийгэм улс 
төрийн байдал, макро эдийн засгийн нөлөө, хууль, 
эрх зүйн зохицуулалт болон санхүүжилтийн орчин 
гол хүндрэл учруулж байна. Харин дэд бүтцийн 
хөгжил, дотоод хүчин зүйлс, зах зээлийн орчин 
харьцангуй боломжийн буюу бусад орчны индекстэй 
харьцуулахад бага хүндрэл учруулж байна.  

Зураг 4.1 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
                                                      
 

5 40 хүчин зүйлсийн хувьд маш муу, муу, боломжийн, сайн, маш 
сайн гэсэн чанарын хариултыг тоон утга руу /-2 оос +2/ 
индексжүүлэн тооцлоо. 

Бизнесийн орчинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг 
үзүүлэлт тус бүрээр нь үнэлж жагсаахад ЖДҮ 
эрхлэгчид ажилгүйдэл, ядуурал, улс төрийн байдал, 
валютын ханш, инфляци болон худалдан авах чадвар 
бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад хамгийн хүндрэлтэй 
байна гэж үзжээ /Зураг 4.2/.   

Үүний дараагаар эдийн засгийн өсөлт, хуулийн 
хэрэгжилт, зээлийн хүү, төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ, зээлийн шимтгэл хураамж зэрэг 
үзүүлэлтүүд хүндрэлтэй гэсэн үр дүн гарлаа.  

Харин мэдээлэл холбооны хөгжил болон цахилгаан 
түгээлтийг судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид 
хамгийн сайн гэж дүгнэжээ. Түүнчлэн өрсөлдөх 
чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанар, технологийн 
дэвшил  усан хангамж, түүхий эдийн олдоц зэрэг нь 
бусад хүчин зүйлстэй харьцуулахад харьцангуй 
боломжийн гэж үзсэн байна. 
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Зураг 4.2 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн 2=маш сайн/          

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Мэдээлэл холбоо 
Цахилгаан түгээлт 
Өрсөлдөх чадвар 

Тоног төхөөрөмжийн чанар 
Усан хангамж 

Технологийн дэвшил 
Түүхий эдийн олдоц 

Тээвэрлэлт 
Барилга, байгууламжийн хүрэлцээ 

Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх … 
Мэдээллийн хүртээмж 

Зах зээлийн өрсөлдөөн 
Дулааны шугам сүлжээ 

Ажиллах хүчний ур чадвар 
Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалт 

Зам 
Ажиллах хүчний нийлүүлэлт 

Хяналт шалгалтын тогтолцоо 
Зээлийн батлан даалт 

Зээлийн хэмжээ 
Зээлийн барьцаа хөрөнгө 

Татварын тогтолцоо 
Зах зээлийн багтаамж 

Зээлийн хугацаа 
Гадаад худалдаа хийх нөхцөл 

Газар эзэмших боломж 
Зээлийн шимтгэл, хураамж 

Төрийн байгууллагын үйлчилгээ 
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

Зээлийн хүү  
Хуулийн хэрэгжилт 

Эдийн засгийн өсөлт 
Хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар 

Гэмт хэрэг 
Инфляци /үнийн өсөлт/ 

Валютын ханш 
Хээл хахууль 

Улс төрийн байдал 
Ядуурал 

Ажилгүйдэл 

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Дээрх үнэлгээнээс харахад манай улсын ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнесийн орчны 
зүгээс нийгэм улс төрийн байдал, макро эдийн засгийн нөлөө, хууль, эрх зүйн 
зохицуулалт болон санхүүжилтийн орчин гол хүндрэл учруулж байна. Харин дэд 
бүтцийн хөгжил, дотоод хүчин зүйлс, зах зээлийн орчин харьцангуй боломжийн 
5 40 х¿чиí з¿йлñийí хувьä маш муу, муу, боломжийí, ñайí, маш ñайí ãýñýí чаíарыí хариулòыã òооí уòãа 

руу /-2 ооñ +2/ иíäекñж¿¿лýí òооцлоо.
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буюу бусад орчны индекстэй харьцуулахад бага хүндрэл учруулж байна. 

Бизнесийн орчинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг үзүүлэлт тус бүрээр нь үнэлж 
жагсаахад ЖДҮ эрхлэгчид ажилгүйдэл, ядуурал, улс төрийн байдал, валютын 
ханш, инфляци болон худалдан авах чадвар бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад 
хамгийн хүндрэлтэй байна гэж үзжээ (Зураг 4.2). Үүний дараагаар эдийн засгийн 
өсөлт, хуулийн хэрэгжилт, зээлийн хүү, төрийн байгууллагын үйлчилгээ, зээлийн 
шимтгэл хураамж зэрэг үзүүлэлтүүд хүндрэлтэй гэсэн үр дүн гарлаа. 

Харин мэдээлэл холбооны хөгжил болон цахилгаан түгээлтийг судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид хамгийн сайн гэж дүгнэжээ. Түүнчлэн өрсөлдөх 
чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанар, технологийн дэвшил усан хангамж, түүхий 
эдийн олдоц зэрэг нь бусад хүчин зүйлстэй харьцуулахад харьцангуй боломжийн 
гэж үзсэн байна.

зураг 4.2 Ждү эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн 2=маш сайн)
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БИЗНЕСИЙН ОРЧИН 
4.1 Ерөнхий индекс 
ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг дараах үндсэн 7 бүлэгт 
(орчин) хуваан авч үзлээ: 

 Макро эдийн засгийн нөлөө 
 Нийгэм, улс төрийн байдал 
 Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт 
 Зах зээлийн орчин 
 Дэд бүтцийн хөгжил 
 Дотоод үйл ажиллагааны нөхцөл 
 Санхүүжилтийн орчин 

Дээрх бүлэг нь нийт 40 хүчин зүйлс 5 -ээс бүрдэх 
бөгөөд бүлэг тус бүр нь өөрсдийн хүчин зүйлсийг 
агуулсан болно.  

Санал асуулгын дүнг нэгтгэж, бизнесийн орчны 
ерөнхий индексийг тооцоход нийгэм улс төрийн 
орчин (-0.99), макро эдийн засгийн орчин (-0.82), 
хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчин (-0.60), 
санхүүжилтийн орчин (-0.57), зах зээлийн орчин  
(-0.40), дотоод орчин (-0.25), дэд бүтцийн орчин  
(-0.13) гэсэн үнэлгээтэй гарлаа.  

Дээрх үнэлгээнээс харахад манай улсын ЖДҮ 
эрхлэгчдэд бизнесийн орчны зүгээс нийгэм улс 
төрийн байдал, макро эдийн засгийн нөлөө, хууль, 
эрх зүйн зохицуулалт болон санхүүжилтийн орчин 
гол хүндрэл учруулж байна. Харин дэд бүтцийн 
хөгжил, дотоод хүчин зүйлс, зах зээлийн орчин 
харьцангуй боломжийн буюу бусад орчны индекстэй 
харьцуулахад бага хүндрэл учруулж байна.  

Зураг 4.1 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
                                                      
 

5 40 хүчин зүйлсийн хувьд маш муу, муу, боломжийн, сайн, маш 
сайн гэсэн чанарын хариултыг тоон утга руу /-2 оос +2/ 
индексжүүлэн тооцлоо. 

Бизнесийн орчинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг 
үзүүлэлт тус бүрээр нь үнэлж жагсаахад ЖДҮ 
эрхлэгчид ажилгүйдэл, ядуурал, улс төрийн байдал, 
валютын ханш, инфляци болон худалдан авах чадвар 
бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад хамгийн хүндрэлтэй 
байна гэж үзжээ /Зураг 4.2/.   

Үүний дараагаар эдийн засгийн өсөлт, хуулийн 
хэрэгжилт, зээлийн хүү, төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ, зээлийн шимтгэл хураамж зэрэг 
үзүүлэлтүүд хүндрэлтэй гэсэн үр дүн гарлаа.  

Харин мэдээлэл холбооны хөгжил болон цахилгаан 
түгээлтийг судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид 
хамгийн сайн гэж дүгнэжээ. Түүнчлэн өрсөлдөх 
чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанар, технологийн 
дэвшил  усан хангамж, түүхий эдийн олдоц зэрэг нь 
бусад хүчин зүйлстэй харьцуулахад харьцангуй 
боломжийн гэж үзсэн байна. 
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Зураг 4.2 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн 2=маш сайн/          

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Мэдээлэл холбоо 
Цахилгаан түгээлт 
Өрсөлдөх чадвар 

Тоног төхөөрөмжийн чанар 
Усан хангамж 

Технологийн дэвшил 
Түүхий эдийн олдоц 

Тээвэрлэлт 
Барилга, байгууламжийн хүрэлцээ 

Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх … 
Мэдээллийн хүртээмж 

Зах зээлийн өрсөлдөөн 
Дулааны шугам сүлжээ 

Ажиллах хүчний ур чадвар 
Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалт 

Зам 
Ажиллах хүчний нийлүүлэлт 

Хяналт шалгалтын тогтолцоо 
Зээлийн батлан даалт 

Зээлийн хэмжээ 
Зээлийн барьцаа хөрөнгө 

Татварын тогтолцоо 
Зах зээлийн багтаамж 

Зээлийн хугацаа 
Гадаад худалдаа хийх нөхцөл 

Газар эзэмших боломж 
Зээлийн шимтгэл, хураамж 

Төрийн байгууллагын үйлчилгээ 
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

Зээлийн хүү  
Хуулийн хэрэгжилт 

Эдийн засгийн өсөлт 
Хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар 

Гэмт хэрэг 
Инфляци /үнийн өсөлт/ 

Валютын ханш 
Хээл хахууль 

Улс төрийн байдал 
Ядуурал 

Ажилгүйдэл 

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Бизнесийн орчны ерөнхий индексийг аймгуудаар нь авч үзвэл Ховд (-0.80), Говь-
Алтай (-0.80), Булган (-0.73) аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх орчинг хамгийн хүндрэлтэй гэж үзсэн бол Дорнод (-0.32), Говьсүмбэр 
(-0.35), Архангай (-0.35) аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай харьцуулахад 
боломжийн гэж хариуллаа (Зураг 4.3).

зураг 4.3 Ждү эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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Бизнесийн орчны ерөнхий индексийг аймгуудаар нь 
авч үзвэл Ховд (-0.80), Говь-Алтай (-0.80), Булган  
(-0.73) аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнесийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх орчинг хамгийн хүндрэлтэй гэж 
үзсэн бол Дорнод (-0.32), Говьсүмбэр (-0.35), 
Архангай (-0.35) аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад боломжийн гэж хариуллаа /Зураг 4.3/.  

Зураг 4.3 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

4.2 Макро эдийн засгийн нөлөө 
Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь төгрөгийн 
бусад валюттай харьцах ханшийн сулралт, 
инфляцийн өсөлт зэрэг үзүүлэлтүүд хамгийн өндөр 
сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна. Харин тэдэнд эдийн 
засгийн өсөлтийн бууралт болон ГШХО-ын багасалт 
нь бусад эдийн засгийн үзүүлэлттэй харьцуулахад 
харьцангуй бага сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна /Зураг 
4.4/. 

Зураг 4.4 Макро эдийн засгийн нөлөө 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дэлхий банкны 2014 оны тайланд6 “өндөр инфляци 
болон төгрөгийн ханшийн уналтаас шалтгаалан уул 
уурхайн бус салбарын өсөлт сүүлийн 4 улирлын 
турш тасралтгүй саарч байна” гэж тэмдэглэжээ. Мөн 
нийт эрэлтийн талаас авч үзвэл хувийн салбарын 
бодит хэрэглээний өсөлт 2011-ээс 2013 онуудад 
дунджаар 15%-тай байсан бол 2014 онд 9.1%, 2015 
оны 1-р улиралд 3.4% болж хумигдсан байна. Эндээс 
дүгнэхэд нэг талаас импортод тулгуурлан үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг манай орны ЖДҮ эрхлэгчдэд 
нэрлэсэн ханшийн сулралт болон инфляцийн 
түвшиний өсөлт нь түүхий эдийн (орц) зардлыг 
нэмэгдүүлэх дарамтыг үзүүлж байгаа бол нөгөө 
талаас иргэдийн худалдан авалтын бууралт нь 
бизнесийн идэвхжлийг бууруулах замаар ААН-
үүдэд сөрөг нөлөөг үзүүлж байна.  

Эдийн засгийн өсөлт 

Манай орны ДНБ-ий бодит өсөлт 2011-ээс 2013 оны 
хооронд уул уурхайн салбар дахь огцом сэргэлтийг 
даган 3 жил дараалан 2 оронтой тоонд хадгалагдаж 
байсан боловч сүүлийн жилд эдийн засаг түүн 
дотроо уул уурхайн бус салбарын эрч саарснаас 
үүдэн өсөлт 2014 оны эцэст 7.8%, 2015 оны 1-р 
улиралд 4.4%-д хүрч буураад байна /Шигтгээ 1/.  

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 13% нь 
эдийн засгийн өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд 
нь сайн, 19% нь боломжийн нөлөө үзүүлж байна гэж 
хариуллаа. Харин нийт судалгаанд хамрагдсан 
бизнес эрхлэгчдийн тал нь буюу 46% нь муу, 22% нь 
маш муу нөлөө үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 4.5/. 

Зураг 4.5 Эдийн засгийн өсөлт  

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдийн засаг өсөлт саарч буй өнөөдрийн нөхцөлд  
ЖДҮ эрхлэгчдийн олонх нь эдийн засгийн өсөлт 
бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд нь эерэгээр 
нөлөөлөөгүй  гэсэн хариултыг өгч байгаа нь хувийн 
хэвшлийнхэнд эдийн засагт нүүрлээд буй өнөөгийн 
хүндрэл хүндээр тусч байгаа нь харагдаж байна. 
Шигтгээ 4.1: Эдийн засгийн өсөлт 
 
Эдийн засгийн бодит өсөлт 2011 онд түүхэн хамгийн өндөр 
түвшин буюу 17.3%-д хүрч байсан боловч энэ нь дотоодын 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

4.2 макро эдийн засгийн нөлөө

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхэд нь төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханшийн сулралт, инфляцийн 
өсөлт зэрэг үзүүлэлтүүд хамгийн өндөр сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна. Харин 
тэдэнд эдийн засгийн өсөлт удааширсан болон ГШХО буурсан нь бусад эдийн 
засгийн үзүүлэлттэй харьцуулахад харьцангуй бага сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна 
(Зураг 4.4).



313

зураг 4.4 макро эдийн засгийн нөлөө 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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Бизнесийн орчны ерөнхий индексийг аймгуудаар нь 
авч үзвэл Ховд (-0.80), Говь-Алтай (-0.80), Булган  
(-0.73) аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнесийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх орчинг хамгийн хүндрэлтэй гэж 
үзсэн бол Дорнод (-0.32), Говьсүмбэр (-0.35), 
Архангай (-0.35) аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад боломжийн гэж хариуллаа /Зураг 4.3/.  

Зураг 4.3 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

4.2 Макро эдийн засгийн нөлөө 
Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь төгрөгийн 
бусад валюттай харьцах ханшийн сулралт, 
инфляцийн өсөлт зэрэг үзүүлэлтүүд хамгийн өндөр 
сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна. Харин тэдэнд эдийн 
засгийн өсөлтийн бууралт болон ГШХО-ын багасалт 
нь бусад эдийн засгийн үзүүлэлттэй харьцуулахад 
харьцангуй бага сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна /Зураг 
4.4/. 

Зураг 4.4 Макро эдийн засгийн нөлөө 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дэлхий банкны 2014 оны тайланд6 “өндөр инфляци 
болон төгрөгийн ханшийн уналтаас шалтгаалан уул 
уурхайн бус салбарын өсөлт сүүлийн 4 улирлын 
турш тасралтгүй саарч байна” гэж тэмдэглэжээ. Мөн 
нийт эрэлтийн талаас авч үзвэл хувийн салбарын 
бодит хэрэглээний өсөлт 2011-ээс 2013 онуудад 
дунджаар 15%-тай байсан бол 2014 онд 9.1%, 2015 
оны 1-р улиралд 3.4% болж хумигдсан байна. Эндээс 
дүгнэхэд нэг талаас импортод тулгуурлан үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг манай орны ЖДҮ эрхлэгчдэд 
нэрлэсэн ханшийн сулралт болон инфляцийн 
түвшиний өсөлт нь түүхий эдийн (орц) зардлыг 
нэмэгдүүлэх дарамтыг үзүүлж байгаа бол нөгөө 
талаас иргэдийн худалдан авалтын бууралт нь 
бизнесийн идэвхжлийг бууруулах замаар ААН-
үүдэд сөрөг нөлөөг үзүүлж байна.  

Эдийн засгийн өсөлт 

Манай орны ДНБ-ий бодит өсөлт 2011-ээс 2013 оны 
хооронд уул уурхайн салбар дахь огцом сэргэлтийг 
даган 3 жил дараалан 2 оронтой тоонд хадгалагдаж 
байсан боловч сүүлийн жилд эдийн засаг түүн 
дотроо уул уурхайн бус салбарын эрч саарснаас 
үүдэн өсөлт 2014 оны эцэст 7.8%, 2015 оны 1-р 
улиралд 4.4%-д хүрч буураад байна /Шигтгээ 1/.  

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 13% нь 
эдийн засгийн өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд 
нь сайн, 19% нь боломжийн нөлөө үзүүлж байна гэж 
хариуллаа. Харин нийт судалгаанд хамрагдсан 
бизнес эрхлэгчдийн тал нь буюу 46% нь муу, 22% нь 
маш муу нөлөө үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 4.5/. 

Зураг 4.5 Эдийн засгийн өсөлт  

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдийн засаг өсөлт саарч буй өнөөдрийн нөхцөлд  
ЖДҮ эрхлэгчдийн олонх нь эдийн засгийн өсөлт 
бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд нь эерэгээр 
нөлөөлөөгүй  гэсэн хариултыг өгч байгаа нь хувийн 
хэвшлийнхэнд эдийн засагт нүүрлээд буй өнөөгийн 
хүндрэл хүндээр тусч байгаа нь харагдаж байна. 
Шигтгээ 4.1: Эдийн засгийн өсөлт 
 
Эдийн засгийн бодит өсөлт 2011 онд түүхэн хамгийн өндөр 
түвшин буюу 17.3%-д хүрч байсан боловч энэ нь дотоодын 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Дэлхий банкны 2014 оны тайланд6 “өндөр инфляци болон төгрөгийн ханшийн 
уналтаас шалтгаалан уул уурхайн бус салбарын өсөлт сүүлийн 4 улирлын турш 
тасралтгүй саарч байна” гэж тэмдэглэжээ. Мөн нийт эрэлтийн талаас авч үзвэл 
хувийн салбарын бодит хэрэглээний өсөлт 2011-ээс 2013 онуудад дунджаар 
15%-тай байсан бол 2014 онд 9.1%, 2015 оны 1-р улиралд 3.4% болж хумигдсан 
байна. Эндээс дүгнэхэд нэг талаас импортод тулгуурлан үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
манай орны ЖДҮ эрхлэгчдэд нэрлэсэн ханшийн сулралт болон инфляцийн 
түвшиний өсөлт нь түүхий эдийн (орц) зардлыг нэмэгдүүлэх дарамтыг 
үзүүлж байгаа бол нөгөө талаас иргэдийн худалдан авалтын бууралт нь 
бизнесийн идэвхжлийг бууруулах замаар аан-үүдэд сөрөг нөлөөг үзүүлж 
байна. 

эдийн засгийн өсөлт

Манай орны ДнБ-ий бодит өсөлт 2011-ээс 2013 оны хооронд уул уурхайн салбар 
дахь огцом сэргэлтийг даган 3 жил дараалан 2 оронтой тоонд хадгалагдаж байсан 
боловч сүүлийн жилд эдийн засаг түүн дотроо уул уурхайн бус салбарын эрч 
саарснаас үүдэн өсөлт 2014 оны эцэст 7.8%, 2015 оны 1-р улиралд 4.4%-д хүрч 
буураад байна (Шигтгээ 1). 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 13% нь эдийн засгийн өсөлт бизнес 
эрхлэх үйл ажиллагаанд нь сайн, 19% нь боломжийн нөлөө үзүүлж байна гэж 
хариуллаа. Харин нийт судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн тал нь буюу 
46% нь муу, 22% нь маш муу нөлөө үзүүлсэн гэж дүгнэжээ (Зураг 4.5).

6 Моíãол улñыí ýäийí заñãийí òойм 2014 оíы 12 äуãаар ñар

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

зураг 4.5 эдийн засгийн өсөлт
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Бизнесийн орчны ерөнхий индексийг аймгуудаар нь 
авч үзвэл Ховд (-0.80), Говь-Алтай (-0.80), Булган  
(-0.73) аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид бизнесийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх орчинг хамгийн хүндрэлтэй гэж 
үзсэн бол Дорнод (-0.32), Говьсүмбэр (-0.35), 
Архангай (-0.35) аймгуудын хувьд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад боломжийн гэж хариуллаа /Зураг 4.3/.  

Зураг 4.3 ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

4.2 Макро эдийн засгийн нөлөө 
Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь төгрөгийн 
бусад валюттай харьцах ханшийн сулралт, 
инфляцийн өсөлт зэрэг үзүүлэлтүүд хамгийн өндөр 
сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна. Харин тэдэнд эдийн 
засгийн өсөлтийн бууралт болон ГШХО-ын багасалт 
нь бусад эдийн засгийн үзүүлэлттэй харьцуулахад 
харьцангуй бага сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна /Зураг 
4.4/. 

Зураг 4.4 Макро эдийн засгийн нөлөө 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дэлхий банкны 2014 оны тайланд6 “өндөр инфляци 
болон төгрөгийн ханшийн уналтаас шалтгаалан уул 
уурхайн бус салбарын өсөлт сүүлийн 4 улирлын 
турш тасралтгүй саарч байна” гэж тэмдэглэжээ. Мөн 
нийт эрэлтийн талаас авч үзвэл хувийн салбарын 
бодит хэрэглээний өсөлт 2011-ээс 2013 онуудад 
дунджаар 15%-тай байсан бол 2014 онд 9.1%, 2015 
оны 1-р улиралд 3.4% болж хумигдсан байна. Эндээс 
дүгнэхэд нэг талаас импортод тулгуурлан үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг манай орны ЖДҮ эрхлэгчдэд 
нэрлэсэн ханшийн сулралт болон инфляцийн 
түвшиний өсөлт нь түүхий эдийн (орц) зардлыг 
нэмэгдүүлэх дарамтыг үзүүлж байгаа бол нөгөө 
талаас иргэдийн худалдан авалтын бууралт нь 
бизнесийн идэвхжлийг бууруулах замаар ААН-
үүдэд сөрөг нөлөөг үзүүлж байна.  

Эдийн засгийн өсөлт 

Манай орны ДНБ-ий бодит өсөлт 2011-ээс 2013 оны 
хооронд уул уурхайн салбар дахь огцом сэргэлтийг 
даган 3 жил дараалан 2 оронтой тоонд хадгалагдаж 
байсан боловч сүүлийн жилд эдийн засаг түүн 
дотроо уул уурхайн бус салбарын эрч саарснаас 
үүдэн өсөлт 2014 оны эцэст 7.8%, 2015 оны 1-р 
улиралд 4.4%-д хүрч буураад байна /Шигтгээ 1/.  

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 13% нь 
эдийн засгийн өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд 
нь сайн, 19% нь боломжийн нөлөө үзүүлж байна гэж 
хариуллаа. Харин нийт судалгаанд хамрагдсан 
бизнес эрхлэгчдийн тал нь буюу 46% нь муу, 22% нь 
маш муу нөлөө үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 4.5/. 

Зураг 4.5 Эдийн засгийн өсөлт  

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдийн засаг өсөлт саарч буй өнөөдрийн нөхцөлд  
ЖДҮ эрхлэгчдийн олонх нь эдийн засгийн өсөлт 
бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд нь эерэгээр 
нөлөөлөөгүй  гэсэн хариултыг өгч байгаа нь хувийн 
хэвшлийнхэнд эдийн засагт нүүрлээд буй өнөөгийн 
хүндрэл хүндээр тусч байгаа нь харагдаж байна. 
Шигтгээ 4.1: Эдийн засгийн өсөлт 
 
Эдийн засгийн бодит өсөлт 2011 онд түүхэн хамгийн өндөр 
түвшин буюу 17.3%-д хүрч байсан боловч энэ нь дотоодын 

                                                      
 

6 Монгол улсын эдийн засгийн тойм 2014 оны 12 дугаар сар 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Эдийн засгийн өсөлт саарч буй өнөөдрийн нөхцөлд ЖДҮ эрхлэгчдийн олонх нь 
эдийн засгийн өсөлт бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд нь эерэгээр нөлөөлөөгүй 
гэсэн хариултыг өгснөөс хувийн хэвшлийнхэнд эдийн засагт нүүрлээд буй 
өнөөгийн хүндрэл хүндээр тусч байгаа нь харагдаж байна.

шигтгээ 4.1: эдийн засгийн өсөлт

Эдийн засгийн бодит өсөлт 2011 онд түүхэн хамгийн өндөр түвшин буюу 17.3%-д хүрч байсан 
боловч энэ нь дотоодын эдийн засгийг дан ганц салбар буюу уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай 
болгосон. Улмаар 2012 оноос манай улсад орж ирэх гадаад валютын урсгал болон гадаад цэвэр 
активын хэмжээ буурснаас шалтгаалан эдийн засгийн өсөлт жил бүр саарсаар 2014 оны эцэст 
7.8%, 2015 оны 1-р улиралд 4.4%-д хүрээд байна. 
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эдийн засгийг дан ганц салбар буюу уул уурхайн салбараас 
хэт хамааралтай болгосон. Улмаар 2012 оноос манай улсад 
орж ирэх гадаад валютын урсгал болон гадаад цэвэр 
активын хэмжээ буурснаас шалтгаалан эдийн засгийн 
өсөлт жил бүр саарсаар 2014 оны эцэст 7.8%, 2015 оны 1-р 
улиралд 4.4%-д хүрээд байна.  
 

 
                                                                                            Эх үүсвэр: ҮСХ 

 
Энэхүү ГШХО-ын сөрөг нөлөөллийг сааруулах зорилгоор 
Засгийн газар, Монголбанкны зүгээс 2012-2014 онуудад 
эдийн засгийг бүхэлд нь тогтворжуулах, учирч болзошгүй 
хямралын эрсдэлээс сэргийлэх бодлогын арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд санхүүгийн 
болон макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 
үргэлжлүүлэн хангасны зэрэгцээ эдийн засгийн тэнцвэртэй 
өсөлтөд дэмжлэг үзүүлсэн. 
 
Хэдийгээр эдийн засгийн өсөлт 2014 онд 7.8%-тай гарсан 
боловч энэхүү өсөлтийн гол хэсгийг (4.9%) уул уурхайн 
салбар дангаар бүрдүүлсэн. Түүнчлэн Оюу толгойн 
эрчимтэй үйлдвэрлэлийг даган тээвэр ба агуулахын салбар 
хурдацтай өсч 2014 оны нийт өсөлтийн 1.2%-ийг 
бүрдүүлсэн бол цаг агаарын тааламжтай нөхцөлөөс 
шалтгаалан ХАА салбар өндрөөр өсч нийт өсөлтийн 1.7%-
ийг бүрдүүлсэн байна. Барилга, үйлчилгээ болон аж 
үйлдвэрийн салбарын өсөлт 2014 онд өмнөх жилүүдтэй 
харьцуулахад эрс буурсан.    
 
2015 оны 1-р улирлын байдлаар нийт үйлдвэрлэл огцом 
буурч эдийн засгийн өсөлт 4.4%-д хүрээд байна. 2014 
оноос уул уурхайн бус салбарын эдийн засгийн өсөлт 
удаашраад байгаа өнөөдрийн нөхцөлд уул уурхайн салбар 
дахь үйлдвэрлэл буурсан нь нийт эдийн засгийн эрч саарч 
байгааг илэрхийлж байна. Энэхүү эдийн засгийн 4.4%-ийн 
өсөлтийн 3.3%-ийг уул уурхай, 1.6%-ийг үйлчилгээ, 0.8%-
ийг аж үйлдвэр, -1.9%-ийг бүтээгдэхүүний цэвэр татварын 
салбар тус тус бүрдүүлж байна.  

Инфляци 

Судалгаанд оролцогч ЖДҮ эрхлэгчдийн тал буюу 53 
% нь инфляцийн түвшин бизнес эрхлэхэд муу нөлөөг 
үзүүлж байна гэж үзсэн бол 24% нь маш муу 
нөлөөтэй байна гэж хариулжээ.  

Харин судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 
14% нь өнөөдрийн инфляцийн түвшин бизнес 
эрхлэх үйл ажиллагаанд нь боломжийн, сайн 
нөлөөг үзүүлж байна гэсэн хариултыг өгчээ /Зураг 
4.6/. 

Зураг 4.6 Инфляцийн түвшин  

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Монголбанк инфляцийг 2015 оны эцэст 7%-д, 2016-
2017 онд энэ түвшинд тогтворжуулсны үндсэн дээр 
иргэдийн бодит орлогыг хамгаалж, эдийн засгийн 
тогтвортой өсөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн 
зорилтын хүрээнд мөнгөний уламжлалт болон 
уламжлалт бус бодлогуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Энэхүү бодлогын үр дүнд инфляцийн түвшин 
2014 оны хагасаас эхлэн тогтвортой буурч, 2015 оны 
5-р сарын байдлаар инфляцийн түвшин 7.5%-д 
хүрсэн нь бизнес эрхлэгчдийн бодит орлогыг үнийн 
өсөлтөөс хамгаалах сайн нөлөө үзүүлж байна 
/Шигтгээ 2/.  

Төгрөгийн нэрлэсэн ханш 

Төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханш суларсан нь 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь маш муу 
нөлөөг үзүүлж байна гэж ААН-үүдийн 29% нь, муу 
нөлөө үзүүлж байна гэж 47% нь хариуллаа. Харин 
санал асуулганд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 24% нь 
нэрлэсэн ханшийн өнөөдрийн түвшин нь бизнес 
эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн эерэг нөлөөг 
үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 4.7/  

Зураг 4.7 Төгрөгийн ханш 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эндээс харахад санал асуулгад оролцсон ААН-
үүдийн дийлэнх буюу 72% нь ханшийн түвшин 
бизнес эрхлэхэд нь сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа гэж 
хариулсан нь импортын бараанд түшиглэн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг ЖДҮ эрхлэгчдэд ханшийн 
сулралт нь түүхий эдийн зардлыг өсгөж үйлдвэрлэлд 
дарамт учруулж байгааг харуулж байна. Улмаар 
эдийн засгийн эрч саарч, иргэдийн худалдан авалт  
муудсан өнөөгийн нөхцөлд түүхий эдийн үнэ ийнхүү 
өсөх нь борлуулалтанд нь сөрөг нөлөө үзүүлэх 
магадлалтай юм /Шигтгээ 3/. 
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Эх үүсвэр: ҮСХ

Энэхүү ГШХО-ын сөрөг нөлөөллийг сааруулах зорилгоор Засгийн газар, Монголбанкны зүгээс 
2012-2014 онуудад эдийн засгийг бүхэлд нь тогтворжуулах, учирч болзошгүй хямралын эрсдэлээс 
сэргийлэх бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд санхүүгийн болон макро 
эдийн засгийн тогтвортой байдлыг үргэлжлүүлэн хангасны зэрэгцээ эдийн засгийн тэнцвэртэй 
өсөлтөд дэмжлэг үзүүлсэн.
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Хэдийгээр эдийн засгийн өсөлт 2014 онд 7.8%-тай гарсан боловч энэхүү өсөлтийн гол хэсгийг 
(4.9%) уул уурхайн салбар дангаар бүрдүүлсэн. Түүнчлэн Оюу толгойн эрчимтэй үйлдвэрлэлийг 
даган тээвэр ба агуулахын салбар хурдацтай өсч 2014 оны нийт өсөлтийн 1.2%-ийг бүрдүүлсэн 
бол цаг агаарын тааламжтай нөхцөлөөс шалтгаалан ХАА салбар өндрөөр өсч нийт өсөлтийн 
1.7%-ийг бүрдүүлсэн байна. Барилга, үйлчилгээ болон аж үйлдвэрийн салбарын өсөлт 2014 онд 
өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад эрс буурсан. 

2015 оны 1-р улирлын байдлаар нийт үйлдвэрлэл огцом буурч эдийн засгийн өсөлт 4.4%-д хүрээд 
байна. 2014 оноос уул уурхайн бус салбарын эдийн засгийн өсөлт удаашраад байгаа өнөөдрийн 
нөхцөлд уул уурхайн салбар дахь үйлдвэрлэл буурсан нь нийт эдийн засгийн эрч саарч байгааг 
илэрхийлж байна. Энэхүү эдийн засгийн 4.4%-ийн өсөлтийн 3.3%-ийг уул уурхай, 1.6%-ийг 
үйлчилгээ, 0.8%-ийг аж үйлдвэр, -1.9%-ийг бүтээгдэхүүний цэвэр татварын салбар тус тус 
бүрдүүлж байна. 

инфляци

Судалгаанд оролцогч ЖДҮ эрхлэгчдийн тал буюу 53% нь инфляцийн түвшин 
бизнес эрхлэхэд муу нөлөөг үзүүлж байна гэж үзсэн бол 24% нь маш муу 
нөлөөтэй байна гэж хариулжээ. 

Харин судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 14% нь өнөөдрийн 
инфляцийн түвшин бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд нь боломжийн, сайн 
нөлөөг үзүүлж байна гэсэн хариултыг өгчээ (Зураг 4.6).
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% нь инфляцийн түвшин бизнес эрхлэхэд муу нөлөөг 
үзүүлж байна гэж үзсэн бол 24% нь маш муу 
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Харин судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 
14% нь өнөөдрийн инфляцийн түвшин бизнес 
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хүрсэн нь бизнес эрхлэгчдийн бодит орлогыг үнийн 
өсөлтөөс хамгаалах сайн нөлөө үзүүлж байна 
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Төгрөгийн нэрлэсэн ханш 

Төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханш суларсан нь 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь маш муу 
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сулралт нь түүхий эдийн зардлыг өсгөж үйлдвэрлэлд 
дарамт учруулж байгааг харуулж байна. Улмаар 
эдийн засгийн эрч саарч, иргэдийн худалдан авалт  
муудсан өнөөгийн нөхцөлд түүхий эдийн үнэ ийнхүү 
өсөх нь борлуулалтанд нь сөрөг нөлөө үзүүлэх 
магадлалтай юм /Шигтгээ 3/. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Монголбанк инфляцийг 2015 оны эцэст 7%-д, 2016-2017 онд энэ түвшинд 
тогтворжуулсны үндсэн дээр иргэдийн бодит орлогыг хамгаалж, эдийн засгийн 
тогтвортой өсөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн зорилтын хүрээнд мөнгөний 
уламжлалт болон уламжлалт бус бодлогуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Энэхүү бодлогын үр дүнд инфляцийн түвшин 2014 оны хагасаас эхлэн 
тогтвортой буурч, 2015 оны 5-р сарын байдлаар инфляцийн түвшин 7.5%-д 
хүрсэн нь бизнес эрхлэгчдийн бодит орлогыг үнийн өсөлтөөс хамгаалах сайн 
нөлөө үзүүлж байна (Шигтгээ 2). 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Төгрөгийн нэрлэсэн ханш

Төгрөгийн бусад валюттай харьцах ханш суларсан нь бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхэд нь маш муу нөлөөг үзүүлж байна гэж ААн-үүдийн 29% нь, муу нөлөө 
үзүүлж байна гэж 47% нь хариуллаа. Харин санал асуулганд оролцсон ЖДҮ 
эрхлэгчдийн 24% нь нэрлэсэн ханшийн өнөөдрийн түвшин нь бизнес эрхлэх үйл 
ажиллагаанд боломжийн эерэг нөлөөг үзүүлсэн гэж дүгнэжээ (Зураг 4.7) 

зураг 4.7 Төгрөгийн ханш
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өсөх нь борлуулалтанд нь сөрөг нөлөө үзүүлэх 
магадлалтай юм /Шигтгээ 3/. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Эндээс харахад санал асуулгад оролцсон ААн-үүдийн дийлэнх буюу 72% нь 
ханшийн түвшин бизнес эрхлэхэд нь сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа гэж хариулсан 
нь импортын бараанд түшиглэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг ЖДҮ эрхлэгчдэд 
ханшийн сулралт нь түүхий эдийн зардлыг өсгөж үйлдвэрлэлд дарамт 
учруулж байгааг харуулж байна. Улмаар эдийн засгийн эрч саарч, иргэдийн 
худалдан авалт муудсан өнөөгийн нөхцөлд түүхий эдийн үнэ ийнхүү өсөх нь 
борлуулалтанд нь сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай юм (Шигтгээ 3).

шигтгээ 4.2: инфляци 

Хэрэглээний үнийн индексээр тооцсон жилийн инфляци 2012 оны эцэст 14.2%-д хүрч байсан 
бөгөөд энэхүү өсөлт нь махны үнийн огцом өсөлтөөс голлон шалтгаалж байсан. Монголбанк 
Засгийн газартай хамтран 2012 оны эцсээс “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 
эхэлснээр нийлүүлэлтийн гаралтай инфляци 2012 оноос 2013 оны хагас хүртэл буурч байсан. Гэвч 
2012 оны дунд үеэс төгрөгийн ханшийн сулралтаас үүдэн импортын барааны (бензинээс бусад) 
үнэ өсөх хандлагатай болсон нь нэг талаас импортын барааны инфляцийг шууд замаар өсгөсөн ба 
нөгөө талаас дотоодын барааны орцын зардлыг нэмэгдүүлэх замаар дотоодын инфляцийг давхар 
нэмэгдүүлсэн. 
Монголбанк 2014 оны 7-р сараас мөнгөний бодлогын төлөвөө хатууруулах чиглэлд барьсан нь үр 
дүнд хүрч эрэлтийн гаралтай инфляцийн дарамт 2014 оны дунд үеэс буурч, улмаар инфляцийн 
түвшин 2015 оны 5-р сарын байдлаар 7.5%-д хүрээд байна.
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Шигтгээ 4.2: Инфляци  

Хэрэглээний үнийн индексээр тооцсон жилийн инфляци 
2012 оны эцэст 14.2%-д хүрч байсан бөгөөд энэхүү өсөлт 
нь махны үнийн огцом өсөлтөөс голлон шалтгаалж байсан. 
Монголбанк Засгийн газартай хамтран 2012 оны эцсээс 
“Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлснээр 
нийлүүлэлтийн гаралтай инфляци 2012 оноос 2013 оны 
хагас хүртэл буурч байсан. Гэвч 2012 оны дунд үеэс 
төгрөгийн ханшийн сулралтаас үүдэн импортын барааны 
(бензинээс бусад) үнэ өсөх хандлагатай болсон нь нэг 
талаас импортын барааны инфляцийг шууд замаар өсгөсөн 
ба нөгөө талаас дотоодын барааны орцын зардлыг 
нэмэгдүүлэх замаар дотоодын инфляцийг давхар 
нэмэгдүүлсэн.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ, Судлаачийн тооцоолол 

Монголбанк 2014 оны 7-р сараас мөнгөний бодлогын 
төлөвөө хатууруулах чиглэлд барьсан нь үр дүнд хүрч 
эрэлтийн гаралтай инфляцийн дарамт 2014 оны дунд үеэс 
буурч, улмаар инфляцийн түвшин 2015 оны 5-р сарын 
байдлаар 7.5%-д хүрээд байна.  

 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

ГШХО-ын бууралт нь бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхэд нь маш муу нөлөөг үзүүлж байна гэж ААН-
үүдийн 24% нь, муу нөлөө үзүүлж байна гэж 40% нь 
хариуллаа. Харин санал асуулганд оролцсон ЖДҮ 
эрхлэгчдийн 36% нь ГШХО-ын бууралт нь бизнес 
эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн эерэг нөлөөг 
үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 4.8/  

Зураг 4.8 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Уул уурхайн салбар дахь ГШХО-ын эерэг үр дүнд 
Монгол улс 2011-2013 онуудад дэлхий дээрх 
хамгийн өндөр өсөлттэй орнуудын нэгээр нэрлэгдэж 
байв. Гэвч дотоодыг чиглэх ГШХО-ын бууралт 

болон дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнийн 
уналтаас шалтгаалж манай орон 2012 оны дунд үеэс 
төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд орсон нь төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханшийг сулруулж, 
улмаар инфляцийн түвшин өсөхөд нөлөөлсөн.   
Шигтгээ 4.3: Нэрлэсэн ханш 
 
 

2011-ээс 2013 онуудад эдийн засаг эрчтэй өсч, нийт эрэлт 
нэмэгдсэн нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг (ДНБ-ий 30%) 
өсгөсөн бөгөөд энэхүү өндөр алдагдлыг Оюу толгойн 
хөрөнгө оруулалтаар голчлон нөхөж байсан. Гэвч 2013 
оноос ГШХО оруулалт татарч, экспортын гол барааны үнэ 
буурсан нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд 
хүргэсэн.    

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

 
Төлбөрийн тэнцлийн өндөр алдагдал нь 2012 оны сүүл үеэс 
төгрөгийн ханш огцом сулрах үндсэн шалтгаан болсон. 
Энэхүү төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл өнөөдөр ч 
үргэлжилсэн хэвээр байна. 2013 оны эцэст төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 1659.34 төгрөгт хүрч 
өмнөх оны мөн үеэс 19.2%-иар суларсан бол 2014 оны 
эцэст ханш 1888.44 төгрөгт хүрч өмнөх оноос 13.8%-иар 
суларсан байна. 2015 оны 5-р сарын байдлаар төгрөгийн 
ханш 1907,3 төгрөгт хүрч, оны эхнээс 1%, өмнөх оны мөн 
үеэс 4.9%-иар тус тус сулраад байна.  

Дүгнэлт 

Сүүлийн жилүүдэд  ГШХО оруулалт огцом татарч, 
экспортын гол барааны дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 
буурч эхэлсэн нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн 
хүндрэлд хүргэсэн. Улмаар энэхүү хүндрэл нь эдийн 
засагт төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн сулралт, бодит 
эдийн засгийн өсөлтийн уналт хэлбэрээр илэрч 
байна. Төгрөгийн ханшийн сулралт болон инфляци 
нь иргэдийн худалдан авалтыг бууруулж улмаар 
ААН-ийн орлогод сөргөөр нөлөөлж байна. Түүнчлэн 
түүхий эд материалаа импортоор авдаг ААН-үүдийн 
хувьд түүхий эдийн зардлыг нэмэгдүүлж ЖДҮ 
эрхлэгчдэд ихээхэн дарамт болж байна.   
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Эх үүсвэр: ҮСХ, Судлаачийн тооцоолол

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

ГШХО-ын бууралт нь бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь маш муу нөлөөг 
үзүүлж байна гэж ААн-үүдийн 24% нь, муу нөлөө үзүүлж байна гэж 40% нь 
хариуллаа. Харин санал асуулганд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчдийн 36% нь ГШХО-
ын бууралт нь бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн эерэг нөлөөг үзүүлсэн 
гэж дүгнэжээ (Зураг 4.8) 

зураг 4.8 гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

 
 

15 
 
 

Шигтгээ 4.2: Инфляци  

Хэрэглээний үнийн индексээр тооцсон жилийн инфляци 
2012 оны эцэст 14.2%-д хүрч байсан бөгөөд энэхүү өсөлт 
нь махны үнийн огцом өсөлтөөс голлон шалтгаалж байсан. 
Монголбанк Засгийн газартай хамтран 2012 оны эцсээс 
“Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлснээр 
нийлүүлэлтийн гаралтай инфляци 2012 оноос 2013 оны 
хагас хүртэл буурч байсан. Гэвч 2012 оны дунд үеэс 
төгрөгийн ханшийн сулралтаас үүдэн импортын барааны 
(бензинээс бусад) үнэ өсөх хандлагатай болсон нь нэг 
талаас импортын барааны инфляцийг шууд замаар өсгөсөн 
ба нөгөө талаас дотоодын барааны орцын зардлыг 
нэмэгдүүлэх замаар дотоодын инфляцийг давхар 
нэмэгдүүлсэн.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ, Судлаачийн тооцоолол 

Монголбанк 2014 оны 7-р сараас мөнгөний бодлогын 
төлөвөө хатууруулах чиглэлд барьсан нь үр дүнд хүрч 
эрэлтийн гаралтай инфляцийн дарамт 2014 оны дунд үеэс 
буурч, улмаар инфляцийн түвшин 2015 оны 5-р сарын 
байдлаар 7.5%-д хүрээд байна.  

 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

ГШХО-ын бууралт нь бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхэд нь маш муу нөлөөг үзүүлж байна гэж ААН-
үүдийн 24% нь, муу нөлөө үзүүлж байна гэж 40% нь 
хариуллаа. Харин санал асуулганд оролцсон ЖДҮ 
эрхлэгчдийн 36% нь ГШХО-ын бууралт нь бизнес 
эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн эерэг нөлөөг 
үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 4.8/  

Зураг 4.8 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Уул уурхайн салбар дахь ГШХО-ын эерэг үр дүнд 
Монгол улс 2011-2013 онуудад дэлхий дээрх 
хамгийн өндөр өсөлттэй орнуудын нэгээр нэрлэгдэж 
байв. Гэвч дотоодыг чиглэх ГШХО-ын бууралт 

болон дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнийн 
уналтаас шалтгаалж манай орон 2012 оны дунд үеэс 
төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд орсон нь төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханшийг сулруулж, 
улмаар инфляцийн түвшин өсөхөд нөлөөлсөн.   
Шигтгээ 4.3: Нэрлэсэн ханш 
 
 

2011-ээс 2013 онуудад эдийн засаг эрчтэй өсч, нийт эрэлт 
нэмэгдсэн нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг (ДНБ-ий 30%) 
өсгөсөн бөгөөд энэхүү өндөр алдагдлыг Оюу толгойн 
хөрөнгө оруулалтаар голчлон нөхөж байсан. Гэвч 2013 
оноос ГШХО оруулалт татарч, экспортын гол барааны үнэ 
буурсан нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд 
хүргэсэн.    

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

 
Төлбөрийн тэнцлийн өндөр алдагдал нь 2012 оны сүүл үеэс 
төгрөгийн ханш огцом сулрах үндсэн шалтгаан болсон. 
Энэхүү төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл өнөөдөр ч 
үргэлжилсэн хэвээр байна. 2013 оны эцэст төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 1659.34 төгрөгт хүрч 
өмнөх оны мөн үеэс 19.2%-иар суларсан бол 2014 оны 
эцэст ханш 1888.44 төгрөгт хүрч өмнөх оноос 13.8%-иар 
суларсан байна. 2015 оны 5-р сарын байдлаар төгрөгийн 
ханш 1907,3 төгрөгт хүрч, оны эхнээс 1%, өмнөх оны мөн 
үеэс 4.9%-иар тус тус сулраад байна.  

Дүгнэлт 

Сүүлийн жилүүдэд  ГШХО оруулалт огцом татарч, 
экспортын гол барааны дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 
буурч эхэлсэн нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн 
хүндрэлд хүргэсэн. Улмаар энэхүү хүндрэл нь эдийн 
засагт төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн сулралт, бодит 
эдийн засгийн өсөлтийн уналт хэлбэрээр илэрч 
байна. Төгрөгийн ханшийн сулралт болон инфляци 
нь иргэдийн худалдан авалтыг бууруулж улмаар 
ААН-ийн орлогод сөргөөр нөлөөлж байна. Түүнчлэн 
түүхий эд материалаа импортоор авдаг ААН-үүдийн 
хувьд түүхий эдийн зардлыг нэмэгдүүлж ЖДҮ 
эрхлэгчдэд ихээхэн дарамт болж байна.   
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Уул уурхайн салбар дахь ГШХО-ын эерэг үр дүнд Монгол улс 2011-2013 
онуудад дэлхий дээрх хамгийн өндөр өсөлттэй орнуудын нэгээр нэрлэгдэж байв. 
Гэвч дотоодыг чиглэх ГШХО-ын бууралт болон дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний 
үнийн уналтаас шалтгаалж манай орон 2012 оны дунд үеэс төлбөрийн тэнцлийн 
хүндрэлд орсон нь төгрөгийн ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханшийг сулруулж, 
улмаар инфляцийн түвшин өсөхөд нөлөөлсөн. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

шигтгээ 4.3: нэрлэсэн ханш

2011-ээс 2013 онуудад эдийн засаг эрчтэй өсч, нийт эрэлт нэмэгдсэн нь урсгал тэнцлийн 
алдагдлыг (ДнБ-ий 30%) өсгөсөн бөгөөд энэхүү өндөр алдагдлыг Оюу толгойн хөрөнгө 
оруулалтаар голчлон нөхөж байсан. Гэвч 2013 оноос ГШХО оруулалт татарч, экспортын гол 
барааны үнэ буурсан нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд хүргэсэн. 

 
 

15 
 
 

Шигтгээ 4.2: Инфляци  

Хэрэглээний үнийн индексээр тооцсон жилийн инфляци 
2012 оны эцэст 14.2%-д хүрч байсан бөгөөд энэхүү өсөлт 
нь махны үнийн огцом өсөлтөөс голлон шалтгаалж байсан. 
Монголбанк Засгийн газартай хамтран 2012 оны эцсээс 
“Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлснээр 
нийлүүлэлтийн гаралтай инфляци 2012 оноос 2013 оны 
хагас хүртэл буурч байсан. Гэвч 2012 оны дунд үеэс 
төгрөгийн ханшийн сулралтаас үүдэн импортын барааны 
(бензинээс бусад) үнэ өсөх хандлагатай болсон нь нэг 
талаас импортын барааны инфляцийг шууд замаар өсгөсөн 
ба нөгөө талаас дотоодын барааны орцын зардлыг 
нэмэгдүүлэх замаар дотоодын инфляцийг давхар 
нэмэгдүүлсэн.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ, Судлаачийн тооцоолол 

Монголбанк 2014 оны 7-р сараас мөнгөний бодлогын 
төлөвөө хатууруулах чиглэлд барьсан нь үр дүнд хүрч 
эрэлтийн гаралтай инфляцийн дарамт 2014 оны дунд үеэс 
буурч, улмаар инфляцийн түвшин 2015 оны 5-р сарын 
байдлаар 7.5%-д хүрээд байна.  

 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

ГШХО-ын бууралт нь бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхэд нь маш муу нөлөөг үзүүлж байна гэж ААН-
үүдийн 24% нь, муу нөлөө үзүүлж байна гэж 40% нь 
хариуллаа. Харин санал асуулганд оролцсон ЖДҮ 
эрхлэгчдийн 36% нь ГШХО-ын бууралт нь бизнес 
эрхлэх үйл ажиллагаанд боломжийн эерэг нөлөөг 
үзүүлсэн гэж дүгнэжээ /Зураг 4.8/  

Зураг 4.8 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Уул уурхайн салбар дахь ГШХО-ын эерэг үр дүнд 
Монгол улс 2011-2013 онуудад дэлхий дээрх 
хамгийн өндөр өсөлттэй орнуудын нэгээр нэрлэгдэж 
байв. Гэвч дотоодыг чиглэх ГШХО-ын бууралт 

болон дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнийн 
уналтаас шалтгаалж манай орон 2012 оны дунд үеэс 
төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд орсон нь төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханшийг сулруулж, 
улмаар инфляцийн түвшин өсөхөд нөлөөлсөн.   
Шигтгээ 4.3: Нэрлэсэн ханш 
 
 

2011-ээс 2013 онуудад эдийн засаг эрчтэй өсч, нийт эрэлт 
нэмэгдсэн нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг (ДНБ-ий 30%) 
өсгөсөн бөгөөд энэхүү өндөр алдагдлыг Оюу толгойн 
хөрөнгө оруулалтаар голчлон нөхөж байсан. Гэвч 2013 
оноос ГШХО оруулалт татарч, экспортын гол барааны үнэ 
буурсан нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд 
хүргэсэн.    

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

 
Төлбөрийн тэнцлийн өндөр алдагдал нь 2012 оны сүүл үеэс 
төгрөгийн ханш огцом сулрах үндсэн шалтгаан болсон. 
Энэхүү төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл өнөөдөр ч 
үргэлжилсэн хэвээр байна. 2013 оны эцэст төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 1659.34 төгрөгт хүрч 
өмнөх оны мөн үеэс 19.2%-иар суларсан бол 2014 оны 
эцэст ханш 1888.44 төгрөгт хүрч өмнөх оноос 13.8%-иар 
суларсан байна. 2015 оны 5-р сарын байдлаар төгрөгийн 
ханш 1907,3 төгрөгт хүрч, оны эхнээс 1%, өмнөх оны мөн 
үеэс 4.9%-иар тус тус сулраад байна.  

Дүгнэлт 

Сүүлийн жилүүдэд  ГШХО оруулалт огцом татарч, 
экспортын гол барааны дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 
буурч эхэлсэн нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн 
хүндрэлд хүргэсэн. Улмаар энэхүү хүндрэл нь эдийн 
засагт төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн сулралт, бодит 
эдийн засгийн өсөлтийн уналт хэлбэрээр илэрч 
байна. Төгрөгийн ханшийн сулралт болон инфляци 
нь иргэдийн худалдан авалтыг бууруулж улмаар 
ААН-ийн орлогод сөргөөр нөлөөлж байна. Түүнчлэн 
түүхий эд материалаа импортоор авдаг ААН-үүдийн 
хувьд түүхий эдийн зардлыг нэмэгдүүлж ЖДҮ 
эрхлэгчдэд ихээхэн дарамт болж байна.   
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Эх үүсвэр: Монголбанк

Төлбөрийн тэнцлийн өндөр алдагдал нь 2012 оны сүүл үеэс төгрөгийн ханш огцом сулрах 
үндсэн шалтгаан болсон. Энэхүү төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл өнөөдөр ч үргэлжилсэн хэвээр 
байна. 2013 оны эцэст төгрөгийн ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 1659.34 төгрөгт хүрч 
өмнөх оны мөн үеэс 19.2%-иар суларсан бол 2014 оны эцэст ханш 1888.44 төгрөгт хүрч өмнөх 
оноос 13.8%-иар суларсан байна. 2015 оны 5-р сарын байдлаар төгрөгийн ханш 1907,3 төгрөгт 
хүрч, оны эхнээс 1%, өмнөх оны мөн үеэс 4.9%-иар тус тус сулраад байна. 

дүгнэлт

Сүүлийн жилүүдэд ГШХО оруулалт огцом татарч, экспортын гол барааны 
дэлхийн зах зээл дээрх үнэ буурч эхэлсэн нь манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн 
хүндрэлд хүргэсэн. Улмаар энэхүү хүндрэл нь эдийн засагт төгрөгийн нэрлэсэн 
ханшийн сулралт, бодит эдийн засгийн өсөлтийн уналт хэлбэрээр илэрч байна. 
Төгрөгийн ханшийн сулралт болон инфляци нь иргэдийн худалдан авалтыг 
бууруулж улмаар ААн-ийн орлогод сөргөөр нөлөөлж байна. Түүнчлэн түүхий 
эд материалаа импортоор авдаг ААн-үүдийн хувьд түүхий эдийн зардлыг 
нэмэгдүүлж ЖДҮ эрхлэгчдэд ихээхэн дарамт болж байна. 
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4.3 нийгэм, улс төрийн байдал

Монгол улсын ДнБ-ийн өсөлт 2014 онд 7.8%, нэг хүнд ногдох ДнБ-ий хэмжээ 
4,5127 ам доллар болж өмнөх оноос 1.1%-иар буурсан бөгөөд ажилгүйдлийн 
түвшин 7.9%-тай гарсан байна. Олон улсын “Transparency international” 
байгууллагын 2014 онд явуулсан судалгаагаар Монгол улсын авлигын индекс8 
3.9 нэгж гарсан нь өмнөх жилийн судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 0.1 
нэгжээр өсчээ.

нэгдсэн дүн

ЖДҮ-ийн бизнес эрхлэхэд нийгмийн орчны зүгээс саад болж буй хүчин зүйлсийг 
маш муу /-2/-оос маш сайн /+2/ гэсэн чанарын асуултаар асууж, нэгдсэн 
үнэлгээг тоон утга руу шилжүүлэн тооцлоо.

нийгмийн орчны хүчин зүйлсийг ядуурал, ажилгүйдэл, хээл хахууль, гэмт хэрэг, 
улс төрийн байдал гэсэн таван үзүүлэлтээр тооцож бүлгийн индексийг гаргав. 
Түүвэр судалгааны үр дүнгээр нийгмийн орчны бүлгийн индекс (-0.99) буюу муу 
гэж дүгнэгдсэн хэдий ч өмнөх судалгаануудын дүнтэй харьцуулахад бага зэрэг 
сайжирсан байна.

зураг 4.9 нийгмийн орчин 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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4.3 Нийгэм, улс төрийн байдал 

Монгол улсын ДНБ-ийн өсөлт 2014 онд 7.8%, нэг 
хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 4,5127 ам доллар болж 
өмнөх оноос 1.1%-иар буурсан бөгөөд ажилгүйдлийн 
түвшин 7.9%-тай гарсан байна. Олон улсын 
“Transparency international” байгууллагын 2014 онд 
явуулсан судалгаагаар Монгол улсын авлигын 
индекс8 3.9 нэгж гарсан нь өмнөх жилийн судалгааны 
үр дүнтэй харьцуулахад 0.1 нэгжээр өсчээ. 

Нэгдсэн дүн 

ЖДҮ-ийн бизнес эрхлэхэд нийгмийн орчны зүгээс 
саад болж буй хүчин зүйлсийг маш муу /-2/-оос  
маш сайн /+2/ гэсэн чанарын  асуултаар асууж, 
нэгдсэн үнэлгээг тоон утга руу шилжүүлэн тооцлоо. 

Нийгмийн орчны хүчин зүйлсийг ядуурал, 
ажилгүйдэл, хээл хахууль, гэмт хэрэг, улс төрийн 
байдал гэсэн  таван үзүүлэлтээр тооцож бүлгийн 
индексийг гаргав. Түүвэр судалгааны үр дүнгээр 
нийгмийн орчны бүлгийн индекс (-0.99)  буюу муу 
гэж дүгнэгдсэн хэдий ч өмнөх судалгаануудын 
дүнтэй харьцуулахад бага зэрэг сайжирсан байна. 

Зураг 4.9 Нийгмийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Энэ удаагийн санал асуулгын дүнгээс харахад ЖДҮ 
эрхлэгчдэд нийгмийн орчны зүгээс ажилгүйдэл, 
ядуурал хамгийн их хүндрэл учруулдаг гэж 
судалгаанд оролцогчид хариулсан байна /Зураг 4.10/. 

   

                                                      
 

7 Дэлхийн банкны атласын аргачлал 
8 Энэхүү индекс нь 0-10 хооронд тодорхойлогдох бөгөөд 0-
өндөр авлигатай, 10-бараг авлигагүй.  

Зураг 4.10 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

ЖДҮ эрхлэхэд ядуурлын түвшин нийгмийн зүгээс 
ажилгүйдлийн дараа орох гол бэрхшээл гэж дүгнэсэн 
байна.  

Шигтгээ 4.4: Ажилгүйдлийн түвшин 

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үе болох 2008-
2009 оны хооронд ажилгүйдлийн түвшин дунджаар 
10.3%-тай гарсан байна. Манай орны экспортын гол бараа 
бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээрх үнэ нэмэгдсэнтэй 
холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж, улмаар ажилгүйдлийн 
түвшин 2011 онд дунджаар 7.8%-тай гарахад нөлөөлжээ.   

 
 

Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Ажилгүйдлийн түвшин буурах хандлагатай байгаа бөгөөд 
Үндэсний Статистикийн хорооны “Ажиллах хүчний 
судалгаа”-ны дүнгээр 2014 онд эдийн засгийн идэвхтэй 
хүн 1206.6 мянга байгаагаас 1110.7 мянга буюу 92.1% нь 
ажиллагсад 7.9% нь ажилгүй иргэд байна.  

 
Ядуурал болон ажилгүйдлийн түвшин бизнес 
эрхлэхэд голлох бэрхшээл болж, хэрэглэгчийн 
худалдан авалт буурахад нөлөөлж байна. 
Хэрэглэгчийн худалдан авалт муу байгаа нь ЖДҮ 
эрхлэгчдийн борлуулалтад сөргөөр нөлөөж орлогыг 
бууруулж байна. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Энэ удаагийн санал асуулгын дүнгээс харахад ЖДҮ эрхлэгчдэд нийгмийн орчны 
зүгээс ажилгүйдэл, ядуурал хамгийн их хүндрэл учруулдаг гэж судалгаанд 
оролцогчид хариулсан байна (Зураг 4.10)

7 дýлхийí баíкíы аòлаñыí арãачлал
8 эíýх¿¿ иíäекñ íь 0-10 хоороíä òоäорхойлоãäох бөãөөä 0-өíäөр авлиãаòай, 10-бараã авлиãаã¿й. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

зураг 4.10 нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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4.3 Нийгэм, улс төрийн байдал 

Монгол улсын ДНБ-ийн өсөлт 2014 онд 7.8%, нэг 
хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 4,5127 ам доллар болж 
өмнөх оноос 1.1%-иар буурсан бөгөөд ажилгүйдлийн 
түвшин 7.9%-тай гарсан байна. Олон улсын 
“Transparency international” байгууллагын 2014 онд 
явуулсан судалгаагаар Монгол улсын авлигын 
индекс8 3.9 нэгж гарсан нь өмнөх жилийн судалгааны 
үр дүнтэй харьцуулахад 0.1 нэгжээр өсчээ. 

Нэгдсэн дүн 

ЖДҮ-ийн бизнес эрхлэхэд нийгмийн орчны зүгээс 
саад болж буй хүчин зүйлсийг маш муу /-2/-оос  
маш сайн /+2/ гэсэн чанарын  асуултаар асууж, 
нэгдсэн үнэлгээг тоон утга руу шилжүүлэн тооцлоо. 

Нийгмийн орчны хүчин зүйлсийг ядуурал, 
ажилгүйдэл, хээл хахууль, гэмт хэрэг, улс төрийн 
байдал гэсэн  таван үзүүлэлтээр тооцож бүлгийн 
индексийг гаргав. Түүвэр судалгааны үр дүнгээр 
нийгмийн орчны бүлгийн индекс (-0.99)  буюу муу 
гэж дүгнэгдсэн хэдий ч өмнөх судалгаануудын 
дүнтэй харьцуулахад бага зэрэг сайжирсан байна. 

Зураг 4.9 Нийгмийн орчин 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Энэ удаагийн санал асуулгын дүнгээс харахад ЖДҮ 
эрхлэгчдэд нийгмийн орчны зүгээс ажилгүйдэл, 
ядуурал хамгийн их хүндрэл учруулдаг гэж 
судалгаанд оролцогчид хариулсан байна /Зураг 4.10/. 

   

                                                      
 

7 Дэлхийн банкны атласын аргачлал 
8 Энэхүү индекс нь 0-10 хооронд тодорхойлогдох бөгөөд 0-
өндөр авлигатай, 10-бараг авлигагүй.  

Зураг 4.10 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

ЖДҮ эрхлэхэд ядуурлын түвшин нийгмийн зүгээс 
ажилгүйдлийн дараа орох гол бэрхшээл гэж дүгнэсэн 
байна.  

Шигтгээ 4.4: Ажилгүйдлийн түвшин 

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үе болох 2008-
2009 оны хооронд ажилгүйдлийн түвшин дунджаар 
10.3%-тай гарсан байна. Манай орны экспортын гол бараа 
бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээрх үнэ нэмэгдсэнтэй 
холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж, улмаар ажилгүйдлийн 
түвшин 2011 онд дунджаар 7.8%-тай гарахад нөлөөлжээ.   

 
 

Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Ажилгүйдлийн түвшин буурах хандлагатай байгаа бөгөөд 
Үндэсний Статистикийн хорооны “Ажиллах хүчний 
судалгаа”-ны дүнгээр 2014 онд эдийн засгийн идэвхтэй 
хүн 1206.6 мянга байгаагаас 1110.7 мянга буюу 92.1% нь 
ажиллагсад 7.9% нь ажилгүй иргэд байна.  

 
Ядуурал болон ажилгүйдлийн түвшин бизнес 
эрхлэхэд голлох бэрхшээл болж, хэрэглэгчийн 
худалдан авалт буурахад нөлөөлж байна. 
Хэрэглэгчийн худалдан авалт муу байгаа нь ЖДҮ 
эрхлэгчдийн борлуулалтад сөргөөр нөлөөж орлогыг 
бууруулж байна. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

ЖДҮ эрхлэхэд ядуурлын түвшин нийгмийн зүгээс ажилгүйдлийн дараа орох гол 
бэрхшээл гэж дүгнэсэн байна. 

шигтгээ 4.4: ажилгүйдлийн түвшин

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үе болох 2008-2009 оны хооронд ажилгүйдлийн түвшин 
дунджаар 10.3%-тай гарсан байна. Манай орны экспортын гол бараа бүтээгдэхүүний дэлхийн зах 
зээл дээрх үнэ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж, улмаар ажилгүйдлийн түвшин 
2011 онд дунджаар 7.8%-тай гарахад нөлөөлжээ. 
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4.3 Нийгэм, улс төрийн байдал 

Монгол улсын ДНБ-ийн өсөлт 2014 онд 7.8%, нэг 
хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 4,5127 ам доллар болж 
өмнөх оноос 1.1%-иар буурсан бөгөөд ажилгүйдлийн 
түвшин 7.9%-тай гарсан байна. Олон улсын 
“Transparency international” байгууллагын 2014 онд 
явуулсан судалгаагаар Монгол улсын авлигын 
индекс8 3.9 нэгж гарсан нь өмнөх жилийн судалгааны 
үр дүнтэй харьцуулахад 0.1 нэгжээр өсчээ. 

Нэгдсэн дүн 

ЖДҮ-ийн бизнес эрхлэхэд нийгмийн орчны зүгээс 
саад болж буй хүчин зүйлсийг маш муу /-2/-оос  
маш сайн /+2/ гэсэн чанарын  асуултаар асууж, 
нэгдсэн үнэлгээг тоон утга руу шилжүүлэн тооцлоо. 

Нийгмийн орчны хүчин зүйлсийг ядуурал, 
ажилгүйдэл, хээл хахууль, гэмт хэрэг, улс төрийн 
байдал гэсэн  таван үзүүлэлтээр тооцож бүлгийн 
индексийг гаргав. Түүвэр судалгааны үр дүнгээр 
нийгмийн орчны бүлгийн индекс (-0.99)  буюу муу 
гэж дүгнэгдсэн хэдий ч өмнөх судалгаануудын 
дүнтэй харьцуулахад бага зэрэг сайжирсан байна. 

Зураг 4.9 Нийгмийн орчин 
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Энэ удаагийн санал асуулгын дүнгээс харахад ЖДҮ 
эрхлэгчдэд нийгмийн орчны зүгээс ажилгүйдэл, 
ядуурал хамгийн их хүндрэл учруулдаг гэж 
судалгаанд оролцогчид хариулсан байна /Зураг 4.10/. 
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8 Энэхүү индекс нь 0-10 хооронд тодорхойлогдох бөгөөд 0-
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

ЖДҮ эрхлэхэд ядуурлын түвшин нийгмийн зүгээс 
ажилгүйдлийн дараа орох гол бэрхшээл гэж дүгнэсэн 
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Шигтгээ 4.4: Ажилгүйдлийн түвшин 

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үе болох 2008-
2009 оны хооронд ажилгүйдлийн түвшин дунджаар 
10.3%-тай гарсан байна. Манай орны экспортын гол бараа 
бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээрх үнэ нэмэгдсэнтэй 
холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж, улмаар ажилгүйдлийн 
түвшин 2011 онд дунджаар 7.8%-тай гарахад нөлөөлжээ.   

 
 

Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Ажилгүйдлийн түвшин буурах хандлагатай байгаа бөгөөд 
Үндэсний Статистикийн хорооны “Ажиллах хүчний 
судалгаа”-ны дүнгээр 2014 онд эдийн засгийн идэвхтэй 
хүн 1206.6 мянга байгаагаас 1110.7 мянга буюу 92.1% нь 
ажиллагсад 7.9% нь ажилгүй иргэд байна.  

 
Ядуурал болон ажилгүйдлийн түвшин бизнес 
эрхлэхэд голлох бэрхшээл болж, хэрэглэгчийн 
худалдан авалт буурахад нөлөөлж байна. 
Хэрэглэгчийн худалдан авалт муу байгаа нь ЖДҮ 
эрхлэгчдийн борлуулалтад сөргөөр нөлөөж орлогыг 
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Эх үүсвэр: ҮСХороо

Ажилгүйдлийн түвшин буурах хандлагатай байгаа бөгөөд Үндэсний Статистикийн хорооны 
“Ажиллах хүчний судалгаа”-ны дүнгээр 2014 онд эдийн засгийн идэвхтэй хүн 1206.6 мянга 
байгаагаас 1110.7 мянга буюу 92.1% нь ажиллагсад 7.9% нь ажилгүй иргэд байна. 
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Ядуурал болон ажилгүйдлийн түвшин бизнес эрхлэхэд голлох бэрхшээл болж, 
хэрэглэгчийн худалдан авалт буурахад нөлөөлж байна. Хэрэглэгчийн худалдан 
авалт муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдийн борлуулалтад сөргөөр нөлөөж орлогыг 
бууруулж байна.

шигтгээ 4.5: хүн амын амьжиргааны доод түвшин 

ҮСХ нь Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дүгээр 
заалт, “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” статистикийн хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 1, 5 дахь хэсгийн дагуу 2015 онд мөрдөх “Хүн амын амьжиргааны доод түвшин”-г бүс 
нутгаар шинэчлэн тооцжээ. Үүнд: баруун бүс 164.2 мянган төгрөг, хангайн бүс 167.2 мянган 
төгрөг, төвийн бүс 164.3 мянган төгрөг, зүүн бүс 160.8 мянган төгрөг, Улаанбаатар хотод 185.4 
мянган төгрөг байна.

мянган төгрөг
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Баруун бүс 97.0 104.3 115.6 132.0 146.6 164.2
Хангайн бүс 91.5 105.1 116.8 130.9 149.6 167.2
Төвийн бүс 91.7 106.6 117.5 132.4 149.7 164.3
Зүүн бүс 90.9 103.5 113.0 130.5 144.5 160.8
Улаанбаатар 101.6 118.1 126.5 149.9 169.0 185.4
Дундаж өсөлт 14% 10% 15% 12% 11%
Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо 

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин 2013 онд 15%, 2014 онд 12%-иар тус тус өссөн бол 2015 
онд өсөлтийн хурд бага зэрэг саарч 11%-тай байна. Эдийн засгийн таагүй байдал үргэлжилж 
байгаа нь хүн амын амьжиргааны доод түвшний өсөлт саарах, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар муудахад нөлөөлж байна. 

Улс төрийн байдал, хээл хахууль ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл болдог 
гэж үзжээ. Үүнд 2012 онд УИХ болон орон нутгийн сонгуулийн дараа нөхөн 
сонгууль удаа дараа явагдсан, сонгуулийн үр дүнтэй холбоотойгоор бодлогын 
болон бүтцийн өөрчлөлт бий болдог нь ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл 
ажиллагаанд хүндээр тусдаг байна. Олон улсын “Transparency international” 
байгууллагын 2014 онд явуулсан судалгаагаар Монгол улсын авлигын индекс 
өмнөх оноос бага зэрэг сайжирч 3.9 нэгж гарсан ч авлига, хээл хахууль ихтэй 
гэсэн түвшинд хэвээр байна. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

шигтгээ 4.6: авлигын индекс 

Олон улсын “Transparency international” байгууллагаас тооцдог авлигын индекс нь 0-10 хооронд 
орших бөгөөд индексийн утга 0.0-той ойролцоо байвал авлига ихтэй гэж ойлгоно. 
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Шигтгээ 4.5: Хүн амын амьжиргааны доод түвшин  

ҮСХ нь Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 15 
дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дүгээр заалт, “Хүн амын 
амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” 
статистикийн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1, 5 дахь хэсгийн 
дагуу 2015 онд мөрдөх “Хүн амын амьжиргааны доод 
түвшин”-г бүс нутгаар шинэчлэн тооцжээ. Үүнд: баруун 
бүс 164.2 мянган төгрөг, хангайн бүс 167.2 мянган төгрөг, 
төвийн бүс 164.3 мянган төгрөг, зүүн бүс 160.8 мянган 
төгрөг, Улаанбаатар хотод 185.4 мянган төгрөг байна. 

мянган төгрөг 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Баруун бүс 97.0 104.3 115.6 132.0 146.6 164.2 
Хангайн бүс 91.5 105.1 116.8 130.9 149.6 167.2 
Төвийн бүс 91.7 106.6 117.5 132.4 149.7 164.3 
Зүүн бүс 90.9 103.5 113.0 130.5 144.5 160.8 
Улаанбаатар 101.6 118.1 126.5 149.9 169.0 185.4 
Дундаж өсөлт  14% 10% 15% 12% 11% 

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо  
 

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин 2013 онд 15%,  2014 
онд 12%-иар тус тус өссөн бол 2015 онд өсөлтийн хурд 
бага зэрэг саарч 11%-тай байна. Эдийн засгийн таагүй 
байдал үргэлжилж байгаа нь хүн амын амьжиргааны доод 
түвшний өсөлт саарах, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар муудахад нөлөөлж байна.   

Улс төрийн байдал, хээл хахууль ЖДҮ эрхлэхэд 
ихээхэн хүндрэл болдог гэж үзжээ. Үүнд 2012 онд 
УИХ болон орон нутгийн сонгуулийн дараа нөхөн 
сонгууль удаа дараа явагдсан, сонгуулийн үр дүнтэй 
холбоотойгоор бодлогын болон бүтцийн өөрчлөлт 
бий болдог нь ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл 
ажиллагаанд  хүндээр тусдаг байна. Олон улсын 
“Transparency international” байгууллагын 2014 онд 
явуулсан судалгаагаар Монгол улсын авлигын 
индекс өмнөх оноос бага зэрэг сайжирч 3.9 нэгж 
гарсан ч авлига, хээл хахууль ихтэй гэсэн түвшинд 
хэвээр байна.  

Шигтгээ 4.6: Авлигын индекс  

Олон улсын “Transparency international” байгууллагаас 
тооцдог авлигын индекс нь 0-10 хооронд орших бөгөөд 
индексийн утга 0.0-той ойролцоо байвал авлига ихтэй 
гэж ойлгоно.  

 
Эх үүсвэр: Transparency international  

 

Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын авлигын индексийн тоон 
утга 10-тай ойр байснаар авлига, хээл хахууль доогуур 

түвшинд байгааг илэрхийлнэ.  

“Transparency international” байгууллагын судалгаагар 
2007 оноос 2011 оныг хүртэл авлигын индекс бага зэргийн 
бууралттай гарчээ. Харин 2012 онд авлигын индекс өмнөх 
оноос 0.9 нэгжээр нэмэгдсэн 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 2015 оны 5 дугаар 
сарын байдлаар 12.7 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 
11.2 %-иар өссөн байна.  

Аймаг, нийслэлээр 

Нийгмийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Ховд, Төв 
аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд хамгийн 
муу үнэлгээг өгчээ. Сүхбаатар, Булган аймгуудын 
ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай харьцуулахад 
нийгмийн орчинг муу гэж үзжээ.  

Зураг 4.11 Нийгмийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
Харин Архангай, Дорнод, Хөвсгөл болон Говьсүмбэр 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинг бусад 
аймгуудтай харьцуулахад харьцангуй бага хүндрэл 
учруулж байна гэж үзжээ.  

Ядуурал, ажилгүйдэл нь Ховд, Сүхбаатар, Булган, 
Төв болон Говь-Алтай аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд 
илүү хүндрэл учруулж байгаа бол Говьсүмбэр, 
Архангай, Дорнод аймгуудад харьцангуй бага 
хүндрэлтэй байна /Хүснэгт 4.1/.   

Нийгмийн орчинд хамгийн муу үнэлгээг Ховд, Төв, 
Сүхбаатар, Булган аймгуудын судалгааны оролцсон 
ЖДҮ эрхлэгчид өгсөн бөгөөд ядуурал, ажилгүйдлээс 
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Эх үүсвэр: Transparency international 

Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын авлигын индексийн тоон утга 10-тай ойр байснаар авлига, хээл 
хахууль доогуур түвшинд байгааг илэрхийлнэ. 

“Transparency international” байгууллагын судалгаагар 2007 оноос 2011 оныг хүртэл авлигын 
индекс бага зэргийн бууралттай гарчээ. Харин 2012 онд авлигын индекс өмнөх оноос 0.9 нэгжээр 
нэмэгдсэн 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 2015 
оны 5 дугаар сарын байдлаар 12.7 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 11.2 %-иар 
өссөн байна. 

аймаг, нийслэлээр

нийгмийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Ховд, Төв аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд хамгийн муу 
үнэлгээг өгчээ. Сүхбаатар, Булган аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад нийгмийн орчинг муу гэж үзжээ. 
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зураг 4.11 нийгмийн орчин, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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Шигтгээ 4.5: Хүн амын амьжиргааны доод түвшин  

ҮСХ нь Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 15 
дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дүгээр заалт, “Хүн амын 
амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” 
статистикийн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1, 5 дахь хэсгийн 
дагуу 2015 онд мөрдөх “Хүн амын амьжиргааны доод 
түвшин”-г бүс нутгаар шинэчлэн тооцжээ. Үүнд: баруун 
бүс 164.2 мянган төгрөг, хангайн бүс 167.2 мянган төгрөг, 
төвийн бүс 164.3 мянган төгрөг, зүүн бүс 160.8 мянган 
төгрөг, Улаанбаатар хотод 185.4 мянган төгрөг байна. 

мянган төгрөг 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Баруун бүс 97.0 104.3 115.6 132.0 146.6 164.2 
Хангайн бүс 91.5 105.1 116.8 130.9 149.6 167.2 
Төвийн бүс 91.7 106.6 117.5 132.4 149.7 164.3 
Зүүн бүс 90.9 103.5 113.0 130.5 144.5 160.8 
Улаанбаатар 101.6 118.1 126.5 149.9 169.0 185.4 
Дундаж өсөлт  14% 10% 15% 12% 11% 

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо  
 

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин 2013 онд 15%,  2014 
онд 12%-иар тус тус өссөн бол 2015 онд өсөлтийн хурд 
бага зэрэг саарч 11%-тай байна. Эдийн засгийн таагүй 
байдал үргэлжилж байгаа нь хүн амын амьжиргааны доод 
түвшний өсөлт саарах, улмаар хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар муудахад нөлөөлж байна.   

Улс төрийн байдал, хээл хахууль ЖДҮ эрхлэхэд 
ихээхэн хүндрэл болдог гэж үзжээ. Үүнд 2012 онд 
УИХ болон орон нутгийн сонгуулийн дараа нөхөн 
сонгууль удаа дараа явагдсан, сонгуулийн үр дүнтэй 
холбоотойгоор бодлогын болон бүтцийн өөрчлөлт 
бий болдог нь ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнесийн үйл 
ажиллагаанд  хүндээр тусдаг байна. Олон улсын 
“Transparency international” байгууллагын 2014 онд 
явуулсан судалгаагаар Монгол улсын авлигын 
индекс өмнөх оноос бага зэрэг сайжирч 3.9 нэгж 
гарсан ч авлига, хээл хахууль ихтэй гэсэн түвшинд 
хэвээр байна.  

Шигтгээ 4.6: Авлигын индекс  

Олон улсын “Transparency international” байгууллагаас 
тооцдог авлигын индекс нь 0-10 хооронд орших бөгөөд 
индексийн утга 0.0-той ойролцоо байвал авлига ихтэй 
гэж ойлгоно.  

 
Эх үүсвэр: Transparency international  

 

Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын авлигын индексийн тоон 
утга 10-тай ойр байснаар авлига, хээл хахууль доогуур 

түвшинд байгааг илэрхийлнэ.  

“Transparency international” байгууллагын судалгаагар 
2007 оноос 2011 оныг хүртэл авлигын индекс бага зэргийн 
бууралттай гарчээ. Харин 2012 онд авлигын индекс өмнөх 
оноос 0.9 нэгжээр нэмэгдсэн 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 2015 оны 5 дугаар 
сарын байдлаар 12.7 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 
11.2 %-иар өссөн байна.  

Аймаг, нийслэлээр 

Нийгмийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Ховд, Төв 
аймгийн ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд хамгийн 
муу үнэлгээг өгчээ. Сүхбаатар, Булган аймгуудын 
ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай харьцуулахад 
нийгмийн орчинг муу гэж үзжээ.  

Зураг 4.11 Нийгмийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
Харин Архангай, Дорнод, Хөвсгөл болон Говьсүмбэр 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинг бусад 
аймгуудтай харьцуулахад харьцангуй бага хүндрэл 
учруулж байна гэж үзжээ.  

Ядуурал, ажилгүйдэл нь Ховд, Сүхбаатар, Булган, 
Төв болон Говь-Алтай аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд 
илүү хүндрэл учруулж байгаа бол Говьсүмбэр, 
Архангай, Дорнод аймгуудад харьцангуй бага 
хүндрэлтэй байна /Хүснэгт 4.1/.   

Нийгмийн орчинд хамгийн муу үнэлгээг Ховд, Төв, 
Сүхбаатар, Булган аймгуудын судалгааны оролцсон 
ЖДҮ эрхлэгчид өгсөн бөгөөд ядуурал, ажилгүйдлээс 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Харин Архангай, Дорнод, Хөвсгөл болон Говьсүмбэр аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид 
нийгмийн орчинг бусад аймгуудтай харьцуулахад харьцангуй бага хүндрэл 
учруулж байна гэж үзжээ. 

Ядуурал, ажилгүйдэл нь Ховд, Сүхбаатар, Булган, Төв болон Говь-Алтай 
аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд илүү хүндрэл учруулж байгаа бол Говьсүмбэр, 
Архангай, Дорнод аймгуудад харьцангуй бага хүндрэлтэй байна (Хүснэгт 4.1). 

нийгмийн орчинд хамгийн муу үнэлгээг Ховд, Төв, Сүхбаатар, Булган 
аймгуудын судалгааны оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид өгсөн бөгөөд ядуурал, 
ажилгүйдлээс гадна хээл хахууль болон улс төрийн байдал бизнесийн үйл 
ажиллагаанд нь нэлээд хүндрэл учруулдаг байна. Мөн Дархан-Уул, Говь-Алтай, 
Төв, Сүхбаатар, Орхон болон Ховд аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль 
болон улс төрийн байдалд муу гэсэн үнэлгээг өгчээ. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

хүснэгт 4.1 нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн)
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гадна хээл хахууль болон улс төрийн байдал 
бизнесийн үйл ажиллагаанд нь нэлээд хүндрэл 
учруулдаг байна.  Мөн Дархан-Уул, Говь-Алтай, Төв, 
Сүхбаатар, Орхон болон Ховд аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчид хээл хахууль болон улс төрийн байдалд 
муу гэсэн үнэлгээг өгчээ.    

Хүснэгт 4.1 Нийгмийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу,  0=боломжийн, +1=сайн, +2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
Дүгнэлт 

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн 
орчинд ерөнхийдөө муу гэсэн үнэлгээг өгсөн хэдий ч 
өмнөх судалгаануудын дүнтэй харьцуулахад бага 
зэрэг сайжирсан байна. Санал асуулгын үр дүнгээс 
харахад ЖДҮ-ийн хөгжилд нийгмийн зүгээс 
учруулах хамгийн гол бэрхшээл нь ажилгүйдэл, 
ядуурал болж байна.  Харин хээл хахууль, улс 
төрийн байдал бизнес эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл 
учруулдаг гэж үзжээ.  

Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа нь нэг талаас 
ядуурлын түвшинг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдийн 
худалдан авалтыг бууруулж байна. Үүнээс 
шалтгаалж ЖДҮ эрхлэгчдийн борлуулалт хангалттай 
түвшинд хийгдэхгүйд хүрч, урт хугацаанд эргэлтийн 
хөрөнгөөр дутагдах, хэрэв зээлтэй бол зээлийн эргэн 
төлөлтийн дарамтанд орох зэрэг санхүүгийн 
хүндрэлүүдтэй тулгарах магадлалтай. Нөгөө талаас  
ядуурал, ажилгүйдэл нийгэмд өндөр байгаагаас ЖДҮ 
эрхлэгчдийн тодорхой хэсэг нь санхүүжилт авах 
барьцаа хөрөнгө, баталгаа байхгүй байгааг харуулж 
байна. 

4.4 Хууль эрх зүйн 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 нэмэгдэх чухал үр 
нөлөөтэй. Иймээс улс орнууд ЖДҮ эрхлэгчдэд 
хууль, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч, 
бодлогын арга хэмжээг авсаар байна. Манай орны 
хувьд: 
Хүснэгт 4.2 ЖДҮ-тэй холбоотой хууль, тогтоомж 

Огноо Хуулийн нэр Ач холбогдол 

2006 он 
Санхүүгийн 
түрээсийн тухай 
хууль 

Барьцаа хөрөнгийн боломж тааруу 
бизнес эрхлэгчдэд худалдан авч 
байгаа тоног төхөөрөмжөө 
барьцаалан зээл авч үйл 
ажиллагаагаа явуулах боломж 
бүрдсэн. 

2007 он 
Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийн 
тухай хууль 

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 
үүрэгтэй.  

2007 он  
Засгийн газрын 
тусгай сангийн 
тухай хууль 

ЖДҮ шинээр бий болох, өргөжин 
хөгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх.  

2009 он 

Үйлдвэрлэл 
технологийн 
паркийн эрх зүйн 
байдлын тухай 
хууль 

ЖДҮ, өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
хөгжих орчныг бүрдүүлэх, ажлын байр 
бий болгох ач холбогдолтой. 

2009 он 
Гаалийн болон 
НӨАТ-аас чөлөөлөх 
тухай хууль 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг 
хэрэгслийг гаалийн болон нэмэгдсэн 
өртгийн албан татвараас чөлөөлөх. 
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. 

2011 он 
Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
тухай хууль 

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах 
иргэнийг арга зүй, зөвлөгөө, сургалт, 
санхүүгийн талаар дэмжих талаар 
тусгагдсан байна.  

2012 он  
Зээлийн батлан 
даалтын сангийн 
тухай хууль 

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн үйл 
ажиллагаанд шаардагдах 
санхүүжилтийн боломжийг 
нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, иргэдийн орлогын тогтвортой 
эх үүсвэрийг хангах зорилготой.  
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.  

2013 он  

“Ажилтай 
орлоготой, Монгол 
хүн” үндэсний 
хөтөлбөр 

Жижиг, дунд үйлдвэр, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхөрлөл, 
бүлгийн зохион байгуулалтыг дэмжих, 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нь 
худалдан борлуулах механизмыг 
боловсронгуй болгох ач холбогдолтой. 

2014 он 

“Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийг 
дэмжих хөтөлбөр” 
2014-2016 

Жижиг, дунд үйлдвэрийн өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлэх замаар эдийн 
засгийн өсөлтийг бий болгон 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд 
оршино. 

2015 он Багцын батлан 
даалтын гэрээ 

Зээл хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж 
барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас банкны 
шалгуурт бүдэрч санхүүгийн дэмжлэг 
авах боломжгүй болдог юм. Энэ 
байдлыг өөрчилж, иргэнд ээлтэйгээр 
зохицуулах боломжийг олгох давуу 
талтай.  

 

Эх үүсвэр: www.legalinfo.mn  
 
Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны хүрээнд 
ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж буй тодорхой ажлууд 
хийгдэж  байгаа ч үр дүн, хэрэгжилт нь хангалттай 
бус гэж санал асуулгад оролцогсод үзсэн байна.   

Ядуурал Ажилгүйдэл Гэмт хэрэг
Хээл 

хахууль

Улс 
төрийн 
байдал

Улсын дүн -1.05 -1.10 -0.92 -0.94 -0.94

Архангай -0.80 -0.73 -0.50 -0.73 -0.76

Баян-Өлгий -0.88 -1.06 -0.40 -0.71 -0.76

Баянхонгор -1.14 -0.98 -0.69 -0.90 -0.91

Булган -1.30 -1.24 -0.94 -1.18 -1.15

Дархан-Уул -1.17 -1.11 -0.88 -1.02 -1.29

Дорнод -0.81 -0.74 -0.62 -0.62 -0.68

Дорноговь -1.09 -1.19 -0.91 -0.90 -0.86

Дундговь -0.92 -0.95 -0.59 -0.84 -0.74

Говь-Алтай -1.43 -1.40 -0.64 -1.06 -1.25

Говьсүмбэр -0.59 -0.62 -0.43 -0.53 -0.69

Хэнтий -1.06 -1.04 -0.65 -0.98 -0.90

Ховд -1.37 -1.27 -1.16 -1.32 -1.29

Хөвсгөл -1.03 -1.06 -0.24 -0.50 -0.54

Орхон -1.07 -1.04 -0.85 -1.26 -1.23

Сэлэнгэ -0.98 -0.94 -0.79 -0.88 -1.00

Сүхбаатар -1.30 -1.20 -0.78 -1.23 -1.40

Төв -1.21 -1.37 -1.19 -1.25 -1.25

Улаанбаатар -1.03 -1.13 -1.08 -0.93 -0.94

Өмнөговь -1.11 -1.07 -0.70 -0.76 -0.84

Увс -1.17 -1.10 -0.88 -1.16 -1.14

Өвөрхангай -0.92 -1.00 -0.77 -0.94 -1.04

Завхан -0.96 -1.11 -0.91 -1.02 -1.06

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

дүгнэлт

Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид нийгмийн орчинд ерөнхийдөө муу 
гэсэн үнэлгээг өгсөн хэдий ч өмнөх судалгаануудын дүнтэй харьцуулахад бага 
зэрэг сайжирсан байна. Санал асуулгын үр дүнгээс харахад ЖДҮ-ийн хөгжилд 
нийгмийн зүгээс учруулах хамгийн гол бэрхшээл нь ажилгүйдэл, ядуурал болж 
байна. Харин хээл хахууль, улс төрийн байдал бизнес эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл 
учруулдаг гэж үзжээ. 

Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа нь нэг талаас ядуурлын түвшинг 
нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдийн худалдан авалтыг бууруулж байна. Үүнээс 
шалтгаалж ЖДҮ эрхлэгчдийн борлуулалт хангалттай түвшинд хийгдэхгүйд 
хүрч, урт хугацаанд эргэлтийн хөрөнгөөр дутагдах, хэрэв зээлтэй бол зээлийн 
эргэн төлөлтийн дарамтанд орох зэрэг санхүүгийн хүндрэлүүдтэй тулгарах 
магадлалтай. нөгөө талаас ядуурал, ажилгүйдэл нийгэмд өндөр байгаагаас ЖДҮ 
эрхлэгчдийн тодорхой хэсэг нь санхүүжилт авах барьцаа хөрөнгө, баталгаа 
байхгүй байгааг харуулж байна.
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4.4 хууль эрх зүйн 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 нэмэгдэх чухал үр нөлөөтэй. Иймээс улс орнууд ЖДҮ 
эрхлэгчдэд хууль, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч, бодлогын арга 
хэмжээг авсаар байна. Манай орны хувьд:

хүснэгт 4.2 Ждү-тэй холбоотой хууль, тогтоомж

Огноо хуулийн нэр ач холбогдол

2006 он Санхүүгийн түрээсийн 
тухай хууль

Барьцаа хөрөнгийн боломж тааруу бизнес эрхлэгчдэд худалдан авч 
байгаа тоног төхөөрөмжөө барьцаалан зээл авч үйл ажиллагаагаа 
явуулах боломж бүрдсэн.

2007 он
Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийн тухай 
хууль

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 
үүрэгтэй. 

2007 он Засгийн газрын тусгай 
сангийн тухай хууль

ЖДҮ шинээр бий болох, өргөжин хөгжих таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлэх. 

2009 он

Үйлдвэрлэл 
технологийн паркийн 
эрх зүйн байдлын 
тухай хууль

ЖДҮ, өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжих орчныг бүрдүүлэх, 
ажлын байр бий болгох ач холбогдолтой.

2009 он
Гаалийн болон нӨАТ-
аас чөлөөлөх тухай 
хууль

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, 
сэлбэг хэрэгслийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвараас чөлөөлөх.
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.

2011 он Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих тухай хууль

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо 
байгуулах иргэнийг арга зүй, зөвлөгөө, сургалт, санхүүгийн талаар 
дэмжих талаар тусгагдсан байна. 

2012 он 
Зээлийн батлан 
даалтын сангийн тухай 
хууль

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд шаардагдах 
санхүүжилтийн боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг хангах 
зорилготой. 
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. 

2013 он 
“Ажилтай орлоготой, 
Монгол хүн” үндэсний 
хөтөлбөр

Жижиг, дунд үйлдвэр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн 
нөхөрлөл, бүлгийн зохион байгуулалтыг дэмжих, үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг нь худалдан борлуулах механизмыг боловсронгуй 
болгох ач холбогдолтой.

2014 он
“Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжих 
хөтөлбөр” 2014-2016

Жижиг, дунд үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх замаар 
эдийн засгийн өсөлтийг бий болгон хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэхэд оршино.

2015 он Багцын батлан даалтын 
гэрээ

Зээл хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж барьцаа хөрөнгөгүйн улмаас 
банкны шалгуурт бүдэрч санхүүгийн дэмжлэг авах боломжгүй 
болдог юм. Энэ байдлыг өөрчилж, иргэнд ээлтэйгээр зохицуулах 
боломжийг олгох давуу талтай. 

Эх үүсвэр: www.legalinfo.mn 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны хүрээнд ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжиж 
буй тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа ч үр дүн, хэрэгжилт нь хангалттай бус гэж 
санал асуулгад оролцогсод үзсэн байна. 

нэгдсэн дүн

Энэ удаагийн үүвэр судалгааны үр дүнгээр хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын 
орчны бүлгийн индекс (-0.60) буюу муу гэж дүгнэгдсэн нь судалгаа авч 
эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрчээ.

зураг 4.12 хууль эрх зүйн орчин (-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Нэгдсэн дүн 

Энэ удаагийн үүвэр судалгааны үр дүнгээр хууль эрх 
зүй, төрийн зохицуулалтын орчны бүлгийн индекс  
(-0.60) буюу муу гэж дүгнэгдсэн нь судалгаа авч 
эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрчээ. 

Зураг 4.12 Хууль эрх зүйн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчныг дотор 
нь задлан авч үзвэл хуулийн хэрэгжилт сул, төрийн 
байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай, газар 
эзэмших боломж муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд 
ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.  

Зураг 4.13 Хууль эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид хуулийн 
хэрэгжилтэд хамгийн муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд 
үүнд “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 жижиг дунд 
үйлдвэрлэлтэй холбоотой болон холбогдох хууль, 
журмын хэрэгжилт сул, хуулиа дагаж мөрддөггүйтэй 
холбоотой байх талтай.   

ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль бизнесийн үйл 
ажиллагаанд нь их хүндрэл учруулдаг, хүнд суртал 
ихтэй байдаг зэргээс шалтгаалж төрийн 
байгууллагын үйлчилгээнд доогуур үнэлгээг өгөхөд 
хүргэжээ.  

Шигтгээ 4.7: Хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай  
НИТХ-ын 2013 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р 
тогтоолоор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд 
өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоосон. Тогтоолын дагуу 
Баянзүрх, Хан-уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Налайх, 
Багануур, Багахангай дүүрэгт нийт 15,309 га газрыг гэр бүлийн 
зориулалтаар иргэдэд өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.  
Төлөвлөлтөд хамрагдсан газрыг хамгаалалтанд авах, хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, 2013 оны газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийлгэх, 2014-2016 онд 
газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах замаар гэр 
бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэдэд өмчлүүлэх ажлыг 
нийслэлийн Засаг дарга зохион байгуулж байна. 
Хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ 

Дүүрэг Хэмжээ Төлөвлөлт хийсэн 
газрын байршлын тоо 

Баянзүрх 1,232.0 га 15 
Хан-Уул 2,590.0 га 7 
Сонгино хайрхан 8,018.0 га 21 
Сүхбаатар 87.0 га 2 
Налайх 166.0 га 1 
Багануур 1,852.0 га 3 
Багахангай 1,364.0 га 3 
Нийт 15,309.0 га 52 

 

Газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх 
судалгаанаас бага зэрэг буурсан дүнтэй байна. ААН, 
иргэнд хэрэгцээний болон үйл ажиллагааны 
зориулалтаар газар өмчлүүлж байгаа хэдий ч аж 
ахуйн зориулалтаар байршил сайтай газар хувьчилж 
авахад хүндрэлтэй хэвээр байгаа гэжээ.    

Шигтгээ 4.8: Засаглалын индекс 
Дэлхийн банкны хувьд засаглалын чанарыг тодорхойлж, 
хэмжих тал дээр маш олон судалгааны ажлыг хийсэн ба 
үүний үр үндсэн 6 үзүүлэлт дээр тулгуурлан 215 улс орны 
засаглалын индексийг тооцдог байна.   
Засаглалын индекс нь -2.5 аас +2.5 хооронд орших бөгөөд 
индексийн утга +2.5 тай ойролцоо байвал засаглалын чанар 
сайн гэж ойлгоно. Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын 
засаглалын индексийн тоон утга -2.5 тай ойр байснаар 
засаглалын чанар доогуур түвшинд байгааг харуулна. 
Монгол улсын засаглалын индекс 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Дуу хоолой ба 
хариуцлагатай 
байдал9 

0.24 0.09 0.04 0.00 0.03 0.07 

Улс төрийн 
тогтвортой 
байдал 

0.57 0.60 0.59 0.60 0.47 0.50 

ЗГ-ын үр ашигт 
байдал10 -0.52 -0.66 -0.57 -0.58 -0.63 -0.54 

Зохицуулалтын 
байдал11 -0.33 -0.28 -0.23 -0.20 -0.17 -0.29 

Хуулийн 
хэрэгжилт12 -0.38 -0.28 -0.39 -0.30 -0.38 -0.37 

Авлигын 
хяналт13 -0.67 -0.76 -0.73 -0.68 -0.52 -0.46 

Эх үүсвэр: The Worldwide Governance Indicators (2008-2013)  

                                                      
 

9 Хүний үг хэлэх эрх чөлөө 
10 Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар 
11 Засгийн газрын эдийн засгийн бодлого тодорхойлох, 
хэрэгжүүлэх чадвар 
12 Хуулийн хэрэгжилт, биелэлт 
13 Төрийн эрх мэдлийг хувийн ашиг, сонирхолд ашиглах 
явдал 
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Хуулийн хэрэгжилт 

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчныг дотор нь задлан авч үзвэл хуулийн 
хэрэгжилт сул, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай, газар эзэмших 
боломж муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ. 

зураг 4.13 хууль эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Нэгдсэн дүн 

Энэ удаагийн үүвэр судалгааны үр дүнгээр хууль эрх 
зүй, төрийн зохицуулалтын орчны бүлгийн индекс  
(-0.60) буюу муу гэж дүгнэгдсэн нь судалгаа авч 
эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрчээ. 

Зураг 4.12 Хууль эрх зүйн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчныг дотор 
нь задлан авч үзвэл хуулийн хэрэгжилт сул, төрийн 
байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай, газар 
эзэмших боломж муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэхэд 
ихээхэн хүндрэл учруулж байна гэж үзжээ.  

Зураг 4.13 Хууль эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид хуулийн 
хэрэгжилтэд хамгийн муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд 
үүнд “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 жижиг дунд 
үйлдвэрлэлтэй холбоотой болон холбогдох хууль, 
журмын хэрэгжилт сул, хуулиа дагаж мөрддөггүйтэй 
холбоотой байх талтай.   

ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль бизнесийн үйл 
ажиллагаанд нь их хүндрэл учруулдаг, хүнд суртал 
ихтэй байдаг зэргээс шалтгаалж төрийн 
байгууллагын үйлчилгээнд доогуур үнэлгээг өгөхөд 
хүргэжээ.  

Шигтгээ 4.7: Хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай  
НИТХ-ын 2013 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р 
тогтоолоор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд 
өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоосон. Тогтоолын дагуу 
Баянзүрх, Хан-уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Налайх, 
Багануур, Багахангай дүүрэгт нийт 15,309 га газрыг гэр бүлийн 
зориулалтаар иргэдэд өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.  
Төлөвлөлтөд хамрагдсан газрыг хамгаалалтанд авах, хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, 2013 оны газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийлгэх, 2014-2016 онд 
газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах замаар гэр 
бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэдэд өмчлүүлэх ажлыг 
нийслэлийн Засаг дарга зохион байгуулж байна. 
Хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ 

Дүүрэг Хэмжээ Төлөвлөлт хийсэн 
газрын байршлын тоо 

Баянзүрх 1,232.0 га 15 
Хан-Уул 2,590.0 га 7 
Сонгино хайрхан 8,018.0 га 21 
Сүхбаатар 87.0 га 2 
Налайх 166.0 га 1 
Багануур 1,852.0 га 3 
Багахангай 1,364.0 га 3 
Нийт 15,309.0 га 52 

 

Газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх 
судалгаанаас бага зэрэг буурсан дүнтэй байна. ААН, 
иргэнд хэрэгцээний болон үйл ажиллагааны 
зориулалтаар газар өмчлүүлж байгаа хэдий ч аж 
ахуйн зориулалтаар байршил сайтай газар хувьчилж 
авахад хүндрэлтэй хэвээр байгаа гэжээ.    

Шигтгээ 4.8: Засаглалын индекс 
Дэлхийн банкны хувьд засаглалын чанарыг тодорхойлж, 
хэмжих тал дээр маш олон судалгааны ажлыг хийсэн ба 
үүний үр үндсэн 6 үзүүлэлт дээр тулгуурлан 215 улс орны 
засаглалын индексийг тооцдог байна.   
Засаглалын индекс нь -2.5 аас +2.5 хооронд орших бөгөөд 
индексийн утга +2.5 тай ойролцоо байвал засаглалын чанар 
сайн гэж ойлгоно. Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын 
засаглалын индексийн тоон утга -2.5 тай ойр байснаар 
засаглалын чанар доогуур түвшинд байгааг харуулна. 
Монгол улсын засаглалын индекс 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Дуу хоолой ба 
хариуцлагатай 
байдал9 

0.24 0.09 0.04 0.00 0.03 0.07 

Улс төрийн 
тогтвортой 
байдал 

0.57 0.60 0.59 0.60 0.47 0.50 

ЗГ-ын үр ашигт 
байдал10 -0.52 -0.66 -0.57 -0.58 -0.63 -0.54 

Зохицуулалтын 
байдал11 -0.33 -0.28 -0.23 -0.20 -0.17 -0.29 

Хуулийн 
хэрэгжилт12 -0.38 -0.28 -0.39 -0.30 -0.38 -0.37 

Авлигын 
хяналт13 -0.67 -0.76 -0.73 -0.68 -0.52 -0.46 

Эх үүсвэр: The Worldwide Governance Indicators (2008-2013)  

                                                      
 

9 Хүний үг хэлэх эрх чөлөө 
10 Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар 
11 Засгийн газрын эдийн засгийн бодлого тодорхойлох, 
хэрэгжүүлэх чадвар 
12 Хуулийн хэрэгжилт, биелэлт 
13 Төрийн эрх мэдлийг хувийн ашиг, сонирхолд ашиглах 
явдал 
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Төрийн байгууллагын 
үйлчилгээ 

Хуулийн хэрэгжилт 

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)
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Судалгаанд оролцсон ЖДҮ эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилтэд хамгийн 
муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд үүнд “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 жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой болон холбогдох хууль, журмын 
хэрэгжилт сул, хуулиа дагаж мөрддөггүйтэй холбоотой байх талтай. 

ЖДҮ эрхлэгчид хээл хахууль бизнесийн үйл ажиллагаанд нь их хүндрэл 
учруулдаг, хүнд суртал ихтэй байдаг зэргээс шалтгаалж төрийн байгууллагын 
үйлчилгээнд доогуур үнэлгээг өгөхөд хүргэжээ. 

шигтгээ 4.7: хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 

нИТХ-ын 2013 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоосон. Тогтоолын дагуу Баянзүрх, 
Хан-уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, налайх, Багануур, Багахангай дүүрэгт нийт 15,309 га 
газрыг гэр бүлийн зориулалтаар иргэдэд өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 

Төлөвлөлтөд хамрагдсан газрыг хамгаалалтанд авах, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах, 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийлгэх, 2014-2016 онд 
газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах замаар гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 
иргэдэд өмчлүүлэх ажлыг нийслэлийн Засаг дарга зохион байгуулж байна.

хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ

дүүрэг хэмжээ Төлөвлөлт хийсэн газрын 
байршлын тоо

Баянзүрх 1,232.0 га 15
Хан-Уул 2,590.0 га 7
Сонгино хайрхан 8,018.0 га 21
Сүхбаатар 87.0 га 2
налайх 166.0 га 1
Багануур 1,852.0 га 3
Багахангай 1,364.0 га 3
нийт 15,309.0 га 52

Газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх судалгаанаас бага зэрэг буурсан 
дүнтэй байна. ААн, иргэнд хэрэгцээний болон үйл ажиллагааны зориулалтаар 
газар өмчлүүлж байгаа хэдий ч аж ахуйн зориулалтаар байршил сайтай газар 
хувьчилж авахад хүндрэлтэй хэвээр байгаа гэжээ. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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шигтгээ 4.8: засаглалын индекс

Дэлхийн банкны хувьд засаглалын чанарыг тодорхойлж, хэмжих тал дээр маш олон судалгааны 
ажлыг хийсэн ба үүний үр үндсэн 6 үзүүлэлт дээр тулгуурлан 215 улс орны засаглалын индексийг 
тооцдог байна. 
Засаглалын индекс нь -2.5 аас +2.5 хооронд орших бөгөөд индексийн утга +2.5 тай ойролцоо 
байвал засаглалын чанар сайн гэж ойлгоно. Эсрэг тохиолдолд тухайн улсын засаглалын индексийн 
тоон утга -2.5 тай ойр байснаар засаглалын чанар доогуур түвшинд байгааг харуулна.

монгол улсын засаглалын индекс 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Дуу хоолой ба хариуцлагатай 
байдал9 0.24 0.09 0.04 0.00 0.03 0.07

Улс төрийн тогтвортой байдал 0.57 0.60 0.59 0.60 0.47 0.50
ЗГ-ын үр ашигт байдал10 -0.52 -0.66 -0.57 -0.58 -0.63 -0.54
Зохицуулалтын байдал11 -0.33 -0.28 -0.23 -0.20 -0.17 -0.29
Хуулийн хэрэгжилт12 -0.38 -0.28 -0.39 -0.30 -0.38 -0.37
Авлигын хяналт13 -0.67 -0.76 -0.73 -0.68 -0.52 -0.46
Эх үүсвэр: The Worldwide Governance Indicators (2008-2013) 

аймаг, нийслэлээр

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Ховд аймаг хамгийн муу үнэлгээтэй гарсан 
бөгөөд түүний дараагаар Говь-Алтай, Булган, Орхон аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай харьцуулахад ЖДҮ-ийн хөгжлийг 
дэмжих эрх зүйн орчин муу бүрдсэн гэж үзжээ (Зураг 4.14). 910111213

9 Õ¿íий ¿ã хýлýх ýрх чөлөө
10 Боловñрол, ýр¿¿л мýíäийí ¿йлчилãýýíий чаíар
11 Заñãийí ãазрыí ýäийí заñãийí боäлоãо òоäорхойлох, хýрýãж¿¿лýх чаäвар
12 Õуулийí хýрýãжилò, биелýлò
13 төрийí ýрх мýäлийã хувийí ашиã, ñоíирхолä ашиãлах явäал
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зураг 4.14 хууль эрх зүйн орчин, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)

 
 

20 
 
 

Хуулийн хэрэгжилтийн индекс 2008-2013 оны 
судалгаагаар сөрөг утгатай тодорхойлогдсон бөгөөд энэ нь 
хуулийн хэрэгжилт болон биелэлт сул байгааг харуулж 
байна. Засгийн газрын үр ашигт байдлын индекс сөрөг 
утгатай гарсан бөгөөд үүнд боловсрол, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний чанар сул, засгийн газрын амлалтад итгэх 
итгэл сул байгааг илэрхийлжээ. 

Авлигын хяналтын индекс 2008-2013 оны туршид хасах 
утгатай гарсан нь манай улсын хувьд төрийн эрх мэдлийг 
хувийн ашиг сонирхолд ашиглах явдал их байгааг илтгэж 
байна. 

Аймаг, нийслэлээр 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны 
бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Ховд аймаг хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарсан бөгөөд түүний дараагаар Говь-
Алтай, Булган, Орхон  аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад ЖДҮ-ийн хөгжлийг дэмжих эрх зүйн 
орчин муу бүрдсэн гэж үзжээ /Зураг 4.14/.  
Зураг 4.14 Хууль эрх зүйн орчин, аймгуудаар  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Харин Хэнтий, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий 
аймгуудад бусад аймгуудтай харьцуулахад хууль эрх 
зүйн тогтолцоо, төрийн үйлчилгээ нь боломжийн 
байгаа гэсэн үнэлгээг өгсөн байна. 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчинг 
тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл хуулийн 
хэрэгжилт, төрийн байгууллагын үйлчилгээ нь 
Булган, Ховд, Говь-Алтай аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдэд илүү хүндрэл учруулж байгаа бол 
Говьсүмбэр, Хэнтий, Сэлэнгэ аймгуудад харьцангуй 
бага хүндрэлтэй байна.  

Ховд, Говь-Алтай, Орхон аймагт үйлдвэрлэл 
эрхлэхэд   газар эзэмших боломж муу байна гэж 
үзсэн байна. Дорнод, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий аймагт 
үйл ажиллагаа эрхлэгчид бусад аймагтай 

харьцуулахад гадаад худалдаа хийх боломж 
харьцангуй боломжийн гэж дүгнэжээ.   
Хүснэгт 4.3 Хууль эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
Улаанбаатар хотод ЖДҮ-ийн үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилт, газар эзэмших 
боломж, төрийн байгууллагын үйлчилгээнд хамгийн 
тааруу үнэлгээг өгсөн бол хяналт шалгалтын 
тогтолцоог боломжийн гэж үзсэн байна. 

Дүгнэлт  

Энэ удаагийн судалгаагаар хууль эрх зүй, төрийн 
зохицуулалтын орчинд өгсөн үнэлгээ судалгаа авч 
эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрсэн 
байна. ЖДҮ эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилтэд 
хамгийн муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд үүнд төрийн 
болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хуулийн 
хэрэгжилтийг төдийлөн хангалттай дагаж мөрдөхгүй 
байгаа, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд 
сурталтай, чирэгдэл ихтэй зэрэг нь голлон 
нөлөөлжээ. 

Газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх 
судалгаанаас бага зэрэг буурсан дүнтэй байна. ААН, 
иргэдэд хэрэгцээний болон үйл ажиллагааны 
зориулалтаар газар өмчлүүлж байгаа хэдий ч газар 
олгох үйл явц, зохион байгуулалт тааруу мөн үйл 
ажиллагаа явуулахад тохиромжтой байршилд аж 
ахуйн зориулалтаар газар хувьчилж авах боломж 
бага байдаг нь хүндрэлтэй гэж үзжээ. 
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Улсын дүн -0.72 -0.55 -0.61 -0.65 -0.46 -0.61

Архангай -0.49 -0.25 -0.54 -0.64 -0.28 -0.63

Баян-Өлгий -0.63 -0.26 -0.28 -0.60 -0.22 -0.24

Баянхонгор -0.65 -0.69 -0.69 -0.57 -0.30 -0.49
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Харин Хэнтий, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий аймгуудад бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хууль эрх зүйн тогтолцоо, төрийн үйлчилгээ нь боломжийн байгаа 
гэсэн үнэлгээг өгсөн байна.

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр 
авч үзвэл хуулийн хэрэгжилт, төрийн байгууллагын үйлчилгээ нь Булган, Ховд, 
Говь-Алтай аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд илүү хүндрэл учруулж байгаа бол 
Говьсүмбэр, Хэнтий, Сэлэнгэ аймгуудад харьцангуй бага хүндрэлтэй байна. 

Ховд, Говь-Алтай, Орхон аймагт үйлдвэрлэл эрхлэхэд газар эзэмших боломж 
муу байна гэж үзсэн байна. Дорнод, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий аймагт үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид бусад аймагтай харьцуулахад гадаад худалдаа хийх боломж 
харьцангуй боломжийн гэж дүгнэжээ. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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хүснэгт 4.3 хууль эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Хуулийн хэрэгжилтийн индекс 2008-2013 оны 
судалгаагаар сөрөг утгатай тодорхойлогдсон бөгөөд энэ нь 
хуулийн хэрэгжилт болон биелэлт сул байгааг харуулж 
байна. Засгийн газрын үр ашигт байдлын индекс сөрөг 
утгатай гарсан бөгөөд үүнд боловсрол, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний чанар сул, засгийн газрын амлалтад итгэх 
итгэл сул байгааг илэрхийлжээ. 

Авлигын хяналтын индекс 2008-2013 оны туршид хасах 
утгатай гарсан нь манай улсын хувьд төрийн эрх мэдлийг 
хувийн ашиг сонирхолд ашиглах явдал их байгааг илтгэж 
байна. 

Аймаг, нийслэлээр 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчны 
бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Ховд аймаг хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарсан бөгөөд түүний дараагаар Говь-
Алтай, Булган, Орхон  аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад ЖДҮ-ийн хөгжлийг дэмжих эрх зүйн 
орчин муу бүрдсэн гэж үзжээ /Зураг 4.14/.  
Зураг 4.14 Хууль эрх зүйн орчин, аймгуудаар  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Харин Хэнтий, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий 
аймгуудад бусад аймгуудтай харьцуулахад хууль эрх 
зүйн тогтолцоо, төрийн үйлчилгээ нь боломжийн 
байгаа гэсэн үнэлгээг өгсөн байна. 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчинг 
тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл хуулийн 
хэрэгжилт, төрийн байгууллагын үйлчилгээ нь 
Булган, Ховд, Говь-Алтай аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдэд илүү хүндрэл учруулж байгаа бол 
Говьсүмбэр, Хэнтий, Сэлэнгэ аймгуудад харьцангуй 
бага хүндрэлтэй байна.  

Ховд, Говь-Алтай, Орхон аймагт үйлдвэрлэл 
эрхлэхэд   газар эзэмших боломж муу байна гэж 
үзсэн байна. Дорнод, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий аймагт 
үйл ажиллагаа эрхлэгчид бусад аймагтай 

харьцуулахад гадаад худалдаа хийх боломж 
харьцангуй боломжийн гэж дүгнэжээ.   
Хүснэгт 4.3 Хууль эрх зүйн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
Улаанбаатар хотод ЖДҮ-ийн үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилт, газар эзэмших 
боломж, төрийн байгууллагын үйлчилгээнд хамгийн 
тааруу үнэлгээг өгсөн бол хяналт шалгалтын 
тогтолцоог боломжийн гэж үзсэн байна. 

Дүгнэлт  

Энэ удаагийн судалгаагаар хууль эрх зүй, төрийн 
зохицуулалтын орчинд өгсөн үнэлгээ судалгаа авч 
эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрсэн 
байна. ЖДҮ эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилтэд 
хамгийн муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд үүнд төрийн 
болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хуулийн 
хэрэгжилтийг төдийлөн хангалттай дагаж мөрдөхгүй 
байгаа, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд 
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бага байдаг нь хүндрэлтэй гэж үзжээ. 
 

-1.20 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00

Баян-Өлгий 
Сэлэнгэ 

Говьсүмбэр 
Хэнтий 

Дундговь 
Дорнод 

Архангай  
Өвөрхангай 

Өмнөговь 
Дархан-Уул 

Хөвсгөл 
Баянхонгор 

Улаанбаатар 
Увс 
Төв 

Дорноговь 
Сүхбаатар 

Завхан 
Орхон 
Булган 

Говь-Алтай 
Ховд 

Хуулийн 
хэрэгжилт

Татварын 
тогтолцоо

Гадаад 
худалдаа хийх 

нөхцөл

Төрийн 
байгууллагын 

үйлчилгээ

Хяналт 
шалгалтын 
тогтолцоо

Газар 
эзэмших 
боломж

Улсын дүн -0.72 -0.55 -0.61 -0.65 -0.46 -0.61

Архангай -0.49 -0.25 -0.54 -0.64 -0.28 -0.63

Баян-Өлгий -0.63 -0.26 -0.28 -0.60 -0.22 -0.24

Баянхонгор -0.65 -0.69 -0.69 -0.57 -0.30 -0.49

Булган -1.02 -0.86 -0.84 -0.77 -0.68 -0.57

Дархан-Уул -0.73 -0.59 -0.38 -0.71 -0.54 -0.27

Дорнод -0.58 -0.58 -0.42 -0.49 -0.26 -0.47

Дорноговь -0.85 -0.67 -0.69 -0.76 -0.63 -0.43

Дундговь -0.62 -0.41 -0.47 -0.50 -0.32 -0.49

Говь-Алтай -0.91 -0.80 -0.90 -0.85 -0.61 -0.83

Говьсүмбэр -0.46 -0.19 -0.52 -0.46 -0.23 -0.52

Хэнтий -0.58 -0.44 -0.32 -0.33 -0.38 -0.42

Ховд -1.00 -0.92 -0.69 -1.13 -0.91 -1.09

Хөвсгөл -0.61 -0.64 -0.41 -0.54 -0.58 -0.44

Орхон -0.85 -0.71 -0.77 -0.89 -0.70 -0.83

Сэлэнгэ -0.63 -0.45 -0.35 -0.38 -0.33 -0.20

Сүхбаатар -0.73 -0.78 -0.65 -0.75 -0.65 -0.59

Төв -0.85 -0.52 -0.60 -0.69 -0.52 -0.73

Улаанбаатар -0.71 -0.52 -0.62 -0.64 -0.44 -0.70

Өмнөговь -0.61 -0.78 -0.76 -0.52 -0.24 -0.30

Увс -0.84 -0.68 -0.65 -0.63 -0.55 -0.43

Өвөрхангай -0.73 -0.27 -0.60 -0.59 -0.47 -0.40

Завхан -0.89 -0.51 -0.81 -0.81 -0.73 -0.66
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Улаанбаатар хотод ЖДҮ-ийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилт, газар 
эзэмших боломж, төрийн байгууллагын үйлчилгээнд хамгийн тааруу үнэлгээг 
өгсөн бол хяналт шалгалтын тогтолцоог боломжийн гэж үзсэн байна.

дүгнэлт 

Энэ удаагийн судалгаагаар хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалтын орчинд өгсөн 
үнэлгээ судалгаа авч эхэлснээс хойш хамгийн муу түвшиндээ хүрсэн байна. 
ЖДҮ эрхлэгчид хуулийн хэрэгжилтэд хамгийн муу үнэлгээг өгсөн бөгөөд үүнд 
төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг төдийлөн 
хангалттай дагаж мөрдөхгүй байгаа, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд 
сурталтай, чирэгдэл ихтэй зэрэг нь голлон нөлөөлжээ.

Газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх судалгаанаас бага зэрэг буурсан 
дүнтэй байна. ААн, иргэдэд хэрэгцээний болон үйл ажиллагааны зориулалтаар 
газар өмчлүүлж байгаа хэдий ч газар олгох үйл явц, зохион байгуулалт тааруу 
мөн үйл ажиллагаа явуулахад тохиромжтой байршилд аж ахуйн зориулалтаар 
газар хувьчилж авах боломж бага байдаг нь хүндрэлтэй гэж үзжээ.
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4.5 зах зээлийн орчин

Макро эдийн засгийн орчин, зах зээлийн хэмжээ, технологийн дэвшил зэрэг 12 
үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан тухайн улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэлийг дэлхийн 
эдийн засгийн форумаас тодорхойлдог байна. 2014-2015 оны судалгааны дүнгээр 
(2012-2013 оны судалгааны дүнтэй харьцуулахад) зах зээлийн хэмжээ бага зэрэг 
томорсон хэдий ч технологийн дэвшил, макро эдийн засгийн орчны индекс 
буурсан байна. 

шигтгээ 4.9: макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

 � Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2015 оны I улирлын байдлаар 4.4%-тай гарсан нь 2014 
оны I улиралтай харьцуулахад 3.0 нэгж хувиар буурсан дүнтэй байна. 

 � Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2014 оны 5 дугаар сард 26%-иар (жилийн өөрчлөлт) 
суларсан бол 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5 
орчим хувиар суларсан байна. 

 � Мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт 2014 оны 5 дугаар сард 30 орчим хувьтай байсан 
бол 2015 оны 5 дугаар сард хасах 4 хувь болтлоо буурчээ.
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Эх үүсвэр: Монголбанк  

 
Өрхийн орлого, зарлага: жилийн өсөлт 
Бодит орлогын өсөлтийг авч үзвэл 2013 онд 20 орчим 
хувийн өсөлттэй 2014 онд 9%-ийн өсөлттэй гарсан бол 
2015 оны эхний улирлын байдлаар 7%-йн өсөлттэй байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас зарлагын 
өсөлт орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн амьжиргааны 
түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгааг харуулж байна. 

Технологийн дэвшил болон макро эдийн засгийн 
орчны индекс бууралттай гарахад дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүний өсөлт саарсан, эдийн засгийн гадаад 
орчны таагүй байдал үргэлжилж төгрөгийн ханш 
сулрах дарамт хэвээр байгаа, манай улсын зээлжих 
зэрэглэл муудсан зэрэг хүчин зүйлстэй холбоотой. 

Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зах зээлийн орчны 
бүлгийн индексийг (-0.40) буюу харьцангуй 
боломжийн гэж дүгнэсэн хэдий ч өмнөх 
судалгаануудын дүнгээс эрс буурчээ. Үүнд 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар огцом муудсан 
нь голлон нөлөөлжээ. 

Зураг 4.15 Зах зээлийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Энэ удаагийн судалгаагаар зах зээлийн орчныг 
илэрхийлэх хүчин зүйлсээс хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар (-0.80) хамгийн муу үнэлгээтэй гарлаа. 
ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
буурч байгаа нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж байна гэжээ.  

Зураг 4.16 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал 
үргэлжилж, төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр 
байгаа, нөгөө талаас ипотекийн зээлтэй иргэдийн 
хэрэглээ хумигдсан зэргээс шалтгаалан 
хэрэглэгчдийн худалдан авалт буурсан байх талтай.  
Түүнчлэн зах зээлийн багтаамж муу, зах зээлийн 
өрсөлдөөн боломжийн байна гэж үзсэн нь 
судалгааны үр дүнгээс харагдлаа.  
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Эх үүсвэр: Монголбанк 

Өрхийн орлого, зарлага: жилийн өсөлт

Бодит орлогын өсөлтийг авч үзвэл 2013 онд 20 орчим хувийн өсөлттэй 2014 онд 9%-ийн өсөлттэй 
гарсан бол 2015 оны эхний улирлын байдлаар 7%-йн өсөлттэй байна. 
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хэрэглэгчдийн худалдан авалт буурсан байх талтай.  
Түүнчлэн зах зээлийн багтаамж муу, зах зээлийн 
өрсөлдөөн боломжийн байна гэж үзсэн нь 
судалгааны үр дүнгээс харагдлаа.  
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Эх үүсвэр: ҮСХороо

Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн 
амьжиргааны түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгааг харуулж байна.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Технологийн дэвшил болон макро эдийн засгийн орчны индекс бууралттай 
гарахад дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт саарсан, эдийн засгийн гадаад 
орчны таагүй байдал үргэлжилж төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр байгаа, 
манай улсын зээлжих зэрэглэл муудсан зэрэг хүчин зүйлстэй холбоотой.

нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зах зээлийн орчны бүлгийн индексийг (-0.40) 
буюу харьцангуй боломжийн гэж дүгнэсэн хэдий ч өмнөх судалгаануудын 
дүнгээс эрс буурчээ. Үүнд хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар огцом муудсан нь 
голлон нөлөөлжээ.

зураг 4.15 зах зээлийн орчин 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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4.5 Зах зээлийн орчин 
Макро эдийн засгийн орчин, зах зээлийн хэмжээ, 
технологийн дэвшил зэрэг 12 үзүүлэлтүүдэд 
тулгуурлан тухайн улсын өрсөлдөх чадварын 
зэрэглэлийг дэлхийн эдийн засгийн форумаас 
тодорхойлдог байна. 2014-2015 оны судалгааны 
дүнгээр (2012-2013 оны судалгааны дүнтэй 
харьцуулахад) зах зээлийн хэмжээ бага зэрэг 
томорсон хэдий ч технологийн дэвшил, макро эдийн 
засгийн орчны индекс буурсан байна.  

Шигтгээ 4.9: Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 

 Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2015 оны I 
улирлын байдлаар 4.4%-тай гарсан нь 2014 оны I 
улиралтай харьцуулахад 3.0 нэгж хувиар буурсан 
дүнтэй байна.  

 Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2014 оны 5 
дугаар сард 26%-иар (жилийн өөрчлөлт) суларсан бол 
2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад 5 орчим хувиар суларсан байна.  

 Мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт 2014 оны 5 
дугаар сард 30 орчим хувьтай байсан бол 2015 оны 5 
дугаар сард хасах 4 хувь болтлоо буурчээ. 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк  

 
Өрхийн орлого, зарлага: жилийн өсөлт 
Бодит орлогын өсөлтийг авч үзвэл 2013 онд 20 орчим 
хувийн өсөлттэй 2014 онд 9%-ийн өсөлттэй гарсан бол 
2015 оны эхний улирлын байдлаар 7%-йн өсөлттэй байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХороо 

Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас зарлагын 
өсөлт орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн амьжиргааны 
түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгааг харуулж байна. 

Технологийн дэвшил болон макро эдийн засгийн 
орчны индекс бууралттай гарахад дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүний өсөлт саарсан, эдийн засгийн гадаад 
орчны таагүй байдал үргэлжилж төгрөгийн ханш 
сулрах дарамт хэвээр байгаа, манай улсын зээлжих 
зэрэглэл муудсан зэрэг хүчин зүйлстэй холбоотой. 

Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зах зээлийн орчны 
бүлгийн индексийг (-0.40) буюу харьцангуй 
боломжийн гэж дүгнэсэн хэдий ч өмнөх 
судалгаануудын дүнгээс эрс буурчээ. Үүнд 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар огцом муудсан 
нь голлон нөлөөлжээ. 

Зураг 4.15 Зах зээлийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Энэ удаагийн судалгаагаар зах зээлийн орчныг 
илэрхийлэх хүчин зүйлсээс хэрэглэгчдийн худалдан 
авах чадвар (-0.80) хамгийн муу үнэлгээтэй гарлаа. 
ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
буурч байгаа нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж байна гэжээ.  

Зураг 4.16 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал 
үргэлжилж, төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр 
байгаа, нөгөө талаас ипотекийн зээлтэй иргэдийн 
хэрэглээ хумигдсан зэргээс шалтгаалан 
хэрэглэгчдийн худалдан авалт буурсан байх талтай.  
Түүнчлэн зах зээлийн багтаамж муу, зах зээлийн 
өрсөлдөөн боломжийн байна гэж үзсэн нь 
судалгааны үр дүнгээс харагдлаа.  
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Энэ удаагийн судалгаагаар зах зээлийн орчныг илэрхийлэх хүчин зүйлсээс 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар (-0.80) хамгийн муу үнэлгээтэй гарлаа. 
ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа нь бизнесийн 
үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэжээ. 

зураг 4.16 зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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зэрэглэл муудсан зэрэг хүчин зүйлстэй холбоотой. 

Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зах зээлийн орчны 
бүлгийн индексийг (-0.40) буюу харьцангуй 
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал 
үргэлжилж, төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр 
байгаа, нөгөө талаас ипотекийн зээлтэй иргэдийн 
хэрэглээ хумигдсан зэргээс шалтгаалан 
хэрэглэгчдийн худалдан авалт буурсан байх талтай.  
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өрсөлдөөн боломжийн байна гэж үзсэн нь 
судалгааны үр дүнгээс харагдлаа.  
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)
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Эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал үргэлжилж, төгрөгийн ханш сулрах 
дарамт хэвээр байгаа, нөгөө талаас ипотекийн зээлтэй иргэдийн хэрэглээ 
хумигдсан зэргээс шалтгаалан хэрэглэгчдийн худалдан авалт буурсан байх 
талтай. Түүнчлэн зах зээлийн багтаамж муу, зах зээлийн өрсөлдөөн боломжийн 
байна гэж үзсэн нь судалгааны үр дүнгээс харагдлаа. 

шигтгээ 4.10: дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан (2014)

Монгол улс уг судалгаанд 2005 оноос эхлэн хамрагдсан бөгөөд 2014-2015 оны тайлан судалгаагаар 
3.8 оноогоор 144 орноос 98-р байрт орсон нь өнгөрсөн онд 148 орноос 107-р байрт орсон 
үзүүлэлтээсээ сайжирсан байна. Дээрх графикаас харахад судалгаанд хамрагдсанаас хойших 
хугацаанд Монгол Улсын зэрэглэл 2010-2012 онуудад сайжирч эхний 100-д багтаж байсан бөгөөд 
2014-2015 оны тайлангаар манай улсын зэрэглэл өмнөх судалгааны дүнгээс эрс сайжирсан байна.

монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл 
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Шигтгээ 4.10: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан (2014) 

Монгол улс уг судалгаанд 2005 оноос эхлэн хамрагдсан 
бөгөөд 2014-2015 оны тайлан судалгаагаар 3.8 оноогоор 
144 орноос 98-р байрт орсон нь өнгөрсөн онд 148 
орноос 107-р байрт орсон үзүүлэлтээсээ сайжирсан 
байна. Дээрх графикаас харахад судалгаанд 
хамрагдсанаас хойших хугацаанд Монгол Улсын 
зэрэглэл 2010-2012 онуудад сайжирч эхний 100-д 
багтаж байсан бөгөөд 2014-2015 оны тайлангаар манай 
улсын зэрэглэл өмнөх судалгааны дүнгээс эрс 
сайжирсан байна. 

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл  

 
Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2006-2014) 

12 тулгуур үзүүлэлтээс ихэнх нь буюу 8 үзүүлэлтийн хувьд 
Монгол улсын байр урагшилсан байна. Манай улсын 
зэрэглэл ийнхүү өмнөх судалгааны дүнгээс эрс сайжирч 
нийт 144 орноос эхний 100-д багтахад дэд бүтэц, 
институци болон эрүүл мэнд, суурь боловсролын хангамж 
сайжирсан нь гол нөлөө үзүүлсэн байна.  

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл 2012-2014 

 
Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2012,2014) 

 

Аймаг, нийслэлээр 

Зах зээлийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, 
Булган аймагт зах зээлийн орчин хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарлаа. Ховд, Төв аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин муу 
бүрдсэн гэж үзжээ /Зураг 5.14/.    

Харин Дорнод, Баян-Өлгий болон Архангай аймгийн 
бизнес эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад зах 
зээлийн орчин боломжийн байгаа гэсэн үнэлгээг 
өгчээ.  

Зураг 4.17 Зах зээлийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн 
хувьд задлан авч үзвэл Булган, Говь-Алтай, Ховд 
болон Хөвсгөл аймгийн түүвэр судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хэрэглэгчдийн худалдан авах чадварт 
муу гэсэн үнэлгээг өгчээ /Хүснэгт 4.4/.  

Хүснэгт 4.4 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2006-2014)

12 тулгуур үзүүлэлтээс ихэнх нь буюу 8 үзүүлэлтийн хувьд Монгол улсын байр урагшилсан байна. 
Манай улсын зэрэглэл ийнхүү өмнөх судалгааны дүнгээс эрс сайжирч нийт 144 орноос эхний 100-
д багтахад дэд бүтэц, институци болон эрүүл мэнд, суурь боловсролын хангамж сайжирсан нь гол 
нөлөө үзүүлсэн байна. 

монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл 2012-2014
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Шигтгээ 4.10: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан (2014) 
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бөгөөд 2014-2015 оны тайлан судалгаагаар 3.8 оноогоор 
144 орноос 98-р байрт орсон нь өнгөрсөн онд 148 
орноос 107-р байрт орсон үзүүлэлтээсээ сайжирсан 
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багтаж байсан бөгөөд 2014-2015 оны тайлангаар манай 
улсын зэрэглэл өмнөх судалгааны дүнгээс эрс 
сайжирсан байна. 

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл  

 
Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2006-2014) 

12 тулгуур үзүүлэлтээс ихэнх нь буюу 8 үзүүлэлтийн хувьд 
Монгол улсын байр урагшилсан байна. Манай улсын 
зэрэглэл ийнхүү өмнөх судалгааны дүнгээс эрс сайжирч 
нийт 144 орноос эхний 100-д багтахад дэд бүтэц, 
институци болон эрүүл мэнд, суурь боловсролын хангамж 
сайжирсан нь гол нөлөө үзүүлсэн байна.  

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл 2012-2014 

 
Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2012,2014) 

 

Аймаг, нийслэлээр 

Зах зээлийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, 
Булган аймагт зах зээлийн орчин хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарлаа. Ховд, Төв аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин муу 
бүрдсэн гэж үзжээ /Зураг 5.14/.    

Харин Дорнод, Баян-Өлгий болон Архангай аймгийн 
бизнес эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад зах 
зээлийн орчин боломжийн байгаа гэсэн үнэлгээг 
өгчээ.  

Зураг 4.17 Зах зээлийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн 
хувьд задлан авч үзвэл Булган, Говь-Алтай, Ховд 
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Хүснэгт 4.4 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2012,2014)

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

аймаг, нийслэлээр

Зах зээлийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд 
авч үзвэл Говь-Алтай, Булган аймагт зах зээлийн орчин хамгийн муу үнэлгээтэй 
гарлаа. Ховд, Төв аймгийн санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын 
дундажтай харьцуулахад бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин муу бүрдсэн гэж үзжээ 
(Зураг 5.14). 

Харин Дорнод, Баян-Өлгий болон Архангай аймгийн бизнес эрхлэгчид бусад 
аймгуудтай харьцуулахад зах зээлийн орчин боломжийн байгаа гэсэн үнэлгээг 
өгчээ. 

зураг 4.17 зах зээлийн орчин, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Шигтгээ 4.10: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан (2014) 

Монгол улс уг судалгаанд 2005 оноос эхлэн хамрагдсан 
бөгөөд 2014-2015 оны тайлан судалгаагаар 3.8 оноогоор 
144 орноос 98-р байрт орсон нь өнгөрсөн онд 148 
орноос 107-р байрт орсон үзүүлэлтээсээ сайжирсан 
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багтаж байсан бөгөөд 2014-2015 оны тайлангаар манай 
улсын зэрэглэл өмнөх судалгааны дүнгээс эрс 
сайжирсан байна. 
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Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2006-2014) 

12 тулгуур үзүүлэлтээс ихэнх нь буюу 8 үзүүлэлтийн хувьд 
Монгол улсын байр урагшилсан байна. Манай улсын 
зэрэглэл ийнхүү өмнөх судалгааны дүнгээс эрс сайжирч 
нийт 144 орноос эхний 100-д багтахад дэд бүтэц, 
институци болон эрүүл мэнд, суурь боловсролын хангамж 
сайжирсан нь гол нөлөө үзүүлсэн байна.  
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нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, 
Булган аймагт зах зээлийн орчин хамгийн муу 
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хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн 
хувьд задлан авч үзвэл Булган, Говь-Алтай, Ховд 
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/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Хэрэглэгчийн 
худалдан 

авах чадвар

Зах зээлийн 
багтаамж
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өрсөлдөөн

Мэдээллийн 
хүртээмж

Технологийн 
дэвшил

Улсын дүн -0.80 -0.55 -0.26 -0.25 -0.14

Архангай -0.39 -0.18 0.12 0.00 0.02

Баян-Өлгий -0.80 -0.40 0.06 0.44 0.27

Баянхонгор -0.90 -0.43 -0.17 -0.03 0.08

Булган -1.21 -0.98 -0.60 -0.62 -0.54

Дархан-Уул -0.86 -0.49 0.04 -0.05 0.16

Дорнод -0.45 -0.21 0.11 -0.09 0.09

Дорноговь -0.70 -0.43 -0.21 -0.43 -0.26

Дундговь -0.92 -0.45 -0.28 -0.32 -0.17

Говь-Алтай -1.30 -1.02 -0.36 -0.69 -0.72

Говьсүмбэр -0.77 -0.75 -0.44 -0.41 0.04

Хэнтий -0.85 -0.55 0.00 -0.02 0.02

Ховд -1.06 -0.76 -0.45 -0.49 -0.44

Хөвсгөл -1.02 -0.14 0.34 -0.10 0.16

Орхон -0.84 -0.55 -0.33 -0.18 0.00

Сэлэнгэ -0.77 -0.42 -0.04 -0.04 0.00

Сүхбаатар -0.83 -0.70 -0.10 -0.18 0.00

Төв -0.94 -0.71 -0.58 -0.25 -0.15

Улаанбаатар -0.75 -0.58 -0.35 -0.31 -0.21

Өмнөговь -0.65 -0.54 -0.24 -0.07 -0.02

Увс -0.94 -0.63 -0.28 -0.20 -0.06

Өвөрхангай -0.70 -0.35 0.00 0.02 0.04

Завхан -0.86 -0.51 -0.26 -0.31 -0.17

Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч үзвэл Булган, 
Говь-Алтай, Ховд болон Хөвсгөл аймгийн түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад хэрэглэгчдийн худалдан авах чадварт 
муу гэсэн үнэлгээг өгчээ (Хүснэгт 4.4). 
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хүснэгт 4.4 зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Шигтгээ 4.10: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан (2014) 

Монгол улс уг судалгаанд 2005 оноос эхлэн хамрагдсан 
бөгөөд 2014-2015 оны тайлан судалгаагаар 3.8 оноогоор 
144 орноос 98-р байрт орсон нь өнгөрсөн онд 148 
орноос 107-р байрт орсон үзүүлэлтээсээ сайжирсан 
байна. Дээрх графикаас харахад судалгаанд 
хамрагдсанаас хойших хугацаанд Монгол Улсын 
зэрэглэл 2010-2012 онуудад сайжирч эхний 100-д 
багтаж байсан бөгөөд 2014-2015 оны тайлангаар манай 
улсын зэрэглэл өмнөх судалгааны дүнгээс эрс 
сайжирсан байна. 

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл  

 
Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2006-2014) 

12 тулгуур үзүүлэлтээс ихэнх нь буюу 8 үзүүлэлтийн хувьд 
Монгол улсын байр урагшилсан байна. Манай улсын 
зэрэглэл ийнхүү өмнөх судалгааны дүнгээс эрс сайжирч 
нийт 144 орноос эхний 100-д багтахад дэд бүтэц, 
институци болон эрүүл мэнд, суурь боловсролын хангамж 
сайжирсан нь гол нөлөө үзүүлсэн байна.  

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын зэрэглэл 2012-2014 

 
Эх үүсвэр: The Global Competitiveness Report (2012,2014) 

 

Аймаг, нийслэлээр 

Зах зээлийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, 
Булган аймагт зах зээлийн орчин хамгийн муу 
үнэлгээтэй гарлаа. Ховд, Төв аймгийн санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид улсын дундажтай 
харьцуулахад бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин муу 
бүрдсэн гэж үзжээ /Зураг 5.14/.    

Харин Дорнод, Баян-Өлгий болон Архангай аймгийн 
бизнес эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад зах 
зээлийн орчин боломжийн байгаа гэсэн үнэлгээг 
өгчээ.  

Зураг 4.17 Зах зээлийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн 
хувьд задлан авч үзвэл Булган, Говь-Алтай, Ховд 
болон Хөвсгөл аймгийн түүвэр судалгаанд 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хэрэглэгчдийн худалдан авах чадварт 
муу гэсэн үнэлгээг өгчээ /Хүснэгт 4.4/.  

Хүснэгт 4.4 Зах зээлийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Улсын дүн -0.80 -0.55 -0.26 -0.25 -0.14

Архангай -0.39 -0.18 0.12 0.00 0.02

Баян-Өлгий -0.80 -0.40 0.06 0.44 0.27

Баянхонгор -0.90 -0.43 -0.17 -0.03 0.08

Булган -1.21 -0.98 -0.60 -0.62 -0.54

Дархан-Уул -0.86 -0.49 0.04 -0.05 0.16
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Дундговь -0.92 -0.45 -0.28 -0.32 -0.17

Говь-Алтай -1.30 -1.02 -0.36 -0.69 -0.72

Говьсүмбэр -0.77 -0.75 -0.44 -0.41 0.04

Хэнтий -0.85 -0.55 0.00 -0.02 0.02

Ховд -1.06 -0.76 -0.45 -0.49 -0.44

Хөвсгөл -1.02 -0.14 0.34 -0.10 0.16

Орхон -0.84 -0.55 -0.33 -0.18 0.00
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Сүхбаатар -0.83 -0.70 -0.10 -0.18 0.00

Төв -0.94 -0.71 -0.58 -0.25 -0.15

Улаанбаатар -0.75 -0.58 -0.35 -0.31 -0.21

Өмнөговь -0.65 -0.54 -0.24 -0.07 -0.02

Увс -0.94 -0.63 -0.28 -0.20 -0.06

Өвөрхангай -0.70 -0.35 0.00 0.02 0.04

Завхан -0.86 -0.51 -0.26 -0.31 -0.17

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа нь бизнесийн 
үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд зах зээлийн орчинд муу гэсэн 
үнэлгээг өгчээ. Үүнд эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал үргэлжилж, 
төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр байгаа, нөгөө талаас ипотекийн зээлтэй 
иргэдийн хэрэглээ хумигдсан зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлсөн байна. 

Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс 
давж өрхийн амьжиргааны түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгаа нь хэрэглэгчийн 
худалдан авах чадвар болон зах зээлийн багтаамжид сөргөөр нөлөөлж байна. 

Зах зээлийн орчныг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, 
Булган, Ховд, Төв аймгийн санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид бизнес 
эрхлэх зах зээлийн орчинд муу гэсэн үнэлгээг өглөө. 

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн хувьд задлан авч үзвэл Булган, 
Говь-Алтай, Ховд болон Хөвсгөл түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид 
бусад аймагтай харьцуулахад хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа 
нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэжээ.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

4.6 дэд бүтцийн хөгжил

Дэд бүтцийн хөгжил нь аливаа улсын бизнес эрхлэхэд нөлөөлөх суурь хүчин 
зүйлсийн нэг болдог. Тиймээс дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгаанд дэд 
бүтцийн хөгжлийг улс орнуудын өрсөлдөх чадвар, бизнес эрхлэхэд учирч буй 
саад бэрхшээлийг тодорхойлох 12 хүчин зүйлсийн нэгээр авч үздэг.

2014 онд Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас эрхлэн гаргасан “Өрсөлдөх 
чадварын судалгаа”-гаар Монгол улс дэд бүтцийн хөгжлөөрөө авбал зохих 7 
онооноос 2.9 оноо авч, 144 орноос 112-рт жагсаж байгаагаас харахад дэд бүтцийн 
хөгжлөөр бусад орнуудтай харьцуулахад нэлээд доогуур түвшинд байна. 

Дэд бүтэц, ялангуяа зам тээврийн хөгжил хүртээмж сайтай байх нь аливаа 
бизнесийн үйл ажиллагаанд чухал хүчин зүйл юм. Монгол улс нийт 12,722 км 
авто замтай бөгөөд үүнээс 3000 орчим нь хатуу хучилттай зам байна. 2014 онд 
Өмнөговь, Баянхонгор, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Дундговь, Дорноговь аймгийн 
төвүүдийг нийслэлтэй хатуу хучилттай замаар холбож дуусгасан бөгөөд 2016 он 
гэхэд бүх аймгуудыг холбох төлөвлөгөөтэй байна.

Энэ түүвэр судалгаагаар ЖДҮ-ийн хөгжилд дэд бүтцийн байдал хэрхэн нөлөөлж 
байгааг зам, дулаан шугам сүлжээ, тээвэрлэлт, усан хангамж, цахилгаан түгээлт 
болон мэдээлэл холбоо зэрэг хүчин зүйлсээр тодорхойлон авч үзлээ. 

нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг бусад 
орчны бүлгийн индексүүдтэй харьцуулахад хамгийн бага хүндрэлтэй (-0.13) 
буюу ерөнхийдөө боломжийн гэсэн үнэлгээг өглөө. Харин өмнөх онтой 
харьцуулахад дэд бүтцийн байдал бага зэрэг муудсан үнэлгээтэй гарсан байна. 

зураг 4.18 дэд бүтцийн орчин (-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Дүгнэлт  

ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
буурч байгаа нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд зах зээлийн орчинд  муу 
гэсэн үнэлгээг өгчээ. Үүнд эдийн засгийн гадаад 
орчны таагүй байдал үргэлжилж, төгрөгийн ханш 
сулрах дарамт хэвээр байгаа, нөгөө талаас ипотекийн 
зээлтэй иргэдийн хэрэглээ хумигдсан зэрэг хүчин 
зүйлс нөлөөлсөн байна.  

Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас 
зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн 
амьжиргааны түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгаа 
нь хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар болон зах 
зээлийн багтаамжид сөргөөр нөлөөлж байна.  

Зах зээлийн орчныг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, Булган, Ховд, Төв 
аймгийн санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид 
бизнес эрхлэх зах зээлийн орчинд муу гэсэн үнэлгээг 
өглөө.  

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн 
хувьд задлан авч үзвэл Булган, Говь-Алтай, Ховд 
болон Хөвсгөл түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид бусад аймагтай харьцуулахад 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа нь 
бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж 
байна гэжээ. 

4.6 Дэд бүтцийн хөгжил 

Дэд бүтцийн хөгжил нь аливаа улсын бизнес 
эрхлэхэд нөлөөлөх суурь хүчин зүйлсийн нэг болдог.  
Тиймээс дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгаанд дэд 
бүтцийн хөгжлийг улс орнуудын өрсөлдөх чадвар, 
бизнес эрхлэхэд учирч буй саад бэрхшээлийг 
тодорхойлох 12 хүчин зүйлсийн нэгээр авч үздэг. 

2014 онд Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас эрхлэн 
гаргасан “Өрсөлдөх чадварын судалгаа”-гаар Монгол 
улс дэд бүтцийн хөгжлөөрөө авбал зохих 7 онооноос 
2.9 оноо авч, 144 орноос 112-рт жагсаж байгаагаас 
харахад дэд бүтцийн хөгжлөөр бусад орнуудтай 
харьцуулахад нэлээд доогуур түвшинд байна.  

Дэд бүтэц, ялангуяа зам тээврийн хөгжил хүртээмж 
сайтай байх нь аливаа бизнесийн үйл ажиллагаанд 
чухал хүчин зүйл юм. Монгол улс нийт 12,722 км 
авто замтай бөгөөд үүнээс 3000 орчим нь хатуу 
хучилттай зам байна. 2014 онд Өмнөговь, 
Баянхонгор, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Дундговь, 
Дорноговь аймгийн төвүүдийг нийслэлтэй хатуу 
хучилттай замаар холбож дуусгасан бөгөөд 2016 он 
гэхэд бүх аймгуудыг холбох төлөвлөгөөтэй байна. 

Энэ түүвэр судалгаагаар ЖДҮ-ийн хөгжилд дэд 
бүтцийн байдал хэрхэн нөлөөлж байгааг зам, дулаан 
шугам сүлжээ, тээвэрлэлт, усан хангамж, цахилгаан 
түгээлт болон мэдээлэл холбоо зэрэг хүчин зүйлсээр 
тодорхойлон авч үзлээ.  

Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дэд 
бүтцийн байдлыг бусад орчны бүлгийн индексүүдтэй 
харьцуулахад хамгийн бага хүндрэлтэй (-0.13) буюу 
ерөнхийдөө боломжийн гэсэн үнэлгээг өглөө.  

Харин өмнөх онтой харьцуулахад дэд бүтцийн 
байдал бага зэрэг муудсан үнэлгээтэй гарсан байна.   

Зураг 4.18 Дэд бүтцийн орчин   
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдээр нь задлан авч үзвэл замын хөгжил 
болон дулаан шугам сүлжээний байдал бусад 
үзүүлэлттэй харьцуулахад бага зэрэг муу гэж 
дүгнэгдлээ. Харин цахилгаан түгээлт болон мэдээлэл 
холбооны салбарыг боломжийн сайн гэж дүгнэсэн 
байна /Зураг 4.19/. 

Зураг 4.19 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр   
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Завхан, Говь-
Алтай, Ховд зэрэг төвөөс алслагдсан баруун бүсийн 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдал 
хамгийн хүндрэлтэй гэж үзэж байна.  

 

-0.18 

-0.14 

0.00 

-0.13 

-0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00

2011

2012

2014

2015

0.18 

0.02 

-0.14 

-0.19 

-0.29 

-0.37 

-0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40

Мэдээлэл холбоо 

Цахилгаан түгээлт 

Усан хангамж 

Тээвэрлэлт 

Дулааны шугам сүлжээ 

Зам 

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр нь задлан 
авч үзвэл замын хөгжил болон дулаан шугам сүлжээний байдал бусад үзүүлэлттэй 
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харьцуулахад бага зэрэг муу гэж дүгнэгдлээ. Харин цахилгаан түгээлт болон 
мэдээлэл холбооны салбарыг боломжийн сайн гэж дүгнэсэн байна (Зураг 4.19).

зураг 4.19 дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Дүгнэлт  

ЖДҮ эрхлэгчид хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар 
буурч байгаа нь бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд зах зээлийн орчинд  муу 
гэсэн үнэлгээг өгчээ. Үүнд эдийн засгийн гадаад 
орчны таагүй байдал үргэлжилж, төгрөгийн ханш 
сулрах дарамт хэвээр байгаа, нөгөө талаас ипотекийн 
зээлтэй иргэдийн хэрэглээ хумигдсан зэрэг хүчин 
зүйлс нөлөөлсөн байна.  

Орлогын өсөлтийн хурд саарсан, нөгөө талаас 
зарлагын өсөлт орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн 
амьжиргааны түвшин төдийлөн сайжрахгүй байгаа 
нь хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар болон зах 
зээлийн багтаамжид сөргөөр нөлөөлж байна.  

Зах зээлийн орчныг аймаг болон нийслэл хотын 
хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, Булган, Ховд, Төв 
аймгийн санал асуулгад хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид 
бизнес эрхлэх зах зээлийн орчинд муу гэсэн үнэлгээг 
өглөө.  

Зах зээлийн орчинг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийн 
хувьд задлан авч үзвэл Булган, Говь-Алтай, Ховд 
болон Хөвсгөл түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ 
эрхлэгчид бусад аймагтай харьцуулахад 
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар буурч байгаа нь 
бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж 
байна гэжээ. 

4.6 Дэд бүтцийн хөгжил 

Дэд бүтцийн хөгжил нь аливаа улсын бизнес 
эрхлэхэд нөлөөлөх суурь хүчин зүйлсийн нэг болдог.  
Тиймээс дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгаанд дэд 
бүтцийн хөгжлийг улс орнуудын өрсөлдөх чадвар, 
бизнес эрхлэхэд учирч буй саад бэрхшээлийг 
тодорхойлох 12 хүчин зүйлсийн нэгээр авч үздэг. 

2014 онд Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас эрхлэн 
гаргасан “Өрсөлдөх чадварын судалгаа”-гаар Монгол 
улс дэд бүтцийн хөгжлөөрөө авбал зохих 7 онооноос 
2.9 оноо авч, 144 орноос 112-рт жагсаж байгаагаас 
харахад дэд бүтцийн хөгжлөөр бусад орнуудтай 
харьцуулахад нэлээд доогуур түвшинд байна.  

Дэд бүтэц, ялангуяа зам тээврийн хөгжил хүртээмж 
сайтай байх нь аливаа бизнесийн үйл ажиллагаанд 
чухал хүчин зүйл юм. Монгол улс нийт 12,722 км 
авто замтай бөгөөд үүнээс 3000 орчим нь хатуу 
хучилттай зам байна. 2014 онд Өмнөговь, 
Баянхонгор, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Дундговь, 
Дорноговь аймгийн төвүүдийг нийслэлтэй хатуу 
хучилттай замаар холбож дуусгасан бөгөөд 2016 он 
гэхэд бүх аймгуудыг холбох төлөвлөгөөтэй байна. 

Энэ түүвэр судалгаагаар ЖДҮ-ийн хөгжилд дэд 
бүтцийн байдал хэрхэн нөлөөлж байгааг зам, дулаан 
шугам сүлжээ, тээвэрлэлт, усан хангамж, цахилгаан 
түгээлт болон мэдээлэл холбоо зэрэг хүчин зүйлсээр 
тодорхойлон авч үзлээ.  

Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дэд 
бүтцийн байдлыг бусад орчны бүлгийн индексүүдтэй 
харьцуулахад хамгийн бага хүндрэлтэй (-0.13) буюу 
ерөнхийдөө боломжийн гэсэн үнэлгээг өглөө.  

Харин өмнөх онтой харьцуулахад дэд бүтцийн 
байдал бага зэрэг муудсан үнэлгээтэй гарсан байна.   

Зураг 4.18 Дэд бүтцийн орчин   
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг тодорхойлогч 
үзүүлэлтүүдээр нь задлан авч үзвэл замын хөгжил 
болон дулаан шугам сүлжээний байдал бусад 
үзүүлэлттэй харьцуулахад бага зэрэг муу гэж 
дүгнэгдлээ. Харин цахилгаан түгээлт болон мэдээлэл 
холбооны салбарыг боломжийн сайн гэж дүгнэсэн 
байна /Зураг 4.19/. 

Зураг 4.19 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр   
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Завхан, Говь-
Алтай, Ховд зэрэг төвөөс алслагдсан баруун бүсийн 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдал 
хамгийн хүндрэлтэй гэж үзэж байна.  
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Дэд бүтцийн орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч 
үзвэл Завхан, Говь-Алтай, Ховд зэрэг төвөөс алслагдсан баруун бүсийн аймгуудын 
ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдал хамгийн хүндрэлтэй гэж үзэж байна. 

зураг 4.20 дэд бүтцийн орчин, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Зураг 4.20 Дэд бүтцийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Харин Баянхонгор, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ зэрэг 
аймгуудын  ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг 
боломжийн сайн гэж үзсэн нь эдгээр аймгуудын 
дийлэнх нь хатуу хучилттай замын нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдсон аймгууд юм /Зураг 4.20/.   

Дэд бүтцийн хөгжлийг үзүүлэлт бүрээр харвал зам 
тээврийн хөгжлийг Завхан, Баян-Өлгий, Дархан-
Уул, Говь-Алтай болон Ховд аймгуудын бизнес 
эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн 
муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин Дундговь, 
Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь болон Хөвсгөл 
зэрэг аймгуудад зам тээврийн хөгжлөө боломжийн 
сайн гэж үнэлжээ /Хүснэгт 4.5/. 

Дулаан хангамжийн хувьд Сэлэнгэ, Баянхонгор, 
Дорнод аймгууд эерэг үнэлгээ өгч, бусад аймгууд 
ерөнхийдөө сайн биш үнэлгээг өгч байна. Үүнээс  
Говь-Алтай, Булган, Завхан аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчдэд дулаан хангамжийн асуудал бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн хүндрэлтэй байна. 

Усан хангамжийн асуудал Булган, Ховд, Говь-
Алтай аймгуудад хамгийн хүндрэлтэй байгаа бол 
Сэлэнгэ, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говьсүмбэр, 
Архангай аймгуудад бизнес эрхлэгчид боломжийн 
сайн гэж үзэж байна. Ховд, Говь-Алтай, Булган 
болон Өмнөговь аймгуудад  үйл ажиллагаа эрхлэгчид 
цахилгаан хангамжийн асуудлыг бусад аймагтай 
харьцуулахад муу гэж дүгнэсэн бол бусад аймгууд 
харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ.  

Мэдээлэл холбооны хувьд аймгууд ерөнхийдөө 
боломжийн сайн гэж дүгнэж байна. Баян-Өлгий, 
Баянхонгор, Увс аймгууд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хамгийн сайн үнэлгээг өгсөн байна. 

Хүснэгт 4.5 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Улаанбаатар хотод ЖДҮ эрхлэгчид зам тээвэр, 
дулаан хангамж бага зэрэг хүндрэлтэй, бусад 
үзүүлэлтийн хувьд харьцангуй боломжийн гэсэн 
үнэлгээг өглөө. 

Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг бусад 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн бүлгийн индексүүдтэй 
харьцуулахад хамгийн боломжийн (-0.13) гэсэн 
үнэлгээг өгсөн боловч өмнөх судалгаатай 
харьцуулахад бага зэрэг муудсан үр дүнтэй байна. 

Дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлт тус 
бүрээр харвал зам тээвэр, дулаан усан хангамж бага 
зэрэг муу үнэлгээтэй гарч байна. Харин цахилгаан 
түгээлт болон мэдээлэл холбооны хөгжил 
боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна. 

Аймаг нийслэлээр авч үзвэл хатуу хучилттай замын 
нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй төвөөс алслагдсан, 
баруун бүсийн аймгуудад дэд бүтцийн хөгжил 
харьцангуй муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл 
учруулж байна.  

Мөн Улаабаатар хот болон төвийн бүсийн зарим 
аймгуудад ЖДҮ эрхлэгчид зам, тээврийн асуудал 
бага зэрэг хүндрэлтэй бөгөөд шинээр зам барих 
болон засварын ажлын чанар хангалттай биш, 
хугацаа удаан байдаг гэж үзжээ.  
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Харин Баянхонгор, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ зэрэг аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид дэд 
бүтцийн байдлыг боломжийн сайн гэж үзсэн нь эдгээр аймгуудын дийлэнх нь 
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хатуу хучилттай замын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон аймгууд юм /Зураг 4.20/. 

Дэд бүтцийн хөгжлийг үзүүлэлт бүрээр харвал зам тээврийн хөгжлийг Завхан, 
Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Говь-Алтай болон Ховд аймгуудын бизнес эрхлэгчид 
бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин 
Дундговь, Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь болон Хөвсгөл зэрэг аймгуудад зам 
тээврийн хөгжлөө боломжийн сайн гэж үнэлжээ /Хүснэгт 4.5/.

дулаан хангамжийн хувьд Сэлэнгэ, Баянхонгор, Дорнод аймгууд эерэг үнэлгээ 
өгч, бусад аймгууд ерөнхийдөө сайн биш үнэлгээг өгч байна. Үүнээс Говь-Алтай, 
Булган, Завхан аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдэд дулаан хангамжийн асуудал бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн хүндрэлтэй байна.

Усан хангамжийн асуудал Булган, Ховд, Говь-Алтай аймгуудад хамгийн 
хүндрэлтэй байгаа бол Сэлэнгэ, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Архангай 
аймгуудад бизнес эрхлэгчид боломжийн сайн гэж үзэж байна. Ховд, Говь-
Алтай, Булган болон Өмнөговь аймгуудад үйл ажиллагаа эрхлэгчид цахилгаан 
хангамжийн асуудлыг бусад аймагтай харьцуулахад муу гэж дүгнэсэн бол бусад 
аймгууд харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ. 

мэдээлэл холбооны хувьд аймгууд ерөнхийдөө боломжийн сайн гэж дүгнэж 
байна. Баян-Өлгий, Баянхонгор, Увс аймгууд бусад аймгуудтай харьцуулахад 
хамгийн сайн үнэлгээг өгсөн байна.

хүснэгт 4.5 дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Зураг 4.20 Дэд бүтцийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Харин Баянхонгор, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ зэрэг 
аймгуудын  ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг 
боломжийн сайн гэж үзсэн нь эдгээр аймгуудын 
дийлэнх нь хатуу хучилттай замын нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдсон аймгууд юм /Зураг 4.20/.   

Дэд бүтцийн хөгжлийг үзүүлэлт бүрээр харвал зам 
тээврийн хөгжлийг Завхан, Баян-Өлгий, Дархан-
Уул, Говь-Алтай болон Ховд аймгуудын бизнес 
эрхлэгчид бусад аймгуудтай харьцуулахад хамгийн 
муу үнэлгээ өгсөн байна. Харин Дундговь, 
Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь болон Хөвсгөл 
зэрэг аймгуудад зам тээврийн хөгжлөө боломжийн 
сайн гэж үнэлжээ /Хүснэгт 4.5/. 

Дулаан хангамжийн хувьд Сэлэнгэ, Баянхонгор, 
Дорнод аймгууд эерэг үнэлгээ өгч, бусад аймгууд 
ерөнхийдөө сайн биш үнэлгээг өгч байна. Үүнээс  
Говь-Алтай, Булган, Завхан аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчдэд дулаан хангамжийн асуудал бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн хүндрэлтэй байна. 

Усан хангамжийн асуудал Булган, Ховд, Говь-
Алтай аймгуудад хамгийн хүндрэлтэй байгаа бол 
Сэлэнгэ, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говьсүмбэр, 
Архангай аймгуудад бизнес эрхлэгчид боломжийн 
сайн гэж үзэж байна. Ховд, Говь-Алтай, Булган 
болон Өмнөговь аймгуудад  үйл ажиллагаа эрхлэгчид 
цахилгаан хангамжийн асуудлыг бусад аймагтай 
харьцуулахад муу гэж дүгнэсэн бол бусад аймгууд 
харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ.  

Мэдээлэл холбооны хувьд аймгууд ерөнхийдөө 
боломжийн сайн гэж дүгнэж байна. Баян-Өлгий, 
Баянхонгор, Увс аймгууд бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хамгийн сайн үнэлгээг өгсөн байна. 

Хүснэгт 4.5 Дэд бүтцийн орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Улаанбаатар хотод ЖДҮ эрхлэгчид зам тээвэр, 
дулаан хангамж бага зэрэг хүндрэлтэй, бусад 
үзүүлэлтийн хувьд харьцангуй боломжийн гэсэн 
үнэлгээг өглөө. 

Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг бусад 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн бүлгийн индексүүдтэй 
харьцуулахад хамгийн боломжийн (-0.13) гэсэн 
үнэлгээг өгсөн боловч өмнөх судалгаатай 
харьцуулахад бага зэрэг муудсан үр дүнтэй байна. 

Дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлт тус 
бүрээр харвал зам тээвэр, дулаан усан хангамж бага 
зэрэг муу үнэлгээтэй гарч байна. Харин цахилгаан 
түгээлт болон мэдээлэл холбооны хөгжил 
боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна. 

Аймаг нийслэлээр авч үзвэл хатуу хучилттай замын 
нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй төвөөс алслагдсан, 
баруун бүсийн аймгуудад дэд бүтцийн хөгжил 
харьцангуй муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл 
учруулж байна.  

Мөн Улаабаатар хот болон төвийн бүсийн зарим 
аймгуудад ЖДҮ эрхлэгчид зам, тээврийн асуудал 
бага зэрэг хүндрэлтэй бөгөөд шинээр зам барих 
болон засварын ажлын чанар хангалттай биш, 
хугацаа удаан байдаг гэж үзжээ.  
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Завхан -1.33 -0.77 -0.78 -0.43 -0.17 0.07

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)
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Улаанбаатар хотод ЖДҮ эрхлэгчид зам тээвэр, дулаан хангамж бага зэрэг 
хүндрэлтэй, бусад үзүүлэлтийн хувьд харьцангуй боломжийн гэсэн үнэлгээг 
өглөө.

дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчид дэд бүтцийн байдлыг бусад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн бүлгийн 
индексүүдтэй харьцуулахад хамгийн боломжийн (-0.13) гэсэн үнэлгээг өгсөн 
боловч өмнөх судалгаатай харьцуулахад бага зэрэг муудсан үр дүнтэй байна.

Дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлт тус бүрээр харвал зам тээвэр, 
дулаан усан хангамж бага зэрэг муу үнэлгээтэй гарч байна. Харин цахилгаан 
түгээлт болон мэдээлэл холбооны хөгжил боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна.

Аймаг нийслэлээр авч үзвэл хатуу хучилттай замын нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдоогүй төвөөс алслагдсан, баруун бүсийн аймгуудад дэд бүтцийн хөгжил 
харьцангуй муу байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байна. 

Мөн Улаабаатар хот болон төвийн бүсийн зарим аймгуудад ЖДҮ эрхлэгчид 
зам, тээврийн асуудал бага зэрэг хүндрэлтэй бөгөөд шинээр зам барих болон 
засварын ажлын чанар хангалттай биш, хугацаа удаан байдаг гэж үзжээ. 

4.7 дотоод үйл ажиллагааны нөхцөл

ЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа явуулахад дотоод орчны хувьд нөлөөлөх хүчин 
зүйлсийг ажиллах хүчний нийлүүлэлт, ажилчдын ур чадвар, шинэ бүтээгдэхүүн 
нэвтрүүлэх боломж, барилга байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн олдоц, 
тоног төхөөрөмжийн чанар болон өрсөлдөх чадвар зэрэг үзүүлэлтүүдээр 
төлөөлүүлэн авч судаллаа. 

нэгдсэн дүн

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийг бага 
зэрэг хүндрэлтэй (-0.25) гэсэн үнэлгээг өглөө. ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод хүчин 
зүйлсээс ажиллах хүчний нийлүүлэлт, тэдний ур чадвар илүү хүндрэл учруулдаг 
гэж үзэж байна. Үүний дараа шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, барилга 
байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн олдоц бага зэрэг хүндрэл учруулж 
байна. Өрсөлдөх чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанарыг хамгийн бага хүндрэлтэй 
гэсэн үнэлгээг өгсөн байна (Зураг 4.21).
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зураг 4.21 дотоод орчин, үзүүлэлтээр (-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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4.7 Дотоод үйл ажиллагааны нөхцөл 

ЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа явуулахад дотоод 
орчны хувьд  нөлөөлөх хүчин зүйлсийг ажиллах 
хүчний нийлүүлэлт, ажилчдын ур чадвар, шинэ 
бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, барилга 
байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн олдоц,  
тоног төхөөрөмжийн чанар болон өрсөлдөх чадвар 
зэрэг үзүүлэлтүүдээр төлөөлүүлэн авч судаллаа.  

Нэгдсэн дүн 

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дотоод үйл 
ажиллагааны нөхцөлийг бага зэрэг хүндрэлтэй (-0.25) 
гэсэн үнэлгээг өглөө. ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод хүчин 
зүйлсээс ажиллах хүчний нийлүүлэлт, тэдний ур 
чадвар илүү хүндрэл учруулдаг гэж үзэж байна. 
Үүний дараа шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, 
барилга байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн 
олдоц бага зэрэг хүндрэл учруулж байна. Өрсөлдөх 
чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанарыг хамгийн бага 
хүндрэлтэй гэсэн үнэлгээг өгсөн байна /Зураг 4.21/. 

Зураг 4.21 Дотоод орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дотоод орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Булган, 
Сүхбаатар, Говь-Алтай аймгуудын үнэлгээ бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн муу байна.  

Харин Өмнөговь аймагт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлд эерэг үнэлгээ өгсөн 
байна. Дорноговь, Архангай болон Дорнод зэрэг 
аймгуудад дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийг 
харьцангуй боломжийн гэж үзжээ /Зураг 4.22/. 

 

Зураг 4.22 Дотоод орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дотоод орчныг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч 
үзвэл Сүхбаатар, Булган аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдэд ажиллах хүчний нийлүүлэлт бусад 
аймгуудтай харьцуулахад илүү хүндрэлтэй байгаа 
бол Архангай, Баян-Өлгий аймгуудад боломжийн 
гэсэн үнэлгээтэй байна. Ажиллах хүчний ур 
чадварын хувьд Сүхбаатар, Баянхонгор, Хэнтий, 
Булган аймгууд хүндрэлтэй гэсэн хариултыг хамгийн 
их өгсөн бол бусад аймгуудад ойролцоо түвшинд 
бага зэрэг хүндрэлтэй гэж үзжээ.  

Сүхбаатар, Булган, Орхон, Говь-Алтай, болон 
Улаанбаатар хотод бизнес эрхлэгчид шинэ 
бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж бусад аймагтай 
харьцуулахад илүү хүндрэлтэй гэж үзэж байна. 
Харин Дорноговь, Архангай, Дорнод болон Дархан-
Уул аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид боломжийн гэж 
хариулсан байна. 

Барилга, байгууламжийн хүрэлцээ Говь-Алтай, 
Булган, Орхон аймгууд болон Улаанбаатар хотод 
ЖДҮ эрхлэгчдэд бага зэрэг хүндрэлтэй гэсэн бол 
Баянхонгор, Өмнөговь, Хөвсгөл болон Өмнөговь 
аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид боломжийн гэж 
үнэлсэн байна. 

Түүхий эдийн олдоцыг Говь-Алтай, Булган, Ховд, 
Завхан аймгууд болон Улаанбаатар хотод  бизнес 
эрхлэгчид бага зэрэг хүндрэлтэй гэсэн хариултыг 
хамгийн их өгсөн бол бусад аймагт үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид бараг хүндрэлгүй гэж дүгнэж байна.  

Тоног төхөөрөмжийн чанар  Булган, Говь-Алтай 
аймаг болон Улаанбаатар хотын ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бага зэрэг хүндрэлтэй, бусад аймгуудын хувьд 
харьцангуй хүндрэлгүй гэж дүгнэж болохоор байна.  
Харин өрсөлдөх чадварын хувьд ихэнх аймгуудын 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Дотоод орчны бүлгийн индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч 
үзвэл Булган, Сүхбаатар, Говь-Алтай аймгуудын үнэлгээ бусад аймгуудтай 
харьцуулахад хамгийн муу байна. 

зураг 4.22 дотоод орчин, аймгуудаар (-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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4.7 Дотоод үйл ажиллагааны нөхцөл 

ЖДҮ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа явуулахад дотоод 
орчны хувьд  нөлөөлөх хүчин зүйлсийг ажиллах 
хүчний нийлүүлэлт, ажилчдын ур чадвар, шинэ 
бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, барилга 
байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн олдоц,  
тоног төхөөрөмжийн чанар болон өрсөлдөх чадвар 
зэрэг үзүүлэлтүүдээр төлөөлүүлэн авч судаллаа.  

Нэгдсэн дүн 

Судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчид дотоод үйл 
ажиллагааны нөхцөлийг бага зэрэг хүндрэлтэй (-0.25) 
гэсэн үнэлгээг өглөө. ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод хүчин 
зүйлсээс ажиллах хүчний нийлүүлэлт, тэдний ур 
чадвар илүү хүндрэл учруулдаг гэж үзэж байна. 
Үүний дараа шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж, 
барилга байгууламжийн хүрэлцээ, түүхийн эдийн 
олдоц бага зэрэг хүндрэл учруулж байна. Өрсөлдөх 
чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанарыг хамгийн бага 
хүндрэлтэй гэсэн үнэлгээг өгсөн байна /Зураг 4.21/. 

Зураг 4.21 Дотоод орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дотоод орчны бүлгийн индексийг аймаг болон 
нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл Булган, 
Сүхбаатар, Говь-Алтай аймгуудын үнэлгээ бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн муу байна.  

Харин Өмнөговь аймагт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлд эерэг үнэлгээ өгсөн 
байна. Дорноговь, Архангай болон Дорнод зэрэг 
аймгуудад дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийг 
харьцангуй боломжийн гэж үзжээ /Зураг 4.22/. 

 

Зураг 4.22 Дотоод орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/ 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дотоод орчныг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч 
үзвэл Сүхбаатар, Булган аймгуудын бизнес 
эрхлэгчдэд ажиллах хүчний нийлүүлэлт бусад 
аймгуудтай харьцуулахад илүү хүндрэлтэй байгаа 
бол Архангай, Баян-Өлгий аймгуудад боломжийн 
гэсэн үнэлгээтэй байна. Ажиллах хүчний ур 
чадварын хувьд Сүхбаатар, Баянхонгор, Хэнтий, 
Булган аймгууд хүндрэлтэй гэсэн хариултыг хамгийн 
их өгсөн бол бусад аймгуудад ойролцоо түвшинд 
бага зэрэг хүндрэлтэй гэж үзжээ.  

Сүхбаатар, Булган, Орхон, Говь-Алтай, болон 
Улаанбаатар хотод бизнес эрхлэгчид шинэ 
бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж бусад аймагтай 
харьцуулахад илүү хүндрэлтэй гэж үзэж байна. 
Харин Дорноговь, Архангай, Дорнод болон Дархан-
Уул аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид боломжийн гэж 
хариулсан байна. 

Барилга, байгууламжийн хүрэлцээ Говь-Алтай, 
Булган, Орхон аймгууд болон Улаанбаатар хотод 
ЖДҮ эрхлэгчдэд бага зэрэг хүндрэлтэй гэсэн бол 
Баянхонгор, Өмнөговь, Хөвсгөл болон Өмнөговь 
аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид боломжийн гэж 
үнэлсэн байна. 

Түүхий эдийн олдоцыг Говь-Алтай, Булган, Ховд, 
Завхан аймгууд болон Улаанбаатар хотод  бизнес 
эрхлэгчид бага зэрэг хүндрэлтэй гэсэн хариултыг 
хамгийн их өгсөн бол бусад аймагт үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид бараг хүндрэлгүй гэж дүгнэж байна.  

Тоног төхөөрөмжийн чанар  Булган, Говь-Алтай 
аймаг болон Улаанбаатар хотын ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бага зэрэг хүндрэлтэй, бусад аймгуудын хувьд 
харьцангуй хүндрэлгүй гэж дүгнэж болохоор байна.  
Харин өрсөлдөх чадварын хувьд ихэнх аймгуудын 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)
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Харин Өмнөговь аймагт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дотоод үйл ажиллагааны 
нөхцөлд эерэг үнэлгээ өгсөн байна. Дорноговь, Архангай болон Дорнод зэрэг 
аймгуудад дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийг харьцангуй боломжийн гэж үзжээ 
(Зураг 4.22).

Дотоод орчныг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдээр авч үзвэл Сүхбаатар, Булган 
аймгуудын бизнес эрхлэгчдэд ажиллах хүчний нийлүүлэлт бусад аймгуудтай 
харьцуулахад илүү хүндрэлтэй байгаа бол Архангай, Баян-Өлгий аймгуудад 
боломжийн гэсэн үнэлгээтэй байна. ажиллах хүчний ур чадварын хувьд 
Сүхбаатар, Баянхонгор, Хэнтий, Булган аймгууд хүндрэлтэй гэсэн хариултыг 
хамгийн их өгсөн бол бусад аймгуудад ойролцоо түвшинд бага зэрэг хүндрэлтэй 
гэж үзжээ. 

Сүхбаатар, Булган, Орхон, Говь-Алтай болон Улаанбаатар хотод бизнес 
эрхлэгчид шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж бусад аймагтай харьцуулахад 
илүү хүндрэлтэй гэж үзэж байна. Харин Дорноговь, Архангай, Дорнод болон 
Дархан-Уул аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид боломжийн гэж хариулсан байна.

Барилга, байгууламжийн хүрэлцээ Говь-Алтай, Булган, Орхон аймгууд болон 
Улаанбаатар хотод ЖДҮ эрхлэгчдэд бага зэрэг хүндрэлтэй гэсэн бол Баянхонгор, 
Өмнөговь, Хөвсгөл болон Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид боломжийн 
гэж үнэлсэн байна.

Түүхий эдийн олдоцыг Говь-Алтай, Булган, Ховд, Завхан аймгууд болон 
Улаанбаатар хотод бизнес эрхлэгчид бага зэрэг хүндрэлтэй гэсэн хариултыг 
хамгийн их өгсөн бол бусад аймагт үйл ажиллагаа эрхлэгчид бараг хүндрэлгүй 
гэж дүгнэж байна. 

Тоног төхөөрөмжийн чанар Булган, Говь-Алтай аймаг болон Улаанбаатар 
хотын ЖДҮ эрхлэгчдэд бага зэрэг хүндрэлтэй, бусад аймгуудын хувьд 
харьцангуй хүндрэлгүй гэж дүгнэж болохоор байна. Харин өрсөлдөх чадварын 
хувьд ихэнх аймгуудын бизнес эрхлэгчид хүндрэлгүй гэсэн хариултыг өгсөн 
байна (Хүснэгт 4.6).

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

хүснэгт 4.6 дотоод орчин, үзүүлэлтээр (-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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бизнес эрхлэгчид хүндрэлгүй гэсэн хариултыг өгсөн 
байна /Хүснэгт 4.6/. 

Хүснэгт 4.6 Дотоод орчин, үзүүлэлтээр 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод үйл ажиллагааны 
нөхцөлийн хувьд ажиллах хүчний нийлүүлэлт, 
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дутагдалтай байгаар харуулж байна. Нийслэл хот 
болон зах зээлийн багтаамж харьцангуй багатай 
зарим аймгуудад бизнес эрхлэгчид шинэ 
бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж харьцангуй бага 
гэж хариулж байна. Харин өрсөлдөх чадвар, тоног 
төхөөрөмжийн чанарын хувьд аймаг, нийслэлийн 
хэмжээнд ерөнхийдөө боломжийн гэж үзэж байна. 
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Арилжааны банкны зээл зэрэг голлох 3 эх үүсвэрээс 
санхүүжиж байна.    

Нэгдсэн дүн 

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан түүвэр судалгааны 
үр дүнгээр санхүүжилтийн орчны индекс -0.57 
гарсан бөгөөд ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтийн 
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сүүлийн 2 судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад бага 
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Зураг 4.23 Санхүүжилтийн орчин  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Үүнд банкуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн зээл сүүлийн 
хоѐр жилд өссөн, мөн банкуудаар дамжуулан олгож 
буй засгийн газрын тусгай сангуудын дэмжлэг, олон 
улсын зах дээрээс босгосон “Чингис”, “Самурай” 
бондын эх үүсвэрээр дотоодын үйлдвэржилтийг 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчдэд дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийн хувьд ажиллах хүчний 
нийлүүлэлт, ажилчдын ур чадварыг бусад үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад хамгийн 
хүндрэлтэй гэж хариулсан нь аймаг нийслэлийн хэмжээнд ажлын байрны 
шаардлагыг хангах мэргэшсэн боловсон хүчин дутагдалтай байгаар харуулж 
байна. нийслэл хот болон зах зээлийн багтаамж харьцангуй багатай зарим 
аймгуудад бизнес эрхлэгчид шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломж харьцангуй 
бага гэж хариулж байна. Харин өрсөлдөх чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанарын 
хувьд аймаг, нийслэлийн хэмжээнд ерөнхийдөө боломжийн гэж үзэж байна.
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4.8 Санхүүжилтийн орчин

Хөгжиж буй орнуудын хувьд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд тулгардаг 
хамгийн гол бэрхшээл нь санхүүгийн дэмжлэгүүд байдаг14. Төрөөс ЖДҮ-ийн 
талаар баримтлах бодлого, үндсэн чиглэлийг тогтоож, тэдгээрийг 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 (ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сан), 
Гадаад эх үүсвэр (ОУБ), Арилжааны банкны зээл зэрэг голлох 3 эх үүсвэрээс 
санхүүжиж байна. 

нэгдсэн дүн

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан түүвэр судалгааны үр дүнгээр санхүүжилтийн 
орчны индекс -0.57 гарсан бөгөөд ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтийн орчин 
төдийлөн сайнгүй байна гэж үзжээ. Энэ удаагийн судалгаагаар санхүүжилтийн 
орчин төдийлөн сайнгүй байна гэсэн үр дүн гарсан ч сүүлийн 2 судалгааны үр 
дүнтэй харьцуулахад бага зэрэг сайжирсан үзүүлэлттэй байна.

зураг 4.23 Санхүүжилтийн орчин (-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Үүнд банкуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн зээл сүүлийн хоёр жилд өссөн, мөн 
банкуудаар дамжуулан олгож буй засгийн газрын тусгай сангуудын дэмжлэг, 
олон улсын зах дээрээс босгосон “Чингис”, “Самурай” бондын эх үүсвэрээр 
дотоодын үйлдвэржилтийг хөгжүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох 
үйлдвэржилтийн төслүүдийг санхүүжүүлж байгаа нь санхүүжилтийн орчин бага 
зэрэг сайжрахад нөлөөлсөн байх талтай. 

14 дýлхийí баíк: Оусаíх¿¿ãийí корпорацыí òайлаí 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

шигтгээ 4.11: засгийн газраас үзүүлж буй санхүүжилтийн дэмжлэг

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 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.

Санхүүжилтийн орчны индексийг үзүүлэлтүүдээр нь авч үзвэл зээлийн хүү ЖДҮ 
эрхлэгчдэд хамгийн их хүндрэл болж байна.

зураг 4.24 Санхүүжилтийн орчин, үзүүлэлтээр 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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хөгжүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлох 
үйлдвэржилтийн төслүүдийг санхүүжүүлж байгаа нь 
санхүүжилтийн орчин бага зэрэг сайжрахад 
нөлөөлсөн байх талтай.  

Шигтгээ 4.11: Засгийн газраас үзүүлж буй 
санхүүжилтийн дэмжлэг 

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 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. 

 

Санхүүжилтийн орчны индексийг үзүүлэлтүүдээр нь 
авч үзвэл зээлийн хүү ЖДҮ эрхлэгчдэд хамгийн их 
хүндрэл болж байна. 

Зураг 4.24 Санхүүжилтийн орчин, үзүүлэлтээр  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/           

 

Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Түүний дараагаар зээлийн шимтгэл хураамж, 
зээлийн хугацаа, барьцаа хөрөнгө, зээлийн хэмжээ 
болон зээлийн батлан даалт орж байна. 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зээлийн хүүнд өгсөн 
үнэлгээ (-0.71) өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг 
муудсан үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд бизнес эрхлэхэд 
зээлийн хүү багагүй хүндрэл учруулж байна.  

Зураг 4.25 Зээлийн хүү 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа(2015) 

Төв банкнаас мөнгөний бодлогоо хатууруулах 
чиглэлд арга хэмжээ авч 2014, 2015 онуудад  
бодлогын хүүгээ шат дараатайгаар өсгөсөн ба эдийн 
засгийн идэвхжил буурсан, валютын ханшийн 
хэлбэлзэл өндөр, эдийн засаг дах тодорхой бус 
байдал нэмэгдсэн зэрэг нь бизнесийн эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж улмаар банкны зээлийн хүү өсөхөд 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Харин ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хүү дунджаар 
жилийн 7-10 хувь, (сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн 
хүү жилийн 3%, ЖДҮ хөгжүүлэх сангийн зээлийн 
хүү жилийн 7-10%, бондын санхүүжилтээр олгож 
буй зээлийн хүү жилийн 9%) олон улсын 
байгууллагуудын төслийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүү 
7-12%-тай байна.  

Орон нутагт хөнгөлөлттэй зээлийн хуваарилалт 
төдийлөн сайн биш бөгөөд бизнес эрхлэгчид болон 
орон нутгийн хөгжил рүү гүйцэт чиглэхгүй байгаа 
талаар судалгаанд оролцогчид дурдаж байсан юм.  
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Түүний дараагаар зээлийн шимтгэл хураамж, зээлийн хугацаа, барьцаа хөрөнгө, 
зээлийн хэмжээ болон зээлийн батлан даалт оржээ.

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зээлийн хүүнд өгсөн үнэлгээ (-0.71) өмнөх 
судалгааны дүнгээс бага зэрэг муудсан үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд бизнес 
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эрхлэхэд зээлийн хүү багагүй хүндрэл учруулж байна. 

зураг 4.25 зээлийн хүү (-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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хөгжүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлох 
үйлдвэржилтийн төслүүдийг санхүүжүүлж байгаа нь 
санхүүжилтийн орчин бага зэрэг сайжрахад 
нөлөөлсөн байх талтай.  

Шигтгээ 4.11: Засгийн газраас үзүүлж буй 
санхүүжилтийн дэмжлэг 

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 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. 

 

Санхүүжилтийн орчны индексийг үзүүлэлтүүдээр нь 
авч үзвэл зээлийн хүү ЖДҮ эрхлэгчдэд хамгийн их 
хүндрэл болж байна. 

Зураг 4.24 Санхүүжилтийн орчин, үзүүлэлтээр  
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/           

 

Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Түүний дараагаар зээлийн шимтгэл хураамж, 
зээлийн хугацаа, барьцаа хөрөнгө, зээлийн хэмжээ 
болон зээлийн батлан даалт орж байна. 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зээлийн хүүнд өгсөн 
үнэлгээ (-0.71) өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг 
муудсан үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд бизнес эрхлэхэд 
зээлийн хүү багагүй хүндрэл учруулж байна.  

Зураг 4.25 Зээлийн хүү 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/            

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа(2015) 

Төв банкнаас мөнгөний бодлогоо хатууруулах 
чиглэлд арга хэмжээ авч 2014, 2015 онуудад  
бодлогын хүүгээ шат дараатайгаар өсгөсөн ба эдийн 
засгийн идэвхжил буурсан, валютын ханшийн 
хэлбэлзэл өндөр, эдийн засаг дах тодорхой бус 
байдал нэмэгдсэн зэрэг нь бизнесийн эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж улмаар банкны зээлийн хүү өсөхөд 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Харин ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хүү дунджаар 
жилийн 7-10 хувь, (сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн 
хүү жилийн 3%, ЖДҮ хөгжүүлэх сангийн зээлийн 
хүү жилийн 7-10%, бондын санхүүжилтээр олгож 
буй зээлийн хүү жилийн 9%) олон улсын 
байгууллагуудын төслийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүү 
7-12%-тай байна.  

Орон нутагт хөнгөлөлттэй зээлийн хуваарилалт 
төдийлөн сайн биш бөгөөд бизнес эрхлэгчид болон 
орон нутгийн хөгжил рүү гүйцэт чиглэхгүй байгаа 
талаар судалгаанд оролцогчид дурдаж байсан юм.  
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа(2015)

Төв банкнаас мөнгөний бодлогоо хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ авч 2014, 
2015 онуудад бодлогын хүүгээ шат дараатайгаар өсгөсөн ба эдийн засгийн 
идэвхжил буурсан, валютын ханшийн хэлбэлзэл өндөр, эдийн засаг дах тодорхой 
бус байдал нэмэгдсэн зэрэг нь бизнесийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж улмаар банкны 
зээлийн хүү өсөхөд нөлөөлсөн байх талтай.

Харин ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хүү дунджаар жилийн 7-10 хувь, (сум 
хөгжүүлэх сангийн зээлийн хүү жилийн 3%, ЖДҮ хөгжүүлэх сангийн зээлийн хүү 
жилийн 7-10%, бондын санхүүжилтээр олгож буй зээлийн хүү жилийн 9%) олон 
улсын байгууллагуудын төслийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүү 7-12%-тай байна. 

Орон нутагт хөнгөлөлттэй зээлийн хуваарилалт төдийлөн сайн биш бөгөөд 
бизнес эрхлэгчид болон орон нутгийн хөгжил рүү гүйцэт чиглэхгүй байгаа 
талаар судалгаанд оролцогчид дурдаж байсан юм. 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

хүснэгт 4.7 ОУ-н болон дотоодын эх үүсвэрээр олгож буй хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөл

 зээлийн 
хүү хугацаа хэмжээ

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 
сан 9% 5 жил ТШК*-н 

дэмжсэн дүн

Сум хөгжүүлэх сан 3% 5 жил ТШК-н 
дэмжсэн дүн

Бондын санхүүжилтээр олгож буй 
зээл 9% 5 жил 2 тэрбум 

хүртэл

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан 15% 1 жил 15 сая ₮ 
хүртэл

Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан 30-19.2% 2 жил 15 сая ₮
ХХААЯ болон АҮЯ-тай хамтарсан 
“ноолуур, ноос, сүү сүүн 
бүтээгдэхүүн, оёдол, хүлэмжийн 
аж ахуй байгуулах” хөнгөлөлттэй 
төслийн зээл

8%
2017 оны 

12 сар 
хүртэл

ХХААЯ-аас 
тогтоосон дүн

АҮЯ-ы Арьс ширний үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд олгох зээл 7% 5 жил 

хүртэлх
АҮЯ-аас 

тогтоосон дүн

ЯОУХАБ-ын 2 үе шаттай төслийн 
зээл 7% 10 жил 600,000 $

Дэлхийн банкны хувийн хэвшлийг 
хөгжүүлэх төслийн зээл 6.61% 7 жил 600,000 $

АХБ-ны нэмүү өртгийн сүлжээг 
хөгжүүлэх төслийн зээл 12% 3-7 жил 600,000 

$-3,000,000$

Германы KWF банкны төслийн зээл 15.8% 5 жил 250,000 евро
АХБ ажлын байр нэмэгдүүлэх 
төслийн зээл 10% 2 жил 30 сая ₮

*ТШК (Төсөл шалгаруулах комисс)

Мөн банкнаас зээл авахад тодорхой (шимтгэл 0.1-0.15%, хураамж 1000-15000₮) 
хувийг зээлийн шимтгэл, хураамж болон үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн 
төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байдаг гэж ААн-үүд хариулжээ. 
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шигтгээ 4.12: зээл, зээлийн хүү 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээл

2015 оны I улирлын байдлаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 12.3 их наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд 
үүний 18% буюу 2.2 их наяд төгрөг нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэд болон ААн-д 
олгосон зээл байна. 
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 Хүснэгт 4.7 ОУ-н болон дотоодын эх үүсвэрээр олгож 
буй хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөл 

 

  
Зээлийн 

хүү Хугацаа Хэмжээ 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
дэмжих сан 9% 5 жил 

ТШК*-н 
дэмжсэн 

дүн 

Сум хөгжүүлэх сан 3% 5 жил 
ТШК-н 

дэмжсэн 
дүн 

Бондын санхүүжилтээр 
олгож буй зээл 9% 5 жил 2 тэрбум 

хүртэл 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сан 15% 1 жил 15 сая ₮ 

хүртэл 

Бичил санхүүгийн 
хөгжлийн сан 

30-
19.2% 2 жил 15 сая ₮ 

ХХААЯ болон АҮЯ-тай 
хамтарсан “Ноолуур, ноос, 
сүү сүүн бүтээгдэхүүн, 
оѐдол, хүлэмжийн аж ахуй 
байгуулах” хөнгөлөлттэй 
төслийн зээл 

8% 

2017 
оны 12 

сар 
хүртэл 

ХХААЯ-аас 
тогтоосон 

дүн 

АҮЯ-ы Арьс ширний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 
олгох зээл 

7% 5 жил 
хүртэлх 

АҮЯ-аас 
тогтоосон 

дүн 

ЯОУХАБ-ын 2 үе шаттай 
төслийн зээл 7% 10 жил 600,000 $ 

Дэлхийн банкны хувийн 
хэвшлийг хөгжүүлэх 
төслийн зээл 

6.61% 7 жил 600,000 $ 

АХБ-ны нэмүү өртгийн 
сүлжээг хөгжүүлэх төслийн 
зээл 

12% 3-7 жил 600,000 $-
3,000,000$ 

Германы KWF банкны 
төслийн зээл 15.8% 5 жил 250,000 

евро 
АХБ ажлын байр 
нэмэгдүүлэх төслийн зээл 10% 2 жил 30 сая ₮ 

*ТШК-( Төсөл шалгаруулах комисс) 

Мөн банкнаас зээл авахад тодорхой (шимтгэл 0.1-
0.15%, хураамж 1000-15000₮) хувийг зээлийн 
шимтгэл, хураамж болон үйлчилгээний шимтгэл 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байдаг гэж 
ААН-үүд хариулжээ.  

Шигтгээ 4.12: Зээл, зээлийн хүү  

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээл 

2015 оны I улирлын байдлаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 
12.3 их наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 18% буюу 2.2 их 
наяд төгрөг нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэд 
болон ААН-д олгосон зээл байна.  

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Уг зээлийг жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг нийт 56.4 
мянган иргэн болон 4.9 мянган ААН-үүдэд олгосон бөгөөд 
нэг зээлдэгчдэд ногдох дундаж зээлийн хэмжээ 36.5 сая 
төгрөг байна. 
 
Зээлийн хүү 

2009 оны хямралын үед макро эдийн засгийн орчин 
тогтворгүй болсон, Төв банкнаас бодлогын хүүг огцом 
нэмэгдүүлсэн зэргээс шалтгаалан зээлийн хүү 23.5% 
хүрсэн.  

Хямралын дараах жилээс уул уурхайн салбарын эрчимтэй 
хөгжлийн нөлөөгөөр эдийн засгийн байдал сэргэж, Төв 
банкнаас мөнгөний зөөлөн бодлого баримталснаар зээлийн 
хүү 2011 онд 15.5 орчим хувь болж буурав.  

2012 онд Засгийн газар, Төв банк хамтарсан хөтөлбөрийн 
хүрээнд бага хүүтэй хөтөлбөрийн зээлийг ААН-үүдэд 
олгож эхэлсэн, түүний зэрэгцээ урт хугацаат, бага хүүтэй 
ипотекийн зээлийг 2013 оны хоѐрдугаар хагасаас олгож 
эхэлсэн нь зээлийн хүү бага зэрэг буурахад нөлөөлөв. 

Харин 2014 оноос эдийн засгийн байдал хүндэрч, макро 
эдийн засгийн орчны тогтворгүй бөгөөд тодорхой бус 
байдал нэмэгдсэн, Төв банкнаас мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжэээ авснаар зээлийн хүү 
өсөхөд нөлөөлжээ.     

2015 оны I дүгээр улирлын байдлаар зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.03 функтээр өсч 19.1% 
(Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол 
зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 17.6%)-тай байна. 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Харин орон нутагт олгогдож буй зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү улсын дунджаас 0.05 хувиар өндөр буюу 
19.6% байна. 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 
нутагт зээлийн хүү өндөр байна. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк

Уг зээлийг жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг нийт 56.4 мянган иргэн болон 4.9 мянган ААн-үүдэд 
олгосон бөгөөд нэг зээлдэгчдэд ногдох дундаж зээлийн хэмжээ 36.5 сая төгрөг байна.

Зээлийн хүү

2009 оны хямралын үед макро эдийн засгийн орчин тогтворгүй болсон, Төв банкнаас бодлогын 
хүүг огцом нэмэгдүүлсэн зэргээс шалтгаалан зээлийн хүү 23.5% хүрсэн. 

Хямралын дараах жилээс уул уурхайн салбарын эрчимтэй хөгжлийн нөлөөгөөр эдийн засгийн 
байдал сэргэж, Төв банкнаас мөнгөний зөөлөн бодлого баримталснаар зээлийн хүү 2011 онд 15.5 
орчим хувь болж буурав. 

2012 онд Засгийн газар, Төв банк хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд бага хүүтэй хөтөлбөрийн 
зээлийг ААн-үүдэд олгож эхэлсэн, түүний зэрэгцээ урт хугацаат, бага хүүтэй ипотекийн зээлийг 
2013 оны хоёрдугаар хагасаас олгож эхэлсэн нь зээлийн хүү бага зэрэг буурахад нөлөөлөв.

Харин 2014 оноос эдийн засгийн байдал хүндэрч, макро эдийн засгийн орчны тогтворгүй бөгөөд 
тодорхой бус байдал нэмэгдсэн, Төв банкнаас мөнгөний бодлогоо хатууруулах чиглэлд арга 
хэмжэээ авснаар зээлийн хүү өсөхөд нөлөөлжээ. 

2015 оны I дүгээр улирлын байдлаар зээлийн жигнэсэн дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.03 
функтээр өсч 19.1% (Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү 17.6%)-тай байна.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”
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 Хүснэгт 4.7 ОУ-н болон дотоодын эх үүсвэрээр олгож 
буй хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөл 

 

  
Зээлийн 

хүү Хугацаа Хэмжээ 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
дэмжих сан 9% 5 жил 

ТШК*-н 
дэмжсэн 

дүн 

Сум хөгжүүлэх сан 3% 5 жил 
ТШК-н 

дэмжсэн 
дүн 

Бондын санхүүжилтээр 
олгож буй зээл 9% 5 жил 2 тэрбум 

хүртэл 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сан 15% 1 жил 15 сая ₮ 

хүртэл 

Бичил санхүүгийн 
хөгжлийн сан 

30-
19.2% 2 жил 15 сая ₮ 

ХХААЯ болон АҮЯ-тай 
хамтарсан “Ноолуур, ноос, 
сүү сүүн бүтээгдэхүүн, 
оѐдол, хүлэмжийн аж ахуй 
байгуулах” хөнгөлөлттэй 
төслийн зээл 

8% 

2017 
оны 12 

сар 
хүртэл 

ХХААЯ-аас 
тогтоосон 

дүн 

АҮЯ-ы Арьс ширний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 
олгох зээл 

7% 5 жил 
хүртэлх 

АҮЯ-аас 
тогтоосон 

дүн 

ЯОУХАБ-ын 2 үе шаттай 
төслийн зээл 7% 10 жил 600,000 $ 

Дэлхийн банкны хувийн 
хэвшлийг хөгжүүлэх 
төслийн зээл 

6.61% 7 жил 600,000 $ 

АХБ-ны нэмүү өртгийн 
сүлжээг хөгжүүлэх төслийн 
зээл 

12% 3-7 жил 600,000 $-
3,000,000$ 

Германы KWF банкны 
төслийн зээл 15.8% 5 жил 250,000 

евро 
АХБ ажлын байр 
нэмэгдүүлэх төслийн зээл 10% 2 жил 30 сая ₮ 

*ТШК-( Төсөл шалгаруулах комисс) 

Мөн банкнаас зээл авахад тодорхой (шимтгэл 0.1-
0.15%, хураамж 1000-15000₮) хувийг зээлийн 
шимтгэл, хураамж болон үйлчилгээний шимтгэл 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байдаг гэж 
ААН-үүд хариулжээ.  

Шигтгээ 4.12: Зээл, зээлийн хүү  

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээл 

2015 оны I улирлын байдлаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 
12.3 их наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 18% буюу 2.2 их 
наяд төгрөг нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэд 
болон ААН-д олгосон зээл байна.  

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Уг зээлийг жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг нийт 56.4 
мянган иргэн болон 4.9 мянган ААН-үүдэд олгосон бөгөөд 
нэг зээлдэгчдэд ногдох дундаж зээлийн хэмжээ 36.5 сая 
төгрөг байна. 
 
Зээлийн хүү 

2009 оны хямралын үед макро эдийн засгийн орчин 
тогтворгүй болсон, Төв банкнаас бодлогын хүүг огцом 
нэмэгдүүлсэн зэргээс шалтгаалан зээлийн хүү 23.5% 
хүрсэн.  

Хямралын дараах жилээс уул уурхайн салбарын эрчимтэй 
хөгжлийн нөлөөгөөр эдийн засгийн байдал сэргэж, Төв 
банкнаас мөнгөний зөөлөн бодлого баримталснаар зээлийн 
хүү 2011 онд 15.5 орчим хувь болж буурав.  

2012 онд Засгийн газар, Төв банк хамтарсан хөтөлбөрийн 
хүрээнд бага хүүтэй хөтөлбөрийн зээлийг ААН-үүдэд 
олгож эхэлсэн, түүний зэрэгцээ урт хугацаат, бага хүүтэй 
ипотекийн зээлийг 2013 оны хоѐрдугаар хагасаас олгож 
эхэлсэн нь зээлийн хүү бага зэрэг буурахад нөлөөлөв. 

Харин 2014 оноос эдийн засгийн байдал хүндэрч, макро 
эдийн засгийн орчны тогтворгүй бөгөөд тодорхой бус 
байдал нэмэгдсэн, Төв банкнаас мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжэээ авснаар зээлийн хүү 
өсөхөд нөлөөлжээ.     

2015 оны I дүгээр улирлын байдлаар зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.03 функтээр өсч 19.1% 
(Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол 
зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 17.6%)-тай байна. 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Харин орон нутагт олгогдож буй зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү улсын дунджаас 0.05 хувиар өндөр буюу 
19.6% байна. 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 
нутагт зээлийн хүү өндөр байна. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк

Харин орон нутагт олгогдож буй зээлийн жигнэсэн дундаж хүү улсын дунджаас 0.05 хувиар 
өндөр буюу 19.6% байна. 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 нутагт зээлийн хүү өндөр байна.
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 Хүснэгт 4.7 ОУ-н болон дотоодын эх үүсвэрээр олгож 
буй хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөл 

 

  
Зээлийн 

хүү Хугацаа Хэмжээ 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
дэмжих сан 9% 5 жил 

ТШК*-н 
дэмжсэн 

дүн 

Сум хөгжүүлэх сан 3% 5 жил 
ТШК-н 

дэмжсэн 
дүн 

Бондын санхүүжилтээр 
олгож буй зээл 9% 5 жил 2 тэрбум 

хүртэл 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сан 15% 1 жил 15 сая ₮ 

хүртэл 

Бичил санхүүгийн 
хөгжлийн сан 

30-
19.2% 2 жил 15 сая ₮ 

ХХААЯ болон АҮЯ-тай 
хамтарсан “Ноолуур, ноос, 
сүү сүүн бүтээгдэхүүн, 
оѐдол, хүлэмжийн аж ахуй 
байгуулах” хөнгөлөлттэй 
төслийн зээл 

8% 

2017 
оны 12 

сар 
хүртэл 

ХХААЯ-аас 
тогтоосон 

дүн 

АҮЯ-ы Арьс ширний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 
олгох зээл 

7% 5 жил 
хүртэлх 

АҮЯ-аас 
тогтоосон 

дүн 

ЯОУХАБ-ын 2 үе шаттай 
төслийн зээл 7% 10 жил 600,000 $ 

Дэлхийн банкны хувийн 
хэвшлийг хөгжүүлэх 
төслийн зээл 

6.61% 7 жил 600,000 $ 

АХБ-ны нэмүү өртгийн 
сүлжээг хөгжүүлэх төслийн 
зээл 

12% 3-7 жил 600,000 $-
3,000,000$ 

Германы KWF банкны 
төслийн зээл 15.8% 5 жил 250,000 

евро 
АХБ ажлын байр 
нэмэгдүүлэх төслийн зээл 10% 2 жил 30 сая ₮ 

*ТШК-( Төсөл шалгаруулах комисс) 

Мөн банкнаас зээл авахад тодорхой (шимтгэл 0.1-
0.15%, хураамж 1000-15000₮) хувийг зээлийн 
шимтгэл, хураамж болон үйлчилгээний шимтгэл 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байдаг гэж 
ААН-үүд хариулжээ.  

Шигтгээ 4.12: Зээл, зээлийн хүү  

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээл 

2015 оны I улирлын байдлаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 
12.3 их наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 18% буюу 2.2 их 
наяд төгрөг нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэд 
болон ААН-д олгосон зээл байна.  

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Уг зээлийг жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг нийт 56.4 
мянган иргэн болон 4.9 мянган ААН-үүдэд олгосон бөгөөд 
нэг зээлдэгчдэд ногдох дундаж зээлийн хэмжээ 36.5 сая 
төгрөг байна. 
 
Зээлийн хүү 

2009 оны хямралын үед макро эдийн засгийн орчин 
тогтворгүй болсон, Төв банкнаас бодлогын хүүг огцом 
нэмэгдүүлсэн зэргээс шалтгаалан зээлийн хүү 23.5% 
хүрсэн.  

Хямралын дараах жилээс уул уурхайн салбарын эрчимтэй 
хөгжлийн нөлөөгөөр эдийн засгийн байдал сэргэж, Төв 
банкнаас мөнгөний зөөлөн бодлого баримталснаар зээлийн 
хүү 2011 онд 15.5 орчим хувь болж буурав.  

2012 онд Засгийн газар, Төв банк хамтарсан хөтөлбөрийн 
хүрээнд бага хүүтэй хөтөлбөрийн зээлийг ААН-үүдэд 
олгож эхэлсэн, түүний зэрэгцээ урт хугацаат, бага хүүтэй 
ипотекийн зээлийг 2013 оны хоѐрдугаар хагасаас олгож 
эхэлсэн нь зээлийн хүү бага зэрэг буурахад нөлөөлөв. 

Харин 2014 оноос эдийн засгийн байдал хүндэрч, макро 
эдийн засгийн орчны тогтворгүй бөгөөд тодорхой бус 
байдал нэмэгдсэн, Төв банкнаас мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжэээ авснаар зээлийн хүү 
өсөхөд нөлөөлжээ.     

2015 оны I дүгээр улирлын байдлаар зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.03 функтээр өсч 19.1% 
(Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол 
зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 17.6%)-тай байна. 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Харин орон нутагт олгогдож буй зээлийн жигнэсэн 
дундаж хүү улсын дунджаас 0.05 хувиар өндөр буюу 
19.6% байна. 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 
нутагт зээлийн хүү өндөр байна. 
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Орон нутаг дахь банкуудын зээлийн хүү аймаг тус бүрээр авч үзвэл Баян-Өлгий аймагт хамгийн 
өндөр буюу 22.3%, Дорноговь аймагт 22%, Завхан аймагт 21.1%-тай байгаа бол Өмнөговь, Говь-
Алтай, Дорнод, Орхон аймгуудад бусад аймгуудаас харьцангуй бага буюу 18.2%, 17.7%, 17.5%, 
16.6% тус тус байна. 

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 бизнесийн зээл олгох нь 
тэдгээрийг хөрвөх чадварын эрсдэлд оруулж болзошгүй тул бизнес эрхлэгчдэд урт 
хугацааны санхүүжилт төдийлөн олгодоггүй байна. Банкны бизнесийн зээл ихэвчлэн 
1-3 хүртэлх жилийн хугацаатай олгогддог бол төсөл, хөтөлбөрийн хөнгөлөлттэй зээл 
5 болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай олгогдож байна.

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хэмжээ төдийлөн хангалттай 
биш бөгөөд зээлд хамрагдахад зээлийн барьцаа хөрөнгө хүндрэлтэй байдаг гэж 
хариулсан байна. Түүнчлэн зээлийн батлан даалтад хамрагдах боломж бага 
байдаг ба зарим иргэд, ААн-н хувьд зээлийн батлан даалтын талаар төдийлөн 
ойлголтгүй байгаагаас үүдэн батлан даалтанд хамрагдаж чадахгүй байна. 
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шигтгээ 4.13: зээлийн батлан даалтын сан:

Монгол Улсын “ЗЭЭлИйн БАТлАн ДААлТын САнГИйн ТУХАй” хууль 2012 оны 2 дугаар 
сарын 10-ны өдөр батлагдсан. Уг хуулийн хүрээнд 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Зээлийн Батлан 
Даалтын Санг үүсгэн байгуулахаар Засгийн газар, ТББ, Олон улсын байгууллагын төлөөлөл 
үүсгэн байгуулах санамж бичигт гарын үсэг зурав. 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр Сангийн 
дүрэм батлагдсанаар ”Зээлийн Батлан Даалтын Сан“ үүсгэн байгуулагдсан.

Сангийн үүсгэн байгуулагч нь Монгол Улсын Засгийн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа 
Аж Үйлдвэрийн Танхим, Монголын Ажил Олгогч Эздийн нэгдсэн Холбоо юм. Зээлийн Батлан 
Даалтын Сан нь барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд батлан даалт 
гаргах ашгийн төлөө бус байгууллага юм.

Эрхэм зорилго: Шуурхай, ил тод, найдвартай үйлчилгээгээр Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг 
дэмжих, улмаар Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулна.

Зорилт:
• Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлнэ;
• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ;
• Иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг хангана;
• Сангийн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай явуулахад чиглэгдэнэ.

Батлан даалт гаргах үе шат:
1. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч зээл хүссэн өргөдөл, зээлийн материалаа банк, санхүүгийн 

байгууллагад өгнө. 
2. Банк, санхүүгийн байгууллага нь зээл олгох дүгнэлтээ Зээлийн батлан даалтын санд 

ирүүлнэ.
3. Зээлийн батлан даалтын сан ирүүлсэн материалыг нягтлан үзээд зөвшөөрвөл Зээлдэгч 

болон Банк, санхүүгийн байгууллагатай Батлан даалтын гэрээ байгуулна
4. Банк, санхүүгийн байгууллага нь Батлан даалтын гэрээнд үндэслэн батлан даалттай 

зээлийг олгоно.
5. Зээлдэгч нь батлан даалтын шимтгэл төлөхийг зөвшөөрнө.
6. Банк, санхүүгийн байгууллага нь батлан даалтын шимтгэлийг олгох зээлээс суутган 

Зээлийн батлан даалтын сангийн данс руу шилжүүлнэ

Зээлийн батлан даалтын мэдээ:
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Орон нутаг дахь банкуудын зээлийн хүү аймаг тус бүрээр 
авч үзвэл Баян-Өлгий аймагт хамгийн өндөр буюу 22.3%, 
Дорноговь аймагт 22%, Завхан аймагт 21.1%-тай байгаа 
бол Өмнөговь, Говь-Алтай, Дорнод, Орхон аймгуудад 
бусад аймгуудаас харьцангуй бага буюу 18.2%, 17.7%, 
17.5%, 16.6% тус тус байна.  

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 бизнесийн зээл олгох нь 
тэдгээрийг хөрвөх чадварын эрсдэлд оруулж 
болзошгүй тул бизнес эрхлэгчдэд урт хугацааны 
санхүүжилт төдийлөн олгодоггүй байна. Банкны 
бизнесийн зээл ихэвчлэн 1-3 хүртэлх жилийн 
хугацаатай олгогддог бол төсөл, хөтөлбөрийн 
хөнгөлөлттэй зээл 5 болон түүнээс дээш жилийн 
хугацаатай олгогдож байна. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн 
хэмжээ төдийлөн хангалттай биш бөгөөд зээлд 
хамрагдахад зээлийн барьцаа хөрөнгө хүндрэлтэй 
байдаг гэж хариулсан байна. Түүнчлэн зээлийн 
батлан даалтад хамрагдах боломж бага байдаг ба 
зарим иргэд, ААН-н хувьд зээлийн батлан даалтын 
талаар төдийлөн ойлголтгүй байгаагаас үүдэн 
батлан даалтанд хамрагдаж чадахгүй байна.    

Шигтгээ 4.13: Зээлийн батлан даалтын сан: 

Монгол Улсын “ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН 
САНГИЙН ТУХАЙ” хууль 2012 оны 2 дугаар сарын 10-ны 
өдөр батлагдсан. Уг хуулийн хүрээнд 10 дугаар сарын 29-
ний өдөр Зээлийн Батлан Даалтын Санг үүсгэн 
байгуулахаар Засгийн газар, ТББ, Олон улсын 
байгууллагын төлөөлөл үүсгэн байгуулах санамж бичигт 
гарын үсэг зурав. 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр 
Сангийн дүрэм батлагдсанаар ”Зээлийн Батлан Даалтын 
Сан“ үүсгэн байгуулагдсан. 

Сангийн үүсгэн байгуулагч нь Монгол Улсын Засгийн 
Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн 
Танхим, Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо 
юм. Зээлийн Батлан Даалтын Сан нь барьцаа хөрөнгийн 
дутагдалтай Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд батлан даалт 
гаргах ашгийн төлөө бус байгууллага юм. 

Эрхэм зорилго: Шуурхай, ил тод, найдвартай 
үйлчилгээгээр Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, 
улмаар Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд бодит хувь 
нэмэр оруулна. 

Зорилт: 
 Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагаанд шаардагдах санхүүгийн эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ; 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ; 
 Иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг 

хангана; 
 Сангийн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай 

явуулахад чиглэгдэнэ. 

Батлан даалт гаргах үе шат: 

1. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч зээл хүссэн 
өргөдөл, зээлийн материалаа банк, санхүүгийн 
байгууллагад өгнө.  

2. Банк, санхүүгийн байгууллага нь зээл олгох 
дүгнэлтээ Зээлийн батлан даалтын санд ирүүлнэ. 

3. Зээлийн батлан даалтын сан ирүүлсэн материалыг 
нягтлан үзээд зөвшөөрвөл Зээлдэгч болон Банк, 
санхүүгийн байгууллагатай Батлан даалтын гэрээ 
байгуулна 

4. Банк, санхүүгийн байгууллага нь Батлан даалтын 
гэрээнд үндэслэн батлан даалттай зээлийг олгоно. 

5. Зээлдэгч нь батлан даалтын шимтгэл төлөхийг 
зөвшөөрнө. 

6. Банк, санхүүгийн байгууллага нь батлан даалтын 
шимтгэлийг олгох зээлээс суутган Зээлийн батлан 
даалтын сангийн данс руу шилжүүлнэ 

Зээлийн батлан даалтын мэдээ: 

 

2015 оны 05-р сарын байдлаар зээлийн батлан даалтын сан 
нь нийт 59 тэрбум төгрөгийн зээлийн 40% буюу 24.3 
тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргаад байна. Ингэснээр 
нийт 359 аж ахуй нэгж, иргэнд батлан даалт олгохоор 
шийдвэрлэсний үр дүнд төслөөр 1210 ажлын байр 
нэмэгдэх боломж бүрдэж байна. 

Эх үүсвэр: Зээлийн батлан даалтын сан 

Аймаг, нийслэлээр 

Санхүүжилтийн орчны индексийг аймаг, нийслэл 
хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай, Ховд,  
Сүхбаатар, Хөвсгөл, Увс аймгуудаас санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтийн орчинд 
хамгийн муу үнэлгээ өгчээ. Харин Баян-Өлгий, 
Архангай, Дорнод зэрэг аймгууд санхүүжилтийн 
орчинг харьцангуй боломжийн гэж дүгнэсэн байна.  

Санхүүжилтийн орчинд хамгийн тааруу үнэлгээ 
өгсөн Говь-Алтай, Ховд аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид 
зээлийн хүү болон зээлийн шимтгэл, хураамж 
хамгийн хүндрэлтэй гэж хариулсан байна. 
Сүхбаатар, Хөвсгөл аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид мөн 
эдгээр хүндрэлүүдийг дурдсан. 

Санхүүжилтийн орчинд боломжийн гэсэн үнэлгээг 
өгсөн Архангай, Дорнод аймгуудын хувьд зээлийн 
хугацаа болон хэмжээний хувьд харьцангуй 
боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ. 
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2015 оны 05-р сарын байдлаар зээлийн батлан даалтын сан нь нийт 59 тэрбум төгрөгийн зээлийн 
40% буюу 24.3 тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргаад байна. Ингэснээр нийт 359 аж ахуй нэгж, 
иргэнд батлан даалт олгохоор шийдвэрлэсний үр дүнд төслөөр 1210 ажлын байр нэмэгдэх боломж 
бүрдэж байна.

Эх үүсвэр: Зээлийн батлан даалтын сан

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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аймаг, нийслэлээр

Санхүүжилтийн орчны индексийг аймаг, нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл 
Говь-Алтай, Ховд, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Увс аймгуудаас санал асуулгад 
хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид санхүүжилтийн орчинд хамгийн муу үнэлгээ өгчээ. 
Харин Баян-Өлгий, Архангай, Дорнод зэрэг аймгууд санхүүжилтийн орчинг 
харьцангуй боломжийн гэж дүгнэсэн байна. 

Санхүүжилтийн орчинд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Говь-Алтай, Ховд 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хүү болон зээлийн шимтгэл, хураамж 
хамгийн хүндрэлтэй гэж хариулсан байна. Сүхбаатар, Хөвсгөл аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчид мөн эдгээр хүндрэлүүдийг дурдсан.

Санхүүжилтийн орчинд боломжийн гэсэн үнэлгээг өгсөн Архангай, Дорнод 
аймгуудын хувьд зээлийн хугацаа болон хэмжээний хувьд харьцангуй 
боломжийн гэсэн үнэлгээг өгчээ.

зураг 4.26 Санхүүжилтийн орчин, аймгуудаар 
(-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн)
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Зураг 4.26 Санхүүжилтийн орчин, аймгуудаар 
/-2=маш муу, -1= муу, 0=боломжийн, 1= сайн, 2=маш сайн/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар санхүүжилтийн 
орчинд өгсөн ЖДҮ эрхлэгчдийн үнэлгээ өнгөрсөн 
хоѐр судалгааны дүнгээс /2012, 2014 он/ бага зэрэг 
сайжирч эдийн засгийн халалттай үеийн /2011 он/ 
түвшинд гарсан байна. Үүнд банкуудын ЖДҮ 
эрхлэгчдийн зээлийн хэмжээ өссөн, мөн банкуудаар 
дамжин олгож буй Засгийн газрын “Үнэ 
тогтворжуулах хөтөлбөр”-н болон бусад төсөл, 
хөтөлбөрийн хөнгөлөлттэй зээл нөлөөлсөн байх 
талтай. 

Гэвч орон нутагт хөнгөлөлттэй зээлийн хуваарилалт 
төдийлөн сайн биш бөгөөд бизнес эрхлэгчид болон 
орон нутгийн хөгжилрүү гүйцэт чиглэхгүй байгаа 
талаар ЖДҮ эрхлэгчид дурьдаж байлаа. 

Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн 
байдалтай уялдан төдийлөн буурахгүй байгаа нь 
ЖДҮ эрхлэгчдэд ихээхэн хүндрэлтэй байна. Мөн 
банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг зээлийн 
шимтгэл, хураамж болон үйлчилгээний шимтгэл 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байдаг гэж 
ААН-үүд хариулжээ.  

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид зээлд 
хамрагдахад зээлийн барьцаа хөрөнгө хүндрэлтэй 
байдаг бөгөөд зээлийн батлан даалтад хамрагдах 
боломж бага байдаг гэж хариулсан. Түүнчлэн зарим 
иргэд, ААН-н хувьд зээлийн батлан даалтын талаарх 
ойлголт бага байлаа. 
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Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

дүгнэлт

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар санхүүжилтийн орчинд өгсөн ЖДҮ 
эрхлэгчдийн үнэлгээ өнгөрсөн хоёр судалгааны дүнгээс (2012, 2014 он) бага 
зэрэг сайжирч эдийн засгийн халалттай үеийн (2011 он) түвшинд гарсан байна. 
Үүнд банкуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн зээлийн хэмжээ өссөн, мөн банкуудаар 
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дамжин олгож буй Засгийн газрын “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”-н болон бусад 
төсөл, хөтөлбөрийн хөнгөлөлттэй зээл нөлөөлсөн байх талтай.

Гэвч орон нутагт хөнгөлөлттэй зээлийн хуваарилалт төдийлөн сайн биш бөгөөд 
бизнес эрхлэгчид болон орон нутгийн хөгжил рүү гүйцэт чиглэхгүй байгаа 
талаар ЖДҮ эрхлэгчид дурьдаж байлаа.

Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн байдалтай уялдан төдийлөн 
буурахгүй байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд ихээхэн хүндрэлтэй байна. Мөн банкнаас 
зээл авахад тодорхой хувийг зээлийн шимтгэл, хураамж болон үйлчилгээний 
шимтгэл хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байдаг гэж ААн-үүд 
хариулжээ. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид зээлд хамрагдахад зээлийн барьцаа 
хөрөнгө хүндрэлтэй байдаг бөгөөд зээлийн батлан даалтад хамрагдах боломж 
бага байдаг гэж хариулсан бол зарим иргэд, ААн-н хувьд зээлийн батлан 
даалтын талаарх ойлголт бага байна.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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5. заРдлЫн Байдал

үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал: ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт зардлын 43.4%-
ийг түүхий эд материал (22.7%), ажилчдын цалин (20.6%) буюу үндсэн зардал 
эзэлж байна. Төгрөгийн ханшийн сулралт нь түүхий эд материал болон тоног 
төхөөрөмжөө импортоор авдаг аж ахуй нэгжүүдэд ихээхэн хүндрэл учруулж 
байна. 

үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал: нийт зардлын 34.3%-ийг үйлдвэрлэлийн 
нэмэгдэл зардлууд эзэлж байна. Үүнээс хамгийн өндөр хувийг дулаан, ус 
(6.5%), цахилгааны зардал (6.3%) эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь ААн-үүдэд 
багагүй хүндрэлийг бий болгож байна. 

үйл ажиллагааны үндсэн бус зардал: Зээлийн хүү (8.8%), шимтгэл хураамж 
(5.6%) буюу үйл ажиллагааны үндсэн бус зардал нь нийт зардлын 14.4%-ийг 
эзэлж байна. ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц төдийлөн хангалттай 
биш байгаагаас банкны өндөр хүүтэй зээлд хамрагддаг байна. Ингэснээр 
зээлийн хүүний зардал нь бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн их дарамт болж 
байна. Түүнчлэн ЖДҮ эрхлэгчид банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг зээлийн 
шимтгэл, хураамжийн төлбөрт төлдөг нь хүндрэлтэй байдаг гэжээ. 

үйл ажиллагааны зардал: Харин ЖДҮ эрхлэгчид нийт зардлынхаа 7.9 орчим 
хувийг үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна. 

Татвар, ашиг: ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 7.1%-ийг татварын 
зардалд зарцуулдаг бол 6.9% нь тухайн аж ахуй нэгжийн ашиг болдог байна.

заРдлЫн Байдал 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс тайлан, тэнцэл гаргадаг эсэх 
талаар асуухад судалгаанд оролцсон нийт ААн-үүдийн 63% нь тийм гэсэн 
хариултыг өгсөн байна. Энэхүү бүлэгт ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, ямар зардал ЖДҮ 
эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа талаар авч үзсэн болно.

нэгдсэн дүн

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын байдлын индекс -1.11 буюу өмнөх 
жилүүдэд хийгдсэн судалгааны дүнтэй харьцуулахад хамгийн муу үзүүлэлттэй 
гарлаа. Энэ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд үйл ажиллагаагаа явуулахад гарч буй 
зардлууд нь ихээхэн хүндрэлтэй байгааг харуулж байна. 
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зураг 5.1 зардлын байдал (-2=Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0=Хүндрэлгүй)
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ЗАРДЛЫН БАЙДАЛ  
Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс 
тайлан, тэнцэл гаргадаг эсэх талаар асуухад 
судалгаанд оролцсон нийт ААН-үүдийн 63% нь тийм 
гэсэн хариултыг өгсөн байна. Энэхүү бүлэгт ЖДҮ 
эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагаагаа 
явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, ямар 
зардал ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа 
талаар авч үзсэн болно. 
Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын байдлын 
индекс -1.11 буюу өмнөх жилүүдэд хийгдсэн 
судалгааны дүнтэй харьцуулахад хамгийн муу 
үзүүлэлттэй гарлаа. Энэ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
үйл ажиллагаагаа явуулахад гарч буй зардлууд нь 
ихээхэн хүндрэлтэй байгааг харуулж байна.  

Зураг 5.1 Зардлын байдал 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Зардлын бүлгийн индексийг үзүүлэлтүүдээр нь 
задлан авч үзвэл зээлийн хүүний зардал хамгийн их 
хүндрэлтэй байна.  

Түүний дараагаар шимтгэл хураамж, түүхий эд 
материалын зардал, тоног төхөөрөмжийн зардал, 
төрийн байгууллагын шимтгэл хураамжийн төлбөр, 
түрээсийн зардал, ажиллах хүчний зардал, дулаан, 
усны зардал, цахилгааны зардал, зам тээврийн зардал 
орж байна.  

Харин үйл ажиллагааны зардал болон харилцаа 
холбооны зардал нь бусад зардлуудаас харьцангуй 
бага хүндрэлтэй гэж хариуллаа.  

 

 

 

Зураг 5.2 Зардлын байдал, үзүүлэлтээр 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар төгрөгийн зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.07 
функтаар өсч 19.8% (Үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 18.4%)-тай байна. Төв банкнаас 
мөнгөний бодлогоо хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ 
авч 2014, 2015 онуудад бодлогын хүүгээ шат 
дараатайгаар өсгөсөн ба эдийн засгийн идэвхжил 
буурсан, валютын ханшийн хэлбэлзэл өндөр бөгөөд 
сулралт үргэлжилсэн хэвээр, эдийн засаг дахь 
тодорхой бус байдал нэмэгдсэн зэрэг нь бизнесийн 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж улмаар банкны зээлийн хүү 
2014 оны хоѐрдугаар хагасаас эхлэн өсөхөд 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Зураг 5.3 Зээлийн хүү  

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 

Банкны зээлийн хүү өсөх хандлагатай болсноор 
ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зээлийн хүүний зардал 
ихээхэн хүндрэл учруулж байна. Энэхүү үр дүн нь 
санхүүжилт авахад хамгийн хүндрэлтэй нь зээлийн 
хүү гэсэн санхүүжилтийн орчины үр дүнтэй нийцтэй 
гарлаа.  

ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц 
төдийлөн хангалттай биш байгаагаас банкны зээлд 
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хүү Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Зардлын бүлгийн индексийг үзүүлэлтүүдээр нь задлан авч үзвэл зээлийн хүүний 
зардал хамгийн их хүндрэлтэй байна. 

Түүний дараагаар шимтгэл хураамж, түүхий эд материалын зардал, тоног 
төхөөрөмжийн зардал, төрийн байгууллагын шимтгэл хураамжийн төлбөр, 
түрээсийн зардал, ажиллах хүчний зардал, дулаан, усны зардал, цахилгааны 
зардал, зам тээврийн зардал орж байна. 

Харин үйл ажиллагааны зардал болон харилцаа холбооны зардал нь бусад 
зардлуудаас харьцангуй бага хүндрэлтэй гэж хариуллаа. 

зураг 5.2 зардлын байдал, үзүүлэлтээр (-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй)
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ЗАРДЛЫН БАЙДАЛ  
Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс 
тайлан, тэнцэл гаргадаг эсэх талаар асуухад 
судалгаанд оролцсон нийт ААН-үүдийн 63% нь тийм 
гэсэн хариултыг өгсөн байна. Энэхүү бүлэгт ЖДҮ 
эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагаагаа 
явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, ямар 
зардал ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа 
талаар авч үзсэн болно. 
Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын байдлын 
индекс -1.11 буюу өмнөх жилүүдэд хийгдсэн 
судалгааны дүнтэй харьцуулахад хамгийн муу 
үзүүлэлттэй гарлаа. Энэ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
үйл ажиллагаагаа явуулахад гарч буй зардлууд нь 
ихээхэн хүндрэлтэй байгааг харуулж байна.  

Зураг 5.1 Зардлын байдал 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Зардлын бүлгийн индексийг үзүүлэлтүүдээр нь 
задлан авч үзвэл зээлийн хүүний зардал хамгийн их 
хүндрэлтэй байна.  

Түүний дараагаар шимтгэл хураамж, түүхий эд 
материалын зардал, тоног төхөөрөмжийн зардал, 
төрийн байгууллагын шимтгэл хураамжийн төлбөр, 
түрээсийн зардал, ажиллах хүчний зардал, дулаан, 
усны зардал, цахилгааны зардал, зам тээврийн зардал 
орж байна.  

Харин үйл ажиллагааны зардал болон харилцаа 
холбооны зардал нь бусад зардлуудаас харьцангуй 
бага хүндрэлтэй гэж хариуллаа.  

 

 

 

Зураг 5.2 Зардлын байдал, үзүүлэлтээр 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар төгрөгийн зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.07 
функтаар өсч 19.8% (Үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 18.4%)-тай байна. Төв банкнаас 
мөнгөний бодлогоо хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ 
авч 2014, 2015 онуудад бодлогын хүүгээ шат 
дараатайгаар өсгөсөн ба эдийн засгийн идэвхжил 
буурсан, валютын ханшийн хэлбэлзэл өндөр бөгөөд 
сулралт үргэлжилсэн хэвээр, эдийн засаг дахь 
тодорхой бус байдал нэмэгдсэн зэрэг нь бизнесийн 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж улмаар банкны зээлийн хүү 
2014 оны хоѐрдугаар хагасаас эхлэн өсөхөд 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Зураг 5.3 Зээлийн хүү  

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 

Банкны зээлийн хүү өсөх хандлагатай болсноор 
ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зээлийн хүүний зардал 
ихээхэн хүндрэл учруулж байна. Энэхүү үр дүн нь 
санхүүжилт авахад хамгийн хүндрэлтэй нь зээлийн 
хүү гэсэн санхүүжилтийн орчины үр дүнтэй нийцтэй 
гарлаа.  

ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц 
төдийлөн хангалттай биш байгаагаас банкны зээлд 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 
өмнөх оны мөн үеэс 0.07 функтаар өсч 19.8% (Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн 
зээлийг оруулж тооцвол зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 18.4%)-тай байна. Төв 
банкнаас мөнгөний бодлогоо хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ авч 2014, 2015 
онуудад бодлогын хүүгээ шат дараатайгаар өсгөсөн ба эдийн засгийн идэвхжил 
буурсан, валютын ханшийн хэлбэлзэл өндөр бөгөөд сулралт үргэлжилсэн хэвээр, 
эдийн засаг дахь тодорхой бус байдал нэмэгдсэн зэрэг нь бизнесийн эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж улмаар банкны зээлийн хүү 2014 оны хоёрдугаар хагасаас эхлэн 
өсөхөд нөлөөлсөн байх талтай.

зураг 5.3 зээлийн хүү
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ЗАРДЛЫН БАЙДАЛ  
Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс 
тайлан, тэнцэл гаргадаг эсэх талаар асуухад 
судалгаанд оролцсон нийт ААН-үүдийн 63% нь тийм 
гэсэн хариултыг өгсөн байна. Энэхүү бүлэгт ЖДҮ 
эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагаагаа 
явуулахад гарах зардлын байдлыг тогтоож, ямар 
зардал ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байгаа 
талаар авч үзсэн болно. 
Нэгдсэн дүн 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр зардлын байдлын 
индекс -1.11 буюу өмнөх жилүүдэд хийгдсэн 
судалгааны дүнтэй харьцуулахад хамгийн муу 
үзүүлэлттэй гарлаа. Энэ нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
үйл ажиллагаагаа явуулахад гарч буй зардлууд нь 
ихээхэн хүндрэлтэй байгааг харуулж байна.  

Зураг 5.1 Зардлын байдал 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Зардлын бүлгийн индексийг үзүүлэлтүүдээр нь 
задлан авч үзвэл зээлийн хүүний зардал хамгийн их 
хүндрэлтэй байна.  

Түүний дараагаар шимтгэл хураамж, түүхий эд 
материалын зардал, тоног төхөөрөмжийн зардал, 
төрийн байгууллагын шимтгэл хураамжийн төлбөр, 
түрээсийн зардал, ажиллах хүчний зардал, дулаан, 
усны зардал, цахилгааны зардал, зам тээврийн зардал 
орж байна.  

Харин үйл ажиллагааны зардал болон харилцаа 
холбооны зардал нь бусад зардлуудаас харьцангуй 
бага хүндрэлтэй гэж хариуллаа.  

 

 

 

Зураг 5.2 Зардлын байдал, үзүүлэлтээр 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар төгрөгийн зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.07 
функтаар өсч 19.8% (Үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцвол зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 18.4%)-тай байна. Төв банкнаас 
мөнгөний бодлогоо хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ 
авч 2014, 2015 онуудад бодлогын хүүгээ шат 
дараатайгаар өсгөсөн ба эдийн засгийн идэвхжил 
буурсан, валютын ханшийн хэлбэлзэл өндөр бөгөөд 
сулралт үргэлжилсэн хэвээр, эдийн засаг дахь 
тодорхой бус байдал нэмэгдсэн зэрэг нь бизнесийн 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж улмаар банкны зээлийн хүү 
2014 оны хоѐрдугаар хагасаас эхлэн өсөхөд 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Зураг 5.3 Зээлийн хүү  

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 

Банкны зээлийн хүү өсөх хандлагатай болсноор 
ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зээлийн хүүний зардал 
ихээхэн хүндрэл учруулж байна. Энэхүү үр дүн нь 
санхүүжилт авахад хамгийн хүндрэлтэй нь зээлийн 
хүү гэсэн санхүүжилтийн орчины үр дүнтэй нийцтэй 
гарлаа.  

ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц 
төдийлөн хангалттай биш байгаагаас банкны зээлд 

-0.90 

-0.94 

-0.63 

-1.11 

-1.20 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00

2011

2012

2014

2015

-1.03 

-1.11 

-1.14 

-1.14 

-1.17 

-1.20 

-1.23 

-1.24 

-1.27 

-1.29 

-1.29 

-1.33 

-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00

Харилцаа холбооны зардал 

Үйл ажиллагааны зардал 

Зам, тээврийн зардал 

Дулаан, усны зардал 

Цахилгааны зардал 

Ажиллах хүчний өртөг 

Түрээсийн зардал 

Шимтгэл хураамжийн … 

Тоног төхөөрөмжийн зардал 

Түүхий эдийн зардал 

Хураамж, шимтгэл  … 

Зээлийн хүүний зардал 

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5

2012 2013 2014 2015

Зээлийн жигнэсэн дундаж 
хүү 

Эх үүсвэр: Монголбанк

Банкны зээлийн хүү өсөх хандлагатай болсноор ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зээлийн 
хүүний зардал ихээхэн хүндрэл учруулж байна. Энэхүү үр дүн нь санхүүжилт 
авахад хамгийн хүндрэлтэй нь зээлийн хүү гэсэн санхүүжилтийн орчины үр 
дүнтэй нийцтэй гарлаа. 

ЖДҮ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн олдоц төдийлөн хангалттай биш 
байгаагаас банкны зээлд хамрагддаг байна. Банкны бизнесийн зээлийн хүү 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд зээлийн хүүний төлбөр нь 
ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд ихээхэн дарамт болж байна.

ЖДҮ эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөл, лиценз зэрэг төрийн байгууллагын шимтгэл, 
хураамж болон банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг (шимтгэл 0.1-0.15%, 
өргөдлийн хураамж 5000-15000₮) шимтгэл, хураамжийн төлбөрт авдаг нь 
хүндрэлтэй байна гэжээ. 
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хамрагддаг байна. Банкны бизнесийн зээлийн хүү 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд 
зээлийн хүүний төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
ихээхэн дарамт болж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөл, лиценз зэрэг 
төрийн байгууллагын шимтгэл, хураамж болон 
банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг (шимтгэл 0.1-
0.15%, өргөдлийн хураамж 5000-15000₮) шимтгэл, 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байна 
гэжээ.  

Зураг 5.4 Импорт ба валютын ханш 
 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 
Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 
оныг хүртэл харьцангуй тогтвортой байсан бол 2013 
оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2014 
оны эцэст 1 ам.доллар 1883 төгрөгтэй тэнцэж байсан 
бол 2015 оны 5 сарын байдлаар 1939 төгрөгтэй 
тэнцэж байна. Валютын ханшийн сулралт 
үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл өндөртэй, 
тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон 
тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг ААН-үүдэд 
ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох юм.  

Шигтгээ 5.1: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дах 
ажилчдын цалин ба зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнэ 

Ажилчдын сарын  дундаж цалин: 

Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2015 оны I 
улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 11%-иар өсч 851.4 
мянган төгрөг болсон байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон 
аймагт хамгийн өндөр буюу 1234.8 мянган төгрөг, 
Улаанбаатар хотод 925.3 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 
872.9 мянган төгрөг, Дорноговь аймагт 798.9 мянган төгрөг 

байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хамгийн бага 
буюу 596.3 мянган төгрөг, 586.0 мянган төгрөг тус тус 
байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Цахилгаан үнэ: 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ 
тарифыг индексжүүлэх журам"-ын дагуу Цахилгаан эрчим 
хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-
Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд 
борлуулах эрчим хүчний үнийг 2014 онд шинэчлэн 
баталсан. Ингэснээр цахилгааны үнэ 2014 оны 12 сараас 
эхлэн  9.85%-иар нэмэгдсэн байна.   

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт 1кВТ.цаг цахилгааны үнэ дунджаар 87.0 
төгрөг байна. Харин аймгуудын хувьд авч үзвэл Өмнөговь 
аймагт 1кВт.цаг цахилгааны үнэ хамгийн өндөр буюу 97.6 
төгрөг, Сэлэнгэ аймагт 93.2 төгрөг, Архангай аймагт 92 
төгрөг байгаа бол Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад 
хамгийн бага буюу 75.9 төгрөг, 75.2 төгрөг, 73.9 төгрөг тус 
тус байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Халаалтын үнэ: 

2014 оны 12 сард дулааны үнийг 13%-иар нэмэгдүүлснээр 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, аж 
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Цахилгааны үнэ,  1кВт.цаг 
Дундаж 

Эх үүсвэр: Монголбанк

Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 оныг хүртэл харьцангуй 
тогтвортой байсан бол 2013 оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2014 
оны эцэст 1 ам.доллар 1883 төгрөгтэй тэнцэж байсан бол 2015 оны 5 сарын 
байдлаар 1939 төгрөгтэй тэнцэж байна. валютын ханшийн сулралт үргэлжилсээр 
байгаа ба хэлбэлзэл өндөртэй, тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон 
тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг ААн-үүдэд ихээхэн хүндрэл учруулдаг 
байж болох юм. 

шигтгээ 5.1: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дах ажилчдын цалин ба зарим бараа, 
бүтээгдэхүүний үнэ

Ажилчдын сарын дундаж цалин:

Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2015 оны I улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 
11%-иар өсч 851.4 мянган төгрөг болсон байна. 
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хамрагддаг байна. Банкны бизнесийн зээлийн хүү 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд 
зээлийн хүүний төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
ихээхэн дарамт болж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөл, лиценз зэрэг 
төрийн байгууллагын шимтгэл, хураамж болон 
банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг (шимтгэл 0.1-
0.15%, өргөдлийн хураамж 5000-15000₮) шимтгэл, 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байна 
гэжээ.  

Зураг 5.4 Импорт ба валютын ханш 
 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 
Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 
оныг хүртэл харьцангуй тогтвортой байсан бол 2013 
оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2014 
оны эцэст 1 ам.доллар 1883 төгрөгтэй тэнцэж байсан 
бол 2015 оны 5 сарын байдлаар 1939 төгрөгтэй 
тэнцэж байна. Валютын ханшийн сулралт 
үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл өндөртэй, 
тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон 
тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг ААН-үүдэд 
ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох юм.  

Шигтгээ 5.1: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дах 
ажилчдын цалин ба зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнэ 

Ажилчдын сарын  дундаж цалин: 

Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2015 оны I 
улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 11%-иар өсч 851.4 
мянган төгрөг болсон байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон 
аймагт хамгийн өндөр буюу 1234.8 мянган төгрөг, 
Улаанбаатар хотод 925.3 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 
872.9 мянган төгрөг, Дорноговь аймагт 798.9 мянган төгрөг 

байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хамгийн бага 
буюу 596.3 мянган төгрөг, 586.0 мянган төгрөг тус тус 
байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Цахилгаан үнэ: 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ 
тарифыг индексжүүлэх журам"-ын дагуу Цахилгаан эрчим 
хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-
Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд 
борлуулах эрчим хүчний үнийг 2014 онд шинэчлэн 
баталсан. Ингэснээр цахилгааны үнэ 2014 оны 12 сараас 
эхлэн  9.85%-иар нэмэгдсэн байна.   

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт 1кВТ.цаг цахилгааны үнэ дунджаар 87.0 
төгрөг байна. Харин аймгуудын хувьд авч үзвэл Өмнөговь 
аймагт 1кВт.цаг цахилгааны үнэ хамгийн өндөр буюу 97.6 
төгрөг, Сэлэнгэ аймагт 93.2 төгрөг, Архангай аймагт 92 
төгрөг байгаа бол Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад 
хамгийн бага буюу 75.9 төгрөг, 75.2 төгрөг, 73.9 төгрөг тус 
тус байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Халаалтын үнэ: 

2014 оны 12 сард дулааны үнийг 13%-иар нэмэгдүүлснээр 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, аж 
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Цахилгааны үнэ,  1кВт.цаг 
Дундаж 

Эх үүсвэр: ҮСХ

Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон аймагт хамгийн өндөр буюу 1234.8 
мянган төгрөг, Улаанбаатар хотод 925.3 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 872.9 мянган төгрөг, 
Дорноговь аймагт 798.9 мянган төгрөг байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хамгийн бага 
буюу 596.3 мянган төгрөг, 586.0 мянган төгрөг тус тус байна.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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хамрагддаг байна. Банкны бизнесийн зээлийн хүү 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд 
зээлийн хүүний төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
ихээхэн дарамт болж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөл, лиценз зэрэг 
төрийн байгууллагын шимтгэл, хураамж болон 
банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг (шимтгэл 0.1-
0.15%, өргөдлийн хураамж 5000-15000₮) шимтгэл, 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байна 
гэжээ.  

Зураг 5.4 Импорт ба валютын ханш 
 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 
Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 
оныг хүртэл харьцангуй тогтвортой байсан бол 2013 
оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2014 
оны эцэст 1 ам.доллар 1883 төгрөгтэй тэнцэж байсан 
бол 2015 оны 5 сарын байдлаар 1939 төгрөгтэй 
тэнцэж байна. Валютын ханшийн сулралт 
үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл өндөртэй, 
тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон 
тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг ААН-үүдэд 
ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох юм.  

Шигтгээ 5.1: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дах 
ажилчдын цалин ба зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнэ 

Ажилчдын сарын  дундаж цалин: 

Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2015 оны I 
улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 11%-иар өсч 851.4 
мянган төгрөг болсон байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон 
аймагт хамгийн өндөр буюу 1234.8 мянган төгрөг, 
Улаанбаатар хотод 925.3 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 
872.9 мянган төгрөг, Дорноговь аймагт 798.9 мянган төгрөг 

байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хамгийн бага 
буюу 596.3 мянган төгрөг, 586.0 мянган төгрөг тус тус 
байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Цахилгаан үнэ: 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ 
тарифыг индексжүүлэх журам"-ын дагуу Цахилгаан эрчим 
хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-
Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд 
борлуулах эрчим хүчний үнийг 2014 онд шинэчлэн 
баталсан. Ингэснээр цахилгааны үнэ 2014 оны 12 сараас 
эхлэн  9.85%-иар нэмэгдсэн байна.   

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт 1кВТ.цаг цахилгааны үнэ дунджаар 87.0 
төгрөг байна. Харин аймгуудын хувьд авч үзвэл Өмнөговь 
аймагт 1кВт.цаг цахилгааны үнэ хамгийн өндөр буюу 97.6 
төгрөг, Сэлэнгэ аймагт 93.2 төгрөг, Архангай аймагт 92 
төгрөг байгаа бол Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад 
хамгийн бага буюу 75.9 төгрөг, 75.2 төгрөг, 73.9 төгрөг тус 
тус байна. 
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Эх үүсвэр: ҮСХ

Цахилгааны үнэ:
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журам"-ын дагуу 
Цахилгаан эрчим хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-Улиастай, Баруун 
бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд борлуулах эрчим хүчний үнийг 2014 онд шинэчлэн 
баталсан. Ингэснээр цахилгааны үнэ 2014 оны 12 сараас эхлэн 9.85%-иар нэмэгдсэн байна. 
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хамрагддаг байна. Банкны бизнесийн зээлийн хүү 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд 
зээлийн хүүний төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
ихээхэн дарамт болж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөл, лиценз зэрэг 
төрийн байгууллагын шимтгэл, хураамж болон 
банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг (шимтгэл 0.1-
0.15%, өргөдлийн хураамж 5000-15000₮) шимтгэл, 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байна 
гэжээ.  

Зураг 5.4 Импорт ба валютын ханш 
 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 
Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 
оныг хүртэл харьцангуй тогтвортой байсан бол 2013 
оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2014 
оны эцэст 1 ам.доллар 1883 төгрөгтэй тэнцэж байсан 
бол 2015 оны 5 сарын байдлаар 1939 төгрөгтэй 
тэнцэж байна. Валютын ханшийн сулралт 
үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл өндөртэй, 
тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон 
тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг ААН-үүдэд 
ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох юм.  

Шигтгээ 5.1: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дах 
ажилчдын цалин ба зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнэ 

Ажилчдын сарын  дундаж цалин: 

Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2015 оны I 
улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 11%-иар өсч 851.4 
мянган төгрөг болсон байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон 
аймагт хамгийн өндөр буюу 1234.8 мянган төгрөг, 
Улаанбаатар хотод 925.3 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 
872.9 мянган төгрөг, Дорноговь аймагт 798.9 мянган төгрөг 

байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хамгийн бага 
буюу 596.3 мянган төгрөг, 586.0 мянган төгрөг тус тус 
байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Цахилгаан үнэ: 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ 
тарифыг индексжүүлэх журам"-ын дагуу Цахилгаан эрчим 
хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-
Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд 
борлуулах эрчим хүчний үнийг 2014 онд шинэчлэн 
баталсан. Ингэснээр цахилгааны үнэ 2014 оны 12 сараас 
эхлэн  9.85%-иар нэмэгдсэн байна.   

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт 1кВТ.цаг цахилгааны үнэ дунджаар 87.0 
төгрөг байна. Харин аймгуудын хувьд авч үзвэл Өмнөговь 
аймагт 1кВт.цаг цахилгааны үнэ хамгийн өндөр буюу 97.6 
төгрөг, Сэлэнгэ аймагт 93.2 төгрөг, Архангай аймагт 92 
төгрөг байгаа бол Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад 
хамгийн бага буюу 75.9 төгрөг, 75.2 төгрөг, 73.9 төгрөг тус 
тус байна. 
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Цахилгааны үнэ,  1кВт.цаг 
Дундаж 

Эх үүсвэр: ҮСХ

Орон нутагт 1квТ.цаг цахилгааны үнэ дунджаар 87.0 төгрөг байна. Харин аймгуудын хувьд 
авч үзвэл Өмнөговь аймагт 1квт.цаг цахилгааны үнэ хамгийн өндөр буюу 97.6 төгрөг, Сэлэнгэ 
аймагт 93.2 төгрөг, Архангай аймагт 92 төгрөг байгаа бол Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад 
хамгийн бага буюу 75.9 төгрөг, 75.2 төгрөг, 73.9 төгрөг тус тус байна.
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хамрагддаг байна. Банкны бизнесийн зээлийн хүү 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүүнээс өндөр байдаг бөгөөд 
зээлийн хүүний төлбөр нь ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд 
ихээхэн дарамт болж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчид тусгай зөвшөөрөл, лиценз зэрэг 
төрийн байгууллагын шимтгэл, хураамж болон 
банкнаас зээл авахад тодорхой хувийг (шимтгэл 0.1-
0.15%, өргөдлийн хураамж 5000-15000₮) шимтгэл, 
хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байна 
гэжээ.  

Зураг 5.4 Импорт ба валютын ханш 
 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк 
Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 2012-2013 
оныг хүртэл харьцангуй тогтвортой байсан бол 2013 
оны сүүлийн хагасаас эхлэн огцом суларсан. 2014 
оны эцэст 1 ам.доллар 1883 төгрөгтэй тэнцэж байсан 
бол 2015 оны 5 сарын байдлаар 1939 төгрөгтэй 
тэнцэж байна. Валютын ханшийн сулралт 
үргэлжилсээр байгаа ба хэлбэлзэл өндөртэй, 
тогтворгүй байдал нь түүхий эд материал болон 
тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг ААН-үүдэд 
ихээхэн хүндрэл учруулдаг байж болох юм.  

Шигтгээ 5.1: Улаанбаатар хот болон орон нутаг дах 
ажилчдын цалин ба зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнэ 

Ажилчдын сарын  дундаж цалин: 

Аж ахуйн нэгжүүдийн сарын дундаж цалин 2015 оны I 
улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 11%-иар өсч 851.4 
мянган төгрөг болсон байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Сарын дундаж цалинг аймаг тус бүрээр авч үзвэл Орхон 
аймагт хамгийн өндөр буюу 1234.8 мянган төгрөг, 
Улаанбаатар хотод 925.3 мянган төгрөг, Өмнөговь аймагт 
872.9 мянган төгрөг, Дорноговь аймагт 798.9 мянган төгрөг 

байгаа бол Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгуудад хамгийн бага 
буюу 596.3 мянган төгрөг, 586.0 мянган төгрөг тус тус 
байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Цахилгаан үнэ: 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Эрчим хүчний үнэ 
тарифыг индексжүүлэх журам"-ын дагуу Цахилгаан эрчим 
хүч, дулааны үнийг нэмэгдүүлж Төв, Зүүн, Өмнөд, Алтай-
Улиастай, Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчдэд 
борлуулах эрчим хүчний үнийг 2014 онд шинэчлэн 
баталсан. Ингэснээр цахилгааны үнэ 2014 оны 12 сараас 
эхлэн  9.85%-иар нэмэгдсэн байна.   

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт 1кВТ.цаг цахилгааны үнэ дунджаар 87.0 
төгрөг байна. Харин аймгуудын хувьд авч үзвэл Өмнөговь 
аймагт 1кВт.цаг цахилгааны үнэ хамгийн өндөр буюу 97.6 
төгрөг, Сэлэнгэ аймагт 93.2 төгрөг, Архангай аймагт 92 
төгрөг байгаа бол Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад 
хамгийн бага буюу 75.9 төгрөг, 75.2 төгрөг, 73.9 төгрөг тус 
тус байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Халаалтын үнэ: 

2014 оны 12 сард дулааны үнийг 13%-иар нэмэгдүүлснээр 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, аж 
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Дундаж 

Эх үүсвэр: ҮСХ



357

Халаалтын үнэ:

2014 оны 12 сард дулааны үнийг 13%-иар нэмэгдүүлснээр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа 
явуулж буй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв халаалтын үнэ 850 төгрөгт 
хүрсэн байна.
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ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв халаалтын үнэ 
850 төгрөгт хүрсэн байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 
1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар аймагт хамгийн 
өндөр буюу 1562.5 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1550 төгрөг 
байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад дээрх аймгуудаас 2 
дахин бага үнэтэй буюу 747.5 төгрөг, 700 төгрөг тус тус 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Усны үнэ: 

Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос 
хойш тогтвортой байсан бол 2014 оны 7 сараас эхлэн бохир 
усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өссөн 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Бензиний үнэ: 

Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны 
хоѐрдугаар хагасаас эхлэн 50 орчим хувиар унаад байна. 
Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт 
харьцангуй тогтвортой байсан ч дэлхийн эдийн засгийн 
удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй 
орнуудын газрын тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон 
элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод 
шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад 
нөлөөлжээ.  

 
Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бензиний үнэ 2014 
оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтвортой болсон байна. 
Харин аймгуудын хувьд бензиний үнийг (АИ-92) авч үзвэл 
Ховд аймагт АИ-92 бензиний үнэ хамгийн өндөр буюу 
2090 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 2040 төгрөг, Завхан аймагт 
2010 төгрөг, Увс аймагт 1940 төгрөг байгаа бол Орхон 
аймаг, Улаанбаатар хот, Дархан аймгуудад бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн бага буюу, 1660, 1660, 
1646 төгрөг тус тус байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст 
цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь цахилгаан, 
дулааны зардлыг нэмэгдүүлж улмаар ААН-үүдэд 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон 
аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ харилцан адилгүй 
байгаа бөгөөд зарим аймаг дах дулааны цахилгаан 
станц  монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ 
тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад 
хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд 
оролцогчид дурдаж байлаа. 

Зам, тээврийг зардлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл 
болох бензиний үнэ нь Улаанбаатар хот болон 
хилийн боомтоос алслагдсан аймгуудад харьцангуй 
өндөр байдаг бөгөөд тус аймгуудын хувьд зам, 
тээврийн зардал өндөр байна. Хэдийгээр дэлхийн зах 
зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурсан ч 
дотоодын бензиний үнэ тогтмол байгаа нь зам, 
тээврийн зардал төдийлөн буурахгүй байхад 
нөлөөлсөн. 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд нийт зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 43.4 
орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал болох 
цалин, түүхий эдийн зардалд зарцуулдаг байна. 

Харин нийт зардлын 34.3 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал эзэлж байгаа бөгөөд 
үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал 
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Бензин АИ-92, 1 литр 

Эх үүсвэр: ҮСХ

Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар 
аймагт хамгийн өндөр буюу 1562.5 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1550 төгрөг байгаа бол Төв, 
Хөвсгөл аймгуудад дээрх аймгуудаас 2 дахин бага үнэтэй буюу 747.5 төгрөг, 700 төгрөг тус тус 
байна. 
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ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв халаалтын үнэ 
850 төгрөгт хүрсэн байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 
1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар аймагт хамгийн 
өндөр буюу 1562.5 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1550 төгрөг 
байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад дээрх аймгуудаас 2 
дахин бага үнэтэй буюу 747.5 төгрөг, 700 төгрөг тус тус 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Усны үнэ: 

Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос 
хойш тогтвортой байсан бол 2014 оны 7 сараас эхлэн бохир 
усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өссөн 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Бензиний үнэ: 

Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны 
хоѐрдугаар хагасаас эхлэн 50 орчим хувиар унаад байна. 
Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт 
харьцангуй тогтвортой байсан ч дэлхийн эдийн засгийн 
удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй 
орнуудын газрын тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон 
элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод 
шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад 
нөлөөлжээ.  

 
Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бензиний үнэ 2014 
оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтвортой болсон байна. 
Харин аймгуудын хувьд бензиний үнийг (АИ-92) авч үзвэл 
Ховд аймагт АИ-92 бензиний үнэ хамгийн өндөр буюу 
2090 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 2040 төгрөг, Завхан аймагт 
2010 төгрөг, Увс аймагт 1940 төгрөг байгаа бол Орхон 
аймаг, Улаанбаатар хот, Дархан аймгуудад бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн бага буюу, 1660, 1660, 
1646 төгрөг тус тус байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст 
цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь цахилгаан, 
дулааны зардлыг нэмэгдүүлж улмаар ААН-үүдэд 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон 
аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ харилцан адилгүй 
байгаа бөгөөд зарим аймаг дах дулааны цахилгаан 
станц  монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ 
тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад 
хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд 
оролцогчид дурдаж байлаа. 

Зам, тээврийг зардлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл 
болох бензиний үнэ нь Улаанбаатар хот болон 
хилийн боомтоос алслагдсан аймгуудад харьцангуй 
өндөр байдаг бөгөөд тус аймгуудын хувьд зам, 
тээврийн зардал өндөр байна. Хэдийгээр дэлхийн зах 
зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурсан ч 
дотоодын бензиний үнэ тогтмол байгаа нь зам, 
тээврийн зардал төдийлөн буурахгүй байхад 
нөлөөлсөн. 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд нийт зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 43.4 
орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал болох 
цалин, түүхий эдийн зардалд зарцуулдаг байна. 

Харин нийт зардлын 34.3 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал эзэлж байгаа бөгөөд 
үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал 
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Эх үүсвэр: ҮСХ

Усны үнэ:

Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос хойш тогтвортой байсан бол 2014 оны 7 
сараас эхлэн бохир усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өссөн байна. 
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ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв халаалтын үнэ 
850 төгрөгт хүрсэн байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 
1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар аймагт хамгийн 
өндөр буюу 1562.5 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1550 төгрөг 
байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад дээрх аймгуудаас 2 
дахин бага үнэтэй буюу 747.5 төгрөг, 700 төгрөг тус тус 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Усны үнэ: 

Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос 
хойш тогтвортой байсан бол 2014 оны 7 сараас эхлэн бохир 
усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өссөн 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Бензиний үнэ: 

Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны 
хоѐрдугаар хагасаас эхлэн 50 орчим хувиар унаад байна. 
Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт 
харьцангуй тогтвортой байсан ч дэлхийн эдийн засгийн 
удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй 
орнуудын газрын тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон 
элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод 
шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад 
нөлөөлжээ.  

 
Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бензиний үнэ 2014 
оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтвортой болсон байна. 
Харин аймгуудын хувьд бензиний үнийг (АИ-92) авч үзвэл 
Ховд аймагт АИ-92 бензиний үнэ хамгийн өндөр буюу 
2090 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 2040 төгрөг, Завхан аймагт 
2010 төгрөг, Увс аймагт 1940 төгрөг байгаа бол Орхон 
аймаг, Улаанбаатар хот, Дархан аймгуудад бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн бага буюу, 1660, 1660, 
1646 төгрөг тус тус байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст 
цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь цахилгаан, 
дулааны зардлыг нэмэгдүүлж улмаар ААН-үүдэд 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон 
аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ харилцан адилгүй 
байгаа бөгөөд зарим аймаг дах дулааны цахилгаан 
станц  монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ 
тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад 
хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд 
оролцогчид дурдаж байлаа. 

Зам, тээврийг зардлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл 
болох бензиний үнэ нь Улаанбаатар хот болон 
хилийн боомтоос алслагдсан аймгуудад харьцангуй 
өндөр байдаг бөгөөд тус аймгуудын хувьд зам, 
тээврийн зардал өндөр байна. Хэдийгээр дэлхийн зах 
зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурсан ч 
дотоодын бензиний үнэ тогтмол байгаа нь зам, 
тээврийн зардал төдийлөн буурахгүй байхад 
нөлөөлсөн. 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд нийт зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 43.4 
орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал болох 
цалин, түүхий эдийн зардалд зарцуулдаг байна. 

Харин нийт зардлын 34.3 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал эзэлж байгаа бөгөөд 
үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал 
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Газрын тосны дэлхийн зах зээл дэх үнийн 
индекс 
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Эх үүсвэр: ҮСХ

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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Бензиний үнэ:

Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны хоёрдугаар хагасаас эхлэн 50 орчим хувиар 
унаад байна. Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт харьцангуй тогтвортой байсан 
ч дэлхийн эдийн засгийн удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын 
газрын тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим 
хүчний үйлдвэрлэл нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод шилжиж, зорилтот үнийн 
бодлогоо орхисон зэрэг нь дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад нөлөөлжээ. 
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ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв халаалтын үнэ 
850 төгрөгт хүрсэн байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 
1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар аймагт хамгийн 
өндөр буюу 1562.5 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1550 төгрөг 
байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад дээрх аймгуудаас 2 
дахин бага үнэтэй буюу 747.5 төгрөг, 700 төгрөг тус тус 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Усны үнэ: 

Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос 
хойш тогтвортой байсан бол 2014 оны 7 сараас эхлэн бохир 
усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өссөн 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Бензиний үнэ: 

Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны 
хоѐрдугаар хагасаас эхлэн 50 орчим хувиар унаад байна. 
Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт 
харьцангуй тогтвортой байсан ч дэлхийн эдийн засгийн 
удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй 
орнуудын газрын тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон 
элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод 
шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад 
нөлөөлжээ.  

 
Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бензиний үнэ 2014 
оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтвортой болсон байна. 
Харин аймгуудын хувьд бензиний үнийг (АИ-92) авч үзвэл 
Ховд аймагт АИ-92 бензиний үнэ хамгийн өндөр буюу 
2090 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 2040 төгрөг, Завхан аймагт 
2010 төгрөг, Увс аймагт 1940 төгрөг байгаа бол Орхон 
аймаг, Улаанбаатар хот, Дархан аймгуудад бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн бага буюу, 1660, 1660, 
1646 төгрөг тус тус байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст 
цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь цахилгаан, 
дулааны зардлыг нэмэгдүүлж улмаар ААН-үүдэд 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон 
аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ харилцан адилгүй 
байгаа бөгөөд зарим аймаг дах дулааны цахилгаан 
станц  монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ 
тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад 
хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд 
оролцогчид дурдаж байлаа. 

Зам, тээврийг зардлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл 
болох бензиний үнэ нь Улаанбаатар хот болон 
хилийн боомтоос алслагдсан аймгуудад харьцангуй 
өндөр байдаг бөгөөд тус аймгуудын хувьд зам, 
тээврийн зардал өндөр байна. Хэдийгээр дэлхийн зах 
зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурсан ч 
дотоодын бензиний үнэ тогтмол байгаа нь зам, 
тээврийн зардал төдийлөн буурахгүй байхад 
нөлөөлсөн. 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд нийт зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 43.4 
орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал болох 
цалин, түүхий эдийн зардалд зарцуулдаг байна. 

Харин нийт зардлын 34.3 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал эзэлж байгаа бөгөөд 
үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал 
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Бензин АИ-92, 1 литр 

Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд 
бензиний үнэ 2014 оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтвортой болсон байна. Харин аймгуудын 
хувьд бензиний үнийг (АИ-92) авч үзвэл Ховд аймагт АИ-92 бензиний үнэ хамгийн өндөр буюу 
2090 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 2040 төгрөг, Завхан аймагт 2010 төгрөг, Увс аймагт 1940 төгрөг 
байгаа бол Орхон аймаг, Улаанбаатар хот, Дархан аймгуудад бусад аймгуудтай харьцуулахад 
хамгийн бага буюу, 1660, 1660, 1646 төгрөг тус тус байна. 
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ахуйн нэгж болон бусад байгууллагын 1мкв халаалтын үнэ 
850 төгрөгт хүрсэн байна. 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Орон нутагт халаалтын үнэ харилцан адилгүй байгаа ба 
1мкв халаалтын дундаж үнэ Сүхбаатар аймагт хамгийн 
өндөр буюу 1562.5 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 1550 төгрөг 
байгаа бол Төв, Хөвсгөл аймгуудад дээрх аймгуудаас 2 
дахин бага үнэтэй буюу 747.5 төгрөг, 700 төгрөг тус тус 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Усны үнэ: 

Улаанбаатар хот дахь цэвэр, бохир усны үнэ 2011 оноос 
хойш тогтвортой байсан бол 2014 оны 7 сараас эхлэн бохир 
усны үнэ 40%, цэвэр усны үнэ 47%-иар тус тус өссөн 
байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Бензиний үнэ: 

Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ 2014 оны 
хоѐрдугаар хагасаас эхлэн 50 орчим хувиар унаад байна. 
Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны нийлүүлэлт 
харьцангуй тогтвортой байсан ч дэлхийн эдийн засгийн 
удаашралтай холбоотойгоор хөгжингүй болон хөгжиж буй 
орнуудын газрын тосны эрэлт буурсан, шатдаг занар, тосон 
элс, био түлш зэрэг шинэ төрлийн эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл нэмэгдсэн, ОПЕК зах зээлээ хадгалах бодлогод 
шилжиж, зорилтот үнийн бодлогоо орхисон зэрэг нь 
дэлхийн газрын тосны зах зээл дээрх үнэ буурахад 
нөлөөлжээ.  

 
Засгийн газар, Монголбанкнаас гол нэрийн барааны үнийг 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бензиний үнэ 2014 
оны 5 сараас хойш харьцангуй тогтвортой болсон байна. 
Харин аймгуудын хувьд бензиний үнийг (АИ-92) авч үзвэл 
Ховд аймагт АИ-92 бензиний үнэ хамгийн өндөр буюу 
2090 төгрөг, Говь-Алтай аймагт 2040 төгрөг, Завхан аймагт 
2010 төгрөг, Увс аймагт 1940 төгрөг байгаа бол Орхон 
аймаг, Улаанбаатар хот, Дархан аймгуудад бусад 
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн бага буюу, 1660, 1660, 
1646 төгрөг тус тус байна.  

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст 
цахилгаан, дулааны үнийг өсгөсөн нь цахилгаан, 
дулааны зардлыг нэмэгдүүлж улмаар ААН-үүдэд 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон 
аймгуудад цахилгаан, дулааны үнэ харилцан адилгүй 
байгаа бөгөөд зарим аймаг дах дулааны цахилгаан 
станц  монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ 
тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад 
хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд 
оролцогчид дурдаж байлаа. 

Зам, тээврийг зардлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл 
болох бензиний үнэ нь Улаанбаатар хот болон 
хилийн боомтоос алслагдсан аймгуудад харьцангуй 
өндөр байдаг бөгөөд тус аймгуудын хувьд зам, 
тээврийн зардал өндөр байна. Хэдийгээр дэлхийн зах 
зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурсан ч 
дотоодын бензиний үнэ тогтмол байгаа нь зам, 
тээврийн зардал төдийлөн буурахгүй байхад 
нөлөөлсөн. 

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд нийт зардлынхаа хамгийн өндөр буюу 43.4 
орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал болох 
цалин, түүхий эдийн зардалд зарцуулдаг байна. 

Харин нийт зардлын 34.3 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал эзэлж байгаа бөгөөд 
үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал 
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Бензин АИ-92, 1 литр 

Эх үүсвэр: ҮСХ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2014 оны эцэст цахилгаан, дулааны 
үнийг өсгөсөн нь цахилгаан, дулааны зардлыг нэмэгдүүлж улмаар ААн-үүдэд 
хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар хот болон аймгуудад цахилгаан, дулааны 
үнэ харилцан адилгүй байгаа бөгөөд зарим аймаг дах дулааны цахилгаан станц 
монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ тогтоодог нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа 
явуулахад хүндрэл учруулж байгаа талаар түүвэр судалгаанд оролцогчид дурдаж 
байлаа.

Зам, тээврийг зардлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл болох бензиний үнэ нь 
Улаанбаатар хот болон хилийн боомтоос алслагдсан аймгуудад харьцангуй 
өндөр байдаг бөгөөд тус аймгуудын хувьд зам, тээврийн зардал өндөр байна. 
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Хэдийгээр дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ 2 дахин буурсан ч дотоодын 
бензиний үнэ тогтмол байгаа нь зам, тээврийн зардал төдийлөн буурахгүй байхад 
нөлөөлсөн.

Түүвэр судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт зардлынхаа 
хамгийн өндөр буюу 43.4 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал болох 
цалин, түүхий эдийн зардалд зарцуулдаг байна.

Харин нийт зардлын 34.3 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал эзэлж 
байгаа бөгөөд үүнээс дулаан, усны зардал, цахилгааны зардал хамгийн өндөр 
хувийг буюу 6.5%, 6.3%-ийг тус тус эзэлж байна. 

зураг 5.5 зардлын хуваарилалт
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хамгийн өндөр хувийг буюу 6.5%, 6.3%-ийг тус тус 
эзэлж байна.  

Зураг 5.5 Зардлын хуваарилалт 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын дараагаар үйл 
ажиллагааны (ҮА) үндсэн бус зардал буюу хүү, 
шимтгэлийн зардал ихээхэн хувийг эзэлж байна. 
Үүнд зээлийн хүүний зардал дунджаар 8.8%, 
шимтгэл, хураамжийн зардал дунджаар 5.6%-тай 
байна.  

Түүнчлэн нийт зардлын хамгийн бага буюу 7.9 
орчим хувийг үйл ажиллагааны зардалдаа зарцуулдаг 
байна.  

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 86 орчим 
хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал, үйлдвэрлэлийн 
нэмэгдэл зардал, үйл ажиллагааны зардал, үйл 
ажиллагааны үндсэн бус зардлуудад, харин 7.1 орчим 
хувийг татварын зардалд тус тус зарцуулдаг бол 
үлдсэн 6.9 орчим хувь нь хуримтлал буюу ашиг 
болдог байна.  

Аймаг, нийслэлээр 

Зардлын байдлын индексийг аймаг болон нийслэл 
хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай аймагт 
хамгийн их хүндрэлтэй гарсан байна. Түүний 
дараагаар Ховд, Улаанбаатар хот, Булган, Төв 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад зардлын байдал их хүндрэлтэй байна 
гэж үзжээ. 

Зардлын байдалд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Говь-
Алтай, Ховд, Улаанбаатар хот, Булган, Төв 
аймгуудын хувьд зээлийн хүү болон шимтгэл, 
хураамж хамгийн хүндрэлтэй гэж хариулсан байна. 

Харин Өмнөговь, Хэнтий аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчдийн хувьд зардлын байдал хүндрэлтэй байна 
гэж хариулсан ч бусад аймгуудтай харьцуулахад бага 
байна. 

Зураг 5.6 Зардлын байдал, аймгуудаар 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдгээр аймгуудын хувьд мөн зээлийн хүү, зээлийн 
шимтгэл хураамжийг зардлыг хүндрэлтэй байна гэж 
үзжээ. 

Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дунджаар нийт орлогынхоо 
86 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн болон үйл 
ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт зардлын 43.4%-ийг 
түүхий эд материал, ажилчдын цалин буюу үндсэн 
зардал эзэлж байна. Төгрөгийн ханшийн сулралт нь 
түүхий эд материал болон тоног төхөөрөмжөө 
импортоор авдаг аж ахуй нэгжүүдэд ихээхэн хүндрэл 
учруулж байна.  

Нийт зардлын 34.3%-ийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл 
зардлууд эзэлж байна. Үүнээс хамгийн өндөр 
хувийг дулаан, ус, цахилгааны зардал эзэлж байгаа 
бөгөөд энэ нь ААН-үүдэд багагүй хүндрэлийг бий 
болгож байна.  
Зээлийн хүү, шимтгэл хураамж буюу үйл 
ажиллагааны үндсэн бус зардал нь нийт зардлын 
14.4%-ийг эзэлж байна. ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хүү, 
зээлийн болон үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн 
төлбөр бизнесийн үйл ажиллагаанд ихээхэн дарамт 
болдог гэж үзжээ.  

ЖДҮ эрхлэгчид нийт зардлынхаа 7.9 орчим хувийг 
үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна.  

Харин ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 
7.1%-ийг татварын зардалд зарцуулдаг бол 6.9% нь 
тухайн аж ахуй нэгжийн ашиг болдог байна. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын дараагаар үйл ажиллагааны (ҮА) үндсэн бус 
зардал буюу хүү, шимтгэлийн зардал ихээхэн хувийг эзэлж байна. Үүнд зээлийн 
хүүний зардал дунджаар 8.8%, шимтгэл, хураамжийн зардал дунджаар 5.6%-тай 
байна. 

Түүнчлэн нийт зардлын хамгийн бага буюу 7.9 орчим хувийг үйл ажиллагааны 
зардалдаа зарцуулдаг байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 86 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн 
үндсэн зардал, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал, үйл ажиллагааны зардал, үйл 

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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ажиллагааны үндсэн бус зардлуудад, харин 7.1 орчим хувийг татварын зардалд 
тус тус зарцуулдаг бол үлдсэн 6.9 орчим хувь нь хуримтлал буюу ашиг болдог 
байна. 

аймаг, нийслэлээр

Зардлын байдлын индексийг аймаг болон нийслэл хотын хэмжээнд авч үзвэл 
Говь-Алтай аймагт хамгийн их хүндрэлтэй гарсан байна. Түүний дараагаар Ховд, 
Улаанбаатар хот, Булган, Төв аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад зардлын байдал их хүндрэлтэй байна гэж үзжээ.

Зардлын байдалд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Говь-Алтай, Ховд, Улаанбаатар 
хот, Булган, Төв аймгуудын хувьд зээлийн хүү болон шимтгэл, хураамж хамгийн 
хүндрэлтэй гэж хариулсан байна.

Харин Өмнөговь, Хэнтий аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд зардлын байдал 
хүндрэлтэй байна гэж хариулсан ч бусад аймгуудтай харьцуулахад бага байна.

зураг 5.6 зардлын байдал, аймгуудаар (-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй)

 
 

35 
 
 

хамгийн өндөр хувийг буюу 6.5%, 6.3%-ийг тус тус 
эзэлж байна.  

Зураг 5.5 Зардлын хуваарилалт 

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын дараагаар үйл 
ажиллагааны (ҮА) үндсэн бус зардал буюу хүү, 
шимтгэлийн зардал ихээхэн хувийг эзэлж байна. 
Үүнд зээлийн хүүний зардал дунджаар 8.8%, 
шимтгэл, хураамжийн зардал дунджаар 5.6%-тай 
байна.  

Түүнчлэн нийт зардлын хамгийн бага буюу 7.9 
орчим хувийг үйл ажиллагааны зардалдаа зарцуулдаг 
байна.  

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 86 орчим 
хувийг үйлдвэрлэлийн үндсэн зардал, үйлдвэрлэлийн 
нэмэгдэл зардал, үйл ажиллагааны зардал, үйл 
ажиллагааны үндсэн бус зардлуудад, харин 7.1 орчим 
хувийг татварын зардалд тус тус зарцуулдаг бол 
үлдсэн 6.9 орчим хувь нь хуримтлал буюу ашиг 
болдог байна.  

Аймаг, нийслэлээр 

Зардлын байдлын индексийг аймаг болон нийслэл 
хотын хэмжээнд авч үзвэл Говь-Алтай аймагт 
хамгийн их хүндрэлтэй гарсан байна. Түүний 
дараагаар Ховд, Улаанбаатар хот, Булган, Төв 
аймгуудын ЖДҮ эрхлэгчид бусад аймгуудтай 
харьцуулахад зардлын байдал их хүндрэлтэй байна 
гэж үзжээ. 

Зардлын байдалд хамгийн тааруу үнэлгээ өгсөн Говь-
Алтай, Ховд, Улаанбаатар хот, Булган, Төв 
аймгуудын хувьд зээлийн хүү болон шимтгэл, 
хураамж хамгийн хүндрэлтэй гэж хариулсан байна. 

Харин Өмнөговь, Хэнтий аймгуудын ЖДҮ 
эрхлэгчдийн хувьд зардлын байдал хүндрэлтэй байна 
гэж хариулсан ч бусад аймгуудтай харьцуулахад бага 
байна. 

Зураг 5.6 Зардлын байдал, аймгуудаар 
/-2= Их хүндрэлтэй, -1= Хүндрэлтэй, 0= Хүндрэлгүй/   

 
Эх үүсвэр:Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015) 

Эдгээр аймгуудын хувьд мөн зээлийн хүү, зээлийн 
шимтгэл хураамжийг зардлыг хүндрэлтэй байна гэж 
үзжээ. 

Дүгнэлт 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дунджаар нийт орлогынхоо 
86 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн болон үйл 
ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт зардлын 43.4%-ийг 
түүхий эд материал, ажилчдын цалин буюу үндсэн 
зардал эзэлж байна. Төгрөгийн ханшийн сулралт нь 
түүхий эд материал болон тоног төхөөрөмжөө 
импортоор авдаг аж ахуй нэгжүүдэд ихээхэн хүндрэл 
учруулж байна.  

Нийт зардлын 34.3%-ийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл 
зардлууд эзэлж байна. Үүнээс хамгийн өндөр 
хувийг дулаан, ус, цахилгааны зардал эзэлж байгаа 
бөгөөд энэ нь ААН-үүдэд багагүй хүндрэлийг бий 
болгож байна.  
Зээлийн хүү, шимтгэл хураамж буюу үйл 
ажиллагааны үндсэн бус зардал нь нийт зардлын 
14.4%-ийг эзэлж байна. ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хүү, 
зээлийн болон үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн 
төлбөр бизнесийн үйл ажиллагаанд ихээхэн дарамт 
болдог гэж үзжээ.  

ЖДҮ эрхлэгчид нийт зардлынхаа 7.9 орчим хувийг 
үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна.  

Харин ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 
7.1%-ийг татварын зардалд зарцуулдаг бол 6.9% нь 
тухайн аж ахуй нэгжийн ашиг болдог байна. 

7.9% 

5.6% 

8.8% 

4.2% 

5.2% 

5.9% 

6.2% 

6.3% 

6.5% 

20.6% 

22.7% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Бусад 

Хураамж шимтгэл 

Зээлийн хүү 

Тоног төхөөрөмж 

Харилцаа холбоо 

Ажлын байрны түрээс 

Тээвэр 

Цахилгааны зардал 

Дулаан, усны зардал 

Цалин 

Түүхий эд 

ҮА
-н

ы
 

за
рд

ал
 

7.
9%

 

ҮА
-н

ы
 ү

нд
сэ

н 
бу

с 
за

рд
ал

 
14

.4
%

 

Үй
лд

вэ
рл

эл
ий

н 
 

нэ
м

эг
дэ

л 
за

рд
ал

 
 3

4.
3%

 

Үн
дс

эн
 

за
рд

ал
  

43
.4

%
 

-1.50 -1.00 -0.50 0.00

Хэнтий 
Өмнөговь 
Архангай  

Говьсүмбэр 
Өвөрхангай 

Дорноговь 
Сэлэнгэ 
Дорнод 

Баянхонгор 
Баян-Өлгий 

Дундговь 
Орхон 

Хөвсгөл 
Дархан-Уул 

Завхан 
Сүхбаатар 

Увс 
Төв 

Булган 
Улаанбаатар 

Ховд 
Говь-Алтай 

Эх үүсвэр: Монголбанк, ЖДҮ эрхлэгчдийн түүвэр судалгаа (2015)

Эдгээр аймгуудын хувьд мөн зээлийн хүү, зээлийн шимтгэл хураамжийн зардлыг 
хүндрэлтэй байна гэж үзжээ.
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дүгнэлт

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд дунджаар нийт орлогынхоо 86 орчим хувийг 
үйлдвэрлэлийн болон үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна.

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт зардлын 43.4%-ийг түүхий эд материал, ажилчдын 
цалин буюу үндсэн зардал эзэлж байна. Төгрөгийн ханшийн сулралт нь түүхий 
эд материал болон тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг аж ахуй нэгжүүдэд 
ихээхэн хүндрэл учруулж байна. 

нийт зардлын 34.3%-ийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлууд эзэлж байна. Үүнээс 
хамгийн өндөр хувийг дулаан, ус, цахилгааны зардал эзэлж байгаа бөгөөд энэ 
нь ААн-үүдэд багагүй хүндрэлийг бий болгож байна. 

Зээлийн хүү, шимтгэл хураамж буюу үйл ажиллагааны үндсэн бус зардал нь нийт 
зардлын 14.4%-ийг эзэлж байна. ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хүү, зээлийн болон 
үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөр бизнесийн үйл ажиллагаанд ихээхэн 
дарамт болдог гэж үзжээ. 

ЖДҮ эрхлэгчид нийт зардлынхаа 7.9 орчим хувийг үйл ажиллагааны зардалд 
зарцуулдаг байна. 

Харин ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 7.1%-ийг татварын зардалд 
зарцуулдаг бол 6.9% нь тухайн аж ахуй нэгжийн ашиг болдог байна.

ЖИЖИГ, ДУнД ҮйлДвЭрлЭлИйн ХӨГЖИл, САнХҮҮЖИлТИйн БАйДАл
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нэгдСэн дүгнэлТ

Монголбанк “МЕК” ХХК-тай хамтран 2015 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 1991 ЖДҮ эрхлэгч аж ахуйн нэгж (ХК, ХХК, нөхөрлөл, хоршоо), 
иргэд оролцов. Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдийн ихэнх нь худалдаа, 
үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн 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.

Дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагууд: Арилжааны банкууд, орон нутгийн засаг, 
захиргаа болон олон улсын байгууллагууд, Засгийн газар ЖДҮ эрхлэгчдэд 
санхүүжилтийн болон санхүүжилтийн бус (сургалт, семинар, үзэсгэлэн худалдаа 
гэх мэт) тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлж байна. Арилжааны банкууд хамгийн 
их санхүүжилтийг олгохын зэрэгцээ Засгийн газар болон ОУ-ын байгууллагын 
хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт нь арилжааны банкуудаар дамжин олгогддог 
тул ЖДҮ эрхлэгчид арилжааны банкыг хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг гэсэн 
хандлага өссөн байх талтай. Харин УИХ, Засгийн газрын хувьд зөвхөн 
санхүүжилтийн дэмжлэгээс гадна бодлого, үйл ажиллагаанд нь ЖДҮ эрхлэгчид 
ихээхэн шүүмжлэлтэй хандаж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдэд бизнесийн орчны зүгээс макро эдийн засаг нөлөө, нийгэм, улс 
төрийн байдал, хууль эрхзүй, төрийн зохицуулалт болон санхүүжилт орчин гол 
хүндрэл учруулж байна. 

Макро эдийн засгийн нөлөө: Түүвэр судалгааны үр дүнгээр ЖДҮ эрхлэгчдэд 
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь төгрөгийн ханшийн сулралт болон инфляци 
хамгийн муу нөлөөг үзүүлсэн гэж үзжээ. Сүүлийн жилүүдэд ГШХО оруулалт 
огцом татарч, экспортын гол барааны дэлхийн зах зээл дээрх үнэ буурч эхэлсэн нь 
манай улсыг төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд хүргэсэн. Улмаар энэхүү хүндрэл нь 
эдийн засагт төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн сулралт, бодит эдийн засгийн өсөлтийн 
уналт хэлбэрээр илэрч байгаа нь иргэдийн худалдан авалт муудахад нөлөөлж 
ААн-ийн орлогыг бууруулах, нөгөөтэйгүүр ЖДҮ эрхлэгч нарын импортын 
түүхий эдийн (орц) зардлыг нэмэгдүүлэх дарамтыг үзүүлж байна.

Нийгэм, улс төрийн байдал: Санал асуулгын үр дүнгээс харахад ЖДҮ-ийн 
хөгжилд нийгмийн зүгээс учруулах хамгийн гол бэрхшээл нь ажилгүйдэл, 
ядуурал болж байна. Ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа нь нэг талаас 
ядуурлын түвшинг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдийн худалдан авалтыг бууруулж 
байна. Үүнээс шалтгаалж ЖДҮ эрхлэгчдийн борлуулалт хангалттай түвшинд 
хийгдэхгүйд хүрч, дунд хугацаанд эргэлтийн хөрөнгөөр дутагдах, хэрэв зээлтэй 
бол зээлийн эргэн төлөлтийн дарамтанд орох зэрэг санхүүгийн хүндрэлүүдтэй 
тулгарч эргээд банк, санхүүгийн салбарт хүндрэл учруулах талтай. Түүнчлэн улс 
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төрийн тогтворгүй байдал нь бизнес эрхлэгчдэд багагүй хүндрэл учруулж байна. 

Хууль эрх зүй, төрийн зохицуулалт: ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд хууль эрх зүй, 
төрийн зохицуулалтын орчинд өгсөн үнэлгээ судалгаа авч эхэлснээс хойш 
хамгийн муу түвшиндээ хүрсэн байна. Үүнд төрийн болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагууд хуулийн хэрэгжилтийг төдийлөн хангалттай дагаж мөрдөхгүй 
байгаа, төрийн байгууллагын үйлчилгээ хүнд сурталтай, чирэгдэл ихтэй зэрэг 
нь голлон нөлөөлжээ. Мөн газар эзэмших боломжинд өгсөн үнэлгээ өмнөх 
судалгаанаас бага зэрэг буурсан дүнтэй байна. ААн, иргэдэд хэрэгцээний болон 
үйл ажиллагааны зориулалтаар газар өмчлүүлж байгаа хэдий ч газар олгох үйл 
явц, зохион байгуулалт тааруу мөн үйл ажиллагаа явуулахад тохиромжтой 
байршилд аж ахуйн зориулалтаар газар хувьчилж авах боломж бага байдаг нь 
хүндрэлтэй гэж үзэхэд нөлөөлжээ.

Зах зээлийн орчин: Судалгааны үр дүнгээр зах зээлийн орчин боломжийн 
гэсэн үнэлгээтэй гарсан ч өмнө судалгааны дүнгүүдээс эрс буурсан үзүүлэлттэй 
байна. Үүнд хэрэглэгчийн худалдан авах чадвар буурсан, зах зээлийн багтаамж 
хумигдсан нь голлон нөлөөлжээ. Эдийн засгийн гадаад орчны таагүй байдал 
үргэлжилж, төгрөгийн ханш сулрах дарамт хэвээр байгаа, мөн ипотекийн зээлтэй 
иргэдийн хэрэглээ хумигдсан зэргээс шалтгаалан худалдан авалт буурсан нь 
бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж зах зээлийн багтаамж хумигдахад 
хүргэж байна. Харин технологийн дэвшил, мэдээллийн хүртээмж, зах зээлийн 
өрсөлдөөн зэрэг үзүүлэлтүүд харьцангуй боломжийн байна. 

Дэд бүтцийн хөгжил: Бизнес эрхлэхэд чухал хүчин зүйлсийн нэг нь дэд 
бүтцийн асуудал байдаг. ЖДҮ эрхлэгчдийн дэд бүтцийн хөгжилд өгсөн үнэлгээ 
өмнөх судалгааны дүнгээс бага зэрэг муудсан хэдий ч бусад нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн бүлгийн индексүүдтэй харьцуулахад хамгийн боломжийн гэсэн 
дүнтэй байна. Дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлт тус бүрээр харвал 
зам тээвэр, дулаан усан хангамж бага зэрэг хүндрэлтэй байна. Харин цахилгаан 
түгээлт болон мэдээлэл холбооны хөгжил сайн гэсэн үнэлгээтэй гарлаа. Аймаг 
нийслэлээр авч үзвэл хатуу хучилттай замын нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй 
төвөөс алслагдсан, баруун бүсийн аймгуудад дэд бүтцийн хөгжил бага зэрэг муу 
байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд хүндрэл учруулж байна. Мөн Улаанбаатар хот болон 
төвийн бүсийн зарим аймгуудад ЖДҮ эрхлэгчид зам тээврийн асуудал бага зэрэг 
хүндрэлтэй бөгөөд шинээр зам барих болон засварын ажлын чанар хангалттай 
биш, хугацаа удаан, цаг үеэ олоогүй байдаг гэж үзжээ. 

дотоод үйл ажиллагаа: Дотоод үйл ажиллагааны нөхцөлийн хувьд ажиллах 
хүчний нийлүүлэлт, ажилчдын ур чадварыг бусад үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад 
бага зэрэг хүндрэлтэй гэж ЖДҮ эрхлэгчид хариулсан нь улсын хэмжээнд ажлын 
байрны шаардлагыг хангах, нарийн мэргэжлийн, мэргэшсэн боловсон хүчин 
дутагдалтай байгааг харуулж байна. нийслэл хотод болон зах зээлийн багтаамж 
харьцангуй багатай зарим аймгуудад бизнес эрхлэгчид шинэ бүтээгдэхүүн 
нэвтрүүлэх боломж харьцангуй бага байна гэж хариулсан байна. Харин өрсөлдөх 
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чадвар, тоног төхөөрөмжийн чанарын хувьд ерөнхийдөө боломжийн гэж үзжээ.

Санхүүжилт: Манай улсад ЖДҮ эрхлэхэд хамгийн их бэрхшээл учруулж 
байгаа хүчин зүйл нь хөгжиж буй улсуудын нэгэн адил санхүүжилтийн асуудал 
юм. Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар санхүүжилтийн орчинд өгсөн ЖДҮ 
эрхлэгчдийн үнэлгээ өнгөрсөн хоёр судалгааны дүнгээс (2012, 2014 он) бага 
зэрэг сайжирч эдийн засгийн халалттай үеийн (2011 он) түвшинд гарсан байна. 
Үүнд банкуудын ЖДҮ эрхлэгчдийн зээлийн хэмжээ өссөн, мөн банкуудаар 
дамжин олгож буй Засгийн газрын төсөл, хөтөлбөрийн хөнгөлөлттэй зээл 
нөлөөлсөн байх талтай. Гэвч орон нутагт хөнгөлөлттэй зээлийн хуваарилалт 
төдийлөн сайн биш бөгөөд бизнес эрхлэгчид болон орон нутгийн хөгжил рүү 
гүйцэт чиглэхгүй байгаа сул тал ажиглагдлаа.

Банкны зээлийн хүү макро эдийн засгийн өнөөгийн байдалтай уялдан төдийлөн 
буурахгүй байгаа нь ЖДҮ эрхлэгчдэд ихээхэн хүндрэлтэй байна. Мөн банкнаас 
зээл авахад тодорхой хувийг зээлийн шимтгэл, хураамж болон үйлчилгээний 
шимтгэл хураамжийн төлбөрт авдаг нь хүндрэлтэй байдаг гэж ААн-үүд хариулжээ. 

Судалгаанд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчид зээлд хамрагдахад зээлийн барьцаа 
хөрөнгө хүндрэлтэй байдаг бөгөөд зээлийн батлан даалтад хамрагдах боломж 
бага байдаг гэж хариулсан. Түүнчлэн зарим иргэд, ААн-ийн хувьд зээлийн 
батлан даалтын талаарх ойлголт бага байлаа.

Зардлын байдал: ЖДҮ эрхлэгчдийн нийт зардлын 43.4%-ийг түүхий эд 
материал, ажилчдын цалин буюу үндсэн зардал эзэлж байна. Төгрөгийн ханшийн 
сулралт нь түүхий эд материал болон тоног төхөөрөмжөө импортоор авдаг аж 
ахуй нэгжүүдэд ихээхэн хүндрэл учруулж байна. 

Харин 34.3%-ийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлууд эзэлж байна. Үүнээс 
хамгийн өндөр хувийг дулаан, ус (6.5%), цахилгааны зардал эзэлж байгаа 
бөгөөд энэ нь ААн-үүдэд багагүй хүндрэлийг бий болгож байна. Цахилгаан, 
дулааны үнэ ЖДҮ эрхлэгчдэд багагүй хүндрэл учруулж байгаа бөгөөд зарим 
аймаг дахь дулааны цахилгаан станц нь монополь байдлаа ашиглан өндөр үнэ 
тогтоодог талаар түүвэр судалгаанд оролцогчид дурдаж байсан юм.

Зээлийн хүү, шимтгэл хураамж буюу үйл ажиллагааны үндсэн бус зардал нь нийт 
зардлын 14.4%-ийг эзэлж байна. ЖДҮ эрхлэгчид зээлийн хүү, зээлийн болон 
үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн төлбөр бизнесийн үйл ажиллагаанд ихээхэн 
дарамт болдог гэж үзсэн байна. 

ЖДҮ эрхлэгчдийн хувьд нийт орлогынхоо 86 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн 
болон үйл ажиллагааны зардалд зарцуулдаг байна. Харин 7.1%-ийг татварын 
зардалд зарцуулдаг бол 6.9% нь тухайн аж ахуй нэгжийн ашиг болдог байна.

Ерөнхий дүгнэлт: Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татарсан, экспортын гол 
түүхий эдийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ буурсан зэрэг гадаад орчны таагүй 
нөхцөл, үүнээс үүдэлтэй дотоод эдийн засгийн хямралын шинжтэй байдал, 
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банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын хөгжил сул байгаа нь жижиг, 
дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа явуулахад гол бэрхшээл болж 
байна. Түүнчлэн төр, засаг, улс төрийн тогтворгүй байдал болон шийдвэрүүд нь 
нөлөөлж байна гэж ЖДҮ эрхлэгчид үзэж байна. 

Иймд УИХ, Засгийн газрын зүгээс бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд 
чиглэсэн оновчтой бодлого, үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай байна. Үүнд:

• нэг салбараас хараат байдлыг бууруулах замаар, эдийн засгийн бүтцийг 
өөрчлөх зорилт тавьж ажиллах,

• Төрийн бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд дунд, урт хугацаанд валютын 
ханшийн хэлбэлзлийг бууруулж тогтворжуулах, инфляцийг нам түвшинд 
тогтвортой барих,

• Эдийн засгийн тухайн нөхцөл байдалд (хямрал, халалт) тохирсон санхүү, 
эдийн засгийн бодлого баримтлах,

• Төр, хувийн хэвшлийн харилцааг хууль, журмын хүрээнд явуулж, хүнд 
суртал, чирэгдэлийг багасгах,

• Түүнчлэн орон нутагт бүсийн төвүүдийг байгуулж, зах зээлийн 
багтаамжийг нэмэгдүүлэх,

• Тухайн бүс, аймагт зам тээврийн болон цахилгаан, дулааны нэгдсэн 
сүлжээг бий болгох, шинээр зам барих болон засварын ажлыг чанартай, 
түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх

• Гадаад болон дотоодод нарийн мэргэжлийн, мэргэшсэн ур чадвар бүхий 
боловсон хүчнийг бэлтгэх ажлыг бодлогоор дэмжих

• Газар хуваарилалтыг ил тод болгох, зохион байгуулалтыг сайжруулах,

• Төрийн болон санхүүгийн байгууллагын шимтгэл, хураамжийг бууруулах 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг авах шаардлага тулгарч байна. 
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Боловсруулсан: СТБЗ-АА эдийн засагч С.Мягмарсүрэн

ХУрААнГУй

Энэхүү судалгааны ажлаар санхүүгийн гүнзгийрэлт гэсэн ойлголтыг тодорхойлж, түүний 
бодит секторт үзүүлэх нөлөөг судлах зорилго тавилаа. Судалгааны эхний хэсэгт Дэлхийн 
банкнаас боловсруулсан санхүүгийн салбарын хөгжлийг үнэлэх аргачлалыг танилцуулж, 
Монгол Улсын санхүүгийн салбарын гол үзүүлэлтүүдийг олон улсын түвшинтэй 
харьцуулсан. Хоёрдугаар хэсэгт санхүүгийн салбарын хөгжлийг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн нэг болох санхүүгийн гүнзгийрэлтийн бодит эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
98 орны панел өгөгдөл ашиглан судалсан бөгөөд банкны салбар болон хөрөнгийн зах 
зээлийн гүнзгийрэлтийг тус бүрт нь салгаж, тэдгээрийн эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх 
шугаман бус нөлөөг динамик панел загвараар үнэлж шалгалаа. Үнэлгээний үр дүнд бүх 
хувьсагчдын тэмдэг онолын таамаглалтай нийцтэй байсан бөгөөд банк болон санхүүгийн 
зах зээлийн гүнзгийрэлтийн үзүүлэлтүүд тус бүртээ нэг хүнд ногдох эдийн засгийн бодит 
өсөлтөд шугаман бусаар буюу доошоо харсан парабол хэлбэртэйгээр нөлөөдөг болох 
нь статистик ач холбогдолтой гарсан. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн гүнзгийрэлт нь эдийн 
засгийн өсөлтөд тодорхой түвшин хүртэл эергээр нөлөөлдөг бөгөөд хэт гүнзгийрэлт нь 
эргээд өсөлтөд сөрөг нөлөөтэй болохыг харуулж байна. 

Түлхүүр үгс: Банк, Санхүүгийн зах зээл, Динамик панел загвар
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1. ОРшил

Санхүүгийн байгууллагууд (банк, даатгалын компани гэх мэт) болон санхүүгийн 
зах зээл (хувьцаа, бонд, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн зах зээл) нь эдийн 
засгийн хөгжлийг тэтгэх, ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 
хадгалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг судалгааны үр дүнгүүд харуулсан 
байдаг (Levine 2004). Санхүүгийн салбар нь санхүүгийн хөрөнгийг бий болгож, 
түүнийг зах зээлд үр ашигтай хуваарилан, оновчтой хөрөнгө оруулалтад 
байршуулах замаар бодит эдийн засгийн өсөлт, хөгжилд чухал нөлөө үзүүлдэг 
билээ. Тухайлбал, зээл олгогч санхүүгийн байгууллагууд зээлийн материалыг 
судалж, бизнесийн үйл ажиллагаа нь сайн явагдаж байгаа, ирээдүйд өр төлбөрөө 
барагдуулах чадвартай компаниудыг сонгож, санхүүгийн үйлчилгээгээр хангадаг 
бөгөөд энэ нь нэг талаас эдийн засагт нөөцийг оновчтой хуваарилах, нөгөө 
талаас бизнесийг дэмжих үндэс болдог. Түүнчлэн санхүүгийн байгууллагууд 
зээл олгосон этгээдийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж ажилладаг нь 
санхүүгийн зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. Хувьцаа, 
бонд, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн зах зээл эрсдэлийг тараан байршуулах, 
бууруулах боломж олгодог учраас өгөөж өндөртэй боловч эрсдэл ихтэй 
төслүүдийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ.

Санхүүгийн салбарын хэмжээ бодит секторт шугаман бусаар нөлөөлдөг гэсэн 
хандлага, онолын таамаглал байдаг. 2008 онд тохиосон дэлхийн санхүү, эдийн 
засгийн хямралын дараагаар санхүүгийн салбарын эдийн засгийн хэлбэлзлийг 
бууруулах, бодит секторыг дэмжих үүргийн талаарх маргаан дахин эрчимжсэн 
билээ. Санхүүгийн салбар нь төдийлөн сайн хөгжөөгүй орнуудад эрсдэлийг 
тараан байршуулах санхүүгийн хэрэгсэл хангалттай түвшинд хөгжөөгүй нөхцөлд 
зах зээлд оролцогчид нь гадаад орчны сөрөг нөлөөнд өртөмтгий байх бөгөөд 
санхүүгийн гүнзгийрэлт цаашид явагдах нь эдгээр орнуудын бодит эдийн засагт 
эерэг нөлөө үзүүлэх болно. Харин санхүүгийн салбар нь сайн хөгжиж, нарийн 
түвэгтэй санхүүгийн системтэй болсон орнуудад илүүдэл хөшүүрэг (excess 
leverage) үүссэн байдаг ба энэ нь санхүүгийн салбарт эрсдэл, тогтворгүй байдлыг 
үүсгэж, улмаар бодит эдийн засагт сөргөөр нөлөөлдөг байна. Санхүүгийн 
салбарын хэмжээ хэт томрох нь санхүүгийн хямрал үүсэх нэг шалтгаан болдог 
гэж зарим судлаачид үздэг (ОУвС, 2013). 

Хэдийгээр эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихэд санхүүгийн салбар чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг болохыг онолын хувьд тодорхойлж, эмпирик судалгааны ажлуудаар 
харуулж байгаа ч санхүүгийн салбарын үйл ажиллагаа, хөгжлийн түвшинг 
цогц байдлаар хэмжих нь түвэгтэй асуудал юм. Учир нь санхүүгийн салбарын 
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үйл ажиллагааг үнэлэх нь олон шалгуур үзүүлэлтүүдээс хамаарна. Үүнд: (а) 
үйл ажиллагаа нь сайн явагдаж байгаа, эрсдэл даах чадвар бүхий компаниудыг 
тодорхойлох замаар нөөцийн үр ашигтай хуваарилалтыг хангах байдал, (б) 
эрсдэлийг үр ашигтайгаар тараан байршуулах механизмаар хангагдсан байдал, 
(в) хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг харьцангуй өгөөж өндөртэй төслүүдэд 
хөрөнгө оруулах замаар зуучлалын үүргээ биелүүлэх байдал, (г) худалдааг 
дэмжих гэх мэт (Дэлхийн банк, 2012). Ихэнх эмпирик судалгаанд санхүүгийн 
салбарыг банкны секторын хэмжээгээр төлөөлүүлэн авсан байдаг ба энэ нь учир 
дутагдалтай байх талтай боловч санхүүгийн салбарын хөгжлийг илэрхийлэх 
үзүүлэлтүүдийг цогц байдлаар загварт оруулах боломж хомс байдагтай 
холбоотой юм. Учир нь тэдгээр мэдээллийн давтамж, хүрэлцээ хангалтгүй байдаг. 

2. Санхүүгийн СалБаРЫн хӨгЖлийн ТУхай ОйлгОлТ, Түүний 
аЧ хОлБОгдОл

Энэхүү хэсэгт санхүүгийн салбарын хөгжлийн тухай ойлголтыг танилцуулж, 
түүний эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөг товч тайлбарлав.

a. Санхүүгийн салбарын хөгжлийн тухай ойлголт

Санхүүгийн зах зээл дэх мэдээлэл төгс бус байдаг учраас оновчтой хөрөнгө 
оруулалт хийхийн тулд шаардлагатай мэдээллийг олж авах, боловсруулах 
нь тодорхой зардалтай байдаг билээ. Төгс бус мэдээлэл гэдэг нь арилжаанд 
оролцож буй хоёр тал мэдээллээр харилцан адилгүй байхыг хэлнэ. Тухайлбал, 
менежер пүүсийн үйл ажиллагааг хэр ашигтай, зохистой явж буй талаар хувьцаа 
эзэмшигчдээс илүү сайн мэднэ. Төгс бус мэдээлэл нь муу сонголт (adverse 
selection), ёс зүйн гажуудал (moral hazard) зэрэг асуудлыг үүсгэдэг. Муу сонголт 
бол хэлцэл явагдахаас өмнөх төгс бус мэдээлэлтэй холбоотойгоор үүсдэг асуудал 
юм. Тухайлбал, зээл олгогч муу зээлдэгчдийг сайн зээлдэгчдээс бүрэн ялгаж 
таньж чадахгүй ба муу сонголт ихсэхийн хэрээр муу зээл нэмэгддэг учраас 
зээл олгогчид зах зээлд сайн зээлдэгчид байгаа хэдий ч, олгох зээлээ багасгаж, 
эрсдэлээс болгоомжилдог. Түүнчлэн хөрөнгийн зах зээлд муу сонголтын 
асуудал түгээмэл тохиолдоно. Хөрөнгө оруулагч хувьцаа худалдаж авахын 
өмнө хувьцаа гаргагч компанийг сайн, муу эсэхийг төдийлөн сайн мэдэхгүй 
бөгөөд дампуурах гэж буй компанид хөрөнгө оруулах эрсдэлтэй. Харин ёс зүйн 
гажуудал нь хэлцлийн дараа үүсдэг байна. Зээлдүүлэгч олгосон зээлийнхээ 
зарцуулалтад бүрэн хяналт тавьж чаддаггүй ба зээлдэгч гэрээнд зааснаас 
бусад зориулалтаар зарцуулах магадлалтай. Ёс зүйн гажуудал нь зээлийн эргэн 
төлөлтийн магадлалыг бууруулдаг тул шинээр зээл олгох сонирхлыг сулруулдаг. 
Товчхондоо, муу сонголт ба ёс зүйн гажуудал нэмэгдэхэд зээл олгогчийн 
зээлдүүлэх сонирхол буурна.1 Зах зээлийн эдгээр төгс бус шинжүүд нь эдийн 
1	 Mishkin	(2004),	“Economics	of	money,	banking,	and	financial	markets”,	7th	edition,	Addison	Wesley.
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засгийн харилцаанд нэмэлт зардал учруулж, эдийн засгийн хөгжилд сөргөөр 
нөлөөлдөг байна. 

Зах зээлийн төгс бус байдлаас шалтгаалсан эдгээр зардлууд нь санхүүгийн гэрээ 
хэлцлүүд, санхүүгийн зах зээл болон санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагааг 
шинээр бий болгох хэрэгцээ шаардлагыг үүсгэсэн. Ингээд хүмүүс ашиг олохын 
тулд төгс бус зах зээлд учирдаг зардлуудыг бууруулах зорилготойгоор зах 
зээлд санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдийг шинээр санаачлан гаргаж, санхүүгийн 
байгууллагуудыг үүсгэсэн түүхтэй. Түүнчлэн төрөөс дээрх зардлуудыг 
бууруулах, нөөцийн хуваарилалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хууль 
эрх зүйн актуудыг боловсруулж, дэмжин ажилладаг. Улс орнуудын санхүүгийн 
салбарын хөгжил, эдийн засгийн харилцаан дахь хэлцлийн зардлыг бууруулсан 
байдал нь харилцан адилгүй юм. 

Хамгийн энгийнээр авч үзвэл санхүүгийн хэрэгслүүд, зах зээл, зуучлагчид нь 
төгс бус мэдээллээс үүсэх сөрөг нөлөөлөл болон хэлцлийн зардлыг бууруулж 
чадаж байвал санхүүгийн салбарын хөгжил бий болсон гэж үзнэ (Дэлхийн банк, 
2012). Тухайлбал, зээлийн мэдээллийн сан зээлдэгчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
цуглуулж, боломжит зээлдэгчдийг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд 
энэ нь эдийн засагт нөөцийг оновчтой хуваарилах үндэс болж, эдийн засгийн 
өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг байна. Түүнчлэн хууль, эрх зүйн зохицуулалт үр 
ашигтай байснаар хөрөнгө оруулагчдын үнэт цаас эзэмших итгэлийг нэмэгдүүлж, 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. 

Гэсэн хэдий ч санхүүгийн салбарын хөгжлийг “…санхүүгийн зах зээлийн төгс 
бус шинж чанаруудын нөлөөллийг бууруулах...” хэмээн тодорхойлох нь хэт 
онолын тодорхойлолт юм. Харин Levine ба бусад (1998, 2004) нь санхүүгийн 
салбарын хөгжлийг дараах 5 шалгуураар тодорхойлжээ. Үүнд: (а) боломжит 
хөрөнгө оруулалт болон нөөцийн хуваарилалтын талаарх мэдээллийг судалгаа 
шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулах байдал, (б) нөөцийг хуваарилсны 
дараагаар тэрхүү нөөцийг эзэмшиж буй этгээдүүдэд хяналт тавих байдал, 
(в) эрсдэлийг тараан байршуулж, удирдах байдал, (г) хадгаламж татаж, зээл 
олгох замаар зуучлалын үүргээ биелүүлэх байдал, (д) бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
болон санхүүгийн хэрэгслүүдийн арилжааны үйл явцыг хөнгөвчлөх байдал. 
Дэлхийн улс орнуудын санхүүгийн байгууллагууд, санхүүгийн зах зээл дээрх 
шалгууруудыг хангаж буй байдлаараа ялгаатай байх ба санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн түвшин нь ч өөр байдаг. 

b. Санхүүгийн салбарын хөгжил ба эдийн засгийн өсөлт

рикардо зэрэг эхэн үеийн эдийн засгийн өсөлтийн онолчид эдийн засгийн өсөлтөд 
үйлдвэрлэлийн биет хүчин зүйлс (газар, капитал, хөдөлмөр гэх мэт) голлон 
нөлөөлдөг гэж үзэж, улмаар санхүүгийн зах зээлийг төдийлөн авч үздэггүй байв. 
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Харин Schumpeter (1961) санхүүгийн зуучлалын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх 
нөлөөг судалгааны ажилдаа анх авч үзэж, санхүүгийн салбар нь санхүүгийн 
хөрөнгийг үр ашигтайгаар эдийн засагт байршуулах, эрсдэлийг бууруулах, төлбөр 
тооцоог түргэн шуурхай гүйцэтгэх дэд бүтцээр хангах замаар эдийн засгийн 
өсөлтөд эергээр нөлөөлдөг болохыг онцолсон байдаг (Lynch, 1996). Сүүлийн 
үеийн эмпирик судалгааны ажлууд (Levine 2005 гэх мэт)-ын үр дүнд санхүүгийн 
салбарын хөгжил болон эдийн засгийн өсөлт хоорондоо эерэг хамааралтай 
гарсан байдаг. Үр ашигтай, сайн ажилладаг санхүүгийн систем урт хугацаанд 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд эдийн засгийн 
өсөлтөд нөлөөлөх гол суваг нь хуримтлалыг үр ашигтай хөрөнгө оруулалтанд 
тархаан байршуулах явдал юм. Санхүүгийн байгууллагууд үйл ажиллагаа нь 
тогтвортой, ирээдүйтэй компани, төслийг зөв тодорхойлж, түүнийг санхүүжүүлж 
байгаа нөхцөлд эдийн засгийн нөөцийн хуваарилалтын үр ашиг хангагдана. 

3. Санхүүгийн СалБаРЫн хӨгЖлийг хэмЖих “4x2” аРгаЧлал

Дэлхийн банкнаас санхүүгийн салбарын хөгжлийг хэмжих, улс орнуудын 
үзүүлэлтүүдийг хооронд нь харьцуулах зорилгоор “4x2” аргачлалыг 
боловсруулсан бөгөөд үүнд үндэслэн холбогдох үзүүлэлтүүдийн өгөгдлийг 
жилийн давтамжтайгаар шинэчлэн гаргадаг “The Global Financial Database” 
нэртэй өгөгдлийн сан бүрдүүлсэн. 

хүснэгт 1. Санхүүгийн салбарын хөгжлийг хэмжих 4x2 матриц

Санхүүгийн байгууллагууд Санхүүгийн зах зээл

С
ан

хү
үг

ий
н 

гү
нз

ги
йр

эл
т

Хувийн салбарт олгосон зээл, ДнБ-ий 
харьцаа
Санхүүгийн байгууллагуудын нийт актив, 
ДнБ-ий харьцаа
М2, ДнБ-ий харьцаа
Хадгаламж, ДнБ-ий харьцаа

Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ (market 
capitalization) ба дотоодын зах зээлд гаргасан 
хувийн салбарын бондын үлдэгдлийн ДнБ-д 
харьцуулсан харьцаа
Хувийн салбарын гаргасан бондын ДнБ-д 
харьцуулсан харьцаа
Засгийн газраас гаргасан бондын ДнБ-д 
харьцуулсан харьцаа
Олон улсын зах зээлд гаргасан бондын 
ДнБ-д харьцуулсан харьцаа
Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ, ДнБ-ий 
харьцаа
Арилжаалагдсан үнэт цаасны үнийн дүн, 
ДнБ-ий харьцаа
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Ү
йл

чи
лг

ээ
ни

й 
хү

рт
ээ

мж
Арилжааны банкинд данстай хүний тоо 
(насанд хүрсэн 1000 хүн тутамд)
Арилжааны банкны салбар, тооцооны төвийн 
тоо (насанд хүрсэн 100000 хүн тутамд)
Арилжааны банкинд данстай хүмүүсийн 
нийт хүн амд эзлэх хувь
Зээл олгогч байгууллагуудад зээлийн түүхтэй 
компаниудын нийт дүнд эзлэх хувь (бүх 
компаниудын хувьд)
Зээл олгогч байгууллагуудад зээлийн түүхтэй 
компаниудын нийт дүнд эзлэх хувь (жижиг, 
дунд хэмжээтэй компаниудын хувьд)

Топ 10 ХХК-аас бусад компаниудын зах 
зээлийн үнэлгээний нийт дүнд эзлэх хувь
Топ 10 ХХК-аас бусад компаниудын 
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2012), “Benchmarking financial systems around the world”.
Тэмдэглэл: Бүлэг бүр дээр судлаачдын санал болгож буй үзүүлэлтийг тодруулж үзүүлсэн болно.2345

Тэд санхүүгийн салбарын хөгжлийг илэрхийлэх 4 гол шалгуур үзүүлэлтийг 
санал болгосон. Үүнд: (а) санхүүгийн гүнзгийрэлт (depth), (б) үйлчилгээний 
хүртээмжтэй байдал (access), (в) үр ашиг (efficiency), (г) тогтвортой байдал 
(stability). Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд нь санхүүгийн салбараас олгож буй 
үйлчилгээний чанарыг төлөөлнө. Тухайлбал, санхүүгийн гүнзгийрэлт нь 
санхүүгийн салбараас олгож буй үйлчилгээний хэмжээг ерөнхийд нь харуулна. 

Харин үйлчилгээний хүртээмжтэй байдал нь иргэд, аж ахуйн нэгжийн 
санхүүгийн байгууллагууд болон санхүүгийн хэрэгслээр үйлчлүүлэх цар хүрээг 
илэрхийлэх болно. Дэлхийн банкны судлаачид дээрх 4 шалгуур үзүүлэлтээр 
санхүүгийн байгууллагууд болон санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг үнэлэх аргыг 
боловсруулсан. Мөн улс орнуудын санхүүгийн салбарын хөгжлийн дүр зургийг 
2 Зах зýýлийí болоí òухайí íýã байãууллаãыí ò¿вшíий мýäýýллýýñ шалòãаалаí хувьцааíы өãөөж 

өөрчлөãääөã. Õувьцааíы өãөөж¿¿ä хамòäаа хýлбýлзýх ýñýх íь äýýрх хоёр ò¿вшíий мýäýýллийí харьцааíааñ 
шалòãаалíа. Буñаä х¿чиí з¿йлñ òоãòмол ¿еä, хөрөíãө оруулаãчийã хамãаалñаí зохицуулалò ñайòай, 
ñаíх¿¿ãийí òайлаãíал íь ил òоä байäаã зах зýýлä байãууллаãыí ò¿вшíий мýäýýлýл ихýýр бий болäоã учрааñ 
хувьцааíы өãөөж¿¿äийí хýлбýлзýл хамòыí буñ байх хаíäлаãаòай байäаã. 

3 Z оíоо íь ñаíх¿¿ãийí байãууллаãыí äампуурах маãаäлалыã ¿з¿¿лäýã бөãөөä 1968 оíä Edward I. Altman аíх 
боловñруулжýý.

4 сòаíäарò хазайлò/дуíäаж ãýñýí харьцааãаар òоäорхойлíо. ү¿íийã вариацыí коýффициеíò ãýж íýрлýäýã.
5 тархалòыí òýãш буñ хýмийã хýмжäýã бөãөөä òархалòыí äуíäжийí орчимä òýãш буñ хýмòýй байх íь ýрñäýл 

өíäөрòýй болохыã харуулäаã.

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

өргөн хүрээнд харахын тулд дурдагдсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг санхүүгийн 
институциуд болон хөрөнгийн зах зээлийн хувьд тооцож, харьцуулахыг санал 
болгосон. Хүснэгт 1-т санхүүгийн салбарын хөгжлийг илэрхийлэх 4x2 матрицийг 
үзүүлэв.

a. Санхүүгийн гүнзгийрэлт
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төлөөлүүлж авсан байдаг. Мөн урт хугацааны эдийн засгийн өсөлт ба 
ядуурлын түвшинд үзүүлэх санхүүгийн гүнзгийрэлтийн нөлөөг судлахдаа 
хувийн салбарт олгосон зээл, ДнБ-ий харьцаагаар санхүүгийн гүнзгийрэлтийг 
хэмжих нь түгээмэл ажиглагдсан (тухайлбал Дэлхийн банк 2008). Санхүүгийн 
гүнзгийрэлтийг хэмжих өөр нэг хувьсагч нь банкны салбарын актив, ДнБ-ий 
харьцаа юм. Энэ нь хувийн салбарын зээл, ДнБ-ий харьцаатай харьцуулахад 
засгийн газарт олгосон зээл болон зээлээс бусад банкны актив багтдагаараа илүү 
өргөн цар хүрээтэй хэмжүүр боловч тоон өгөгдлийн хувьд харьцангуй цөөн 
орны хувьд олдоцтой байдаг. Robert G. King, Ross Levine (1993) нар санхүүгийн 
гүнзгийрэлтийн эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөг эмпирик түвшинд 
судалсан. Ингэхдээ санхүүгийн гүнзгийрэлт болон эдийн засгийн өсөлтийг 
хэд хэдэн хувьсагчаар сонгож, эконометрик үнэлгээ хийсэн ба бүх тохиолдолд 
санхүүгийн гүнзгийрэлт эдийн засгийн өсөлтөд эергээр нөлөөлж байв (Хүснэгт 2). 

хүснэгт 2. Санхүүгийн гүнзгийрэлт ба эдийн засгийн өсөлт

Хамаарах хувьсагчид Depth# Bank## Privy###

нэг хүнд ногдох бодит ДнБ-ий өсөлт 0.024*** 0.032*** 0.032***

R2 0.50 0.50 0.52
нэг хүнд ногдох бодит капиталын өсөлт 0.022*** 0.022*** 0.025***

R2 0.65 0.62 0.64
Бүтээмжийн өсөлт 0.018** 0.026** 0.025***

R2 0.42 0.43 0.44

Эх сурвалж: Robert G. King, Ross Levine (1993), “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”, pp. 727 
хүснэгт VII. 
Тэмдэглэл:  **, *** нь харгалзан 5, 1 хувийн ач холбогдлын түвшинд нөлөөтэй болохыг илэрхийлнэ. Бусад 

тайлбарлагч хувьсагчдаар: анхны орлогоос логарифм авсан утга, дунд сургуульд хамрагдалтын 
түвшингээс логарифм авсан утга, засгийн газрын зардал ба ДНБ-ий харьцаа, инфляцийн түвшин, 
гадаад худалдааны нийт эргэлтийн ДНБ-д эзлэх хувь зэрэг байв. Түүврийн хэмжээ: 77. 1960-1989 
оны дундаж, “cross country” үнэлгээ.

#Depth=Хөрвөх чадвартай буюу богино хугацаат өр төлбөр/ДНБ;
##Bank=Арилжааны банкнаас олгосон зээл/(Арилжааны банкнаас олгосон зээл+Төв банкнаас олгосон зээл);
###Prvy=Хувийн салбарт олгосон зээл/ДНБ

Санхүүгийн байгууллагуудын гүнзгийрэлтийг хоёр хувилбараар тооцож, Дүрслэл 
1-т үзүүлэв. Банкны зээлийн ДнБ-д эзлэх хувь бага орлоготой6 орнуудад дунджаар 

6 улñ орíууäыã орлоãыí ò¿вшíýýр íь аíãилахäаа дýлхийí баíкíы арãачлалä ¿íäýñлýñýí болíо. дýлхийí 



373

13.2 хувь, бага-дунд орлоготой орнуудын хувьд 23.9 хувь, дундаас дээш орлоготой 
орнуудын хувьд 40.1 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 86 хувьтай байгаа 
бөгөөд Монгол Улс бага-дунд орлоготой орнуудын дундаж орчимд байгаа юм. 
Санхүүгийн салбарын хадгаламжийн ДнБ-д эзлэх хувь мөн адил улс орнуудын 
орлогын түвшин өсөхийн хэрээр нэмэгдэж буй зүй тогтол ажиглагдсан. Банкны 
зээл, ДнБ-ий харьцаа улс орнуудын хувьд нилээд зөрүүтэй байна. Тухайлбал, 
2000-2011 оны дунджаар тооцоход хамгийн багадаа Бүгд найрамдах Конго Ард 
улсад 1.84 хувь байхад хамгийн ихдээ Кипр улсад 194 хувьтай байна. 

дүрслэл 1. Санхүүгийн байгууллагуудын санхүүгийн гүнзгийрэлт (2000-2011 оны дундаж)

a) Банкны зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 

Дэлхийн банкны “Global Financial Database” өгөгдлийн санд тэтгэврийн сангийн актив, 
хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн актив, даатгалын байгууллагуудын актив, банк бус 
санхүүгийн байгууллагуудын активын тус тус ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээний тоон өгөгдөл 
байдаг боловч банкны салбарын өгөгдөлтэй харьцуулахад цөөн хэдэн улсын, сүүлийн 
жилүүдийг хамарсан статистик байдаг. Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын 
активын ДНБ-д эзлэх хувийг Дүрслэл 2-т үзүүлэв. Улс орнуудын орлогын түвшнээс 
хамаараад харилцан адилгүй байна. Тухайлбал, бага орлоготой орнуудын хувьд 3.4 хувь, 
бага-дунд орлоготой орнуудын хувьд 10.8 хувь, дундаас дээш орлоготой орнуудын хувьд 
26.4 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 95.6 хувьтай байгаагаас үзэхэд орлогын 
хэмжээ өсөхийн хэрээр банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын хэмжээ харьцангуй 
томордог гэж дүгнэж болох юм. Монгол Улс Дэлхийн банкны ангиллаар бага-дунд 
орлоготой орнуудын ангилалд багтдаг бөгөөд дээрх үзүүлэлт 3.3 хувьтай байгаа нь бага-
дунд орлоготой орнуудын дунджаас доогуур байна. 

 

 

Дүрслэл 2. Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын*  
активын ДНБ-д эзлэх хувь (2000-2011 оны дундаж) 

                                                                                                                                                             
орлоготой; $1,045-$4,125 бол бага-дунд орлоготой; $4,125-$12,746 бол дундаас дээш орлоготой; $12,746-с их бол өндөр 
орлоготой оронд тус тус ангилна (www.data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups).  
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26.4 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 95.6 хувьтай байгаагаас үзэхэд орлогын 
хэмжээ өсөхийн хэрээр банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын хэмжээ харьцангуй 
томордог гэж дүгнэж болох юм. Монгол Улс Дэлхийн банкны ангиллаар бага-дунд 
орлоготой орнуудын ангилалд багтдаг бөгөөд дээрх үзүүлэлт 3.3 хувьтай байгаа нь бага-
дунд орлоготой орнуудын дунджаас доогуур байна. 

 

 

Дүрслэл 2. Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын*  
активын ДНБ-д эзлэх хувь (2000-2011 оны дундаж) 

                                                                                                                                                             
орлоготой; $1,045-$4,125 бол бага-дунд орлоготой; $4,125-$12,746 бол дундаас дээш орлоготой; $12,746-с их бол өндөр 
орлоготой оронд тус тус ангилна (www.data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups).  
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”.

Дэлхийн банкны “Global Financial Database” өгөгдлийн санд тэтгэврийн сангийн 
актив, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн актив, даатгалын байгууллагуудын 
актив, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын активын тус тус ДнБ-д эзлэх 
хувь хэмжээний тоон өгөгдөл байдаг боловч банкны салбарын өгөгдөлтэй 
харьцуулахад цөөн хэдэн улсын, сүүлийн жилүүдийг хамарсан статистик байдаг. 
Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын активын ДнБ-д эзлэх хувийг 
Дүрслэл 2-т үзүүлэв. Улс орнуудын орлогын түвшнээс хамаараад харилцан 
адилгүй байна. Тухайлбал, бага орлоготой орнуудын хувьд 3.4 хувь, бага-дунд 
орлоготой орнуудын хувьд 10.8 хувь, дундаас дээш орлоготой орнуудын хувьд 
26.4 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 95.6 хувьтай байгаагаас үзэхэд 
орлогын хэмжээ өсөхийн хэрээр банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын 
хэмжээ харьцангуй томордог гэж дүгнэж болох юм. Монгол Улс Дэлхийн банкны 
ангиллаар бага-дунд орлоготой орнуудын ангилалд багтдаг бөгөөд дээрх үзүүлэлт 
3.3 хувьтай байгаа нь бага-дунд орлоготой орнуудын дунджаас доогуур байна.

баíкíы “аòлаñ”-ыí арãаар òооцñоí íýã х¿íä íоãäох ¿íäýñíий íийò орлоãо íь 2013 оíы байäлаар $1,045-
ñ баãа бол баãа орлоãоòой; $1,045-$4,125 бол баãа-äуíä орлоãоòой; $4,125-$12,746 бол äуíäааñ äýýш 
орлоãоòой; $12,746-ñ их бол өíäөр орлоãоòой ороíä òуñ òуñ аíãилíа (www.data.worldbank.org/about/country-
and-lending-groups). 

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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дүрслэл 2. Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын* активын днБ-д эзлэх хувь 
(2000-2011 оны дундаж)
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”, СЗХ. 
Тэмдэглэл: Тэтгэврийн сан, Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, Даатгалын байгууллагууд, ББСБ-ууд орсон болно.  

Харин санхүүгийн зах зээлийн хувьд улс орнуудын хувьцаа болон бондын зах зээлийн 
тоон өгөгдөл харьцангуй олдоцтой байна. Хувьцааны зах зээлийн хэмжээг зах зээлийн 
үнэлгээгээр, бондын зах зээлийн хэмжээг бондын үлдэгдлээр ойролцоолон авах нь 
түгээмэл юм. Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ (market capitalization) ба дотоодын зах зээлд 
гаргасан хувийн салбарын бондын үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувийг улс орнуудын орлогын 
түвшнээр ангилж харьцуулсанг Дүрслэл 3-т үзүүллээ.  

Дүрслэл 3. Санхүүгийн зах зээлийн хэмжээ* (2000-2011 оны дундаж)  

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 
Тэмдэглэл: Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ба дотоодын зах зээлд гаргасан хувийн салбарын бондын үлдэгдлийн ДНБ-д      

   эзлэх хувиар төлөөлүүлж авав.  

Бага орлоготой орнуудын хувьд 14.1 хувь, бага-дунд орлоготой орнуудын хувьд 25.1 хувь, 
дундаас дээш орлоготой орнуудын хувьд 53.6 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 
116.5 хувьтай байгаагаас үзэхэд орлого өсөхийн хэрээр санхүүгийн зах зээлийн эдийн 
засагт эзлэх хувь хэмжээ өсдөг гэж дүгнэж болох юм. Монгол Улсын хувьд дээрх үзүүлэлт 
6.0 хувьтай байгаа нь бага орлоготой орнуудын дунджаас ч доогуур байна. 

Санхүүгийн зах зээлийн багтаамж улс орнуудын хувьд нилээд зөрүүтэй байна. Тухайлбал, 
1980-2000 оны дунджаар тооцоход хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ба дотоодын зах зээлд 
гаргасан хувийн салбарын бондын үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувь Армен, Киргиз, Уругвай, 
Парагвай зэрэг орнуудад 3 хувьд хүрэхгүй байхад Хонконг, Швейцари, АНУ зэрэг 
орнуудад 200-гаас дээш хувьтай байжээ.  
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”, СЗХ.
Тэмдэглэл: Тэтгэврийн сан, Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, Даатгалын байгууллагууд, ББСБ-ууд орсон болно. 

Харин санхүүгийн зах зээлийн хувьд улс орнуудын хувьцаа болон бондын 
зах зээлийн тоон өгөгдөл харьцангуй олдоцтой байна. Хувьцааны зах зээлийн 
хэмжээг зах зээлийн үнэлгээгээр, бондын зах зээлийн хэмжээг бондын 
үлдэгдлээр ойролцоолон авах нь түгээмэл юм. Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ 
(market capitalization) ба дотоодын зах зээлд гаргасан хувийн салбарын бондын 
үлдэгдлийн ДнБ-д эзлэх хувийг улс орнуудын орлогын түвшнээр ангилж 
харьцуулсанг Дүрслэл 3-т үзүүллээ. 
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Тэмдэглэл: Тэтгэврийн сан, Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, Даатгалын байгууллагууд, ББСБ-ууд орсон болно.  

Харин санхүүгийн зах зээлийн хувьд улс орнуудын хувьцаа болон бондын зах зээлийн 
тоон өгөгдөл харьцангуй олдоцтой байна. Хувьцааны зах зээлийн хэмжээг зах зээлийн 
үнэлгээгээр, бондын зах зээлийн хэмжээг бондын үлдэгдлээр ойролцоолон авах нь 
түгээмэл юм. Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ (market capitalization) ба дотоодын зах зээлд 
гаргасан хувийн салбарын бондын үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувийг улс орнуудын орлогын 
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   эзлэх хувиар төлөөлүүлж авав.  

Бага орлоготой орнуудын хувьд 14.1 хувь, бага-дунд орлоготой орнуудын хувьд 25.1 хувь, 
дундаас дээш орлоготой орнуудын хувьд 53.6 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 
116.5 хувьтай байгаагаас үзэхэд орлого өсөхийн хэрээр санхүүгийн зах зээлийн эдийн 
засагт эзлэх хувь хэмжээ өсдөг гэж дүгнэж болох юм. Монгол Улсын хувьд дээрх үзүүлэлт 
6.0 хувьтай байгаа нь бага орлоготой орнуудын дунджаас ч доогуур байна. 

Санхүүгийн зах зээлийн багтаамж улс орнуудын хувьд нилээд зөрүүтэй байна. Тухайлбал, 
1980-2000 оны дунджаар тооцоход хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ба дотоодын зах зээлд 
гаргасан хувийн салбарын бондын үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувь Армен, Киргиз, Уругвай, 
Парагвай зэрэг орнуудад 3 хувьд хүрэхгүй байхад Хонконг, Швейцари, АНУ зэрэг 
орнуудад 200-гаас дээш хувьтай байжээ.  
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”.
Тэмдэглэл: Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ба дотоодын зах зээлд гаргасан хувийн салбарын бондын 

үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувиар төлөөлүүлж авав. 

Бага орлоготой орнуудын хувьд 14.1 хувь, бага-дунд орлоготой орнуудын хувьд 
25.1 хувь, дундаас дээш орлоготой орнуудын хувьд 53.6 хувь, өндөр орлоготой 
орнуудын хувьд 116.5 хувьтай байгаагаас үзэхэд орлого өсөхийн хэрээр 
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санхүүгийн зах зээлийн эдийн засагт эзлэх хувь хэмжээ өсдөг гэж дүгнэж болох 
юм. Монгол Улсын хувьд дээрх үзүүлэлт 6.0 хувьтай байгаа нь бага орлоготой 
орнуудын дунджаас ч доогуур байна.

Санхүүгийн зах зээлийн багтаамж улс орнуудын хувьд нилээд зөрүүтэй байна. 
Тухайлбал, 1980-2000 оны дунджаар тооцоход хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ба 
дотоодын зах зээлд гаргасан хувийн салбарын бондын үлдэгдлийн ДнБ-д эзлэх 
хувь Армен, Киргиз, Уругвай, Парагвай зэрэг орнуудад 3 хувьд хүрэхгүй байхад 
Хонконг, Швейцари, АнУ зэрэг орнуудад 200-гаас дээш хувьтай байжээ. 

Улс орнуудын санхүүгийн зах зээл банк төвтэй, эсвэл хөрөнгийн зах зээл төвтэй 
байдаг. Хөгжингүй болон бүрэлдэж буй эдийн засагтай орнуудын санхүүгийн 
зах зээлийн бүтцийг энгийн үзүүлэлтээр7 тооцож үзэхэд санхүүгийн зах зээл 
дэх банкны салбарын оролцоо 20 хувиас (АнУ) 60 гаруй хувьтай (Австри, 
Унгар, Шинэ Зеланд) байна. Монгол Улсын хувьд дээрх үзүүлэлтийг тооцоход 
(бондын зах зээлийн үнэлгээ ороогүй) 2001-2011 оны дунджаар 83 хувьтай 
байна. Олон улсад сүүлийн 20 жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлийн бүтэц 
ихээхэн хувьсан өөрчлөгдсөн. Ялангуяа бүрэлдэж буй эдийн засагтай орнуудын 
хөрөнгийн зах зээлийн оролцоо нэмэгдсэн. 

дүрслэл 4. Банкны салбарын зээлийн нийт санхүүжилтийн эх үүсвэрт эзлэх хувь* 

 • Монголбанк, СТБЗ-ийн Ажлын алба •                                                                                                             2014/09 
 

10 

Улс орнуудын санхүүгийн зах зээл банк төвтэй, эсвэл хөрөнгийн зах зээл төвтэй байдаг. 
Хөгжингүй болон бүрэлдэж буй эдийн засагтай орнуудын санхүүгийн зах зээлийн бүтцийг 
энгийн үзүүлэлтээр7 тооцож үзэхэд санхүүгийн зах зээл дэх банкны салбарын оролцоо 20 
хувиас (АНУ) 60 гаруй хувьтай (Австри, Унгар, Шинэ Зеланд) байна. Монгол Улсын 
хувьд дээрх үзүүлэлтийг тооцоход (бондын зах зээлийн үнэлгээ ороогүй) 2001-2011 оны 
дунджаар 83 хувьтай байна. Олон улсад сүүлийн 20 жилийн хугацаанд санхүүгийн зах 
зээлийн бүтэц ихээхэн хувьсан өөрчлөгдсөн. Ялангуяа бүрэлдэж буй эдийн засагтай 
орнуудын хөрөнгийн зах зээлийн оролцоо нэмэгдсэн.  

Дүрслэл 4. Банкны салбарын зээлийн нийт санхүүжилтийн эх үүсвэрт эзлэх хувь*  

 
Эх сурвалж: BIS (2014), “Financial structure and growth”. 
Тэмдэглэл: *Нийт санхүүжилтийн эх үүсвэрийг банкны салбарын зээл, хувьцаа болон бондын зах зээлийн үнэлгээ  (Market  
                     Capitalization)-ний нийлбэрээр авсан. AR-Аргентин, AT-Австри, AU-Австрали, BE-Белги, BR-Бразил, CA-Канад, CH- 
                     Швейцарь, CL-Чили, CN-Хятад, CO-Колумб, DE-Герман, DK-Дани, EG-Египет, ES-Испани, FI-Финлянд, FR-Франц, GB- 
                     Англи, HK-Хонконг, HU-Унгар, ID-Индонез, IE-Ирланд, IS-Израйл, IN-Энэтхэг, IT-Итали, JP-Япон, KR-Солонгос, MX- 
                     Мексик, MY-Малайз, NL-Недерланд, NO-Норвеги, NZ-Шинэ Зеланд, PE-Перу, PL-Польш, RU-Орос, SA-Саудын Араб, SE- 
                     Швед, SG-Сингапур, TH-Тайланд, TR-Турк, US-АНУ, ZA-Өмнөд Африк.  

Нийтлэг байдлаар авч үзвэл өндөр хөгжилтэй орнуудын санхүүгийн зах зээл хөрөнгийн 
зах зээл төвтэй байх зүй тогтол ажиглагддаг. Үүнд хэд хэдэн суурь хүчин зүйлс нөлөөлдөг 
гэж үздэг. Үүнд: 

 Иргэдийн санхүүгийн мэдлэг, боловсрол өндөр байх нь хөрөнгийн зах зээлийн 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлагыг нэмэгдүүлж, хөгжлийнх нь үндэс суурь 
болдог; 

 Хөгжингүй орнуудын институцийн хөгжил, засаглалын төлөвшил сайн байдаг. 
Өмчийн эрхтэй холбоотой эрх зүйн орчин нь найдвартай, зохицуулалт сайтай байх 
нь хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмждэг; 

 Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн салбар хөгжингүй орнуудад өндөр түвшинд 
хүрсэн. Энэ салбарын онцлог нь биет хөрөнгөөс илүүтэйгээр хүмүүн капиталын 
нөөцийг ашигладаг ба банкнаас зээл авахад үйл ажиллагаанд нь биет хөрөнгө 
түлхүү шаарддаг бусад салбартай харьцуулахад барьцаа хөрөнгө муутай байдаг. 

                                                 
7 Банкны салбарын зээлийг банкны салбарын зээл ба хувьцаа, бондын зах зээлийн үнэлгээнд харьцуулсан харьцаа. Уг 
харьцаа өндөр байх тусам тухайн улсын санхүүгийн зах зээл банк төвтэй, бага байх тусам хөрөнгийн зах зээл төвтэй 
болохыг илэрхийлнэ. 
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Улс орнуудын санхүүгийн зах зээл банк төвтэй, эсвэл хөрөнгийн зах зээл төвтэй байдаг. 
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Эх сурвалж: BIS (2014), “Financial structure and growth”. 
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хүрсэн. Энэ салбарын онцлог нь биет хөрөнгөөс илүүтэйгээр хүмүүн капиталын 
нөөцийг ашигладаг ба банкнаас зээл авахад үйл ажиллагаанд нь биет хөрөнгө 
түлхүү шаарддаг бусад салбартай харьцуулахад барьцаа хөрөнгө муутай байдаг. 

                                                 
7 Банкны салбарын зээлийг банкны салбарын зээл ба хувьцаа, бондын зах зээлийн үнэлгээнд харьцуулсан харьцаа. Уг 
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Эх сурвалж: BIS (2014), “Financial structure and growth”.
Тэмдэглэл: * Нийт санхүүжилтийн эх үүсвэрийг банкны салбарын зээл, хувьцаа болон бондын зах зээлийн 

үнэлгээ (Market Capitalization)-ний нийлбэрээр авсан. AR-Аргентин, AT-Австри, AU-Австрали, 
BE-Белги, BR-Бразил, CA-Канад, CH-Швейцарь, CL-Чили, CN-Хятад, CO-Колумб, DE-Герман, 
DK-Дани, EG-Египет, ES-Испани, FI-Финлянд, FR-Франц, GB-Англи, HK-Хонконг, HU-Унгар, ID-
Индонез, IE-Ирланд, IS-Израйл, IN-Энэтхэг, IT-Итали, JP-Япон, KR-Солонгос, MX-Мексик, MY-
Малайз, NL-Недерланд, NO-Норвеги, NZ-Шинэ Зеланд, PE-Перу, PL-Польш, RU-Орос, SA-Саудын 
Араб, SE-Швед, SG-Сингапур, TH-Тайланд, TR-Турк, US-АНУ, ZA-Өмнөд Африк. 

7 Баíкíы ñалбарыí зýýлийã баíкíы ñалбарыí зýýл ба хувьцаа, боíäыí зах зýýлийí ¿íýлãýýíä харьцуулñаí 
харьцаа. уã харьцаа өíäөр байх òуñам òухайí улñыí ñаíх¿¿ãийí зах зýýл баíк òөвòýй, баãа байх òуñам 
хөрөíãийí зах зýýл òөвòýй болохыã илýрхийлíý.

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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нийтлэг байдлаар авч үзвэл өндөр хөгжилтэй орнуудын санхүүгийн зах зээл 
хөрөнгийн зах зээл төвтэй байх зүй тогтол ажиглагддаг. Үүнд хэд хэдэн суурь 
хүчин зүйлс нөлөөлдөг гэж үздэг. Үүнд:

 � Иргэдийн санхүүгийн мэдлэг, боловсрол өндөр байх нь хөрөнгийн зах 
зээлийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлагыг нэмэгдүүлж, хөгжлийнх нь 
үндэс суурь болдог;

 � Хөгжингүй орнуудын институцийн хөгжил, засаглалын төлөвшил 
сайн байдаг. Өмчийн эрхтэй холбоотой эрх зүйн орчин нь найдвартай, 
зохицуулалт сайтай байх нь хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмждэг;

 � Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн салбар хөгжингүй орнуудад өндөр 
түвшинд хүрсэн. Энэ салбарын онцлог нь биет хөрөнгөөс илүүтэйгээр 
хүмүүн капиталын нөөцийг ашигладаг ба банкнаас зээл авахад үйл 
ажиллагаанд нь биет хөрөнгө түлхүү шаарддаг бусад салбартай 
харьцуулахад барьцаа хөрөнгө муутай байдаг. Иймд мэдлэгт суурилсан 
салбарын хувьд хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт босгох нь илүү хялбар, 
зардал багатай арга юм;

Хөрөнгийн зах зээлд анх хувьцаа гаргах (IPO) нь тогтмол зардал өндөртэй 
байдаг учраас жижиг компаниуд банкны зээлээс хамааралтай байдаг. Түүнчлэн 
компанийн хэмжээ болон санхүүгийн салбар дахь банкны салбарын давамгай 
байдал нь хоорондоо сөрөг хамааралтай байв.8

b. Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж

Үр ашигтай, сайн ажилладаг санхүүгийн систем нь санхүүгийн үйлчилгээг аж 
ахуйн нэгж болон иргэдийг хэмжээ болон хөрөнгөөр нь ялгаварлахгүйгээр жигд, 
хүртээмжтэй хүргэдэг. Иймээс санхүүгийн гүнзгийрэлтээс гадна санхүүгийн 
хөгжлийг хэмжих өөр нэг шалгуурын ач холбогдлыг өсгөж байна. Энэ нь 
санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж юм. Санхүүгийн байгууллагууд болон 
санхүүгийн зах зээлийн хувьд санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг тус бүрт 
нь авч үзье. 

8 BIS (2014), “Financial structure and growth”.
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хамааралтай байв.8 

  b. Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж 

Үр ашигтай, сайн ажилладаг санхүүгийн систем нь санхүүгийн үйлчилгээг аж ахуйн нэгж 
болон иргэдийг хэмжээ болон хөрөнгөөр нь ялгаварлахгүйгээр жигд, хүртээмжтэй 
хүргэдэг. Иймээс санхүүгийн гүнзгийрэлтээс гадна санхүүгийн хөгжлийг хэмжих өөр нэг 
шалгуурын ач холбогдлыг өсгөж байна. Энэ нь санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж юм. 
Санхүүгийн байгууллагууд болон санхүүгийн зах зээлийн хувьд санхүүгийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг тус бүрт нь авч үзье.  

Дүрслэл 5. Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж (2000-2011 оны дундаж) 

a) Арилжааны банкинд данстай хүний тоо*                   б) Арилжааны банкуудын салбарын тоо**  

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 
Тэмдэглэл: * насанд хүрсэн 1000 хүн тутамд, ** насанд хүрсэн 100000 хүн тутамд. 

Санхүүгийн байгууллагуудын үйлчилгээний хүртээмжийг арилжааны банкинд данстай 
хүний тоо (насанд хүрсэн 1000 хүн тутамд)-гоор төлөөлүүлэн хэмжих нь түгээмэл байдаг. 
Мөн арилжааны банкуудын салбар, тооцооны төвийн тоо (насанд хүрсэн 100000 хүн 
тутамд), зээл олгогч байгууллагуудад зээлийн түүхтэй компаниудын нийт дүнд эзлэх хувь 
(бүх компаниудын хувьд болон жижиг, дунд хэмжээтэй компаниудын хувьд) зэрэг бусад 
үзүүлэлтүүдээр төлөөлүүлэх боломжтой. Гэхдээ дээрх үзүүлэлтүүд бүгд давуу болон сул 
талтай. Тухайлбал, манай орны хувьд нэг хүн арилжааны банкуудад нэгээс дээш тооны 
данстай байх нь түгээмэл байдаг.  

Насанд хүрсэн 1000 хүн тутамд арилжааны банкинд данстай хүний тоо бага орлоготой 
орнуудад дунджаар 152, бага-дунд орлоготой орнуудад 475, дундаас дээш орлоготой 
орнуудад 653, өндөр орлоготой орнуудад 1124 тус тус байгаа бөгөөд Монгол Улсад 
харьцангуй өндөр буюу 1118 байна. 10000 хүн тутам дахь арилжааны банкуудын салбар, 
тооцооны төвийн тоо бага орлоготой орнуудад 2.6, бага-дунд орлоготой орнуудад 10.7, 
                                                 
8 BIS (2014), “Financial structure and growth”. 
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 
Тэмдэглэл: * насанд хүрсэн 1000 хүн тутамд, ** насанд хүрсэн 100000 хүн тутамд. 
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8 BIS (2014), “Financial structure and growth”. 
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насанд хүрсэн 1000 хүн тутамд арилжааны банкинд данстай хүний тоо бага 
орлоготой орнуудад дунджаар 152, бага-дунд орлоготой орнуудад 475, дундаас 
дээш орлоготой орнуудад 653, өндөр орлоготой орнуудад 1124 тус тус байгаа 
бөгөөд Монгол Улсад харьцангуй өндөр буюу 1118 байна. 10000 хүн тутам дахь 
арилжааны банкуудын салбар, тооцооны төвийн тоо бага орлоготой орнуудад 2.6, 
бага-дунд орлоготой орнуудад 10.7, дундаас дээш орлоготой орнуудад 17.8, өндөр 
орлоготой орнуудад 33.3 тус тус байгаа бөгөөд манай орны хувьд мөн харьцангуй 
өндөр буюу 51.5 байна. Хэдийгээр эдгээр үзүүлэлтүүд санхүүгийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй ч, уг үзүүлэлтээр авч үзвэл бусад 
орнуудтай харьцуулахад манай улсын арилжааны банкны үйлчилгээний 
хүртээмж дунджаас нилээд дээгүүрт оржээ. Дүрслэл 6-аас үзэхэд нэг хүнд 
ногдох бодит ДнБ болон 10000 хүн тутамд ногдох арилжааны банкуудын салбар 
тооцооны төвийн хооронд эерэг хамаарал ажиглагдаж байна.

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 
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Хамгийн том 10 хувьцаат компаниас бусад компаниудын зах зээлийн үнэлгээний 
нийт дүнд эзлэх хувь бага-дунд орлоготой орнуудын дундаж 49.1 хувь, дундаас 
дээш орлоготой орнуудын хувьд 43.6 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 
43.8 хувь тус тус байна. Бага-дунд орлоготой орнуудад санхүүгийн зах зээлийн 
төвлөрөл харьцангуй өндөр байгаа ч, дундаас дээш болон өндөр орлоготой 
орнуудын хувьд төдийлөн том ялгаагүй байдаг байна. 

c. Санхүүгийн салбарын үр ашиг

Санхүүгийн байгууллагын үр ашгийг үйл ажиллагааны зардлын нийт активт 
эзлэх хувь, хүүгийн цэвэр маржин (net interest margin), хадгаламж зээлийн 
хүүгийн зөрүү, хүүгийн бус орлогын нийт орлогод эзлэх хувь, активын өгөөж 
(ROA), өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE) гэх мэт үзүүлэлтүүдээр хэмждэг 
(Хүснэгт 1). Өндөр ашигтай ажилладаг санхүүгийн байгууллага үр ашигтай 
ажиллаж байна гэж хэлэхэд учир дутагдалтай юм. Учир нь эдийн засгийн 
өрнөлийн үед үр ашиг муутай ажилладаг байгууллага өндөр ашигтай ажиллах, 
зуучлалын үүргээ үр ашигтай гүйцэтгэдэг боловч гадаад орчны сөрөг нөлөөллөөс 
үүдэн алдагдал хүлээх гэх мэт тохиолдлууд бий болж болно. 

дүрслэл 8. Санхүүгийн байгууллагуудын үр ашиг (2000-2011 оны дундаж)

a) Хүүгийн цэвэр маржин
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 

Дүрслэл 8-д санхүүгийн байгууллагуудын үр ашгийг банкны салбарын хүүгийн цэвэр 
маржин (зээл ба хадгаламжийн хүүгийн орлогын зөрүүг хүүгийн орлого олдог активт 
харьцуулсан харьцаа) ба үйл ажиллагааны зардлын нийт активт эзлэх хувиар төлөөлүүлж 
үзүүлэв. Хүүгийн цэвэр маржин улс орнуудын орлогын түвшин өсөхийн хэрээр буурч 
байна. Уг үзүүлэлт нь банкны үндсэн үйл ажиллагааны ашгийн түвшинг харуулах бөгөөд 
бага орлоготой орнуудад банкны салбарын өрсөлдөөн харьцангуй бага, зах зээлд шинээр 
ороход хүндрэлтэй, үйл ажиллагаа явуулахад тодорхой бус байдал өндөр байдагтай 
холбоотойгоор үндсэн үйл ажиллагааны ашиг өндөр байдаг байж болох юм. Монгол 
Улсын банкны салбарын хүүгийн цэвэр маржин дундаж түвшинд байна. Үйл ажиллагааны 
зардлын хувьд ч дээрх зүй тогтол хадгалагдаж байгаа бөгөөд бага орлоготой орнуудын 
банкны салбарын үр ашиг харьцангуй муу байгааг зургаас харж болно. 

Санхүүгийн зах зээлийн хувьд авч үзэхэд хөрөнгийн зах зээлийн үр ашгийг эргэлтийн 
харьцаа (тухайн хугацаанд арилжаалагдсан хувьцааны үнэ цэнэ, зах зээлийн үнэлгээний 
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б) Банкны ү/а-ны зардлын нийт активт эзлэх хувь

 • Монголбанк, СТБЗ-ийн Ажлын алба •                                                                                                             2014/09 
 

13 

Хамгийн том 10 хувьцаат компаниас бусад компаниудын зах зээлийн үнэлгээний нийт 
дүнд эзлэх хувь бага-дунд орлоготой орнуудын дундаж 49.1 хувь, дундаас дээш орлоготой 
орнуудын хувьд 43.6 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 43.8 хувь тус тус байна. Бага-
дунд орлоготой орнуудад санхүүгийн зах зээлийн төвлөрөл харьцангуй өндөр байгаа ч, 
дундаас дээш болон өндөр орлоготой орнуудын хувьд төдийлөн том ялгаагүй байдаг 
байна.  

  c. Санхүүгийн салбарын үр ашиг 

Санхүүгийн байгууллагын үр ашгийг үйл ажиллагааны зардлын нийт активт эзлэх хувь, 
хүүгийн цэвэр маржин (net interest margin), хадгаламж зээлийн хүүгийн зөрүү, хүүгийн бус 
орлогын нийт орлогод эзлэх хувь, активын өгөөж (ROA), өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE) 
гэх мэт үзүүлэлтүүдээр хэмждэг (Хүснэгт 1). Өндөр ашигтай ажилладаг санхүүгийн 
байгууллага үр ашигтай ажиллаж байна гэж хэлэхэд учир дутагдалтай юм. Учир нь эдийн 
засгийн өрнөлийн үед үр ашиг муутай ажилладаг байгууллага өндөр ашигтай ажиллах, 
зуучлалын үүргээ үр ашигтай гүйцэтгэдэг боловч гадаад орчны сөрөг нөлөөллөөс үүдэн 
алдагдал хүлээх гэх мэт тохиолдлууд бий болж болно.  

Дүрслэл 8. Санхүүгийн байгууллагуудын үр ашиг (2000-2011 оны дундаж) 

a) Хүүгийн цэвэр маржин                                                б) Банкны ү/а-ны зардлын нийт активт эзлэх хувь  

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 

Дүрслэл 8-д санхүүгийн байгууллагуудын үр ашгийг банкны салбарын хүүгийн цэвэр 
маржин (зээл ба хадгаламжийн хүүгийн орлогын зөрүүг хүүгийн орлого олдог активт 
харьцуулсан харьцаа) ба үйл ажиллагааны зардлын нийт активт эзлэх хувиар төлөөлүүлж 
үзүүлэв. Хүүгийн цэвэр маржин улс орнуудын орлогын түвшин өсөхийн хэрээр буурч 
байна. Уг үзүүлэлт нь банкны үндсэн үйл ажиллагааны ашгийн түвшинг харуулах бөгөөд 
бага орлоготой орнуудад банкны салбарын өрсөлдөөн харьцангуй бага, зах зээлд шинээр 
ороход хүндрэлтэй, үйл ажиллагаа явуулахад тодорхой бус байдал өндөр байдагтай 
холбоотойгоор үндсэн үйл ажиллагааны ашиг өндөр байдаг байж болох юм. Монгол 
Улсын банкны салбарын хүүгийн цэвэр маржин дундаж түвшинд байна. Үйл ажиллагааны 
зардлын хувьд ч дээрх зүй тогтол хадгалагдаж байгаа бөгөөд бага орлоготой орнуудын 
банкны салбарын үр ашиг харьцангуй муу байгааг зургаас харж болно. 

Санхүүгийн зах зээлийн хувьд авч үзэхэд хөрөнгийн зах зээлийн үр ашгийг эргэлтийн 
харьцаа (тухайн хугацаанд арилжаалагдсан хувьцааны үнэ цэнэ, зах зээлийн үнэлгээний 
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”.

Дүрслэл 8-д санхүүгийн байгууллагуудын үр ашгийг банкны салбарын хүүгийн 
цэвэр маржин (зээл ба хадгаламжийн хүүгийн орлогын зөрүүг хүүгийн орлого 
олдог активт харьцуулсан харьцаа) ба үйл ажиллагааны зардлын нийт активт 
эзлэх хувиар төлөөлүүлж үзүүлэв. Хүүгийн цэвэр маржин улс орнуудын 
орлогын түвшин өсөхийн хэрээр буурч байна. Уг үзүүлэлт нь банкны үндсэн үйл 
ажиллагааны ашгийн түвшинг харуулах бөгөөд бага орлоготой орнуудад банкны 
салбарын өрсөлдөөн харьцангуй бага, зах зээлд шинээр ороход хүндрэлтэй, үйл 
ажиллагаа явуулахад тодорхой бус байдал өндөр байдагтай холбоотойгоор үндсэн 
үйл ажиллагааны ашиг өндөр байдаг байж болох юм. Монгол Улсын банкны 

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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салбарын хүүгийн цэвэр маржин дундаж түвшинд байна. Үйл ажиллагааны 
зардлын хувьд ч дээрх зүй тогтол хадгалагдаж байгаа бөгөөд бага орлоготой 
орнуудын банкны салбарын үр ашиг харьцангуй муу байгааг зургаас харж болно.

Санхүүгийн зах зээлийн хувьд авч үзэхэд хөрөнгийн зах зээлийн үр ашгийг 
эргэлтийн харьцаа (тухайн хугацаанд арилжаалагдсан хувьцааны үнэ цэнэ, зах 
зээлийн үнэлгээний харьцаа)-гаар хэмжих нь түгээмэл байдаг. Эргэлтийн харьцаа 
өндөр байх нь хөрөнгийн зах зээл илүү идэвхтэй, үр ашигтай ажиллаж байгааг 
харуулна. 

дүрслэл 9. хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа (2000-2011 оны дундаж)
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харьцаа)-гаар хэмжих нь түгээмэл байдаг. Эргэлтийн харьцаа өндөр байх нь хөрөнгийн зах 
зээл илүү идэвхитэй, үр ашигтай ажиллаж байгааг харуулна.  

Дүрслэл 9. Хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа (2000-2011 оны дундаж) 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 

Бусад хэмжүүрүүдийг Хүснэгт 1-т үзүүлэв. Тухайлбал, хувьцааны өгөөжийн хамтын 
хөдөлгөөн (covariation) хүчтэй байх нь зах зээл үр ашиггүй байгааг илэрхийлдэг. Учир нь 
хувьцааны өгөөж зах зээлийн болон тухайн нэг байгууллагын түвшний мэдээллээс 
шалтгаалан өөрчлөгддөг. Хувьцааны өгөөжүүд хамтдаа хэлбэлзэх эсэх нь дээрх хоѐр 
түвшний мэдээллийн харьцаанаас шалтгаална. Бусад хүчин зүйлс тогтмол үед, хөрөнгө 
оруулагчийг хамгаалсан зохицуулалт сайтай, санхүүгийн тайлагнал нь ил тод байдаг зах 
зээлд байгууллагын түвшний мэдээлэл ихээр бий болдог учраас хувьцааны өгөөжүүдийн 
хэлбэлзэл хамтын бус байх хандлагатай байдаг. 

Хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа бага орлоготой орнуудад дунджаар 16.7 хувь, 
бага-дунд орлоготой орнуудын хувьд 34.1 хувь, дундаас дээш орлоготой орнуудын хувьд 
41.3 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 65.5 хувь тус тус байгаа бөгөөд Монгол Улс 
бага орлоготой орнуудын дунждаас доогуур үзүүлэлттэй байгаа нь хөрөнгийн зах зээлийн 
идэвхжил, үр ашиг тааруухан байгааг харуулж байна.  

  d. Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал 

Санхүүгийн салбарын эрсдэлийг хэмжих, стресс тест болон санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг үнэлэх бусад олон тооны аргууд байдаг. Санхүүгийн тогтвортой байдал нь макро 
эдийн засгийн тогтвортой байдалд чухал ач холбогдолтой тул судлаачид ихээхэн ач 
холбогдол өгч судалж байна. Тухайн нэг улсын банкуудын зээлийн нөхцөл маш сул, 
эрсдэлийн нэгдсэн удирдлага байхгүй, зээлийг ямар нэгэн хяналтгүйгээр хүссэн хүн 
бүхэнд олгодог гэж үзвэл нэг талаас санхүүгийн гүнзгийрэлт өсч, нөгөө талаас өрнөлтийн 
үед санхүүгийн сектор үр ашигтай ажиллаж буй мэт харагдана. Гэвч хэсэг хугацааны 
дараа зээлийн чанар муудаж, санхүүгийн байдал тогтворгүй төлөвт шилжинэ. Иймээс 
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал нь санхүүгийн салбарын хөгжлийг илэрхийлэх 
чухал шалгуур үзүүлэлт юм.  
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”.

Бусад хэмжүүрүүдийг Хүснэгт 1-т үзүүлэв. Тухайлбал, хувьцааны өгөөжийн 
хамтын хөдөлгөөн (covariation) хүчтэй байх нь зах зээл үр ашиггүй байгааг 
илэрхийлдэг. Учир нь хувьцааны өгөөж зах зээлийн болон тухайн нэг 
байгууллагын түвшний мэдээллээс шалтгаалан өөрчлөгддөг. Хувьцааны 
өгөөжүүд хамтдаа хэлбэлзэх эсэх нь дээрх хоёр түвшний мэдээллийн 
харьцаанаас шалтгаална. Бусад хүчин зүйлс тогтмол үед, хөрөнгө оруулагчийг 
хамгаалсан зохицуулалт сайтай, санхүүгийн тайлагнал нь ил тод байдаг зах 
зээлд байгууллагын түвшний мэдээлэл ихээр бий болдог учраас хувьцааны 
өгөөжүүдийн хэлбэлзэл хамтын бус байх хандлагатай байдаг.

Хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа бага орлоготой орнуудад дунджаар 
16.7 хувь, бага-дунд орлоготой орнуудын хувьд 34.1 хувь, дундаас дээш 
орлоготой орнуудын хувьд 41.3 хувь, өндөр орлоготой орнуудын хувьд 65.5 хувь 
тус тус байгаа бөгөөд Монгол Улс бага орлоготой орнуудын дунждаас доогуур 
үзүүлэлттэй байгаа нь хөрөнгийн зах зээлийн идэвхжил, үр ашиг тааруухан 
байгааг харуулж байна. 
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d. Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал

Санхүүгийн салбарын эрсдэлийг хэмжих, стресс тест болон санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг үнэлэх бусад олон тооны аргууд байдаг. Санхүүгийн 
тогтвортой байдал нь макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд чухал ач 
холбогдолтой тул судлаачид ихээхэн ач холбогдол өгч судалж байна. Тухайн нэг 
улсын банкуудын зээлийн нөхцөл маш сул, эрсдэлийн нэгдсэн удирдлага байхгүй, 
зээлийг ямар нэгэн хяналтгүйгээр хүссэн хүн бүхэнд олгодог гэж үзвэл нэг талаас 
санхүүгийн гүнзгийрэлт өсч, нөгөө талаас өрнөлтийн үед санхүүгийн сектор үр 
ашигтай ажиллаж буй мэт харагдана. Гэвч хэсэг хугацааны дараа зээлийн чанар 
муудаж, санхүүгийн байдал тогтворгүй төлөвт шилжинэ. Иймээс санхүүгийн 
салбарын тогтвортой байдал нь санхүүгийн салбарын хөгжлийг илэрхийлэх 
чухал шалгуур үзүүлэлт юм. 

Санхүүгийн байгууллагуудын тогтвортой байдлыг хэмжихэд түгээмэл 
ашиглагддаг үзүүлэлт бол Алтманы Z оноо9 юм. Z оноо нь санхүүгийн 
байгууллагуудын дампуурах магадлалтай сөрөг хамааралтай бөгөөд өөрийн гэсэн 
давуу болон сул талтай. Z оноо нь балансаас гарч буй харьцаа тул хязгаарлагдмал 
мэдээлэл агуулдаг ба үүгээрээ сул талтай болдог. Харин санхүүгийн зах 
зээлийн нарийн тоон өгөгдөл хязгаарлагдмал нөхцөлд Z оноо нь санхүүгийн 
байгууллагуудын дампуурах магадлалыг харьцуулахад ашиглаж болох давуу 
талтай. Үүнээс гадна санхүүгийн байгууллагуудын тогтвортой байдлыг 
шинжлэхэд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа, чанаргүй зээлийн харьцаа, 
хөрвөх чадварын харьцаа зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.

дүрслэл 10. Санхүүгийн байгууллагуудын тогтвортой байдал (2000-2011 оны дундаж)

a) Банкны салбарын Z оноо
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Санхүүгийн байгууллагуудын тогтвортой байдлыг хэмжихэд түгээмэл ашиглагддаг 
үзүүлэлт бол Алтманы Z оноо9 юм. Z оноо нь санхүүгийн байгууллагуудын дампуурах 
магадлалтай сөрөг хамааралтай бөгөөд өөрийн гэсэн давуу болон сул талтай. Z оноо нь 
балансаас гарч буй харьцаа тул хязгаарлагдмал мэдээлэл агуулдаг ба үүгээрээ сул талтай 
болдог. Харин санхүүгийн зах зээлийн нарийн тоон өгөгдөл хязгаарлагдмал нөхцөлд Z 
оноо нь санхүүгийн байгууллагуудын дампуурах магадлалыг харьцуулахад ашиглаж 
болох давуу талтай. Үүнээс гадна санхүүгийн байгууллагуудын тогтвортой байдлыг 
шинжлэхэд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа, чанаргүй зээлийн харьцаа, хөрвөх 
чадварын харьцаа зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашигладаг. 

Дүрслэл 10. Санхүүгийн байгууллагуудын тогтвортой байдал (2000-2011 оны дундаж) 

a) Банкны салбарын Z оноо                                            б) Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ* 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”, Монголбанк. 
Тэмдэглэл: *Монгол Улсын банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт Дэлхийн банкны өгөгдлийн санд байхгүй  
                   байсан тул дотоод эх сурвалж ашиглан 2006-2011 оны дунджаар тооцоолов. 

Дүрслэл 10-т банкны салбарын тогтвортой байдлыг илэрхийлэх Z оноо, өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний үзүүлэлтийг үзүүлэв. Улс орнуудын орлогын түвшин банкны салбарын 
тогтвортой байдалтай төдийлөн хамааралгүй байна. Монгол Улсын банкны салбарын Z 
оноо дунджаас өндөр буюу  бага-дунд орлоготой орнуудын дунджаас илүү тогтвортой 
гарчээ. Харин өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтээр бага-дунд орлоготой орнуудын 
дунджаас доогуур түвшинд байна.  

Үүний зэрэгцээ санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хувьцааны үнийн индексийн 
хэлбэлзэл, тархалтын тэгш бус хэмийн зэргээр хэмжих нь түгээмэл байдаг. Хувьцааны 
үнийн индекс хэлбэлзэл өндөртэй байх нь эрсдэл ихтэйг, өгөөжийн тархалт зүүн тийшээ 
хэт хэлбийсэн байх нь ирээдүйд сөрөг өгөөж хүлээгдэж буйг тус тус илэрхийлнэ.  

Хувьцааны үнийн индексийн хэлбэлзлийг (вариацын коэффициент) Дүрслэл 11-т үзүүлэв. 
Энэ нь орлогын түвшнээс хамааралгүй байгаа бөгөөд манай орны хувьд хувьцааны үнийн 
индексийн хэлбэлзэл маш өндөр буюу тодорхой бус байдал ихтэй харагдаж байна.  

 

 

                                                 
9 Банкны салбарын өөрийн хөрөнгө, активын харьцаа болон активын өгөөжийн нийлбэрийг активын өгөөжийн стандарт 
хазайлтад харьцуулж тооцно. 
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”, Монголбанк.
Тэмдэглэл: * Монгол Улсын банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт Дэлхийн банкны өгөгдлийн 

санд байхгүй байсан тул дотоод эх сурвалж ашиглан 2006-2011 оны дунджаар тооцоолов.

9 Баíкíы ñалбарыí өөрийí хөрөíãө, акòивыí харьцаа болоí акòивыí өãөөжийí íийлбýрийã акòивыí 
өãөөжийí ñòаíäарò хазайлòаä харьцуулж òооцíо.

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Дүрслэл 10-т банкны салбарын тогтвортой байдлыг илэрхийлэх Z оноо, өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийг үзүүлэв. Улс орнуудын орлогын түвшин 
банкны салбарын тогтвортой байдалтай төдийлөн хамааралгүй байна. Монгол 
Улсын банкны салбарын Z оноо дунджаас өндөр буюу бага-дунд орлоготой 
орнуудын дунджаас илүү тогтвортой гарчээ. Харин өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний үзүүлэлтээр бага-дунд орлоготой орнуудын дунджаас доогуур 
түвшинд байна. 

Үүний зэрэгцээ санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хувьцааны үнийн 
индексийн хэлбэлзэл, тархалтын тэгш бус хэмийн зэргээр хэмжих нь түгээмэл 
байдаг. Хувьцааны үнийн индекс хэлбэлзэл өндөртэй байх нь эрсдэл ихтэйг, 
өгөөжийн тархалт зүүн тийшээ хэт хэлбийсэн байх нь ирээдүйд сөрөг өгөөж 
хүлээгдэж буйг тус тус илэрхийлнэ. 

Хувьцааны үнийн индексийн хэлбэлзлийг (вариацын коэффициент) Дүрслэл 11-т 
үзүүлэв. Энэ нь орлогын түвшнээс хамааралгүй байгаа бөгөөд манай орны хувьд 
хувьцааны үнийн индексийн хэлбэлзэл маш өндөр буюу тодорхой бус байдал 
ихтэй харагдаж байна. 

дүрслэл 11. хувьцааны үнийн индексийн хэлбэлзэл (2000-2011 оны дундаж)
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Дүрслэл 11. Хувьцааны үнийн индексийн хэлбэлзэл (2000-2011 оны дундаж) 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 

 

IV. САНХҮҮГИЙН ГҮНЗГИЙРЭЛТИЙН БОДИТ СЕКТОРТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ 

Санхүүгийн гүнзгийрэлт нь санхүүгийн салбарын хөгжлийг хэмжих үзүүлэлтүүдийн нэг 
болохыг өмнөх бүлэгт дурдсан. Энэхүү бүлэгт санхүүгийн гүнзгийрэлтийн эдийн засгийн 
өсөлтөд үзүүлэх нөлөөг судалж, шугаман бус нөлөө байгаа эсэхийг шалгах болно. Үүнтэй 
холбоотойгоор хийгдсэн гол судалгааны ажлуудын үр дүнг дараах дэд бүлэгт тоймлон авч 
үзсэн.  

  a. Сэдвийн судлагдсан байдал 

Санхүүгийн гүнзгийрэлт ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал нь судлаачдын дунд 
ихээхэн маргаантай сэдэв байсаар ирсэн. Зарим судлаачид санхүүгийн салбар эдийн 
засгийн өсөлтөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг онцолж (Schumpeter, 1934; Goldsmith, 
1969; McKinnon, 1973; King ба Levine, 1993) байхад Robinson (1952), Lucas (1988) зэрэг 
судлаачид санхүүгийн салбарын өсөлтөд үзүүлэх хувь нэмэр маш бага бөгөөд уг салбарын 
ач холбогдлыг хэт үнэлэх хэрэггүй гэж үзсэн байдаг.  

Санхүүгийн салбар төдийлөн сайн хөгжөөгүй байсан үед санхүүгийн салбарын эдийн 
засагт гүйцэтгэх үүрэг, нөлөө харьцангуй бага байсан гэж үзэх үндэслэлтэй юм. Тухайн  
үед хийгдэж байсан судалгаануудын үр дүн ч санхүүгийн салбарын бодит эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөг маш бага, түүнчлэн нөлөөгүй гэсэн дүгнэлтэд хүргэсэн нь түгээмэл байдаг. 
Санхүүгийн салбар хөгжихийн хэрээр тус салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг, ач 
холбогдол өссөн. Тухайлбал, дэлхий нийтээр авч үзвэл 1960 онд хувийн салбарын зээлийн 
ДНБ-д эзлэх хувь 15 хувьд хүрч байсан бол 50 жилийн дараа 2.7 дахин нэмэгдэж, 40 гаруй 
хувь болсон нь санхүүгийн салбарын бүтцэд ихээхэн өөрчлөлт, хөгжил бий болсныг 
харуулах үзүүлэлт юм. Бондын зах зээл мөн адил сүүлийн 20 жилийн хугацаанд ихээхэн 
тэлжээ.  

Goldsmith (1969) анх удаа санхүүгийн салбарын хөгжил ба нэг хүнд ногдох ДНБ-ий 
хооронд эерэг хамаарал байгааг эмпирик судалгаагаар гаргаж ирсэн. King ба Levine (1993) 
нар банкны салбарын хэмжээ ба мөнгөний агрегатын үзүүлэлтүүдийг ашиглан судалж, 
санхүүгийн гүнзгийрэлт нь нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэлийн өсөлтөд эерэг нөлөөтэй гэсэн 
үр дүнд хүрсэн байдаг. Levine ба Zervos (1996) нар хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг 
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”.

4. Санхүүгийн гүнзгийРэлТийн БОдиТ СЕКТОРТ үзүүлэх 
нӨлӨӨ

Санхүүгийн гүнзгийрэлт нь санхүүгийн салбарын хөгжлийг хэмжих 
үзүүлэлтүүдийн нэг болохыг өмнөх бүлэгт дурдсан. Энэхүү бүлэгт санхүүгийн 
гүнзгийрэлтийн эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөг судалж, шугаман бус 
нөлөө байгаа эсэхийг шалгах болно. Үүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гол 
судалгааны ажлуудын үр дүнг дараах дэд бүлэгт тоймлон авч үзсэн. 
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a. Сэдвийн судлагдсан байдал

Санхүүгийн гүнзгийрэлт ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал нь судлаачдын 
дунд ихээхэн маргаантай сэдэв байсаар ирсэн. Зарим судлаачид санхүүгийн 
салбар эдийн засгийн өсөлтөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг онцолж 
(Schumpeter, 1934; Goldsmith, 1969; McKinnon, 1973; King ба Levine, 1993) байхад 
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Adolfo Barajas, Ralph Chami, Seyed Reza Yousefi (2012) нар санхүүгийн гүнзгийрэлтийн 
эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөг судлахдаа улс орнуудыг нийтлэг шинжээр нь 
бүлэглэн ялгаатай үр дүнд хүрсэн. Судалгааны үр дүнд газрын тос олборлогч орнууд, Зүүн 
хойд Африкийн орнууд, бага орлоготой орнуудын хувьд санхүүгийн гүнзгийрэлтийн 
эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөө харьцангуй бага байсан. Судлаачид санхүүгийн 
гүнзгийрэлтийг хувийн салбарт олгосон зээл, ДНБ-ий харьцаагаар төлөөлүүлж авсан байв.  

ОУВС-гийн судлаач Era Dabla-Norris, Narapong Srivisal (2013) нар санхүүгийн 
гүнзгийрэлтийн макро эдийн засгийн хэлбэлзэлд үзүүлэх нөлөөг том түүвэр дээр судалсан 
байдаг. Тэд 1974-2008 оны 110 хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын динамик панел 
өгөгдөл ашигласан бөгөөд санхүүгийн гүнзгийрэлт тодорхой түвшин хүртэл нэмэгдэх нь 
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байсан ба энэ нь хэрэглээ болон хөрөнгө оруулалтын хэлбэлзлийг өсгөх нөлөөтэй байв. 
Түүнчлэн эдийн засагт гаднаас сөрөг нөлөө орж ирэхэд санхүүгийн гүнзгийрэлт өндөртэй 
орнууд уг сөрөг нөлөөг зөөлрүүлэх чадвараараа буюу эдийн засгийн дархлаагаараа 
бусдаас илүү байсан нь сонирхолтой үр дүн юм.  

Олон улсын төлбөр тооцооны банк (BIS)-ны судлаачид (2014) санхүүгийн байгууллагууд 
болон санхүүгийн зах зээлийн гүнзгийрэлтийн эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх шугаман 
бус нөлөөг хөгжингүй болон бүрэлдэж буй эдийн засагтай 41 орнуудын түүвэр дээр 
судалсан. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд банкны салбарын зээл, ДНБ-ий харьцаа 40 хувь 
хүртэл өсөх нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг бол хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн 
харьцаа 95 хувь хүртэл өсөх нь эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах нөлөөтэй бөгөөд дээрх 
түвшингүүдээс давах үед эсрэгээрээ сөрөг нөлөө үзүүлдэг болохыг харуулжээ.  

  b. Судалгааны аргачлал 

Lenardo Gambacorta, Jing Yang, Kostas Tsatsaronis (2014) нар динамик панел загварт 
суурилан эмпирик загвараа дараах байдлаар тодорхойлсон.  
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салбарт олгосон зээл, ДнБ-ий харьцаагаар төлөөлүүлж авсан байв. 

ОУвС-гийн судлаач Era Dabla-Norris, Narapong Srivisal (2013) нар санхүүгийн 
гүнзгийрэлтийн макро эдийн засгийн хэлбэлзэлд үзүүлэх нөлөөг том түүвэр дээр 
судалсан байдаг. Тэд 1974-2008 оны 110 хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын 
динамик панел өгөгдөл ашигласан бөгөөд санхүүгийн гүнзгийрэлт тодорхой 
түвшин хүртэл нэмэгдэх нь үйлдвэрлэл, хэрэглээ ба хөрөнгө оруулалтын 
хэлбэлзлийг бууруулдаг гэсэн үр дүнд хүрсэн. Ихэнх хөгжингүй орнуудын 
санхүүгийн гүнзгийрэлт хэт өндөр түвшинд хүрсэн байсан ба энэ нь хэрэглээ 
болон хөрөнгө оруулалтын хэлбэлзлийг өсгөх нөлөөтэй байв. Түүнчлэн эдийн 
засагт гаднаас сөрөг нөлөө орж ирэхэд санхүүгийн гүнзгийрэлт өндөртэй орнууд 
уг сөрөг нөлөөг зөөлрүүлэх чадвараараа буюу эдийн засгийн дархлаагаараа 
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өсөлтөд үзүүлэх шугаман бус нөлөөг хөгжингүй болон бүрэлдэж буй эдийн 
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банкны салбарын зээл, ДнБ-ий харьцаа 40 хувь хүртэл өсөх нь эдийн засгийн 
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                                    (1) 

Энд         улсуудын индекс,         цаг хугацааны индекс,       нь нэг хүнд 
ногдох бодит ДНБ-ий жилийн өсөлт,      нь хувийн салбарт олгосон банкны зээл, ДНБ-ий 
харьцааны логарифм авсан утга,      нь хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаанаас 
логарифм авсан утга,      нь эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчид,    нь цаг 
хугацаанд тогтмол, улс орнуудын онцлогийг тусгасан үл ажиглагдах нөлөөлөл,     нь 
алдааны вектор. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчдаар анхны орлогоос 
логарифм авсан утга, дундаж суралцсан жилээс логарифм авсан утга, засгийн газрын 
зардлаас логарифм авсан утга, инфляцийн түвшин зэргийг эдийн засгийн өсөлтийн онолд 
үндэслэн сонголоо. Дараах дэд хэсэгт динамик панел загварыг товч тайлбарлав. 

Динамик панел загвар 

Динамик панел загварт хамаарах хувьсагчийн нэг ба түүнээс дээшхи цаг хугацааны 
хоцрогдол нь тайлбарлагч хувьсагчийн үүргээр ордог ба дараах хэлбэртэй: 

                                                                         (2) 

Энд   нь авторегрессийн скаляр параметр,      нь   тайлбарлагч хувьсагчдын     
хэмжээс бүхий вектор, ба   нь параметрүүдийн     хэмжээс бүхий вектор.     алдаа нь 
дараах хоѐр хэсгээс бүрдэнэ гэж үзье: 

                                                                                   (3) 

Энд              ;                бөгөөд алдаанууд хоорондоо хамааралгүй гэж 
таамаглая. 

Динамик панел загварыг үнэлэхэд гардаг нэг асуудал нь endogeneity юм.    цаг 
хугацаанаас үл хамаарах тул     ба       -ийн тэгшитгэлүүдэд агуулагдана (Тэгшитгэл 4). 

                         
                     

                                                    (4)                                    

Эндээс үзэхэд тайлбарлагч хувьсагч        ба алдааны бүрдэлдэхүүн хэсэг болох    нь 
хоорондоо хамааралтай буюу (2) тэгшитгэлд        хувьсагч эндоген тодорхойлогдож 
байна. Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар шууд үнэлбэл гажилттай, тууштай бус 
буюу нийцвэргүй (inconsistent) байна. Харин тогтмол нөлөөний загвар10 (fixed effect 
model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай байдлыг илэрхийлэх    алдааг арилгаж болно: 

     ̅   (        ̅    )          ̅         ̅                          (5) 

Энд  ̅     ∑              
   . Гэсэн хэдий ч          ̅      ба       ̅   хоорондоо 

корреляци хамааралтай байна. Учир нь        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай юм.11 

                                                 
10 Дунджийг хасах замаар хувиргалт (within transformation) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлнэ. 
11  ̅ -ийн бүрэлдэхүүнд орсон        нь       -тэй корреляци хамааралтай учраас        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай 
байна. 

   (1)

Энд i = 1, ... , N улсуудын индекс, t = 1, ... , T цаг хугацааны индекс, δyi,t нь нэг 
хүнд ногдох бодит ДнБ-ий жилийн өсөлт, Bi,t нь хувийн салбарт олгосон банкны 
зээл, ДнБ-ий харьцааны логарифм авсан утга, Mi,t нь хөрөнгийн зах зээлийн 
эргэлтийн харьцаанаас логарифм авсан утга, Xi,t нь эдийн засгийн өсөлтөд 
нөлөөлөх бусад хувьсагчид, τi нь цаг хугацаанд тогтмол, улс орнуудын онцлогийг 
тусгасан үл ажиглагдах нөлөөлөл, ∈i,t нь алдааны вектор. Эдийн засгийн өсөлтөд 
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нөлөөлөх бусад хувьсагчдаар анхны орлогоос логарифм авсан утга, дундаж 
суралцсан жилээс логарифм авсан утга, засгийн газрын зардлаас логарифм 
авсан утга, инфляцийн түвшин зэргийг эдийн засгийн өсөлтийн онолд үндэслэн 
сонголоо. Дараах дэд хэсэгт динамик панел загварыг товч тайлбарлав.

Динамик панел загвар

Динамик панел загварт хамаарах хувьсагчийн нэг ба түүнээс дээшхи цаг 
хугацааны хоцрогдол нь тайлбарлагч хувьсагчийн үүргээр ордог ба дараах 
хэлбэртэй:
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                                    (1) 

Энд         улсуудын индекс,         цаг хугацааны индекс,       нь нэг хүнд 
ногдох бодит ДНБ-ий жилийн өсөлт,      нь хувийн салбарт олгосон банкны зээл, ДНБ-ий 
харьцааны логарифм авсан утга,      нь хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаанаас 
логарифм авсан утга,      нь эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчид,    нь цаг 
хугацаанд тогтмол, улс орнуудын онцлогийг тусгасан үл ажиглагдах нөлөөлөл,     нь 
алдааны вектор. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчдаар анхны орлогоос 
логарифм авсан утга, дундаж суралцсан жилээс логарифм авсан утга, засгийн газрын 
зардлаас логарифм авсан утга, инфляцийн түвшин зэргийг эдийн засгийн өсөлтийн онолд 
үндэслэн сонголоо. Дараах дэд хэсэгт динамик панел загварыг товч тайлбарлав. 

Динамик панел загвар 

Динамик панел загварт хамаарах хувьсагчийн нэг ба түүнээс дээшхи цаг хугацааны 
хоцрогдол нь тайлбарлагч хувьсагчийн үүргээр ордог ба дараах хэлбэртэй: 

                                                                         (2) 

Энд   нь авторегрессийн скаляр параметр,      нь   тайлбарлагч хувьсагчдын     
хэмжээс бүхий вектор, ба   нь параметрүүдийн     хэмжээс бүхий вектор.     алдаа нь 
дараах хоѐр хэсгээс бүрдэнэ гэж үзье: 

                                                                                   (3) 

Энд              ;                бөгөөд алдаанууд хоорондоо хамааралгүй гэж 
таамаглая. 

Динамик панел загварыг үнэлэхэд гардаг нэг асуудал нь endogeneity юм.    цаг 
хугацаанаас үл хамаарах тул     ба       -ийн тэгшитгэлүүдэд агуулагдана (Тэгшитгэл 4). 

                         
                     

                                                    (4)                                    

Эндээс үзэхэд тайлбарлагч хувьсагч        ба алдааны бүрдэлдэхүүн хэсэг болох    нь 
хоорондоо хамааралтай буюу (2) тэгшитгэлд        хувьсагч эндоген тодорхойлогдож 
байна. Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар шууд үнэлбэл гажилттай, тууштай бус 
буюу нийцвэргүй (inconsistent) байна. Харин тогтмол нөлөөний загвар10 (fixed effect 
model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай байдлыг илэрхийлэх    алдааг арилгаж болно: 

     ̅   (        ̅    )          ̅         ̅                          (5) 

Энд  ̅     ∑              
   . Гэсэн хэдий ч          ̅      ба       ̅   хоорондоо 

корреляци хамааралтай байна. Учир нь        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай юм.11 

                                                 
10 Дунджийг хасах замаар хувиргалт (within transformation) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлнэ. 
11  ̅ -ийн бүрэлдэхүүнд орсон        нь       -тэй корреляци хамааралтай учраас        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай 
байна. 

              (2)

Энд δ нь авторегрессийн скаляр параметр, x'i,t нь K тайлбарлагч хувьсагчдын  
1 × K хэмжээс бүхий вектор, ба β нь параметрүүдийн K × 1 хэмжээс бүхий 
вектор. ui,t алдаа нь дараах хоёр хэсгээс бүрдэнэ гэж үзье:

   ui,t  = μi + νi,t   (3)

Энд μi ~ IID(0, σ2
μ); νi,t ~ IID(0, σ2

ν) бөгөөд алдаанууд хоорондоо хамааралгүй гэж 
таамаглая.

Динамик панел загварыг үнэлэхэд гардаг нэг асуудал нь endogeneity юм. μi 
цаг хугацаанаас үл хамаарах тул yi,t ба yi,t-1-ийн тэгшитгэлүүдэд агуулагдана 
(Тэгшитгэл 4).
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                                    (1) 

Энд         улсуудын индекс,         цаг хугацааны индекс,       нь нэг хүнд 
ногдох бодит ДНБ-ий жилийн өсөлт,      нь хувийн салбарт олгосон банкны зээл, ДНБ-ий 
харьцааны логарифм авсан утга,      нь хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаанаас 
логарифм авсан утга,      нь эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчид,    нь цаг 
хугацаанд тогтмол, улс орнуудын онцлогийг тусгасан үл ажиглагдах нөлөөлөл,     нь 
алдааны вектор. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчдаар анхны орлогоос 
логарифм авсан утга, дундаж суралцсан жилээс логарифм авсан утга, засгийн газрын 
зардлаас логарифм авсан утга, инфляцийн түвшин зэргийг эдийн засгийн өсөлтийн онолд 
үндэслэн сонголоо. Дараах дэд хэсэгт динамик панел загварыг товч тайлбарлав. 

Динамик панел загвар 

Динамик панел загварт хамаарах хувьсагчийн нэг ба түүнээс дээшхи цаг хугацааны 
хоцрогдол нь тайлбарлагч хувьсагчийн үүргээр ордог ба дараах хэлбэртэй: 

                                                                         (2) 

Энд   нь авторегрессийн скаляр параметр,      нь   тайлбарлагч хувьсагчдын     
хэмжээс бүхий вектор, ба   нь параметрүүдийн     хэмжээс бүхий вектор.     алдаа нь 
дараах хоѐр хэсгээс бүрдэнэ гэж үзье: 

                                                                                   (3) 

Энд              ;                бөгөөд алдаанууд хоорондоо хамааралгүй гэж 
таамаглая. 

Динамик панел загварыг үнэлэхэд гардаг нэг асуудал нь endogeneity юм.    цаг 
хугацаанаас үл хамаарах тул     ба       -ийн тэгшитгэлүүдэд агуулагдана (Тэгшитгэл 4). 

                         
                     

                                                    (4)                                    

Эндээс үзэхэд тайлбарлагч хувьсагч        ба алдааны бүрдэлдэхүүн хэсэг болох    нь 
хоорондоо хамааралтай буюу (2) тэгшитгэлд        хувьсагч эндоген тодорхойлогдож 
байна. Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар шууд үнэлбэл гажилттай, тууштай бус 
буюу нийцвэргүй (inconsistent) байна. Харин тогтмол нөлөөний загвар10 (fixed effect 
model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай байдлыг илэрхийлэх    алдааг арилгаж болно: 

     ̅   (        ̅    )          ̅         ̅                          (5) 

Энд  ̅     ∑              
   . Гэсэн хэдий ч          ̅      ба       ̅   хоорондоо 

корреляци хамааралтай байна. Учир нь        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай юм.11 

                                                 
10 Дунджийг хасах замаар хувиргалт (within transformation) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлнэ. 
11  ̅ -ийн бүрэлдэхүүнд орсон        нь       -тэй корреляци хамааралтай учраас        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай 
байна. 

    (4) 

Эндээс үзэхэд тайлбарлагч хувьсагч yi,t-1 ба алдааны бүрдэлдэхүүн хэсэг 
болох μi нь хоорондоо хамааралтай буюу (2) тэгшитгэлд yi,t-1 хувьсагч эндоген 
тодорхойлогдож байна. Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар шууд үнэлбэл 
гажилттай, тууштай бус буюу нийцвэргүй (inconsistent) байна. Харин тогтмол 
нөлөөний загвар10 (fixed effect model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай 
байдлыг илэрхийлэх μi алдааг арилгаж болно:
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                                    (1) 

Энд         улсуудын индекс,         цаг хугацааны индекс,       нь нэг хүнд 
ногдох бодит ДНБ-ий жилийн өсөлт,      нь хувийн салбарт олгосон банкны зээл, ДНБ-ий 
харьцааны логарифм авсан утга,      нь хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаанаас 
логарифм авсан утга,      нь эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчид,    нь цаг 
хугацаанд тогтмол, улс орнуудын онцлогийг тусгасан үл ажиглагдах нөлөөлөл,     нь 
алдааны вектор. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчдаар анхны орлогоос 
логарифм авсан утга, дундаж суралцсан жилээс логарифм авсан утга, засгийн газрын 
зардлаас логарифм авсан утга, инфляцийн түвшин зэргийг эдийн засгийн өсөлтийн онолд 
үндэслэн сонголоо. Дараах дэд хэсэгт динамик панел загварыг товч тайлбарлав. 

Динамик панел загвар 

Динамик панел загварт хамаарах хувьсагчийн нэг ба түүнээс дээшхи цаг хугацааны 
хоцрогдол нь тайлбарлагч хувьсагчийн үүргээр ордог ба дараах хэлбэртэй: 

                                                                         (2) 

Энд   нь авторегрессийн скаляр параметр,      нь   тайлбарлагч хувьсагчдын     
хэмжээс бүхий вектор, ба   нь параметрүүдийн     хэмжээс бүхий вектор.     алдаа нь 
дараах хоѐр хэсгээс бүрдэнэ гэж үзье: 

                                                                                   (3) 

Энд              ;                бөгөөд алдаанууд хоорондоо хамааралгүй гэж 
таамаглая. 

Динамик панел загварыг үнэлэхэд гардаг нэг асуудал нь endogeneity юм.    цаг 
хугацаанаас үл хамаарах тул     ба       -ийн тэгшитгэлүүдэд агуулагдана (Тэгшитгэл 4). 

                         
                     

                                                    (4)                                    

Эндээс үзэхэд тайлбарлагч хувьсагч        ба алдааны бүрдэлдэхүүн хэсэг болох    нь 
хоорондоо хамааралтай буюу (2) тэгшитгэлд        хувьсагч эндоген тодорхойлогдож 
байна. Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар шууд үнэлбэл гажилттай, тууштай бус 
буюу нийцвэргүй (inconsistent) байна. Харин тогтмол нөлөөний загвар10 (fixed effect 
model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай байдлыг илэрхийлэх    алдааг арилгаж болно: 

     ̅   (        ̅    )          ̅         ̅                          (5) 

Энд  ̅     ∑              
   . Гэсэн хэдий ч          ̅      ба       ̅   хоорондоо 

корреляци хамааралтай байна. Учир нь        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай юм.11 

                                                 
10 Дунджийг хасах замаар хувиргалт (within transformation) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлнэ. 
11  ̅ -ийн бүрэлдэхүүнд орсон        нь       -тэй корреляци хамааралтай учраас        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай 
байна. 

 (5)

Энд 
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                                    (1) 

Энд         улсуудын индекс,         цаг хугацааны индекс,       нь нэг хүнд 
ногдох бодит ДНБ-ий жилийн өсөлт,      нь хувийн салбарт олгосон банкны зээл, ДНБ-ий 
харьцааны логарифм авсан утга,      нь хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаанаас 
логарифм авсан утга,      нь эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчид,    нь цаг 
хугацаанд тогтмол, улс орнуудын онцлогийг тусгасан үл ажиглагдах нөлөөлөл,     нь 
алдааны вектор. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчдаар анхны орлогоос 
логарифм авсан утга, дундаж суралцсан жилээс логарифм авсан утга, засгийн газрын 
зардлаас логарифм авсан утга, инфляцийн түвшин зэргийг эдийн засгийн өсөлтийн онолд 
үндэслэн сонголоо. Дараах дэд хэсэгт динамик панел загварыг товч тайлбарлав. 

Динамик панел загвар 

Динамик панел загварт хамаарах хувьсагчийн нэг ба түүнээс дээшхи цаг хугацааны 
хоцрогдол нь тайлбарлагч хувьсагчийн үүргээр ордог ба дараах хэлбэртэй: 

                                                                         (2) 

Энд   нь авторегрессийн скаляр параметр,      нь   тайлбарлагч хувьсагчдын     
хэмжээс бүхий вектор, ба   нь параметрүүдийн     хэмжээс бүхий вектор.     алдаа нь 
дараах хоѐр хэсгээс бүрдэнэ гэж үзье: 

                                                                                   (3) 

Энд              ;                бөгөөд алдаанууд хоорондоо хамааралгүй гэж 
таамаглая. 

Динамик панел загварыг үнэлэхэд гардаг нэг асуудал нь endogeneity юм.    цаг 
хугацаанаас үл хамаарах тул     ба       -ийн тэгшитгэлүүдэд агуулагдана (Тэгшитгэл 4). 

                         
                     

                                                    (4)                                    

Эндээс үзэхэд тайлбарлагч хувьсагч        ба алдааны бүрдэлдэхүүн хэсэг болох    нь 
хоорондоо хамааралтай буюу (2) тэгшитгэлд        хувьсагч эндоген тодорхойлогдож 
байна. Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар шууд үнэлбэл гажилттай, тууштай бус 
буюу нийцвэргүй (inconsistent) байна. Харин тогтмол нөлөөний загвар10 (fixed effect 
model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай байдлыг илэрхийлэх    алдааг арилгаж болно: 

     ̅   (        ̅    )          ̅         ̅                          (5) 

Энд  ̅     ∑              
   . Гэсэн хэдий ч          ̅      ба       ̅   хоорондоо 

корреляци хамааралтай байна. Учир нь        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай юм.11 

                                                 
10 Дунджийг хасах замаар хувиргалт (within transformation) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлнэ. 
11  ̅ -ийн бүрэлдэхүүнд орсон        нь       -тэй корреляци хамааралтай учраас        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай 
байна. 

. Гэсэн хэдий ч 
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                                    (1) 

Энд         улсуудын индекс,         цаг хугацааны индекс,       нь нэг хүнд 
ногдох бодит ДНБ-ий жилийн өсөлт,      нь хувийн салбарт олгосон банкны зээл, ДНБ-ий 
харьцааны логарифм авсан утга,      нь хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаанаас 
логарифм авсан утга,      нь эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчид,    нь цаг 
хугацаанд тогтмол, улс орнуудын онцлогийг тусгасан үл ажиглагдах нөлөөлөл,     нь 
алдааны вектор. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад хувьсагчдаар анхны орлогоос 
логарифм авсан утга, дундаж суралцсан жилээс логарифм авсан утга, засгийн газрын 
зардлаас логарифм авсан утга, инфляцийн түвшин зэргийг эдийн засгийн өсөлтийн онолд 
үндэслэн сонголоо. Дараах дэд хэсэгт динамик панел загварыг товч тайлбарлав. 

Динамик панел загвар 

Динамик панел загварт хамаарах хувьсагчийн нэг ба түүнээс дээшхи цаг хугацааны 
хоцрогдол нь тайлбарлагч хувьсагчийн үүргээр ордог ба дараах хэлбэртэй: 
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Энд   нь авторегрессийн скаляр параметр,      нь   тайлбарлагч хувьсагчдын     
хэмжээс бүхий вектор, ба   нь параметрүүдийн     хэмжээс бүхий вектор.     алдаа нь 
дараах хоѐр хэсгээс бүрдэнэ гэж үзье: 

                                                                                   (3) 

Энд              ;                бөгөөд алдаанууд хоорондоо хамааралгүй гэж 
таамаглая. 

Динамик панел загварыг үнэлэхэд гардаг нэг асуудал нь endogeneity юм.    цаг 
хугацаанаас үл хамаарах тул     ба       -ийн тэгшитгэлүүдэд агуулагдана (Тэгшитгэл 4). 

                         
                     

                                                    (4)                                    
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байна. Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар шууд үнэлбэл гажилттай, тууштай бус 
буюу нийцвэргүй (inconsistent) байна. Харин тогтмол нөлөөний загвар10 (fixed effect 
model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай байдлыг илэрхийлэх    алдааг арилгаж болно: 
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корреляци хамааралтай байна. Учир нь        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай юм.11 

                                                 
10 Дунджийг хасах замаар хувиргалт (within transformation) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлнэ. 
11  ̅ -ийн бүрэлдэхүүнд орсон        нь       -тэй корреляци хамааралтай учраас        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай 
байна. 
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model) ашигласнаар улс орнуудын ялгаатай байдлыг илэрхийлэх    алдааг арилгаж болно: 
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корреляци хамааралтай байна. Учир нь        ба  ̅  хоорондоо хамааралтай юм.11 

                                                 
10 Дунджийг хасах замаар хувиргалт (within transformation) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлнэ. 
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 хоорондоо 
корреляци хамааралтай байна. Учир нь yi,t-1 ба ῡi хоорондоо хамааралтай юм.11 
Санамсаргүй нөлөөний загвар (random effect model)-аар үнэлэгдсэн параметрүүд 

10 дуíäжийã хаñах замаар хувирãалò (within transformation) хийñíий äараа ÕБКа-аар парамеòр¿¿äийã ¿íýлíý.
11 ῡi-ийн бүрэлдэхүүнд орсон νi,t-1 нь yi,t-1-тэй корреляци хамааралтай учраас yi,t-1 ба ῡi хоорондоо 

хамааралтай байна.

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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мөн л гажилттай байх болно. Энэхүү үнэлгээний арга нь хувьсагчдаас квази-
дунджийг нь хасах замаар хувиргалт (quasi-demeaning) хийсний дараа ХБКА-аар 
параметрүүдийг үнэлдэг:
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Санамсаргүй нөлөөний загвар (random effect model)-аар үнэлэгдсэн параметрүүд мөн л 
гажилттай байх болно. Энэхүү үнэлгээний арга нь хувьсагчдаас квази-дунджийг нь хасах 
замаар хувиргалт (quasi-demeaning) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлдэг: 

      ̅   (         ̅    )      
     ̅          ̅                          (6) 

Дээрх тэгшитгэлийн          ̅     болон       ̅  хоорондоо хамааралтай учир ХБКА-
аар үнэлэхэд гажилт үүснэ. 

Өөр нэг боломжит хувиргалт бол нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах юм. Anderson, Hsiao 
нар нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -г арилгасны дараа                         эсвэл 
       хувьсагчийг                        хувьсагчийн инструмент болгон ашиглахыг 
зөвлөсөн.     серийн корреляцигүй нөхцөлд уг инструментууд                  алдаатай 
хамааралгүй байна. Хэдийгээр инструмент хувьсагчтай үнэлгээний үр дүн тууштай байх 
боловч гарцаагүй үр ашигтай үнэлгээ байж чадахгүй. Учир нь боломжит бүх моментын 
нөхцлүүдийг ашигладаггүй (Ahn, Schmidt 1995). Arellano (1989) энгийн динамик алдаатай 
загваруудын хувьд         хувьсагчийг инструмент болгон ашиглахаас илүүтэй       -ийг 
ашиглахыг санал болгосон.  

Arellano, Bond (1991) нар хэрвээ     болон     хувьсагчдын өмнөх үеийн утгууд дунд 
ортогональ нөхцөлийг хангах нэг инструмент байгаа бол динамик панел загварт нэмэлт 
инструментуудыг олох боломжтойг баталсан. Үүнийг энгийн авторегрессийн загвараар 
харуулъя.  

                                                                        (7) 

Энд           ;            
  ;             

   бөгөөд алдаанууд хоорондоо 
хамааралгүй гэж таамаглая.  -ийн тууштай үнэлгээг гарган авахын тулд дээрх 
тэгшитгэлээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -ийг арилгана. 

                                                                     (8) 

Мөн            нь нэгж язгууртай MA(1) процесс. t=3 үед дараах харилцан хамаарал 
ажиглагдана. 

                                                                    (9) 

Энэ тохиолдолд     серийн корреляцигүй бол     нь         хувьсагчтай өндөр 
хамааралтай,         хувьсагчтай хамааралгүй тул үр нөлөөтэй инструмент болно. Одоо 
t=4 үед хоѐр дахь хугацаанд хэрхэх талаар сонирхоѐ.  

                                                                       (10) 

Харин энэ тохиолдолд    болон     нь         хувьсагчтай хамааралгүй ба         
хувьсагчийн үр нөлөөтэй инструментууд болно. Энэ мэтчилэн дараагийн хугацаа болгонд 
инструментууд нэг нэгээр нэмэгдэх боломжтой тул   хугацаанд үр нөлөөтэй 
инструментууд                   байна. 

  (6)

Дээрх тэгшитгэлийн 
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замаар хувиргалт (quasi-demeaning) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлдэг: 

      ̅   (         ̅    )      
     ̅          ̅                          (6) 

Дээрх тэгшитгэлийн          ̅     болон       ̅  хоорондоо хамааралтай учир ХБКА-
аар үнэлэхэд гажилт үүснэ. 

Өөр нэг боломжит хувиргалт бол нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах юм. Anderson, Hsiao 
нар нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -г арилгасны дараа                         эсвэл 
       хувьсагчийг                        хувьсагчийн инструмент болгон ашиглахыг 
зөвлөсөн.     серийн корреляцигүй нөхцөлд уг инструментууд                  алдаатай 
хамааралгүй байна. Хэдийгээр инструмент хувьсагчтай үнэлгээний үр дүн тууштай байх 
боловч гарцаагүй үр ашигтай үнэлгээ байж чадахгүй. Учир нь боломжит бүх моментын 
нөхцлүүдийг ашигладаггүй (Ahn, Schmidt 1995). Arellano (1989) энгийн динамик алдаатай 
загваруудын хувьд         хувьсагчийг инструмент болгон ашиглахаас илүүтэй       -ийг 
ашиглахыг санал болгосон.  

Arellano, Bond (1991) нар хэрвээ     болон     хувьсагчдын өмнөх үеийн утгууд дунд 
ортогональ нөхцөлийг хангах нэг инструмент байгаа бол динамик панел загварт нэмэлт 
инструментуудыг олох боломжтойг баталсан. Үүнийг энгийн авторегрессийн загвараар 
харуулъя.  

                                                                        (7) 

Энд           ;            
  ;             

   бөгөөд алдаанууд хоорондоо 
хамааралгүй гэж таамаглая.  -ийн тууштай үнэлгээг гарган авахын тулд дээрх 
тэгшитгэлээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -ийг арилгана. 

                                                                     (8) 

Мөн            нь нэгж язгууртай MA(1) процесс. t=3 үед дараах харилцан хамаарал 
ажиглагдана. 

                                                                    (9) 

Энэ тохиолдолд     серийн корреляцигүй бол     нь         хувьсагчтай өндөр 
хамааралтай,         хувьсагчтай хамааралгүй тул үр нөлөөтэй инструмент болно. Одоо 
t=4 үед хоѐр дахь хугацаанд хэрхэх талаар сонирхоѐ.  

                                                                       (10) 

Харин энэ тохиолдолд    болон     нь         хувьсагчтай хамааралгүй ба         
хувьсагчийн үр нөлөөтэй инструментууд болно. Энэ мэтчилэн дараагийн хугацаа болгонд 
инструментууд нэг нэгээр нэмэгдэх боломжтой тул   хугацаанд үр нөлөөтэй 
инструментууд                   байна. 

 хоорондоо хамааралтай учир 
ХБКА-аар үнэлэхэд гажилт үүснэ.

Өөр нэг боломжит хувиргалт бол нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах юм. Anderson, 
Hsiao нар нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч μi-г арилгасны дараа δyi,t-2 эсвэл  
yi,t-2 хувьсагчийг δyi,t-2 = yi,t-1 - yi,t-2 хувьсагчийн инструмент болгон ашиглахыг 
зөвлөсөн. uit серийн корреляцигүй нөхцөлд уг инструментууд δνi,t = νi,t - νi,t-1 
алдаатай хамааралгүй байна. Хэдийгээр инструмент хувьсагчтай үнэлгээний үр 
дүн тууштай байх боловч гарцаагүй үр ашигтай үнэлгээ байж чадахгүй. Учир 
нь боломжит бүх моментын нөхцлүүдийг ашигладаггүй (Ahn, Schmidt 1995). 
Arellano (1989) энгийн динамик алдаатай загваруудын хувьд δyi,t-2 хувьсагчийг 
инструмент болгон ашиглахаас илүүтэй yi,t-2-ийг ашиглахыг санал болгосон. 

Arellano, Bond (1991) нар хэрвээ yi,t болон νi,t хувьсагчдын өмнөх үеийн утгууд 
дунд ортогональ нөхцөлийг хангах нэг инструмент байгаа бол динамик панел 
загварт нэмэлт инструментуудыг олох боломжтойг баталсан. Үүнийг энгийн 
авторегрессийн загвараар харуулъя. 
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Санамсаргүй нөлөөний загвар (random effect model)-аар үнэлэгдсэн параметрүүд мөн л 
гажилттай байх болно. Энэхүү үнэлгээний арга нь хувьсагчдаас квази-дунджийг нь хасах 
замаар хувиргалт (quasi-demeaning) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлдэг: 

      ̅   (         ̅    )      
     ̅          ̅                          (6) 

Дээрх тэгшитгэлийн          ̅     болон       ̅  хоорондоо хамааралтай учир ХБКА-
аар үнэлэхэд гажилт үүснэ. 

Өөр нэг боломжит хувиргалт бол нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах юм. Anderson, Hsiao 
нар нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -г арилгасны дараа                         эсвэл 
       хувьсагчийг                        хувьсагчийн инструмент болгон ашиглахыг 
зөвлөсөн.     серийн корреляцигүй нөхцөлд уг инструментууд                  алдаатай 
хамааралгүй байна. Хэдийгээр инструмент хувьсагчтай үнэлгээний үр дүн тууштай байх 
боловч гарцаагүй үр ашигтай үнэлгээ байж чадахгүй. Учир нь боломжит бүх моментын 
нөхцлүүдийг ашигладаггүй (Ahn, Schmidt 1995). Arellano (1989) энгийн динамик алдаатай 
загваруудын хувьд         хувьсагчийг инструмент болгон ашиглахаас илүүтэй       -ийг 
ашиглахыг санал болгосон.  

Arellano, Bond (1991) нар хэрвээ     болон     хувьсагчдын өмнөх үеийн утгууд дунд 
ортогональ нөхцөлийг хангах нэг инструмент байгаа бол динамик панел загварт нэмэлт 
инструментуудыг олох боломжтойг баталсан. Үүнийг энгийн авторегрессийн загвараар 
харуулъя.  

                                                                        (7) 

Энд           ;            
  ;             

   бөгөөд алдаанууд хоорондоо 
хамааралгүй гэж таамаглая.  -ийн тууштай үнэлгээг гарган авахын тулд дээрх 
тэгшитгэлээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -ийг арилгана. 

                                                                     (8) 

Мөн            нь нэгж язгууртай MA(1) процесс. t=3 үед дараах харилцан хамаарал 
ажиглагдана. 

                                                                    (9) 

Энэ тохиолдолд     серийн корреляцигүй бол     нь         хувьсагчтай өндөр 
хамааралтай,         хувьсагчтай хамааралгүй тул үр нөлөөтэй инструмент болно. Одоо 
t=4 үед хоѐр дахь хугацаанд хэрхэх талаар сонирхоѐ.  

                                                                       (10) 

Харин энэ тохиолдолд    болон     нь         хувьсагчтай хамааралгүй ба         
хувьсагчийн үр нөлөөтэй инструментууд болно. Энэ мэтчилэн дараагийн хугацаа болгонд 
инструментууд нэг нэгээр нэмэгдэх боломжтой тул   хугацаанд үр нөлөөтэй 
инструментууд                   байна. 

  (7)

Энд 
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Санамсаргүй нөлөөний загвар (random effect model)-аар үнэлэгдсэн параметрүүд мөн л 
гажилттай байх болно. Энэхүү үнэлгээний арга нь хувьсагчдаас квази-дунджийг нь хасах 
замаар хувиргалт (quasi-demeaning) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлдэг: 

      ̅   (         ̅    )      
     ̅          ̅                          (6) 

Дээрх тэгшитгэлийн          ̅     болон       ̅  хоорондоо хамааралтай учир ХБКА-
аар үнэлэхэд гажилт үүснэ. 

Өөр нэг боломжит хувиргалт бол нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах юм. Anderson, Hsiao 
нар нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -г арилгасны дараа                         эсвэл 
       хувьсагчийг                        хувьсагчийн инструмент болгон ашиглахыг 
зөвлөсөн.     серийн корреляцигүй нөхцөлд уг инструментууд                  алдаатай 
хамааралгүй байна. Хэдийгээр инструмент хувьсагчтай үнэлгээний үр дүн тууштай байх 
боловч гарцаагүй үр ашигтай үнэлгээ байж чадахгүй. Учир нь боломжит бүх моментын 
нөхцлүүдийг ашигладаггүй (Ahn, Schmidt 1995). Arellano (1989) энгийн динамик алдаатай 
загваруудын хувьд         хувьсагчийг инструмент болгон ашиглахаас илүүтэй       -ийг 
ашиглахыг санал болгосон.  

Arellano, Bond (1991) нар хэрвээ     болон     хувьсагчдын өмнөх үеийн утгууд дунд 
ортогональ нөхцөлийг хангах нэг инструмент байгаа бол динамик панел загварт нэмэлт 
инструментуудыг олох боломжтойг баталсан. Үүнийг энгийн авторегрессийн загвараар 
харуулъя.  

                                                                        (7) 

Энд           ;            
  ;             

   бөгөөд алдаанууд хоорондоо 
хамааралгүй гэж таамаглая.  -ийн тууштай үнэлгээг гарган авахын тулд дээрх 
тэгшитгэлээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -ийг арилгана. 

                                                                     (8) 

Мөн            нь нэгж язгууртай MA(1) процесс. t=3 үед дараах харилцан хамаарал 
ажиглагдана. 

                                                                    (9) 

Энэ тохиолдолд     серийн корреляцигүй бол     нь         хувьсагчтай өндөр 
хамааралтай,         хувьсагчтай хамааралгүй тул үр нөлөөтэй инструмент болно. Одоо 
t=4 үед хоѐр дахь хугацаанд хэрхэх талаар сонирхоѐ.  

                                                                       (10) 

Харин энэ тохиолдолд    болон     нь         хувьсагчтай хамааралгүй ба         
хувьсагчийн үр нөлөөтэй инструментууд болно. Энэ мэтчилэн дараагийн хугацаа болгонд 
инструментууд нэг нэгээр нэмэгдэх боломжтой тул   хугацаанд үр нөлөөтэй 
инструментууд                   байна. 

 бөгөөд алдаанууд хоорондоо 
хамааралгүй гэж таамаглая. δ-ийн тууштай үнэлгээг гарган авахын тулд дээрх 
тэгшитгэлээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч μi-ийг арилгана.
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Санамсаргүй нөлөөний загвар (random effect model)-аар үнэлэгдсэн параметрүүд мөн л 
гажилттай байх болно. Энэхүү үнэлгээний арга нь хувьсагчдаас квази-дунджийг нь хасах 
замаар хувиргалт (quasi-demeaning) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлдэг: 

      ̅   (         ̅    )      
     ̅          ̅                          (6) 

Дээрх тэгшитгэлийн          ̅     болон       ̅  хоорондоо хамааралтай учир ХБКА-
аар үнэлэхэд гажилт үүснэ. 

Өөр нэг боломжит хувиргалт бол нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах юм. Anderson, Hsiao 
нар нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -г арилгасны дараа                         эсвэл 
       хувьсагчийг                        хувьсагчийн инструмент болгон ашиглахыг 
зөвлөсөн.     серийн корреляцигүй нөхцөлд уг инструментууд                  алдаатай 
хамааралгүй байна. Хэдийгээр инструмент хувьсагчтай үнэлгээний үр дүн тууштай байх 
боловч гарцаагүй үр ашигтай үнэлгээ байж чадахгүй. Учир нь боломжит бүх моментын 
нөхцлүүдийг ашигладаггүй (Ahn, Schmidt 1995). Arellano (1989) энгийн динамик алдаатай 
загваруудын хувьд         хувьсагчийг инструмент болгон ашиглахаас илүүтэй       -ийг 
ашиглахыг санал болгосон.  

Arellano, Bond (1991) нар хэрвээ     болон     хувьсагчдын өмнөх үеийн утгууд дунд 
ортогональ нөхцөлийг хангах нэг инструмент байгаа бол динамик панел загварт нэмэлт 
инструментуудыг олох боломжтойг баталсан. Үүнийг энгийн авторегрессийн загвараар 
харуулъя.  

                                                                        (7) 

Энд           ;            
  ;             

   бөгөөд алдаанууд хоорондоо 
хамааралгүй гэж таамаглая.  -ийн тууштай үнэлгээг гарган авахын тулд дээрх 
тэгшитгэлээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -ийг арилгана. 

                                                                     (8) 

Мөн            нь нэгж язгууртай MA(1) процесс. t=3 үед дараах харилцан хамаарал 
ажиглагдана. 

                                                                    (9) 

Энэ тохиолдолд     серийн корреляцигүй бол     нь         хувьсагчтай өндөр 
хамааралтай,         хувьсагчтай хамааралгүй тул үр нөлөөтэй инструмент болно. Одоо 
t=4 үед хоѐр дахь хугацаанд хэрхэх талаар сонирхоѐ.  

                                                                       (10) 

Харин энэ тохиолдолд    болон     нь         хувьсагчтай хамааралгүй ба         
хувьсагчийн үр нөлөөтэй инструментууд болно. Энэ мэтчилэн дараагийн хугацаа болгонд 
инструментууд нэг нэгээр нэмэгдэх боломжтой тул   хугацаанд үр нөлөөтэй 
инструментууд                   байна. 

   (8)

Мөн νi,t - νi,t-1 нь нэгж язгууртай MA(1) процесс. t = 3 үед дараах харилцан 
хамаарал ажиглагдана.
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Санамсаргүй нөлөөний загвар (random effect model)-аар үнэлэгдсэн параметрүүд мөн л 
гажилттай байх болно. Энэхүү үнэлгээний арга нь хувьсагчдаас квази-дунджийг нь хасах 
замаар хувиргалт (quasi-demeaning) хийсний дараа ХБКА-аар параметрүүдийг үнэлдэг: 

      ̅   (         ̅    )      
     ̅          ̅                          (6) 

Дээрх тэгшитгэлийн          ̅     болон       ̅  хоорондоо хамааралтай учир ХБКА-
аар үнэлэхэд гажилт үүснэ. 

Өөр нэг боломжит хувиргалт бол нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах юм. Anderson, Hsiao 
нар нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -г арилгасны дараа                         эсвэл 
       хувьсагчийг                        хувьсагчийн инструмент болгон ашиглахыг 
зөвлөсөн.     серийн корреляцигүй нөхцөлд уг инструментууд                  алдаатай 
хамааралгүй байна. Хэдийгээр инструмент хувьсагчтай үнэлгээний үр дүн тууштай байх 
боловч гарцаагүй үр ашигтай үнэлгээ байж чадахгүй. Учир нь боломжит бүх моментын 
нөхцлүүдийг ашигладаггүй (Ahn, Schmidt 1995). Arellano (1989) энгийн динамик алдаатай 
загваруудын хувьд         хувьсагчийг инструмент болгон ашиглахаас илүүтэй       -ийг 
ашиглахыг санал болгосон.  

Arellano, Bond (1991) нар хэрвээ     болон     хувьсагчдын өмнөх үеийн утгууд дунд 
ортогональ нөхцөлийг хангах нэг инструмент байгаа бол динамик панел загварт нэмэлт 
инструментуудыг олох боломжтойг баталсан. Үүнийг энгийн авторегрессийн загвараар 
харуулъя.  

                                                                        (7) 

Энд           ;            
  ;             

   бөгөөд алдаанууд хоорондоо 
хамааралгүй гэж таамаглая.  -ийн тууштай үнэлгээг гарган авахын тулд дээрх 
тэгшитгэлээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч   -ийг арилгана. 

                                                                     (8) 

Мөн            нь нэгж язгууртай MA(1) процесс. t=3 үед дараах харилцан хамаарал 
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                                                                    (9) 
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  (10)
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yi2 хувьсагчийн үр нөлөөтэй инструментууд болно. Энэ мэтчилэн дараагийн 
хугацаа болгонд инструментууд нэг нэгээр нэмэгдэх боломжтой тул T хугацаанд 
үр нөлөөтэй инструментууд (yi1, yi2, ... , yi,T-2) байна.
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                                            (12)  

  матриц             хэмжээстэй байна. Учир нь     нэгж язгууртай MA(1). Дараах 
матрицийг тодорхойлъѐ: 
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]                                           (13) 

Тэгвэл инструмент хувьсагчдын матриц нь      
      

   болох ба дээр 
тодорхойлогдсон моментын тэгшитгэлүүд     

 
         байна. (8) тэгшитгэлийг   

  
матрицаар үржүүлбэл дараах тэгшитгэл гарна. 

                                                             (14) 

(14) тэгшитгэлийг ХБКА-аар үнэлэхэд Arellano Bond (1991)-ийн нэг алхамт тууштай 
үнэлэгч дараах байдлаар олдоно. 

 ̂          
     

             
                   

     
             

           (15) 

  -ийн оновчтой GMM үнэлэгчийг Hansen (1982)    , T тогтмол нөхцөлд моментын 
хязгаарлалтыг дээд талаас нь тавьж гаргасан үр дүн нь (15)-тай бараг адил буюу  
  

         ∑    
  

       бүрэлдэхүүний оронд    ∑    
  

                
   -ийг 

орлуулахад гардаг.  

Энэхүү GMM үнэлэгч нь       -ийн тархалт болон анхны нөхцлийн талаар мэдээлэл 
шаарддаггүй. Нэг алхамт тууштай үнэлгээний үр дүнгээр   -г орлуулж, хоѐр алхамт  
Arellano Bond GMM үнэлгээний үнэлэгдсэн параметрүүдийг дараах байдлаар олно. 

 ̂  [         ̂ 
          ]

            ̂ 
                                   (16) 

  c. Тоон өгөдөл 

Энэхүү хэсэгт үнэлгээнд ашиглагдах тоон өгөгдлийг тайлбарлаж, зарим статистик 
шинжилгээг хийх болно. Судалгаанд ашиглагдах хувьсагчдын жагсаалт, тодорхойлолт, эх 
сурвалжийг Хүснэгт 3-т үзүүлэв. 183 орны 1994-2011 оны жилийн давтамжтай өгөгдөл 
ашиглсан. Гэсэн хэдий ч зарим үзүүлэлтүүд, ялангуяа санхүүгийн салбарын тоон өгөгдөл 
олдоц муутай байв.  

 

  (11)

Энд δν'i = (νi3 - νi2 , ... , νiT  - νiT-1) ба 
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  (12) 

G матриц (T - 2) × (T - 2) хэмжээстэй байна. Учир нь δνi нэгж язгууртай MA(1). 
Дараах матрицийг тодорхойлъё:
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 (13)

Тэгвэл инструмент хувьсагчдын матриц нь W - [W'1, ... , W'N] болох ба дээр 
тодорхойлогдсон моментын тэгшитгэлүүд E(W’i δνi) = 0 байна. (8) тэгшитгэлийг 
W’ матрицаар үржүүлбэл дараах тэгшитгэл гарна.

  W' δy = W'(y-1)δ + W'δν   (14)

(14) тэгшитгэлийг ХБКА-аар үнэлэхэд Arellano Bond (1991)-ийн нэг алхамт 
тууштай үнэлэгч дараах байдлаар олдоно.
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   (15)

δ1-ийн оновчтой GMM үнэлэгчийг Hansen (1982) N→∞, T тогтмол нөхцөлд 
моментын хязгаарлалтыг дээд талаас нь тавьж гаргасан үр дүн нь (15)-
тай бараг адил буюу 
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Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

c. Тоон өгөгдөл

Энэхүү хэсэгт үнэлгээнд ашиглагдах тоон өгөгдлийг тайлбарлаж, зарим 
статистик шинжилгээг хийх болно. Судалгаанд ашиглагдах хувьсагчдын 
жагсаалт, тодорхойлолт, эх сурвалжийг Хүснэгт 3-т үзүүлэв. 183 орны 1994-2011 
оны жилийн давтамжтай өгөгдөл ашиглсан. Гэсэн хэдий ч зарим үзүүлэлтүүд, 
ялангуяа санхүүгийн салбарын тоон өгөгдөл олдоц муутай байв.12 13

хүснэгт 3. хувьсагчдын тайлбар

Хувьсагчид Тодорхойлолт Эх сурвалж
y нэг хүнд ногдох бодит ДнБ-ий жилийн өсөлт Дэлхийн банк
b Хувийн салбарт олгосон банкны зээл, ДнБ-ий 

харьцаанаас логарифм авсан утга
Дэлхийн банк

m Хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаанаас 
логарифм авсан утга12

Дэлхийн банк

hc нэг хүнд ногдох хүмүүн капиталын индексээс 
логарифм авсан утга13

Penn World Table 8.0

gov Засгийн газрын зардал, ДнБ-ий харьцаанаас 
логарифм авсан утга

Дэлхийн банк

inf Хэрэглээний үнийн индексээр тооцсон инфляци 
log(1+inf)

Дэлхийн банк

open Экспорт, импортын дүнгийн нийлбэр, ДнБ-ий 
харьцаанаас логарифм авсан утга

Дэлхийн банк

Панел тоон өгөгдөлд ашигладаг нэгж язгуурын тестүүдийг хоёр бүлэгт хуваадаг: 
(i) cross section нэгжүүдийг залгаж, нэг цуваа хэлбэрт авч үзээд, нэг язгууртай 
гэсэн тэг таамаглал шалгах (common unit root); (ii) cross section нэгжүүдийг 
тус бүрт нь нэгж язгууртай гэсэн тэг таамаглал тавиад, хамтын нөлөөг шалгах 
(individual unit root). Fisher-ADF, Fisher-PP тестүүд нь тэнцвэрт бус (unbalanced) 
панел өгөгдөлд ашиглах боломжтой байдгаараа зарим тестүүд (тухайлбал Levin 
and Lin, Im, Pesaran, and Shin)-ээс давуу талтай байдаг (Mwanza Nkusu, 2011). 
Иймд судалгаанд ашиглаж буй тоон өгөгдөлд илүү тохиромжтой гэж үзээд 
Fisher-ADF, Fisher-PP14 тестүүдийг ашиглалаа. Тестийн үр дүнг Хүснэгт 4-т 
үзүүлэв. Ихэнх хувьсагчид 1 хувийн ач холбогдлын түвшинд, үлдсэн хувьсагчид 
5, 10 хувийн ач холбогдлын түвшинд тогтвортой гарсан учир нэмэлт хувиргалт 
хийлгүйгээр үнэлгээнд шууд ашиглах боломжтой юм.

12 Õөрөíãийí зах зýýлийí ýрãýлòийí харьцааãаар ñаíх¿¿ãийí зах зýýлийí ã¿íзãийрýлòийã òөлөөл¿¿лýí хýмжих 
íь хөрөíãийí зах зýýлийí ¿íýлãýý зýрýã буñаä ¿з¿¿лýлò¿¿äýýñ хýä хýäýí äавуу òалòай. эрãýлòийí харьцаа 
íь хөрөíãийí ¿íийí өөрчлөлòөөñ хамаарахã¿й бөãөөä хөрөíãийí захыí иäýвхижлийã харуулäаãаараа äавуу 
òалòай байäаã бол боíäыí зах зýýлийã òооцäоãã¿й íь ñул òал болäоã.

13 дуíäаж ñуралцñаí жил (Barro/Lee, 2012) болоí боловñролыí өãөөж (Psacharopoulos, 1994) зýрýã 
¿з¿¿лýлò¿¿äýýñ òооцäоã. иíäекñ өñөх íь íýã х¿íä íоãäох х¿м¿¿í капиòал íýмýãäýж буйã илýрхийлíý (Penn 
World	Table	8.0	User	Guide).

14 Ïаíел хувьñаãчийí òоãòворòой байäлыã шалãахäаа cross section íýãж¿¿ä б¿ãä òоãòворòой биш ãýñýí òýã 
òаамаãлалыã хамãийí баãаäаа íýã цуваа òоãòворòой байíа ãýñýí алòерíаòив òаамаãлалòай ýñрýãц¿¿лж 
шалãаäаã.
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хүснэгт 4. Панел нэгж язгуурын тест

 H0: нэгж язгуурын процесс
Fisher-ADF Fisher-PP

Intercept Trend&Int None Intercept Trend&Int None
y 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00***

b 0.03** 0.070* 1.00 0.00*** 0.00*** 1.00
m 0.00*** 0.00*** 0.01** 0.00*** 0.00*** 0.00***

hc 0.00*** 1.00 1.00 0.00*** 1.00 1.00
gov 0.00*** 0.02** 1.00 0.00*** 0.00*** 1.00
inf 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00***

open 0.00*** 0.00*** 1.00 0.00*** 0.00*** 1.00
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол.
Тэмдэглэл:  Тэг таамаглалыг няцаах хамгийн бага магадлалыг үзүүлсэн бөгөөд *, **, *** нь харгалзан 10, 5, 1 

хувийн ач холбогдлын түвшинд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ. 

Үнэлгээнд ашиглагдсан хувьсагчдын нэгдсэн статистикийг Хавсралт 1-т 
хавсаргав. нэг хүнд ногдох бодит ДнБ-ий өсөлт -17.0 (Соломоны арлууд 2000, 
Зимбабве 2003) хувиас 16.0 (Бутан 2007, Экваторын Гвиней 2002, Мавритани 
2006, Монгол 2011, венесуэл 2004) хувийн хооронд байхад банкны салбарын 
зээлийн ДнБ-д эзлэх хувь хамгийн багадаа Бүгд найрамдах Конго Ард улсад 1994 
онд 0.24 хувь, хамгийн ихдээ 2011 онд Кипр улсад 284.6 хувьтай байжээ. Харин 
хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа хамгийн багадаа Свазиланд улсад 2005 
онд 0.01 хувь, хамгийн ихдээ ОХУ-д 1994 онд 538.2 хувьд хүрч байсан байна.

дүрслэл 13. Улс орнуудын нэг хүнд ногдох бодит днБ ба санхүүгийн 
гүнзгийрэлтийн үзүүлэлтүүд (1994-2011 оны дундаж)
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Дүрслэл 13. Улс орнуудын нэг хүнд ногдох бодит ДНБ ба санхүүгийн  
гүнзгийрэлтийн үзүүлэлтүүд (1994-2011 оны дундаж) 

   
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 
Тэмдэглэл: 95 хувийн итгэх интервалыг сүүдэрлэж үзүүлэв.  

Дүрслэл 13-т нэг хүнд ногдох бодит ДНБ болон санхүүгийн гүнзгийрэлтийн 
үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг үзүүлэв. Санхүүгийн гүнзгийрэлт болон улс 
орнуудын орлогын түвшин хоорондоо эерэг хамааралтай байгаа нь зургаас харагдах 
бөгөөд парабол хэлбэрийн хандлага ажиглагдаж байна. 

  d. Үнэлгээний үр дүн 

Тоон өгөгдлийн хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан эконометрик үнэлгээнд 98 орны 
1997-2011 оныг хамарсан түүвэр ашиглагдсан. Ерөнхийгөөс тодорхой руу чиглэсэн 
хандлагаар загвараа тодорхойлсон ба Lenardo Gambacorta, Jing Yang, Kostas Tsatsaronis 
(2014) нарын эмпирик загварт суурилан, онолын хувьд нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэлийн 
өсөлтөд нөлөөлөх тайлбарлагч хувьсагчид, тэдгээрийн хугацааны нэг хоцрогдлыг 
агуулсан энгийн загвар эхлээд үнэлсэн. Дараа нь ач холбогдолгүй хувьсагчдыг хасах 
замаар Хүснэгт 5-д тодорхойлсон загварыг сонгосон болно. 

Хэдийгээр динамик панел загварыг Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА), тогтмол (fixed 
effect) болон санамсаргүй нөлөөлөл (random effect)-ийн загваруудаар үнэлэхэд эндоген 
асуудал үүсч, коэффициентууд гажилттай үнэлэгддэг боловч Arellano, Bond (AB)-ын 
ерөнхий моментийн (Generalized Method of Moments) үнэлгээний үр дүнтэй харьцуулах 
үүднээс дээрх аргачлалуудаар давхар үнэллээ. 

Хүснэгт 5-аас үзэхэд AB загвараар үнэлэгдсэн зарим параметрүүд бусдаасаа бага зэрэг 
өндөр байгаа ч, тэмдгийн хувьд бүгд онолын таамаглалын дагуу гарсан. Шугаман бус 
загварын үр дүнд бидний сонирхож буй үзүүлэлтүүд болох санхүүгийн гүнзгийрэлтийг 
илэрхийлэх банкны салбарын зээл, хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа зэрэг нь нэг 
хүнд ногдох бодит ДНБ-ий өсөлтөд доошоо харсан парабол хэлбэрээр нөлөөлдөг болох нь 
статистик ач холбогдолтой байна. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн гүнзгийрэлт тодорхой 
түвшин хүртэл өсөх нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг ба түүнээс цааш тэлэх нь хөөс 
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Свазиланд улсад 2005 онд 0.01 хувь, хамгийн ихдээ ОХУ-д 1994 онд 538.2 хувьд хүрч 
байсан байна. 

Дүрслэл 13. Улс орнуудын нэг хүнд ногдох бодит ДНБ ба санхүүгийн  
гүнзгийрэлтийн үзүүлэлтүүд (1994-2011 оны дундаж) 

   
Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”. 
Тэмдэглэл: 95 хувийн итгэх интервалыг сүүдэрлэж үзүүлэв.  

Дүрслэл 13-т нэг хүнд ногдох бодит ДНБ болон санхүүгийн гүнзгийрэлтийн 
үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг үзүүлэв. Санхүүгийн гүнзгийрэлт болон улс 
орнуудын орлогын түвшин хоорондоо эерэг хамааралтай байгаа нь зургаас харагдах 
бөгөөд парабол хэлбэрийн хандлага ажиглагдаж байна. 

  d. Үнэлгээний үр дүн 

Тоон өгөгдлийн хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан эконометрик үнэлгээнд 98 орны 
1997-2011 оныг хамарсан түүвэр ашиглагдсан. Ерөнхийгөөс тодорхой руу чиглэсэн 
хандлагаар загвараа тодорхойлсон ба Lenardo Gambacorta, Jing Yang, Kostas Tsatsaronis 
(2014) нарын эмпирик загварт суурилан, онолын хувьд нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэлийн 
өсөлтөд нөлөөлөх тайлбарлагч хувьсагчид, тэдгээрийн хугацааны нэг хоцрогдлыг 
агуулсан энгийн загвар эхлээд үнэлсэн. Дараа нь ач холбогдолгүй хувьсагчдыг хасах 
замаар Хүснэгт 5-д тодорхойлсон загварыг сонгосон болно. 

Хэдийгээр динамик панел загварыг Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА), тогтмол (fixed 
effect) болон санамсаргүй нөлөөлөл (random effect)-ийн загваруудаар үнэлэхэд эндоген 
асуудал үүсч, коэффициентууд гажилттай үнэлэгддэг боловч Arellano, Bond (AB)-ын 
ерөнхий моментийн (Generalized Method of Moments) үнэлгээний үр дүнтэй харьцуулах 
үүднээс дээрх аргачлалуудаар давхар үнэллээ. 

Хүснэгт 5-аас үзэхэд AB загвараар үнэлэгдсэн зарим параметрүүд бусдаасаа бага зэрэг 
өндөр байгаа ч, тэмдгийн хувьд бүгд онолын таамаглалын дагуу гарсан. Шугаман бус 
загварын үр дүнд бидний сонирхож буй үзүүлэлтүүд болох санхүүгийн гүнзгийрэлтийг 
илэрхийлэх банкны салбарын зээл, хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа зэрэг нь нэг 
хүнд ногдох бодит ДНБ-ий өсөлтөд доошоо харсан парабол хэлбэрээр нөлөөлдөг болох нь 
статистик ач холбогдолтой байна. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн гүнзгийрэлт тодорхой 
түвшин хүртэл өсөх нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг ба түүнээс цааш тэлэх нь хөөс 
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Эх сурвалж: Дэлхийн банк “Global Financial Database”.
Тэмдэглэл: 95 хувийн итгэх интервалыг сүүдэрлэж үзүүлэв. 

Дүрслэл 13-т нэг хүнд ногдох бодит ДнБ болон санхүүгийн гүнзгийрэлтийн 
үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг үзүүлэв. Санхүүгийн гүнзгийрэлт болон 
улс орнуудын орлогын түвшин хоорондоо эерэг хамааралтай байгаа нь зургаас 
харагдах бөгөөд парабол хэлбэрийн хандлага ажиглагдаж байна.
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d. үнэлгээний үр дүн

Тоон өгөгдлийн хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан эконометрик үнэлгээнд 98 
орны 1997-2011 оныг хамарсан түүвэр ашиглагдсан. Ерөнхийгөөс тодорхой руу 
чиглэсэн хандлагаар загвараа тодорхойлсон ба Lenardo Gambacorta, Jing yang, 
Kostas Tsatsaronis (2014) нарын эмпирик загварт суурилан, онолын хувьд нэг хүнд 
ногдох үйлдвэрлэлийн өсөлтөд нөлөөлөх тайлбарлагч хувьсагчид, тэдгээрийн 
хугацааны нэг хоцрогдлыг агуулсан энгийн загвар эхлээд үнэлсэн. Дараа нь ач 
холбогдолгүй хувьсагчдыг хасах замаар Хүснэгт 5-д тодорхойлсон загварыг 
сонгосон болно.

Хэдийгээр динамик панел загварыг Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА), 
тогтмол (fixed effect) болон санамсаргүй нөлөөлөл (random effect)-ийн 
загваруудаар үнэлэхэд эндоген асуудал үүсч, коэффициентууд гажилттай 
үнэлэгддэг боловч Arellano, Bond (AB)-ын ерөнхий моментийн (Generalized 
Method of Moments) үнэлгээний үр дүнтэй харьцуулах үүднээс дээрх 
аргачлалуудаар давхар үнэллээ.

Хүснэгт 5-аас үзэхэд AB загвараар үнэлэгдсэн зарим параметрүүд бусдаасаа 
бага зэрэг өндөр байгаа ч, тэмдгийн хувьд бүгд онолын таамаглалын дагуу 
гарсан. Шугаман бус загварын үр дүнд бидний сонирхож буй үзүүлэлтүүд болох 
санхүүгийн гүнзгийрэлтийг илэрхийлэх банкны салбарын зээл, хөрөнгийн зах 
зээлийн эргэлтийн харьцаа зэрэг нь нэг хүнд ногдох бодит ДнБ-ий өсөлтөд 
доошоо харсан парабол хэлбэрээр нөлөөлдөг болох нь статистик ач холбогдолтой 
байна. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн гүнзгийрэлт тодорхой түвшин хүртэл өсөх нь 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг ба түүнээс цааш тэлэх нь хөөс үүсгэн, улмаар 
санхүүгийн тогтвортой байдал алдагдаж, эдийн засгийн өсөлтийг удаашруулах 
нөлөөтэй юм. Бусад хувьсагчдыг авч үзэхэд хүмүүн капитал, эдийн засгийн 
нээлттэй байдал нь өсөлтөд эергээр нөлөөлдөг гэсэн эдийн засгийн өсөлтийн 
онолын загваруудтай нийцтэй үр дүнд хүрсэн бөгөөд нэг хувийн ач холбогдлын 
түвшинд нөлөөтэй байв. Харин инфляци болон засгийн газрын зардлын 
үзүүлэлтүүд өсөлтөд сөргөөр нөлөөлдөг болох нь мөн статистик тестийн үр дүнд 
гарсан. Өндөр инфляци тодорхой бус байдлыг өсгөх, үйлдвэрлэгчдийн зардлыг 
нэмэгдүүлэх зэргээр эдийн засгийн өсөлтийг сааруулах нөлөөтэй байдаг. Засгийн 
газрын зардлын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлж буй сөрөг нөлөө нь хувийн 
секторыг шахан гаргах үзэгдлээр тайлбарлагдана.
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хүснэгт 5. үнэлгээний үр дүн15161718

Хувьсагчид ХБКА
Тогтмол 

нөлөөллийн 
загвар15

Санамсаргүй
нөлөөллийн 

загвар16

AB динамик 
панел GMM

yt-1 0.369*** 0.146*** 0.369*** -0.056***

(0.025) (0.028) (0.023) (0.007)
b 0.015** 0.045*** 0.015** 0.032***

(0.007) (0.012) (0.006) (0.010)
b2 -0.003*** -0.009*** -0.003*** -0.014***

(0.001) (0.002) (0.001) (0.001)
m 0.004*** 0.008*** 0.004*** 0.027***

(0.001) (0.002) (0.001) (0.002)
m2 -0.001** -0.000 -0.001*** -0.003***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
hc 0.021*** 0.102*** 0.021*** 0.486***

(0.006) (0.025) (0.005) (0.029)
gov -0.010*** -0.049*** -0.010*** -0.359***

(0.003) (0.009) (0.003) (0.005)
inf -0.060*** -0.074*** -0.060*** -0.127***

(0.008) (0.010) (0.008) (0.006)
open 0.002** 0.002* 0.002*** 0.007***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.000)
тогтмол 0.006 0.009 0.006

(0.014) (0.039) (0.013)
Түүврийн хэмжээ 1322 1322 1322 1224
R2 0.26 0.41 0.26
DW 2.00 1.93 2.00
Likelihood ratio 
test17 2.99***

Hausman test18 263.45***

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол.
Тэмдэглэл:  *, **, *** нь харгалзан 10, 5, 1 хувийн ач холбогдлын түвшинд тэг таамаглалыг няцааж буйг 

илэрхийлнэ. () хаалтанд стандарт алдааг тэмдэглэв. Likelihood ratio, Hausman тестүүдийн Хи-
квадрат статистикийг хүснэгтэд үзүүлэв.

5. дүгнэлТ

Энэхүү судалгааны ажлын эхний хэсэгт Дэлхийн банкнаас боловсруулсан 
санхүүгийн салбарын хөгжлийг үнэлэх “4x2” матрицын аргачлалыг танилцуулж, 
Монгол Улсын санхүүгийн салбарын үзүүлэлтүүдийг олон улсын түвшинтэй 
харьцуулсан. Тухайлбал, банкны салбарын гүнзгийрэлт, үр ашиг, тогтвортой 
байдал зэрэг үзүүлэлтээрээ манай улс бага-дунд орлоготой орнуудын дундаж 

15 Cross-Fixed effect.
16 Cross-Random effect.
17 цаã хуãацааíä òоãòмол íөлөөлөл ил¿¿ц ãýñýí òýã òаамаãлалыã 1 хувийí ач холбоãäлыí ò¿вшиíä íяцааñаí.
18 саíамñарã¿й íөлөөлөл байíа ãýñýí òýã òаамаãлалыã 1 хувийí ач холбоãäлыí ò¿вшиíä мөí íяцааñаí.

САнХҮҮГИйн ГҮнЗГИйрЭлТ, ТҮҮнИй БОДИТ СЕКТОрТ ҮЗҮҮлЭХ нӨлӨӨ
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түвшинд, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжтэй байдлын үзүүлэлтээр дунджаас 
дээгүүр түвшинд байна. Харин банкнаас бусад санхүүгийн байгууллага болон 
санхүүгийн зах зээлийн хөгжил ижил орлогын түвшинтэй орнуудын дунджаас 
нилээд доогуур түвшинд байсан. Хэдийгээр дээрх үзүүлэлтүүдээр санхүүгийн 
салбарын хөгжлийг бүрэн илэрхийлж, харьцуулах боломжгүй ч ерөнхий дүр 
зургийг харах боломж олгож байгаа юм. 

хүснэгт 6. монгол Улсын санхүүгийн салбарын хөгжлийн түвшин, Бага-дунд орлоготой 
орнуудын дундажтай харьцуулахад:

Санхүүгийн салбарын хөгжлийг хэмжих шалгуур 
үзүүлэлтүүд: Харьцуулалт

Гү
нз

ги
й р

эл
т

А. Санхүүгийн байгууллагууд Ойролцоо

 -Банк Ойролцоо

 -Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагууд Доогуур

Б. Санхүүгийн зах зээл Доогуур

Х
үр

-
тэ

эм
ж А. Банк Өндөр

Б. Санхүүгийн зах зээл n.a

Ү
р 

аш
иг А. Банк Ойролцоо

Б. Санхүүгийн зах зээл Доогуур

То
гт

во
р-

то
й 

ба
йд

ал А. Банк Ойролцоо

Б. Санхүүгийн зах зээл Доогуур

Үүний дараа санхүүгийн салбарын хөгжлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
нэг болох санхүүгийн гүнзгийрэлтийн бодит эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
98 орны панел өгөгдөл ашиглан судалсан. Ингэхдээ банкны салбар болон 
хөрөнгийн зах зээлийн гүнзгийрэлтийг тус бүрт нь салгаж, тэдгээрийн эдийн 
засгийн өсөлтөд үзүүлэх шугаман бус нөлөөг динамик панел загвараар үнэлж 
шалгалаа. Бусад судалгааны ажлууд болон тоон өгөгдлийн олдоцтой байдал 
зэргийг харгалзан үзэж, банкны салбарын гүнзгийрэлтийг банкны зээл, ДнБ-
ий харьцаагаар, санхүүгийн зах зээлийн гүнзгийрэлтийг хөрөнгийн зах зээлийн 
эргэлтийн харьцаагаар тус тус сонгов. Бусад тайлбарлагч хувьсагчдаар Олон 
Улсын Төлбөр Тооцооны Банк (BIS)-ны судлаачдын боловсруулсан загварт 
үндэслэн хүмүүн капиталын индекс, засгийн газрын зардал, инфляци, нээлттэй 
байдал зэргийг оруулсан болно. Анхдагч тоон мэдээлэлд шинжилгээ хийж үзэхэд 
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улс орнуудын санхүүгийн гүнзгийрэлт болон нэг хүнд ногдох бодит ДнБ-ий 
дундаж үзүүлэлтүүдийн хооронд парабол хэлбэрийн эерэг хамаарал ажиглагдаж 
байв. Үнэлгээний үр дүнд бүх хувьсагчдын тэмдэг онолын таамаглалтай 
нийцтэй байсан бөгөөд банк болон санхүүгийн зах зээлийн гүнзгийрэлтийн 
үзүүлэлтүүд тус бүртээ нэг хүнд ногдох эдийн засгийн бодит өсөлтөд шугаман 
бусаар буюу доошоо харсан парабол хэлбэртэйгээр нөлөөдөг болох нь статистик 
ач холбогдолтой гарсан. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн гүнзгийрэлт эдийн засгийн 
өсөлтөд тодорхой цэг хүртэл эергээр нөлөөлөх бөгөөд тэрхүү цэгээс цааш сөрөг 
нөлөө үзүүлдэг байна. Санхүүгийн гүнзгийрэлт хэт явагдсанаас үүдэн эдийн 
засагт илүүдэл хөшүүрэг (excess leverage) бий болж эрсдэл хуримтлагдан, улмаар 
бодит эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлдэгтэй холбоотой юм. 

Санхүүгийн гүнзгийрэлтийн оновчтой түвшинг тодорхой нэг цэг дээр 
тодорхойлох нь учир дутагдалтай юм. Учир нь эконометрик үнэлгээнд ашиглаж 
буй загвар, түүвэр зэргээс хамаараад санхүүгийн гүнзгийрэлтийн оновчтой 
түвшин ялгаатай тодорхойлогдох бөгөөд уг сэдвээр хийгдсэн эмпирик судалгааны 
ажлуудад ялгаатай үр дүнгүүд гаргасан байдаг. Тухайлбал, Олон Улсын Төлбөр 
Тооцооны Банк (BIS, 2014)-наас хийгдсэн судалгааг авч үзэхэд банкны зээлийн 
ДнБ-д эзлэх хувь 40 хувь хүртэл, хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийн харьцаа 95 
хувь хүртэл өсөх нь эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах нөлөөтэй бөгөөд дээрх 
түвшингүүдээс давах үед эсрэгээрээ сөрөг нөлөө үзүүлдэг болохыг харуулсан 
байдаг. Манай улсын хувьд дээрх харьцаа 2011-2013 оны дунджаар банкны 
салбарт 54 хувь, хөрөнгийн зах зээлд 10 хувь байгаа бөгөөд энэ нь санхүүгийн 
салбарын хөгжлийн үр шимийг хүртэхэд хөрөнгийн зах зээлд илүү орон зай 
байгааг харуулж байна. Үүний тулд:

 � Иргэдийн санхүүгийн мэдлэг, боловсролыг нэмэгдүүлэх;
 � Хөрөнгийн зах зээлийн институцийн хөгжлийг дэмжиж, сайн засаглалыг 

төлөвшүүлэх замаар хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх;
 � Дунд, урт хугацаанд эдийн засаг болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг 

хангахад чиглэсэн макро эдийн засгийн болон санхүүгийн зохистой 
бодлогыг тогтвортой авч хэрэгжүүлэхийг мөрдлөгөө болгох хэрэгтэй. 
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Xавсралт 1. хувьсагчдын нэгдсэн статистик

 Дун даж Ме диан Макси-
мум

Мини-
мум

Стан дарт 
хазайлт Скев нис Курто сис Ажиглал-

тын утга
y 0.03 0.03 0.16 -0.17 0.04 -0.53 5.80 1394
b 3.76 3.85 5.61 1.32 0.88 -0.39 2.63 1394
m 2.97 3.35 6.24 -4.61 1.68 -0.78 3.48 1394
hc 0.96 1.00 1.29 0.35 0.19 -0.82 3.17 1394
gov 2.73 2.83 3.42 1.47 0.35 -0.77 3.47 1394
inf 0.07 0.04 1.67 -0.83 0.12 5.77 63.22 1394
open 3.97 4.15 5.81 0.10 0.93 -1.08 4.04 1394
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол.

хавсралт 2. хБКа-ын үнэлгээний үр дүн

Dependent Variable: y
Method: Panel Least Squares
Date: 09/11/14 Time: 09:45
Sample (adjusted): 1996 2011
Periods included: 16
Cross-sections included: 98
Total panel (unbalanced) observations: 1322

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

yt-1 0.368563 0.025035 14.72214 0.0000
b 0.014990 0.006731 2.227101 0.0261
b2 -0.003441 0.000935 -3.679401 0.0002
m 0.004421 0.001169 3.780654 0.0002
m2 -0.000544 0.000226 -2.408947 0.0161
hc 0.021494 0.005691 3.777003 0.0002
gov -0.009807 0.002889 -3.394716 0.0007
inf -0.060249 0.008208 -7.339983 0.0000

open 0.002364 0.000958 2.466782 0.0138
тогтмол 0.005968 0.013980 0.426879 0.6695

R-squared 0.264623     Mean dependent var 0.027080
Adjusted R-squared 0.259578     S.D. dependent var 0.036796
S.E. of regression 0.031662     Akaike info criterion -4.059873
Sum squared resid 1.315244     Schwarz criterion -4.020638
Log likelihood 2693.576     Hannan-Quinn criter. -4.045164
F-statistic 52.45752     Durbin-Watson stat 2.000444
Prob (F-statistic) 0.000000
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хавсралт 3. Тогтмол нөлөөллийн загварын үнэлгээний үр дүн

Dependent Variable: y
Method: Panel Least Squares
Date: 09/11/14 Time: 09:59
Sample (adjusted): 1996 2011
Periods included: 16
Cross-sections included: 98
Total panel (unbalanced) observations: 1322

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

yt-1 0.146122 0.027696 5.276006 0.0000
b 0.044756 0.011683 3.830816 0.0001
b2 -0.009406 0.001651 -5.698255 0.0000
m 0.007896 0.001802 4.383053 0.0000
m2 -0.000458 0.000344 -1.332320 0.1830
hc 0.101825 0.025465 3.998721 0.0001
gov -0.048685 0.008590 -5.667648 0.0000
inf -0.073768 0.010081 -7.317812 0.0000

open 0.002013 0.001056 1.907288 0.0567
тогтмол 0.008957 0.038811 0.230778 0.8175

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.406221     Mean dependent var 0.027080
Adjusted R-squared 0.354418     S.D. dependent var 0.036796
S.E. of regression 0.029565     Akaike info criterion -4.127003
Sum squared resid 1.061991     Schwarz criterion -3.707186
Log likelihood 2834.949     Hannan-Quinn criter. -3.969617
F-statistic 7.841669     Durbin-Watson stat 1.929630
Prob (F-statistic) 0.000000
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хавсралт 4. Санамсаргүй нөлөөллийн загварын үнэлгээний үр дүн

Dependent Variable: y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/11/14 Time: 10:35
Sample (adjusted): 1996 2011
Periods included: 16
Cross-sections included: 98
Total panel (unbalanced) observations: 1322
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

yt-1 0.368563 0.023376 15.76649 0.0000
b 0.014990 0.006285 2.385086 0.0172
b2 -0.003441 0.000873 -3.940408 0.0001
m 0.004421 0.001092 4.048844 0.0001
m2 -0.000544 0.000211 -2.579831 0.0100
hc 0.021494 0.005314 4.044934 0.0001
gov -0.009807 0.002697 -3.635529 0.0003
inf -0.060249 0.007665 -7.860662 0.0000

open 0.002364 0.000895 2.641769 0.0083
тогтмол 0.005968 0.013054 0.457160 0.6476

Effects Specification
S.D.  Rho  

Cross-section random 0.000000 0.0000
Idiosyncratic random 0.029565 1.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.264623     Mean dependent var 0.027080
Adjusted R-squared 0.259578     S.D. dependent var 0.036796
S.E. of regression 0.031662     Sum squared resid 1.315244
F-statistic 52.45752     Durbin-Watson stat 2.000444
Prob (F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.264623     Mean dependent var 0.027080
Sum squared resid 1.315244     Durbin-Watson stat 2.000444
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хавсралт 5. аВ динамик панел загварын үнэлгээний үр дүн

Dependent Variable: y
Method: Panel Generalized Method of Moments
Transformation: First Differences
Date: 09/11/14 Time: 14:46
Sample (adjusted): 1997 2011
Periods included: 15
Cross-sections included: 98
Total panel (unbalanced) observations: 1224
White period instrument weighting matrix
White period standard errors & covariance (d.f. corrected)
Instrument specification: @DyN(y,-2)
Constant added to instrument list

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

yt-1 -0.056312 0.007407 -7.602101 0.0000
b 0.031615 0.010426 3.032416 0.0025
b2 -0.013930 0.001484 -9.384625 0.0000
m 0.026611 0.001546 17.21412 0.0000
m2 -0.003403 0.000316 -10.78296 0.0000
hc 0.485946 0.029461 16.49471 0.0000
gov -0.359237 0.005216 -68.87580 0.0000
inf -0.127061 0.006041 -21.03237 0.0000

open 0.006627 0.000345 19.19360 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (first differences)

Mean dependent var -0.000768     S.D. dependent var 0.036315
S.E. of regression 0.043837     Sum squared resid 2.334886
J-statistic 93.60606     Instrument rank 98
Prob (J-statistic) 0.348549
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байр суурийг илэрхийлэхгүй болно.
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хУРаангУй

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралаас хойшхи хугацаанд макро зохистой 
бодлого хэрэгжүүлэх институцийг шинээр байгуулж байгаа болон институцийн 
загвараа шинэчилж буй орнуудын тоо өссөөр байна. Манай улсад ч санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий, макро зохистой бодлогын шийдвэр 
гаргах, хэрэгжүүлэх институцийн оновчтой загвар бий болгох шаардлага 
үүсч, энэ дагуу уг асуудал төрийн мөнгөний бодлогын баримт бичигт 
тусгалаа олоод байна. Энэхүү судалгааны ажлаар санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий макро зохистой бодлогыг бодлогын бусад 
зорилтуудтай харилцан уялдаатай, үр ашигтайгаар хэрэгжүүлэх институцийн 
оновчтой загварыг тодорхойлох зорилго тавьсан. Энэ хүрээнд бусад орны сайн 
туршлага, олон улс дахь институцийн шинэчлэлийн ерөнхий чиг хандлага, 
Монгол Улсын институцийн уламжлалт бүтэц, хууль эрх зүйн орчин зэрэгт 
үндэслэн институцийн оновчтой загварыг санал болголоо. Үүнд: (i) Манай 
улсад төв банкинд суурилсан макро зохистой бодлогын, Засгийн газрын бүтцэд 
хамаарах болзошгүй эрсдэл, хямралын менежментийн институцийг бий болгох 
нь оновчтой гэж үзсэн, (ii) Мөн одоо ажиллаж буй Санхүүгийн тогтвортой 
байдлын зөвлөлийн эрх хэмжээг зөвлөх болон бодлогын уялдааг хангах хүрээнд 
төлөвшүүлэн, бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг илүү 
дэлгэрэнгүй хуульчилж өгөх нь зүйтэй гэж үзэв. 

Түлхүүр үгс:  Санхүүгийн тогтвортой байдал, макро зохистой бодлого, микро 
  зохистой бодлого, институци
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1. ОРшил

Дэлхий нийтийг хамарсан санхүү, эдийн засгийн 2008-2009 оны хямралаас 
өмнөх хугацаанд мөнгөний уламжлалт бодлого нь өөрийн зорилтод хүрч, 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихийн сацуу үнийн тогтвортой байдлыг хангаж 
байсан ч, бодлогын хүрээнд санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах асуудал 
орхигдож болзошгүй байв. Ийнхүү макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 
хангахын зэрэгцээ санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, түүнд чиглэсэн 
бодлого хэрэгжүүлэх нь чухлаар тавигдаж байна. Аливаа бодлогын зорилт 
амжилттай биелэхийн суурь нөхцөл нь тухайн бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэгч 
институцийн оновчтой загвар юм. Хямралаас хойш улс орнууд өөрсдийн 
уламжлалт болон хууль, эрх зүйн онцлогтоо нийцсэн макро зохистой бодлогын 
институцийг бий болгох, өмнө бий болгосон институцийнхээ загварыг өөрчлөх 
нь олонтаа байлаа. 

Монгол Улсын хувьд ч санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүрэг бүхий 
санхүүгийн бодлогын шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлэгч институцийн оновчтой 
загвар бий болгох шаардлагатай гэж үзэж буй бөгөөд энэ нь ч төрийн холбогдох 
бодлогын баримт бичигт тусгалаа олоод байна. Тухайлбал, Төрөөс мөнгөний 
бодлогын талаар 2014 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын 
Их Хурлын 2013 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 62 дугаар Тогтоолын 
5.3 дахь заалтад зааснаар “Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны үр дүн, шийдвэр гаргах механизм, хариуцлагын тогтолцоог 
сайжруулах, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, санхүүгийн салбарт үүсч 
болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, түүнээс хамгаалах бодлогын уялдааг хангах үр 
дүнтэй институци болгох чиглэлээр Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль 
болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулах” 
үүргийг өгөөд байна. Иймд уг судалгааны ажлыг Монгол Улсын Их Хурлын 
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд бэлтгэх хуулийн төслийн үзэл 
баримтлалыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор гүйцэтгэв.

Уг судалгааны ажлын II бүлэгт санхүүгийн тогтвортой байдлын зорилт, макро 
зохистой бодлого ба мөнгөний бодлогын уялдаа зэрэг зарим онолын суурь 
ойлголтуудыг багтаасан бол III-V бүлэгт макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэгч 
институцийн загварын үндсэн төрлүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийн хооронд 
нь харьцуулан давуу болон сул талуудыг үнэлэн, улмаар зарим нэг сул талыг 
нөхөх арга замуудыг дурдсан болно. Харин VI бүлэгт судлаачдын зүгээс 
макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэгч институцийн загварт өгдөг ерөнхий 
зөвлөмжүүдийг сийрүүлсэн бол VII-VIII бүлэгт Монгол Улсын санхүүгийн 
систем, бодлогын институци болон макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч 
институцийн загварт өгөх санал зэргийг тусгалаа.

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр
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II. Cанхүүгийн ТОгТВОРТОй Байдал Ба маКРО зОхиСТОй 
БОдлОгО

Урт хугацаанд тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийн чухал суурь 
нөхцөл нь макро эдийн засгийн тогтвортой байдал юм. Макро эдийн засгийн 
тогтвортой байдал гэдэгт эдийн засгийн дотоод тэнцвэр буюу бүрэн ажил 
эрхлэлттэй үеийн үнийн тогтвортой байдал, гадаад тэнцвэр буюу төлбөрийн 
урсгал тэнцлийн урт хугацааны тогтвортой байдал гэсэн хоёр үндсэн нөхцөл 
зэрэг хангагдах төлвийг түгээмэл авч үздэг. Дэлхий нийтийг хамарсан санхүү, 
эдийн засгийн хямралаас өмнөх хугацаанд мөнгөний уламжлалт бодлого нь 
өөрийн зорилтод хүрч, өсөлтийг дэмжихийн сацуу үнийн тогтвортой байдлыг 
хангаж байсан ч, бодлогын хүрээнд орхигдож болзошгүй байсан зүйл нь 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах явдал байв. Тухайлбал, макро эдийн 
засгийн тогтвортой байдал хангагдсан орчинд санхүүгийн зах зээлд оролцогчид 
системийн эрсдэлийг дутуу үнэлэх, илүү эрсдэлд дуртай болох хандлагатай 
болдог бөгөөд санхүүгийн салбар дахь хяналт шалгалт, зохицуулалт сул байх, 
мэдээлэл хүртээмжгүй байх зэрэг нь түүнийг улам бүр өдөөсөн байдаг. Ийнхүү 
макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахын зэрэгцээ санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах, түүнд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх нь чухал 
болохыг давтамж болон хохирлын хэмжээ нь нэмэгдсээр буй дэлхийн санхүүгийн 
хямралууд сануулсаар буй юм. 

Санхүүгийн тогтвортой байдал гэдэгт санхүүгийн систем1 нь төлбөр тооцоо, 
санхүүгийн хөрөнгийг бий болгож, түүнийг оновчтой хөрөнгө оруулалтад үр 
ашигтайгаар хуваарилах, эрсдэлийг тараан байршуулах зэрэг үндсэн үүргээ ямар 
нэг нийгмийн томоохон зардал, сааталгүйгээр хэвийн гүйцэтгэж чадаж байх 
явдлыг ойлгодог. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн салбарыг 
гүнзгийрүүлэхэд тавигдах гол суурь нөхцөл нь санхүүгийн зуучлал үргэлж 
зохистой хэм хэмжээнд явагдаж байх явдал байна. Ялангуяа, макро эдийн засгийн 
нөхцөл таатай, хөрөнгийн орох урсгал давамгайлсан, банкны системийн хөрвөх 
чадвар өндөр үед банкны зээлийн бодлого зохистой байгаа эсэхэд илүү анхаарал 
хандуулах шаардлагатай юм. Учир нь гол төлөв энэ үед санхүүгийн тогтворгүй, 
тэнцвэргүй байдал, зах зээлийн гажуудал, хямралын эрсдэл хуримтлагддаг. Энэ 
нь ч өнгөрсөн хямралын тохиолдлуудад нийтлэг ажиглагдсан зүй тогтол юм. 

1 саíх¿¿ãийí ñалбар íь өөрийí оíцлоãòой, боäиò ýäийí заñãийí ñалбарууäааñ ихýýхýí ялãааòай ñалбар 
юм. тухайлбал (i) ñаíх¿¿ãийí ñалбар äахь íийл¿¿лýлòýýñ ¿íýä íөлөөлөх ñуваã íь ñул байäаã. тухайлбал, 
буñаä уламжлалò ýäийí заñãийí ñалбарууäыí хувьä íийл¿¿лýлò өñөх íь ¿íýä буурах íөлөө ¿з¿¿лж, 
ашãийí маржиíыã баãаñãаí, улмаар òухайí ñалбарò хөрөíãө оруулалò хийх ñоíирхлыã бууруулäаã. Õариí 
ñаíх¿¿ãийí ñалбарыí хувьä зýýлийí íийл¿¿лýлò өñөхөä ò¿¿íий ¿íý буюу х¿¿ буурах бөãөөä зýýлийí 
өñөлò хөрөíãийí ¿íийã өñãөж, улмаар зýýлäýãч болоí ñаíх¿¿ãийí зуучлаãчийí ñаíх¿¿ãийí íөхцөлийã 
ñайжруулäаã. цаашлааä хөрөíãийí ¿íийí өñөлò íь зýýлийã ¿рãýлжлýí өñãөх íөхцөл болäоã; (ii) ñаíх¿¿ãийí 
б¿òýýãäýх¿¿íий ñуурь ¿íýлãýý ¿рãýлж òоäорхой буñ байäаã. Зах зýýлийí ¿íý íь шиíý мýäýý, мýäýýлýлä 
мýäрýмòãий бөãөөä хөрөíãө оруулаãчäыí өөäрөã болоí ãуòраíãи ãýñýí х¿лýýлòýýр ¿íýлýãäýж байäаã. тийм 
ч учрааñ ñаíх¿¿ãийí зах зýýлийí ¿íý өíäөр хýлбýлзýлòýй байäаã; (iii) ñаíх¿¿ãийí мөчлөãийí өрíөлийí ¿е íь 
макро ñуурь íөхцөл ãýхýýñýý ил¿¿ хýò өөäрөã х¿лýýлò, ýрñäýлийã ¿л òоох хаíäлаãаар өäөөãäñөí байäаã зýрýã 
шиíж чаíарыã äурäаж болíо. 
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Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах гэдэгт хямрал болон санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг урьдчилан таах, дохиолох гэхээс илүү санхүүгийн системийн 
үйл ажиллагаа эрүүл, зохистой хэм хэмжээнд явагдаж буй эсэхэд чиглэсэн 
байнгын хяналт шалгалт, тогтворжуулалтын болон системийн эрсдэлийг 
бууруулах идэвхтэй бодлогыг тохиромжтой институцийн хүрээнд бусад 
бодлогын хэрэгслүүдтэй харилцан уялдаатайгаар хэрэгжүүлэхийг ойлгоно. 

Хэдийгээр санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах нь чухам аль институцийн 
бодлогын зорилт байх нь тухайн улс орны институцийн уламжлалт загвар, хууль, 
эрх зүйн орчин зэргээс хамаарах боловч санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 
зорилтыг хэрэгжүүлэх институцийн загвар нь төв банкиндаа суурилсан байх нь 
илүү оновчтой болохыг судлаачид зөвлөж байна. Энэ тохиолдолд санхүүгийн 
тогтвортой байдлын зорилтыг мөнгөний бодлогын зорилттой хэрхэн уялдуулах 
нь гол асуудал болж байдаг байна.

Макро эдийн засгийн онолд нобелийн шагналт эдийн засагч Тинбергений нэрээр 
нэрлэгдсэн нэгэн зарчим байдаг. Уг зарчим ёсоор тодорхой тооны бодлогын 
зорилтод хүрэхийн тулд бодлогын шийдвэр гаргагчид дор хаяж түүнтэй тэнцүү 
тооны бодлогын хэрэгсэл ашиглах хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хоёр өөр 
бодлогын зорилтод нэг бодлогын хэрэгслээр хүрэх боломжгүй гэсэн үг юм. 
Тухайлбал, хөрөнгийн урсгалд хяналт зохицуулалт хийх нэмэлт бодлогын 
хэрэгсэл ашиглахгүйгээр дан ганц уламжлалт мөнгөний бодлогын хэрэгсэл 
болох хүүгийн бодлого ашиглан үнэ болон ханшийн тогтвортой байдлыг 
нэгэн зэрэг хангах боломжгүй гэж үздэг нь үүний нэг тод жишээ юм. Үүнийг 
бид боломжгүйн гурвалжин (impossible trinity) гэж нэрлэдэг. Уг зарчим ёсоор, 
төв банк үнийн тогтвортой байдлын үндсэн зорилттой зэрэгцэн санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах бодлогын зорилттой бол заавал нэмэлт бодлогын 
хэрэгсэл буюу макро зохистой бодлогын хэрэгслийг ашиглах шаардлага урган 
гарна. Дан ганц хүүг өсгөх замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах гэж 
оролдох нь маш их зардалтай байдаг. Түүний оронд, тохирсон, тодорхой эрсдэл 
үүсч буй салбарт чиглэсэн макро зохистой бодлогын арга хэрэгсэл ашиглах нь 
илүү үр ашигтай байна. Хэдийгээр харилцан адилгүй бодлогын хэрэгсэл ашиглаж 
байгаа мэт боловч үнийн тогтвортой байдал болон санхүүгийн тогтвортой байдал 
нь харилцан уялдаа, хамаарал бүхий зорилтууд учир (нэгнийгээ орлох ёсгүй) 
бодлого нь хоорондоо нийцтэй, нэгдмэл цогц байх ёстой. Тухайлбал, инфляци 
буурах хүлээлттэй үед мөнгөний бодлогын хүүг бууруулах шийдвэр гаргах 
бөгөөд хүүгийн түвшин бага байх орчин нь санхүүгийн салбарын эрсдэлийг 
өсгөх хүчин зүйл болж болзошгүй. Энэ мэт бодлогын сонголтоос үүдэн 
мөнгөний бодлого нь санхүүгийн бодлоготой зайлшгүй нийцтэй байх шаардлага 
бий болдог. 

Дэлхий улс орнуудын төв банкуудад албан болон албан бус хэлбэрээр хамгийн 
өргөнөөр ашиглагдаж ирсэн мөнгөний бодлогын загвар нь инфляцийг онилох 
мөнгөний бодлого юм. Анх 1989 онд Шинэ Зеланд улс төв банкныхаа хуулинд 
түүний үүргийг зөвхөн үнийн тогтвортой байдлыг хангах гэсэн утгаар тусгаснаар 
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инфляцийг онилох мөнгөний бодлого нь хатуу (strict) хэлбэрээрээ практикт 
ашиглагдаж эхэлсэн гэж үздэг. Цаашлаад мөнгөний бодлого нь дан ганц үнийн 
тогтвортой байдлаас гадна эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд давхар анхаарлаа 
хандуулах болсноор инфляцийг онилох уян хатан бодлого болон хувьсаж ирсэн 
байдаг. Өөрөөр хэлбэл, бүрэн ажил эрхлэлттэй үед инфляцийг нам, тогтвортой 
түвшинд хүргэх нь бодлогын гол зорилт болсон бөгөөд эдийн засгийн тэнцвэртэй 
өсөлт, үнийн тогтвортой байдал хоёрын оновчтой балансыг олох нь инфляцийг 
онилох уян хатан мөнгөний бодлого (flexible inflation targeting)-ын гол зорилт 
болж иржээ. 

Уламжлалт мөнгөний бодлогын нэг дутагдалтай тал нь санхүүгийн салбар дахь 
тэнцвэргүй байдал (imbalances)-ыг харгалзаж үздэггүй явдал юм. Мөнгөний 
бодлогын шийдвэр гаргалтад гол үндэслэл болдог инфляци болон эдийн засгийн 
идэвхжил, мөчлөгийн төсөөлөл нь мөнгөний бодлогын шилжих механизм, эдийн 
засгийн төлөв байдал, зарим чухал эгзоген хувьсагчдын таамаглалд үндэслэсэн 
байдаг. Харин санхүү, зээлийн мөчлөг, санхүүгийн салбар дахь тэнцвэргүй 
байдал, хөрөнгийн үнийн болзошгүй хөөсрөлт зэрэг санхүүгийн салбар дахь 
хүндрэлийг илтгэх үзүүлэлтүүдийг инфляци болон эдийн засгийн идэвхжил 
дэх нөлөөллөөс нь шалтгаалж харьцангуй хязгаарлагдмал хүрээнд авч үздэг. 
Санхүүгийн салбар дахь дээр дурдсан асуудлыг шийдэхэд дан ганц уламжлалт 
мөнгөний бодлого хангалтгүй бөгөөд түүнтэй харилцан уялдаа бүхий системийн 
эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн оновчтой микро болон макро зохистой бодлого 
шаардлагатай юм. 

Санхүүгийн системийн эрсдэлүүд болон макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг 
цаг хугацааны (time dimension) болон системийн оролцооны (cross-sectional) 
гэсэн хоёр хэсэгт ангилж үзнэ. Цаг хугацааны санхүүгийн эрсдэлүүд нь 
санхүүгийн мөчлөг дагаж үүсдэг бол системийн оролцооны эрсдэл нь 
санхүүгийн зах зээл дэх төвлөрөл, зах зээлд оролцогчдын хоорондох хамаарлын 
зэргээс шалтгаалан үүсдэг. Системийн оролцооны эрсдэлийг микро болон макро 
зохистой бодлогын уялдаатайгаар түлхүү удирддаг бол цаг хугацааны эрсдэлийг 
мөнгөний бодлогын зорилтын хүрээнд удирдах хандлага нэмэгдэж байна. 
Тухайлбал, уламжлалт мөнгөний бодлогын бүрэн ажил эрхлэлттэй үед үнийн 
тогтвортой байдлыг хангах зорилт дээр эдийн засгийн бодит сектор, зээлийн 
идэвхжилийг зохистой түвшинд нь байлгах зорилтыг нэмсэн мөнгөний бодлогын 
дүрмүүдийг санал болгож байна. Тухайлбал, хямралаас хойшхи хугацаанд 
инфляцийг онилох уян хатан мөнгөний бодлоготой санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилтыг хэрхэн уялдуулах талаар дэлхий нийтэд бий болж буй 
хандлагыг хүснэгт 1-д үзүүлэв.



405

хүснэгт 1. хямралаас хойшхи хугацаанд инфляцийг онилох мөнгөний 
бодлогын хүрээнд хийгдэж буй өөрчлөлт

Институци

Макро эдийн 
засгийн 

зорилгын функц 
дахь хувьсагч

IT (1): 
Инфляцийг 
онилох уян 

хатан бодлого 
(Хямралаас 

өмнө)

IT (2): 
Инфляцийг 
онилох уян 

хатан бодлого 
(Хямралын 

дараа)

IIT: нэгдмэл 
инфляцийг 

онилох бодлого 
(Хямралын 

дараа)

Мөнгөний 
бодлогын хороо

Инфляцийн 
зөрүү (I) Тайлорын 

дүрэм: I+O
Тайлорын 

дүрэм: I+O (FX)

Өргөтгөсөн 
шинэ дүрэм: 

I+O+CҮйлдвэрлэлийн 
зөрүү (O)

Санхүүгийн 
тогтвортой 
байдлын 

институци

Зээлийн зөрүү 
(C)

Микро зохистой 
бодлогын 

хэрэгсэл (MiP)

Микро болон 
макро зохистой 

бодлогын 
хэрэгсэл (MiP + 

MaP)

Хоорондоо 
нийцтэй микро 

болон макро 
зохистой 
бодлогын 
хэрэгсэл 

(MiP + MaP)

Төв банкны 
интервенц

Ханшийн 
хэлбэлзэл (FX) Цэвэр хөвөгч Зохицуулалттай 

хөвөгч

Зохицуулалттай 
хөвөгч + 

хөрөнгийн 
урсгалд зарим 

төрлийн 
хязгаарлалт 

тогтоох

Макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх институцийн загварт хоёр үндсэн 
хандлага ажиглагдаж байна. Зарим орнуудад санхүүгийн илүү нэгдмэл 
институцийг бүрдүүлж байгаа бол нөгөө хэсэг нь засгийн газар эсхүл төв банкаар 
толгойлуулсан санхүүгийн тогтвортой байдлын хороо (зөвлөл)-г бий болгон 
ажиллуулах хандлагатай байна. 
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дүрслэл 1. Банкны хянан шалгагч байгууллагууд
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зорилт дээр эдийн засгийн бодит сектор, зээлийн идэвхжилийг зохистой түвшинд нь байлгах 
зорилтыг нэмсэн мөнгөний бодлогын дүрмүүдийг санал болгож байна. Тухайлбал, хямралаас 
хойшхи хугацаанд инфляцийг онилох уян хатан мөнгөний бодлоготой санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилтыг хэрхэн уялдуулах талаар дэлхий нийтэд бий болж буй хандлагыг 
хүснэгт 1-д үзүүлэв. 

Макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх институцийн загварт хоѐр үндсэн хандлага ажиглагдаж 
байна. Зарим орнуудад санхүүгийн илүү нэгдмэл институцийг бүрдүүлж байгаа бол нөгөө 
хэсэг нь засгийн газар эсхүл төв банкаар толгойлуулсан санхүүгийн тогтвортой байдлын 
хороо (зөвлөл)-г бий болгон ажиллуулах хандлагатай байна.  

Дүрслэл 1. Банкны хянан шалгагч байгууллагууд 

 
Эх сурвалж. ОУТТБ-ны “Санхүүгийн салбарын институцийн түүвэр судалгаа”, (2011) 

2011 онд ОУВС санхүүгийн салбарын институцийн чиглэлээр 50 улсыг хамруулан түүвэр 
судалгаа хийжээ. Тус судалгаанд дурдсанаар судалгаанд хамрагдсан 50 улсаас 31 нь,  
бүрэлдэж буй эдийн засагтай орнуудын 2/3 нь банкны хяналт шалгалтыг төв банк нь хариуцан 
хэрэгжүүлдэг туршлагатай байна. Бусад 19 орны хувьд төв банкнаас тусдаа буюу олон талт 
(multi-agency) бүтэцтэй байжээ. Харин төлбөр тооцооны систем буюу түүний хяналт шалгалт 
нь судалгаанд хамрагдсан бүх оронд төв банкны бүтцэд харъяалагддаг байна. Уламжлалт 
санхүүгийн системийн институци нь нэгдмэл буюу төв банкиндаа төвлөрсөн тохиолдолд 
санхүүгийн илүү нэгдмэл институцийг бий болгож байгаа бол санхүүгийн бодлогын дэд 
салбарууд олон институцид хуваагдсан бүтэцтэй буюу олон талт бүтэцтэй орнуудад 
санхүүгийн тогтвортой байдлын хороог байгуулах нь түгээмэл байна. Тус хороо нь тодорхой 
хуулиар заасан үүрэггүй, шийдвэр гаргах эрх мэдэл нь бие даасан институциудад тархсан байх 
ба институциудын бодлогын уялдааг хангах зорилгоор ажилладаг байна. 
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Төв банк Санхүүгийн хянан шалгагч

Бүрэлдэж буй эдийн засагтай орнууд Хөгжингүй орнууд

Эх сурвалж. ОУТТБ-ны “Санхүүгийн салбарын институцийн түүвэр судалгаа”, (2011)

2011 онд ОУвС санхүүгийн салбарын институцийн чиглэлээр 50 улсыг 
хамруулан түүвэр судалгаа хийжээ. Тус судалгаанд дурдсанаар судалгаанд 
хамрагдсан 50 улсаас 31 нь, бүрэлдэж буй эдийн засагтай орнуудын 2/3 нь 
банкны хяналт шалгалтыг төв банк нь хариуцан хэрэгжүүлдэг туршлагатай 
байна. Бусад 19 орны хувьд төв банкнаас тусдаа буюу олон талт (multi-agency) 
бүтэцтэй байжээ. Харин төлбөр тооцооны систем буюу түүний хяналт шалгалт 
нь судалгаанд хамрагдсан бүх оронд төв банкны бүтцэд харъяалагддаг байна. 
Уламжлалт санхүүгийн системийн институци нь нэгдмэл буюу төв банкиндаа 
төвлөрсөн тохиолдолд санхүүгийн илүү нэгдмэл институцийг бий болгож 
байгаа бол санхүүгийн бодлогын дэд салбарууд олон институцид хуваагдсан 
бүтэцтэй буюу олон талт бүтэцтэй орнуудад санхүүгийн тогтвортой байдлын 
хороог байгуулах нь түгээмэл байна. Тус хороо нь тодорхой хуулиар заасан 
үүрэггүй, шийдвэр гаргах эрх мэдэл нь бие даасан институциудад тархсан байх 
ба институциудын бодлогын уялдааг хангах зорилгоор ажилладаг байна.
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хүснэгт 2. дэлхийн улс орнуудын банк, үнэт цаасны зах зээл, даатгал, төлбөр тооцоог 
хянан шалгагч байгууллагууд

Банк Үнэт цаасны ЗЗ Даатгал Төлбөр тооцоо Тайлбар
Аргентин CB S I CB CB Төв банк
Австрали B S B CB B Банкны хянан шалгагч
Австри CB B B B CB S Үнэт цаасны зах зээлийн хянан шалгагч
Бельги CB S CB CB I Даатгалын хянан шалгагч
Бразил CB S I CB SI Үнэт цаас болон даатгалын хянан шалгагч
Болгар CB SI SI CB G Засгийн газар
Канад B S B CB
Чили B SI SI CB
Хятад B S I CB
Колумб B S B CB
Чех CB CB CB CB
Финлянд B B B CB
Франц CB S CB CB
Герман CB B B B CB
Грек CB S G CB
Хонг-Конг CB S I CB
Унгар B B B CB
Энэтхэг CB S I CB
Индонез CB S CB
Ирланд CB CB CB CB
Итали CB S I CB
Япон B B B CB
Йордан CB S I CB
Ливан B B G CB
Малайз CB S CB CB
Мексик B B I CB
Монгол CB SI CB
Нидерланд CB S CB CB
Шинэ Зеаланд CB S CB CB
Нигери CB S I CB
Норвеги B B B CB
Парагвай CB S CB CB
Перу B S B CB
Филиппин CB S I CB
Польш B B B CB
Португал CB S I CB
Румын CB S I CB
ОХУ CB S I CB
Серби CB S CB CB
Сингапур CB CB CB CB
Словак CB CB CB CB
Өмнөд Африк CB SI SI CB
Испани CB S I CB
Швед B B B CB
Швейцарь B B B CB
Тайланд CB S I CB
Турк B S I CB
Англи B B B CB
Уругвай CB CB CB CB
АНУ CB B S I CB

Эх сурвалж: ОУВС түүвэр судалгаа 2011.
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2. маКРО зОхиСТОй БОдлОгЫг хэРэгЖүүлэгЧ инСТиТУцийн 
загВаРУУд

Эдийн засаг, санхүүгийн салбарынхаа онцлогоос хамааруулан улс орнуудын 
ашиглаж буй институцийн загварууд бүгд өөр хоорондоо ялгаатай хэдий ч, 
тодорхой хэмжээст ангилан үзэж болохуйц байдаг. Институцийн загваруудын 
давуу болон сул талыг үнэлэх зорилгоор ОУвС-гийн судлаачид (Nier, Osinski, 
Jacome, Madrid 2011) дараах үндсэн 5 хэмжээсийг авч үзэж, 7 ерөнхий загварыг 
тодорхойлсон байдаг. Үүнд:

1. Төв банкны болон санхүүгийн зохицуулалт, хяналтын үүргийн нэгдмэл 
байдал

Энэхүү үзүүлэлт нь санхүүгийн зохицуулалт, хяналт шалгалт зэрэг санхүүгийн 
салбарын бодлогууд төв банкны үндсэн чиг үүрэгтэй хэр нэгдмэл байдалтай 
байгааг тодорхойлдог. Түүнчлэн, уг үзүүлэлт нь төв банкны дотоод мэдээлэл 
санхүүгийн салбарыг хэр хэмжээнд хамардаг болохыг давхар илэрхийлнэ. 
нэгдмэл байдал нь бүрэн, хагас, нэгдмэл бус гэсэн гурван түвшинтэй байна. 
Санхүүгийн зохицуулалт, хяналт шалгалт гэх мэт бүхий л санхүүгийн салбарын 
бодлого нь төв банкаар дамжин хэрэгждэг институцийг бүрэн нэгдмэл гэж 
үздэг бол банкны хяналт шалгалтаас (prudential supervision of banks) санхүүгийн 
бусад бодлого нь төв банкнаас тусдаа институциэр хэрэгждэг тохиолдлыг хагас 
нэгдмэл гэж үздэг. Харин төв банк нь зөвхөн мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх 
үүрэгтэй ба банкны хяналт шалгалт болон санхүүгийн салбарын бусад бодлого 
нь төв банкнаас тусдаа институцийн эрх үүрэгт хамаардаг бол нэгдмэл бус гэж 
үзнэ. 

2. макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн харъяалал

Системийн эрсдэлийг хянах, хязгаарлах үүрэг бүхий макро зохистой бодлогын 
чиг үүрэг нь төв банк болон түүний байгуулсан хороонд, эсхүл талуудын 
оролцоо бүхий болон бие даасан хороонд харъяалагдаж болдог. Жишээ 
болгон Азийн зарим орнуудад макро зохистой бодлогын чиг үүргийг ямар 
байгууллагууд хариуцдаг болохыг дараах хүснэгтээр харууллаа.
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хүснэгт 3. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах чиг үүргийн харъяалал (азийн зарим 
орнууд)

Чиг үүргийн үндэслэл Хариуцсан агентлаг
Австрали Удирдлагын шийдвэр CB, IR
Хятад Хууль CB
Хонг Конг Хууль, Удирдлагын шийдвэр CB, I, S, MOF
Энэтхэг Удирдлагын шийдвэр CB, FSC
Индонез Хууль IR, FSC
Япон Хууль CB, DI, IR, MOF
Солонгос Хууль CB, IR, MOF
Малайз Хууль CB
Филиппин Хууль CB, FSC
Сингапур Хууль CB
Тайланд Хууль CB, FSC
Вьетнам Хууль CB  
Эх сурвалж: ОУВС
Тэмдэглэл:  Энд CB-Төв банк, B-Банкны зохицуулагч, DI-Хадгаламжийн даатгалын корпораци, FSC-Санхүүгийн 

тогтвортой байдлын хороо, зөвлөл I-Даатгалын зохицуулагч, MOF-Сангийн яам, S-Үнэт цаасны 
зах зээлийг зохицуулагч, IR-Санхүүгийн нэгдсэн зохицуулагч

3. макро зохистой бодлого дахь засгийн газрын оролцоо

Засгийн газрын оролцоог (i) идэвхитэй – хэрвээ шийдвэр гаргалтад голлох үүрэг 
гүйцэтгэдэг, эсхүл энэ төрлийн үүрэг бүхий тусгайлсан хороонд давуу эрхтэй 
оролцоотой бол; (ii) идэвхигүй – хэрвээ засгийн газар энэ төрлийн тусгайлсан 
хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөлтэй боловч тусгайлсан үүрэг оролцоо байхгүй 
бол; (iii) оролцоогүй гэсэн гурван төрөлд хувааж болно. Тусгайлсан хороо 
байхгүй боловч засгийн газар санхүүгийн салбарын бодлогын шийдвэрт шууд 
нөлөөтэй байдаг бол энэ тохиолдлыг идэвхитэй ангилалд багтаана.

4. шийдвэр гаргах болон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь 
институцийн хувьд тусгаарлагдсан байдал

Тусгаарлагдсан байдал нь шийдвэр гаргах болон бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг 
үүрэг нь тусдаа институци байдлаар зохион байгуулагдсан тохиолдолд үүсэх 
бөгөөд макро зохистой бодлогын хуулиар хүлээсэн үүрэг (mandate) нь тусгайлсан 
хороонд олгогдсон, эсвэл зохицуулах, хяналт шалгалтын үүрэг нь төв банкинд 
хэсэгчилсэн байдлаар оногдсон тохиолдлуудад бий болно. Харин бүх санхүүгийн 
зохицуулалт, хяналт шалгалтын үүрэг төв банкинд байх болон олон агентуудтай 
загварт агент бүр өөрсдийн бодлого хэрэгжүүлэх салбартаа хангалттай бүрэн эрх 
үүрэг хүлээсэн нөхцөлд дээрх тусгаарлагдсан байдал үүсэхгүй. 

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр
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5. Бие даасан макро зохистой бодлогын үүрэг хүлээгээгүй боловч тийм үүрэг 
бүхий талуудын уялдааг хангах зорилго бүхий хороотой эсэх

Бие даасан макро зохистой бодлогын үүрэг хүлээгээгүй боловч зохицуулах 
үүрэг бүхий хороотой (coordinating committee) байх нь санхүүгийн салбар 
дахь институциудын хооронд бодлогын уялдааг хангах, санхүүгийн салбарын 
эрсдэлийн талаарх нэгдсэн ойлголтыг бий болгоход ач холбогдолтой байж болно. 
Харин бодлогын шийдвэр гаргахад хуулиараа хангалттай эрх, үүрэг хүлээсэн 
бие даасан хороо, эсвэл нэгж байгаа тохиолдолд энэ төрлийн зохицуулах 
хорооны шаардлага байдаггүй. Бодлогын шийдвэр гаргах хороо (policymaking 
committee) болон зохицуулах хороо (coordinating committee) нь (i) хуульд заасны 
дагуу байгуулагдсан эсэх, (ii) бусад бодлого боловсруулагчдын үйл хөдлөлд 
нөлөөлөхүйц албан ёсны зөвлөмж, шийдвэр гаргах эрхтэй эсэх, (iii) Гишүүн 
институциудээсээ тусдаа албан ёсны хариуцлагын тогтолцоотой эсэхээс тус 
тус хамаарч зарчмын хувьд ихээхэн ялгаатай институциуд юм. Тухайлбал, 
зохицуулах хороо нь талуудын шийдвэрт албан ёсоор нөлөөлөх боломжгүй, бие 
даасан хариуцлагын тогтолцоогүй байдаг. 

Дээрх дурдсан хэмжээсүүдийн хувьд улс орнуудад бий болоод байгаа макро 
зохистой бодлого хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий институциудыг хүснэгт 4-т 
үзүүлсэнчлэн үндсэн 7 загварт ангилж болдог байна. 

хүснэгт 4. макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэгч институцийн загварууд
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 загвар 1 Бүрэн Төв банк Оролцоогүй 
(Идэвхитэй*) нэгдмэл Байхгүй

Чех, 
Ирланд, 
Син-
гапур*

загвар 2 Хагас
Төв 

банкны 
хороо

Идэвхигүй Хэсэгчил-
сэн Байхгүй

Малайз, 
румин, 
Тайланд, 
Англи
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загвар 3 Хагас
Бие 

даасан 
хороо

Идэвхитэй Тусгаар-
лагдмал

Байхгүй 
(Байгаа*)

Бразил*, 
Франц, 
АнУ

загвар 4 Хагас Төв банк Оролцоогүй Хэсэгчил-
сэн Байхгүй

Бельги, 
Голланд, 
Серби

загвар 5 нэгдмэл 
бус Олон талт Идэвхигүй нэгдмэл Байгаа Австрали
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Исланд, 
Перу, 
Швейцарь

Эх сурвалж: “Toward Effective Macroprudential Policy Framework: An Assessment of Stylized Institutional Models” 
Nier, Osinski, Jacome, Madrid (2011)

IV. инСТиТУцийн загВаРУУдЫн хаРЬцУУлСан шинЖилгээ

Макро зохистой бодлогын институциудэд харьцуулсан үнэлэлт, дүгнэлт 
өгөхийн тулд бид эхлээд макро зохистой бодлогыг хамгийн үр ашигтайгаар 
дэмжин ажиллах институцийн загварын шинж чанар буюу тодорхой шаардлага, 
нөхцөлүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй юм. Цаашлаад тухайн шаардлага, 
нөхцөлүүдэд үндэслэн өмнөх хэсэгт тодорхойлсон загваруудын давуу болон сул 
талыг үнэлдэг.

давуу ба сул талуудыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

Институцийн сайн загвар нь санхүүгийн салбарын системийн эрсдэлийг 
үр ашигтайгаар бууруулахад тохиромжтой, нийцтэй байх явдал юм. Макро 
зохистой бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэх замаар системийн эрсдэлийг удирдах 
институцийн загвар нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна:

• Системийн эрсдэлийг үр дүнтэйгээр тодорхойлох, шинжлэх, хянах 
боломж. Үүнд: (а) холбогдох мэдээллийг бүрэн ашиглах боломжтой байх, 
(б) өмнө бий болсон институцийн чадамж, туршлагад тулгуурлах. 

• Макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг оновчтой үед нь үр дүнтэй 
хэрэглэх боломж. Үүнд: (а) шийдвэр гаргах бүрэн эрх мэдэлтэй байх 
(mandate), (б) шийдвэр гаргахад бэлэн, цар хүрээгээ өргөтгөх чадвартай 
байх, (c) хариуцлагын тогтолцоо нь бүрдсэн байх.

• Тусгаар институциудын бие даасан байдлыг хадгалахын зэрэгцээ 

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр



412

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

бодлогын давхардал, хийдлийг арилгах зорилгоор санхүүгийн системийн 
эрсдэлийг удирдах зорилго бүхий бодлогуудын уялдааг үр ашигтайгаар 
хангах боломжтой байх.

 загвар 1

Уг загварт санхүүгийн захын бүхий л зохицуулалт, хяналт шалгалтын функцууд 
төв банкны бүтцэд нэгдмэл байна. Төв банк нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангах үүрэг хүлээх бөгөөд макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэх үндсэн 
институци болохын хувьд түүний бодлогын зөвлөл нь шийдвэр гаргах бүрэн 
эрхтэй байна. Өмнө дурдсан сайн институцийн үндсэн шалгууруудын хувьд авч 
үзвэл уг загвар нь хэд хэдэн давуу талтай байдаг. Эрсдэлийг шинжлэн судлах, 
хянах тал дээр бүрэн нэгдмэл загвар нь ихээхэн давуу талтай юм. Хэдийгээр 
байгууллага дотор мэдээлэл дамжуулахад нууцлалын тодорхой хязгаарлалтууд 
байж болох ч шийдвэр гаргах түвшинд мэдээлэл хурдан хүрэх, эрсдэлийн 
үнэлгээг цаг тухайд нь харилцан уялдаатай гүйцэтгэх боломж олгоно. Уламжлалт 
функцууд болох мөнгөний бодлого, төлбөрийн системийн бодлого боловсруулан 
хэрэгжүүлэх үүрэг нь төв банкинд ихээхэн туршлага, чадамжийг бий болгосон 
байдаг нь макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай системийн 
эрсдэлийн үнэлгээ, судалгааны томоохон бааз суурь болж чаддаг. Түүнчлэн, төв 
банк нь зах зээлд оролцогчид болон олон нийттэй харилцах тал дээр харьцангуй 
илүү туршлагажсан институци бөгөөд энэ загварт мөнгөний бодлогын болон 
санхүүгийн тогтвортой байдлын зорилгоор гарч буй бодлогын шийдвэр, олон 
нийтэд өгч буй мэдээлэл нь хоорондоо уялдаатай, нийцтэй байх нөхцөл бүрддэг.

Уг загвар нь макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг ашиглах тал дээр хэд 
хэдэн давуу талтай юм. нэгд, үүрэг болон эрх мэдэл нь нэг агент дээр төвлөрсөн 
байдаг учир хариуцлагын тогтолцоо (accountability) нь тодорхой байдаг. Эсрэг 
тохиолдолд ижил төрлийн үүрэг (mandate) олон агентуудад тархсан тохиолдолд 
бодлогын үр дүнг үнэлэх хариуцлагын тогтолцоог тодорхойгүй болгодог. 
Хоёрт, санхүүгийн тогтвортой байдал нь төв банкны үндсэн үүрэг болох үнийн 
тогтвортой байдалд эергээр нөлөөлдөг, санхүүгийн тогтворгүй байдал нь 
эцсийн зээлдэгчийн хувьд төв банкинд ихээхэн хохиролтой эрсдэл тул төв банк 
нь төрөлх шинжээрээ санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалах эрмэлзлэлтэй 
байдаг. Гуравт, Төв банкны бие даасан, хараат бус байдал, санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагаан дахь засгийн газрын хязгаарлагдмал 
оролцоо нь улс төрийн мөчлөг, төсвийн түр хугацааны хүндрэл зэргээс 
шалтгаалан бодлогын шийдвэр удаашрах эрсдэлийг бууруулж өгдөг. 

Мөн энэхүү загварын өөр нэг илэрхий давуу тал нь түүний бодлогын (мөнгөний 
бодлого, макро болон микро зохистой бодлого) уялдааг хангах боломж юм. 
нэгд, Бодлогын шийдвэр болон хэрэгжилт нь нэг институцид төвлөрсөн 
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нөхцөлд үнийн тогтвортой байдал ба санхүүгийн тогтвортой байдал, системийн 
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ гэх мэт зорилтуудын хоорондох балансыг 
харилцан уялдаатайгаар хангах замаар бодлогын шийдвэрийн үр нөлөөг 
сайжруулах боломж бий болдог. Хоёрт, бүрэн нэгдмэл бүтэц нь институци 
хооронд үүсч болох эрх үүргийн хийдэл, давхардлыг бууруулах сайн талтай. 
Гуравт, төв банкны бодлогын зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийн гүйцэтгэл нь 
түүний доорх менежментийн багаар хангагдах тул бусад институцитэй 
бодлогын хувьд харилцан буулт хийх шаардлага гарахгүй юм. Санхүүгийн 
салбарын зохицуулалт, бодлогын эрх үүрэг нь олон институцид тарсан шинжтэй 
тохиолдолд хамгийн хүнд сорилт нь тэдгээрийн уялдаа холбоог (coordination) 
хангах асуудал байдаг. Харин бүрэн нэгдмэл загварын хувьд энэхүү асуудал нь 
бага юм. 

Эрсдэлийг илрүүлэх, үнэлэх тал дээр бүрэн нэгдмэл загварын хувьд тухайн 
дан ганц институцийн итгэл үнэмшил, үзэл баримтлал нь дангаар бодлогын 
шийдвэрт тусах боломжтой байдаг нь энэ загварын нэг дутагдалтай тал юм. 
Хэрвээ эсрэг бодлогын санал, мэтгэлцээн өрнөх байгууллагын дотоод соёл 
төлөвшөөгүй тохиолдолд энэ нь “house view” эрсдэлийг бий болгодог. Хоёрдахь 
боломжит дутагдал нь бүрэн нэгдмэл байдал нь хэт нүсэр, хуулиар олон үүрэг 
зэрэг хүлээсэн институцийг үр ашигтай удирдах, засаглах нь илүү хэцүү байх 
бөгөөд энэ нөхцөл байдал нь бодлогын үр дүнд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм. 

Бүрэн нэгдмэл загвар нь сонгуулийн бус замаар томилогдон ажиллаж буй 
бие даасан, хараат бус төв банкны ажилтнуудад ихээхэн эрх мэдэл, хүчийг 
хуваарилдаг байна. Хэдийгээр энэ нь бодлогын арга хэмжээг цаг алдалгүй 
шуурхай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх боловч, нөгөө талд хуулиар хүлээсэн 
санхүүгийн тогтвортой байдлын эрсдэлээ бууруулахын тулд макро зохистой 
бодлогын арга хэрэгслийг маш хатуу хэлбэрээр хэрэгжүүлэх эрсдэлийг бий 
болгоно. Зарчмын хувьд макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг 
тодорхой мэргэжилтнүүдэд олгох нь зүйтэй байдаг байна. Энэ нь (i) улс төрийн 
дарамт, шахалт бий болох эрсдэлтэй салбар, (ii) уг салбар нь улс төрийн гэхээсээ 
илүү мэргэжлийн чадавхи шаарддаг, (iii) ашиг хонжоо хайсан болон хэсэг 
бүлгийн лоббид өртөх магадлалтай салбар зэрэг шалтгаануудтай юм. Макро 
зохистой бодлого нь нийт эдийн засаг гэхээсээ илүүтэй санхүүгийн салбарт шууд 
нөлөөтэй учир, мөнгөний бодлоготой харьцуулахад макро зохистой бодлого нь 
санхүүгийн салбар дахь ашгаа хамгаалах гэсэн лоббид өртөх эрсдэлтэй салбар 
юм. Хэдий тийм боловч, аливаа нийгэм мөнгөний болон санхүүгийн бодлогын 
эрх үүргийг нэг гарт төвлөрүүлэх сонирхол багатай байж болно. Тэр тохиолдолд 
аливаа тусгайлсан эрх мэдлүүд нь тус бүртээ тодорхой үүрэг (mandate), сайтар 
зохион байгуулагдсан хариуцлагын тогтолцоотой (accountability) байх ёстой юм. 
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Түүнчлэн, бүрэн нэгдмэл загвар нь мөнгөний бодлогын болон бусад макро, 
микро зохистой бодлогын хувьд нэр хүндийн эрсдэлийг өсгөдөг. Олон бодлогын 
зорилтыг нэг институцид төвлөрүүлсэн нь тэдгээрийн уялдааг сайжруулах эерэг 
талтай боловч, төв банкны уламжлалт үндсэн үүрэг болох хүүгийн бодлогоор 
дамжин хэрэгжиж буй үнийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн мөнгөний 
бодлого дахь олон нийтийн итгэл (credibility) буурдаг. Тухайлбал, микро 
зохистой бодлогод гарсан алдаа, бодитоор үүссэн эрсдэл нь мөнгөний бодлогод 
итгэх итгэлд нөлөөлөх бөгөөд цаашлаад энэ нөхцөл байдал нь мөнгөний 
бодлогын бие даасан, хараат бус байдлыг ч бууруулах эрсдэлтэй болдог байна. 
Энэ бол нэг институци дотор хэрэгжиж буй олон зорилт тус бүрт тодорхой эрх, 
үүрэг, хариуцлагын тогтолцооны хүрээг оновчтой бий болгоогүй нөхцөлд үүсэх 
эрсдэл юм. 

Урт хугацаанд макро-санхүүгийн орчин тогтвортой байгаа тохиолдолд өөр 
хоорондоо тодорхой зөрчилтэй бодлогын зорилтуудын зарим нэг нь хаягдах, 
ингэснээр томоохон эрсдэлийг хуримтлуулах боломжтой байдаг байна. Мөн 
засгийн газрын оролцоогүй энэ төрлийн загварын хувьд зарим нэг дутагдалтай 
тал ажиглагддаг. Тухайлбал, системийн эрсдэлийг удирдахад засгийн газрын 
оролцоо зайлшгүй шаардлагатай, төсвийн бодлоготой уялдаатай асуудал 
бий болсон, системийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор шинэ төрлийн макро 
зохистой бодлогын хэрэгсэл ашиглах, бодлогын хүрээг өргөтгөх зэрэгт хууль 
эрх зүйн орчинг өөрчлөх шаардлагатай үед засгийн газрын оролцоогүй загвар нь 
тодорхой хязгаарлалт болж болно. 

 загвар 2

Энэхүү загварт санхүүгийн системийн эрсдэлийг бууруулах зорилго бүхий 
тусгайлсан хороог төв банкин дээрээ байгуулсан байдаг. Тухайлбал, Англид 
санхүүгийн салбарын бодлогын институциүдийн төлөөлөл багтсан, төв банкны 
ерөнхийлөгчөөр удирдуулсан MPC буюу мөнгөний бодлогын хорооны зэрэгцээ 
FPC буюу санхүүгийн бодлогын хороог байгуулсан байдаг. Уг загвар нь загвар 
1-тэй олон зүйлээрээ төстэй бөгөөд ихэнх давуу болон сул талыг өвлөсөн 
шинжтэй юм. Төв банк нь эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтад шаардлагатай холбогдох 
мэдээллүүдэд ойр бөгөөд тодорхой туршлагатай, техникийн чадамж нь бүрдсэн 
байдаг. Эрсдэлийг удирдах үүрэг дан ганц нэгжид бүрэн харъяалагдах бөгөөд 
энэ тохиолдолд төв банкны макро зохистой бодлогын хороо байна. Өмнөх 
загвартай харьцуулахад түүний давуу болон сул талд бага зэрэг ялгаа байгаа 
нь санхүүгийн тогтвортой байдлын эрх үүрэг нь мөнгөний бодлогоос тодорхой 
хэмжээнд салсан буюу тусгаар байгаа явдал юм. Энэ нь нэг зөвлөлөөр мөнгөний 
бодлого болон макро, микро зохистой бодлогын шийдвэр гарч, хэрэгжих өмнөх 
загвартай харьцуулахад мөнгөний бодлогын нэр хүндийн эрсдэлийг (reputational 
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risk) хязгаарлах сайн талтай юм. Ялангуяа, хоёр хорооны бүрэлдэхүүн хоорондоо 
ихээхэн ялгаатай нөхцөлд аль нэг бодлогын зорилтод үүсч буй эрсдэл нөгөөдөө 
муугаар нөлөөлөх боломжийг бууруулна. Мөн олон нийтэд илүү ойлгомжтой 
болдог байна.

Энэ төрлийн тусгайлсан хороо нь засгийн газрын оролцоотой байж болдог. 
Тусгайлсан хороотой үед түүн дэх засгийн газрын оролцоо (саналын эрхтэй 
эсвэл ажиглагч статустай) нь мөнгөний бодлогын хараат бус байдалд сөргөөр 
нөлөөлөхгүй байх боломжтой юм. Засгийн газрын оролцоотой байх нь бодлогын 
хэрэгжилтэд хууль, эрх зүйн орчны өөрчлөлт шаардлагатай нөхцөл байдалд 
дэмжлэг болж өгдөг.

Хэдийгээр тусгайлсан хороо бий болгох нь макро, микро зохистой бодлого 
болон мөнгөний бодлогын уялдааг бууруулах сөрөг нөлөөтэй байж болох ч, хоёр 
хороон дахь давхар гишүүнчлэлийг нэмэх замаар уялдааг сайжруулж болдог 
ажээ. 

 загвар 3

Энэ загварт төв банкнаас тусдаа хороо макро зохистой бодлогын шийдвэр гаргах 
эрхтэй байх бөгөөд төв банк тус хороонд оролцоотой боловч засгийн газраар 
толгойлуулсан байна. нэгд, энэ загварын хувьд санхүүгийн тогтвортой байдлын 
талаарх хариуцлага нь төв банкнаас тусдаа хороонд шилждэг. Хоёрт, засгийн 
газар нь хороонд макро зохистой бодлогын шийдвэр гаргалтад шийдвэрлэх 
үүрэгтэй оролцоно. Ингээд уг загварын давуу болон сул талыг авч үзье. 

Төв банк болон сангийн яам гэх мэт олон институцийн төлөөлөл бүхий хороонд 
суурилсан уг загварын хувьд аль ч институци системийн эрсдэлийг үнэлэхэд 
шаардлагатай санхүүгийн системийн талаарх хангалттай мэдээлэлгүйгээс 
шалтгаалан боломжит эрсдэлүүдийг бодитой үнэлэхэд хүндрэл үүснэ.

Балансжсан буюу хороонд гишүүнчлэл бүхий институциудын саналын эрх 
харьцангуй тэгш хуваарилагдсан байх нь аль нэг талын давамгайлсан шийдвэр 
гарах нөхцөлийг бууруулах боловч шийдвэр гаргах процессыг удаашруулах, 
тулгамдсан асуудал шийдвэрлэгдэхгүй үлдэх эрсдэлүүдийг бий болгодог байна. 

Мөн балансжсан буюу хороонд гишүүнчлэл бүхий институциудын саналын эрх 
харьцангуй тэгш хуваарилагдсан байх нь хариуцлагын тогтолцоог тодорхойгүй 
болгодог сөрөг талтай юм. Тухайлбал, энэ нөхцөлд хямралаас сэргийлэх, 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад эцсийн хариуцлагыг хэн үүрэх нь олон 
нийтийн хувьд тодорхой бус болдог. Түүнчлэн, олон талын оролцоотой макро 
зохистой бодлогын институцид талуудын уялдааг хангах, харилцааг нь нийцтэй 
байдлаар зохион байгуулах нь томоохон сорилт болдог ажээ.

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Засгийн газрын хүчтэй оролцоо нь мөн зарим давуу болон сул талыг бий 
болгоно. Гол давуу тал нь хорооны үйл ажиллагаанд улс төрийн дэмжлэг бий 
болгоход засгийн газар нь төв банкнаас илүү дөхөм байдаг. Хэдий тийм боловч, 
засгийн газрын хүчтэй оролцоо нь макро зохистой бодлогын шийдвэр дэх улс 
төрийн нөлөөллийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй юм.

шигтгээ №1. Санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудалтай холбоотойгоор 
төв банкуудад хийгдсэн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүд

2012 онд BIS байгууллага 40 улсын төв банкуудыг хамарсан судалгаа хийсэн. 
Үр дүнгээс товч дурдвал 2012 он хүртэлх сүүлийн 7 жилийн хугацаанд 
санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудалтай холбоотойгоор төв банкны бүтэц, 
зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах нь энгийн үзэгдэл болсон бөгөөд энэ 
хугацаанд ердөө 3 төв банкинд л ямарч өөрчлөлт хийгдээгүй байна. Мөн 
нийт санхүүгийн салбар, эсхүл түүний дийлэнх хэсгийг хянан шалгадаг 
төв банкуудын хувьд дотоод газар, хэлтсийн бүтцэд (departmental structure) 
өөрчлөлт оруулахаас илүүтэй институци хоорондын зөвлөлд хамаарах 
өөрчлөлтийн хэлбэр давамгайлж байна.

дүрслэл 2. Төв банкны тухай хуулинд санхүү-
гийн “тогтвортой байдал” болон түүнтэй 
ойролцоо утгатай үг дурдагдсан байдал (%).
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Шигтгээ №1. Санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудалтай холбоотойгоор төв банкуудад 
хийгдсэн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүд 

2012 онд BIS байгууллага 40 улсын төв банкуудыг хамарсан судалгаа хийсэн. Үр дүнгээс товч 
дурдвал 2012 он хүртэлх сүүлийн 7 жилийн хугацаанд санхүүгийн тогтвортой байдлын 
асуудалтай холбоотойгоор төв банкны бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах нь 
энгийн үзэгдэл болсон бөгөөд энэ хугацаанд ердөө 3 төв банкинд л ямарч өөрчлөлт хийгдээгүй 
байна. Мөн нийт санхүүгийн салбар, эсхүл түүний дийлэнх хэсгийг хянан шалгадаг төв 
банкуудын хувьд дотоод газар, хэлтсийн бүтцэд (departmental structure) өөрчлөлт оруулахаас 
илүүтэй институци хоорондын зөвлөлд хамаарах өөрчлөлтийн хэлбэр давамгайлж байна. 

Дүрслэл 2. Төв банкны тухай хуулинд санхүүгийн 
“тогтвортой байдал” болон түүнтэй ойролцоо 
утгатай үг дурдагдсан байдал (%). 

 
 
Эх сурвалж: ОУТТБ 114 орны төв банкны тухай хууль 

Дүрслэл 3. Санхүүгийн тогтвортой байдалтай 
холбоотойгоор хийгдсэн бүтцийн өөрчлөлтийн тоо 
(2005-2012). 

 
 
Эх сурвалж: ОУТТБ 40 улсын төв банкуудыг хамруулсан судалгаа 

Дотоод хороо (New internal committee) 

2005 оноос хойшхи хугацаанд 11 төв банк санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудалд чиглэсэн 
өндөр түвшний дотоод хороог хамгийн багадаа нэгийг, зарим төв банкууд (тухайлбал Английн 
төв банк, Тайландын төв банк, Малайзийн төв банк) нэгээс илүүг байгуулсан. Тус хороод нь 
зөвлөлтэй адилаар мэдээлэл солилцох, чиг үүргийг уялдуулах хандлагатай бөгөөд ихэнх 
тохиолдолд төв банкны ерөнхийлөгч даргалдаг байна. Хорооны гишүүдийг нарийн 
тодорхойлох боломжгүй (гэхдээ дээд удирдлагууд+хамаарал бүхий хэлтсүүдийн захирлууд).  

Шинэ газар, хэлтсийн бүтэц (New departmental structure) 

2005 оноос хойшхи хугацаанд судалгаанд хамрагдсан төв банкуудын 2/3 хэсэг нь санхүүгийн 
тогтвортой байдалтай холбоотойгоор дотоод газар, хэлтсийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан. 
Ихэнхи тохиолдолд санхүүгийн тогтвортой байдал, макро зохистой бодлогод чиглэсэн нэг, 
эсхүл түүнээс олон нэгжийг байгуулсан байна.  

Сүүлийн жилүүдэд макро зохистой бодлогод чиглэсэн бүтэц, зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтийн нийт өөрчлөлтөнд эзлэх хувь улам бүр өсч байгаа бөгөөд 2005-2012 хугацаанд 
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Эх сурвалж: ОУТТБ 114 орны төв банкны тухай хууль

дүрслэл 3. Санхүүгийн тогтвортой 
байдалтай холбоотойгоор хийгдсэн 
бүтцийн өөрчлөлтийн тоо (2005-2012).
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Шигтгээ №1. Санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудалтай холбоотойгоор төв банкуудад 
хийгдсэн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүд 

2012 онд BIS байгууллага 40 улсын төв банкуудыг хамарсан судалгаа хийсэн. Үр дүнгээс товч 
дурдвал 2012 он хүртэлх сүүлийн 7 жилийн хугацаанд санхүүгийн тогтвортой байдлын 
асуудалтай холбоотойгоор төв банкны бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах нь 
энгийн үзэгдэл болсон бөгөөд энэ хугацаанд ердөө 3 төв банкинд л ямарч өөрчлөлт хийгдээгүй 
байна. Мөн нийт санхүүгийн салбар, эсхүл түүний дийлэнх хэсгийг хянан шалгадаг төв 
банкуудын хувьд дотоод газар, хэлтсийн бүтцэд (departmental structure) өөрчлөлт оруулахаас 
илүүтэй институци хоорондын зөвлөлд хамаарах өөрчлөлтийн хэлбэр давамгайлж байна. 

Дүрслэл 2. Төв банкны тухай хуулинд санхүүгийн 
“тогтвортой байдал” болон түүнтэй ойролцоо 
утгатай үг дурдагдсан байдал (%). 

 
 
Эх сурвалж: ОУТТБ 114 орны төв банкны тухай хууль 

Дүрслэл 3. Санхүүгийн тогтвортой байдалтай 
холбоотойгоор хийгдсэн бүтцийн өөрчлөлтийн тоо 
(2005-2012). 

 
 
Эх сурвалж: ОУТТБ 40 улсын төв банкуудыг хамруулсан судалгаа 

Дотоод хороо (New internal committee) 

2005 оноос хойшхи хугацаанд 11 төв банк санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудалд чиглэсэн 
өндөр түвшний дотоод хороог хамгийн багадаа нэгийг, зарим төв банкууд (тухайлбал Английн 
төв банк, Тайландын төв банк, Малайзийн төв банк) нэгээс илүүг байгуулсан. Тус хороод нь 
зөвлөлтэй адилаар мэдээлэл солилцох, чиг үүргийг уялдуулах хандлагатай бөгөөд ихэнх 
тохиолдолд төв банкны ерөнхийлөгч даргалдаг байна. Хорооны гишүүдийг нарийн 
тодорхойлох боломжгүй (гэхдээ дээд удирдлагууд+хамаарал бүхий хэлтсүүдийн захирлууд).  

Шинэ газар, хэлтсийн бүтэц (New departmental structure) 

2005 оноос хойшхи хугацаанд судалгаанд хамрагдсан төв банкуудын 2/3 хэсэг нь санхүүгийн 
тогтвортой байдалтай холбоотойгоор дотоод газар, хэлтсийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан. 
Ихэнхи тохиолдолд санхүүгийн тогтвортой байдал, макро зохистой бодлогод чиглэсэн нэг, 
эсхүл түүнээс олон нэгжийг байгуулсан байна.  

Сүүлийн жилүүдэд макро зохистой бодлогод чиглэсэн бүтэц, зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтийн нийт өөрчлөлтөнд эзлэх хувь улам бүр өсч байгаа бөгөөд 2005-2012 хугацаанд 
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дотоод хороо (new internal committee)
2005 оноос хойшхи хугацаанд 11 төв банк санхүүгийн тогтвортой байдлын 
асуудалд чиглэсэн өндөр түвшний дотоод хороог хамгийн багадаа нэгийг, 
зарим төв банкууд (тухайлбал Английн төв банк, Тайландын төв банк, 
Малайзийн төв банк) нэгээс илүүг байгуулсан. Тус хороод нь зөвлөлтэй 
адилаар мэдээлэл солилцох, чиг үүргийг уялдуулах хандлагатай бөгөөд ихэнх 
тохиолдолд төв банкны ерөнхийлөгч даргалдаг байна. Хорооны гишүүдийг 
нарийн тодорхойлох боломжгүй (гэхдээ дээд удирдлагууд+хамаарал бүхий 
хэлтсүүдийн захирлууд). 

шинэ газар, хэлтсийн бүтэц (new departmental structure)
2005 оноос хойшхи хугацаанд судалгаанд хамрагдсан төв банкуудын 2/3 хэсэг 
нь санхүүгийн тогтвортой байдалтай холбоотойгоор дотоод газар, хэлтсийн 
бүтцэд өөрчлөлт оруулсан. Ихэнхи тохиолдолд санхүүгийн тогтвортой байдал, 
макро зохистой бодлогод чиглэсэн нэг, эсхүл түүнээс олон нэгжийг байгуулсан 
байна. 

Сүүлийн жилүүдэд макро зохистой бодлогод чиглэсэн бүтэц, зохион 
байгуулалтын өөрчлөлтийн нийт өөрчлөлтөнд эзлэх хувь улам бүр өсч байгаа 
бөгөөд 2005-2012 хугацаанд макро зохистой бодлогод чиглэсэн бүтэц, зохион 
байгуулалтын өөрчлөлтөд газар, хэлтсийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах хэлбэр 
хамгийн өндөр хувьтай байна (Дүрслэл 4 ба Дүрслэл 5).

дүрслэл 4. хугацааны тодорхой үеүд дэх 
бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт 
(эзлэх хувь)
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макро зохистой бодлогод чиглэсэн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд газар, хэлтсийн 
бүтцэд өөрчлөлт оруулах хэлбэр хамгийн өндөр хувьтай байна (Дүрслэл 4 ба Дүрслэл 5). 

Дүрслэл 4. Хугацааны тодорхой үеүд дэх бүтэц, 
зохион байгуулалтын өөрчлөлт (эзлэх хувь) 

 
Эх сурвалж: ОУТТБ 

Дүрслэл 5. Тодорхой хэлбэрүүд дэх бүтэц, зохион 
байгуулалтын өөрчлөлт (%). 

 
Эх сурвалж: ОУТТБ 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

зөвлөл (new inter-agency council)

Судалгаанд хамрагдсан төв банкуудын 2/3-оос илүү хэсэг нь 2005 оноос 
хойшхи хугацаанд хамгийн багадаа нэг зөвлөлд багтдаг гэж мэдээлсэн байна. 
Тус зөвлөлүүдийн дийлэнх хэсэг нь мэдээлэл солилцох, уялдааг хангах 
зорилготой байгуулагдсан ба цөөн хэдэн зөвлөл хямралын үеийн менежментийг 
давхар хариуцдаг байна. 2005-2012 хугацаанд 37 шинэ зөвлөл байгуулагдсаны 
дөрвийг нь төв банкны ерөнхийлөгч, харин ихэнх тохиолдолд сангийн сайд 
даргалдаг байна (Дүрслэл 6). Мөн төв банк санхүүгийн салбарыг хянан шалгах 
үйл ажиллагаанд чухал үүрэг оролцоотой үед тус зөвлөл дэх төв банкны дуу 
хоолой илүү сул буюу зөвлөлийн нийт саналын 50 хувиас бага хувийг төв банк 
эзэмших байдал 90 орчим хувь байна (Дүрслэл 7). 

дүрслэл 6. зөвлөлийн дарга 
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Тухайлбал, эдийн засгийн өрнөлийн үед хуримтлагдаж буй системийн эрсдэлээс 
сэргийлэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх мөчлөг сөрсөн бодлогын шийдвэр гаргалтыг 
салбаруудын бизнесийн ашиг, татварын орлогыг бууруулах сөрөг нөлөөтэй гэсэн 
шалтгаанаар хойшлуулах, зогсоох эрсдэлтэй юм. 

Түүнчлэн, энэ төрлийн бодлогын хороонд засгийн газрын оролцоо хүчтэй байгаа 
нөхцөлд тухайн хорооны бүрэлдэхүүнд орж буй бүхий л салбарын бодлогын бие 
даасан, хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй байдаг байна.

 загвар 4

Энэхүү загвар нь үндсэндээ загвар 1-тэй адил бөгөөд санхүүгийн захын 
хяналт шалгалтаас бусад функц нь төв банкнаас тусдаа байдаг. Төв банкнаас 
хэрэгжүүлж буй бодлогыг санхүүгийн бусад салбартай уялдуулах албан ёсны 
институцигүй загвар юм. Үнэндээ төв банкны болоод санхүүгийн салбарын 
бусад бодлогын уялдаа нь санхүүгийн зах зээл сул хөгжсөн орнуудын хувьд ач 
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холбогдол бага байх хандлагатай юм. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжил сул орнуудад уг загварыг түлхүү ашиглах хандлагатай гэсэн үг юм.

 загвар 5-7

Өмнөх загваруудтай харьцуулахад, энэ бүлгийн загваруудад хяналт шалгалтын 
функц нь төв банкнаасаа тусдаа буюу институцийн хувьд илүү нэгдмэл бус 
шинжтэй байдаг. Өмнөх 2-4 дэх загваруудад үнэт цаасны зохицуулалтын үүрэг 
төв банкнаас гадуур бүтэцтэй байсан бол уг загварын хувьд дээр нь нэмээд 
хяналт шалгалтын функцууд нь төв банкнаас тусдаа байдаг байна. Бараг бүх 
тохиолдолд төлбөр тооцооны системийн хяналт шалгалт л төв банкны бүтцэд 
үлдсэн байдаг бөгөөд макро зохистой бодлогын шийдвэр гаргах, түүний 
хэрэгслүүдийг ашиглах чиг үүрэггүй байна. Энэ бүлгийн загварууд нь системийн 
эрсдэлийг илрүүлэх, бууруулах болон макро зохистой бодлогын эрх үүрэг 
нь олон талт буюу олон агентуудад тархсан шинжтэй байна. Өөрөөр хэлбэл 
бодлогын шийдвэр гаргах эрх аль нэг институци, эсхүл нэгдсэн хороонд бус тус 
тусын хариуцсан чиглэлээр тархсан байдаг. 

Энэ бүлгийн загваруудын гол давуу тал нь талууд өөр өөрсдийн үндсэн 
зорилгодоо төвлөрч чаддагт оршдог. Тухайлбал, төв банк үнийн тогтвортой 
байдалд дан ганц анхаарч ажиллах бол банкны хяналт шалгалтыг хариуцсан 
институци банкны системийн тогтвортой байдалд анхаарлаа хандуулдаг. 
Энэ төрлийн нэгдмэл бус тогтолцоо нь аливаа давхардлыг бууруулах бөгөөд 
тухайн санхүүгийн дэд салбар бүрт хүчтэй институцийн чадамж, хариуцлагын 
тогтолцоог бүрдүүлж чаддаг. Гэхдээ, институци тус бүрт өөрийн хариуцсан 
салбарт “house views” үүсэх эрсдэл бий. 

Түүнчлэн энэ бүлгийн загварууд нь хэд хэдэн сул талтай юм. Институцийн 
таруу бүтэц нь макро эдийн засаг санхүүгийн салбарын хамаарал, санхүүгийн 
системийн эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийн хүртээмжийг 
бууруулдаг гэж үздэг байна. Байгууллага хоорондын уламжлалт харилцаа, 
цаашлаад зарим тохиолдолд хууль, эрх зүйн хязгаарлалтаас шалтгаалан 
мэдээллийн урсгал саатах нөхцөл бий болно. 

Институци бүрийн тодорхой зорилгод төвлөрсөн байдал нь нийт санхүүгийн 
салбарын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэхэд 
тэдгээрийн техникийн болоод хүний нөөцийн чадамжийг үр ашигтай уялдуулан 
зохион байгуулах боломжийг хаадаг байна. Мөн институци бүрийн тодорхой 
зорилгод төвлөрсөн байдал нь талуудын хооронд зарим бодлогын зорилт, 
анхаарах эрсдэлийн төрлүүд хаягдах буюу институци хооронд завсар, хийдэл 
(gap) гарах эрсдэл байдаг гэж үздэг юм. Түүнчлэн макро зохистой бодлого, 
системийн эрсдэлийн талаар талуудын ялгаатай үзэл баримтлалаас шалтгаалан 
олон нийтэд хоорондоо нийцгүй мэдээлэл хүрэх нөхцөлийг бий болгож болно.
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Санхүүгийн системийн эрсдэлийг бууруулах үүрэг олон агентад хуваарилагдсан 
нөхцөлд хариуцлагын тогтолцоо сул болох бөгөөд тус бүрийн системийн 
эрсдэлийг бууруулах хүсэл эрмэлзлийг багасгана. Хэдийгээр агент бүр өөрийн 
эрх хэмжээндээ системийн эрсдэлийг бууруулах үүрэг хариуцлагатай байх 
боловч, аль ч тал нийт санхүүгийн салбарын системийн эрсдэлийг бууруулахад 
хангалтгүй, буруу бодлогын үр дүн болох хямрал, санхүүгийн тогтворгүй 
байдлын хариуцлагыг хүлээдэггүй. Зарчмын хувьд бодлогын сайн үр дүнд 
хүрэхийн тулд талууд хамтран ажиллах шаардлагатай боловч, хэн нэгэн бүрэн 
хариуцлага хүлээгээгүй тохиолдолд, хамтын ажиллагаа амжилтгүй болох 
магадлалтай. 

Түүнчлэн олон талт загварт гарч буй бодлогын сонголт нь хамгийн оновчтой 
байж чаддаггүй байна (suboptimal policy mix). Төв банк хэдийгээр санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах хүсэл эрмэлзэлтэй байсан ч түүнийг хэрэгжүүлэх 
эрх нь хязгаарлагдсан байвал системийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
гаргасан төв банкны бодлогын шийдвэр хамгийн оновчтой байж чадахгүй юм. 
Тухайлбал, төв банк микро болон макро зохистой бодлогын хэрэгсэл ашиглах 
эрхгүй тохиолдолд зээлийн хэт өсөлтийг хязгаарлахын тулд заавал байлгах 
нөөцийн шаардлагыг нэмэгдүүлэх хариу үйлдэл үзүүлж болдог байна. Хэрвээ 
тохиромжтой микро болон макро зохистой бодлогын хэрэгслийг харилцан 
уялдаатай ашигласан тохиолдолд бодлогын шийдвэр илүү оновчтой байж болно.

хүснэгт 5. Бодлогын уялдааг хангах байдал

Зохицуулах хороотой эсэх Хорооны дарга

Австрали Байгаа Төв банк
Хятад State Council Ерөнхий сайд
Индонез Байгаа Сангийн яам
Япон Байгаа Ерөнхий сайд
Солонгос Байгаа

Хонг Конг Байгаа Сангийн яам
Энэтхэг Байгаа Сангийн яам
Малайз Байхгүй
Филиппин Байгаа Төв банк
Сингапур Байхгүй
Тайланд Байгаа Төв банк
Вьетнам Байхгүй

Банкны хянан шалгалт нь төв банкны бүтцэд багтдаг орнууд

Банкны хянан шалгалт нь төв банкны бүтцээс гадна байдаг орнууд

Эх сурвалж: ОУВС
Тэмдэглэл: Энд State Council нь засаглалын хамгийн дээд түвшний байгууллага юм. 

Энэ мэт сул талыг бууруулах, институцийг оновчтой зохион байгуулах гол 
механизм нь зохицуулах хороог (coordinating committee) байгуулах явдал 
бөгөөд загвар 5 болон 6 ийм төрлийн хороотой байна. Тухайлбал Ази тивд 
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зохицуулах хороог банкны хяналт, шалгалт нь төв банкны бүтцэд багтдаггүй 
орнуудад илүүтэй байгуулсан байдаг байна. Энэ төрлийн хороо нь ихэвчлэн 
талууд хоорондоо мэдээлэл солилцох, нийтлэг зорилтоо уялдуулах зорилгоор 
талуудын хооронд санамж бичиг зурагдсанаар байгуулагдана. Зохицуулах хороо 
нь хэдийгээр тодорхой сул талуудыг нөхөж болох ч, хариуцлагын тогтолцоог 
тодорхой болгох түвшинд хүртэл бүрэн нөхөж чадахгүй юм. 

V. загВаРУУдЫн СУл ТалЫг нӨхӨх аРга замУУд

Макро зохистой бодлогын өмнөх хэсэгт дурдсан бүх загварууд өөрийн гэсэн 
сул талтай байна. Тухайн загварын сул талыг нөхөх нэмэлт механизмуудыг бий 
болгож болох бөгөөд ямар механизм шаардлагатай болох нь загвар тус бүрт 
харилцан адилгүй байдаг. 

эрх мэдэл нэг институцид төвлөрсөн үед сахилга буюу тодорхой зарчмыг 
мөрдүүлэх нь

нэг институцид ихээхэн эрх мэдэл төвлөрсөн загварын хувьд тэдгээр эрх 
мэдлийг ашиглахад тодорхой сахилга, зарчмыг мөрдүүлж байх нь чухал байна. 
Тодорхой сахилга, зарчмыг мөрдүүлэх гол механизм нь хуулиар хүлээсэн 
үүрэг (mandate), макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд бий болгох 
хариуцлагын тогтолцоо (accountability), шийдвэр гаргах хорооны бүрэлдүүн тус 
тус байна. 

Тодорхой хуулиар хүлээсэн үүрэг (mandate) бий болсон байх, эрх мэдлийг үндсэн 
зорилтоос нь өөр зорилгоор ашиглах боломжийг хязгаарласан зохицуулалт 
тодорхой байх нь чухал юм. Мөн хуулиар хүлээсэн үүрэг нь бодлого 
боловсруулагчдыг макро зохистой бодлогын шийдвэрт төвлөрөхийн сацуу 
бодлогын шийдвэрийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөө, бодлогын зардлуудын 
хоорондын болон эдийн засгийн агентуудын хоорондын сонирхлын балансыг 
хангаж байх хэрэгтэй юм. Тухайлбал, макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч 
институцийн үндсэн зорилт санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахын зэрэгцээ 
хоёрдахь дэд зорилтыг эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх гэх мэтээр 
тодорхойлох нь хэт хатуу, өндөр зардалтай бодлогын арга хэмжээ авахаас 
сэргийлэх арга зам байж болдог байна. 

Мөн бодлогын шийдвэр гаргалт нэг институцид төвлөрсөн үед ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх, хариуцлагын сайн тогтолцоог бий болгосон байх нь байгууллагын 
дотоод хяналт, балансыг хангахад эерэг нөлөөтэй байна. Энэ нь олон нийт болон 
тухайн институциэс дээд түвшний институцийн хараа хяналтыг сайжруулах 
бөгөөд ил тод байдал, хариуцлагын механизм нь нөгөө талаас гадны нөлөөг 
нэмэгдүүлэх талтай тул бодлогын шийдвэр болон хэрэгжилтэд сөргөөр 
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нөлөөлөхгүй түвшинд буюу институцийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах 
түвшинд балансжих хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хариуцлагын тогтолцоо, 
ил тод байдлын тухайн түвшин нь тодорхой системийн эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр макро зохистой бодлогын арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх 
нөхцөл, төв банкны мөнгөний бодлого гэх мэт бусад функцийн бие даасан 
байдалд сөргөөр нөлөөлж болохгүй юм. 

Макро зохистой бодлогын хэрэгжилтийг хянах, хариуцлагын тогтолцоог шууд 
тодорхой үзүүлэлтүүдээр хянах, тайлбарлах боломжгүй юм. Иймд түүний 
оронд (i) бодлогын шийдвэр гаргагчдын шийдвэр гаргах стратегийн талаар ex-
ante харилцааг бий болгох, (ii) бодлогын шийдвэртэй холбоотой хэлэлцүүлгийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бий болгох, (iii) хэрэгжүүлсэн бодлогын ex-post 
үнэлгээг хөгжүүлэх гэсэн үндсэн гурван элементэд анхаарахыг санал болгодог. 
Тухайлбал, Ирландын төв банк нь санхүүгийн тогтвортой байдлын бодлогын 
зорилтоо хэрэгжүүлэх зорилгоор жил бүрийн санхүүгийн бодлогын төлөвлөгөө, 
саналаа нийтлэх үүргийг хуулиар хүлээсэн байдаг байна. Харин Английн төв 
банк нь дотроо төрөлжсөн санхүүгийн бодлогын хороотой бөгөөд тус хорооны 
хурлын тэмдэглэл, холбогдох шийдвэрийн дэлгэрэнгүйг олон нийтэд нийтэлдэг 
байна. Түүнчлэн, тус хорооноос хагас жилд нэг удаа санхүүгийн тогтвортой 
байдлын тайланг боловсруулах бөгөөд түүндээ (i) санхүүгийн тогтвортой 
байдлын эрсдэлийн үнэлгээ, (ii) тайлант хугацаанд санхүүгийн бодлогын 
хорооноос авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд, (iii) тайлант болон түүнээс өмнөх 
үеүдэд авч хэрэгжүүлсэн бодлогын арга хэмжээний үр дүнгийн гүйцэтгэл, 
үнэлгээ зэргийг агуулдаг байна. 

Байгууллагын дотоод хяналт, балансыг хангах гол механизм нь бодлогын 
шийдвэр гаргах хорооны бүрэлдэхүүний бүтцийг балансжуулах явдал юм. 
Тухайлбал, бусад институциудээс саналын эрхтэй болон эрхгүй төлөөлөл 
оруулах, бие даасан, хараат бус гишүүн, экспертүүдийг нэгтгэх гэх мэт байж 
болно. Энэ тохиолдолд мэдээллийн нууцлалын асуудал сөхөгдөх бөгөөд 
бодлогын хорооны дэргэд зөвлөх хороог байгуулах замаар шийдвэрлэсэн 
туршлага байдаг байна.

шийдвэр гаргалт болон тодорхой бодлогын хэрэгсэл ашиглан хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаа нь институцийн хувьд тусгаарлагдсан байдлын сул талыг 
нөхөх нь

Энэ төрлийн институцийн загварын үед шийдвэр гаргалт болон хэрэгжилтийг 
холбох тодорхой механизм шаардлагатай болдог. Гэхдээ бодлогын хэрэгслийг 
шууд хянах эрх бүхий талуудын үйл ажиллагааны бие даасан, хараат бус 
байдлыг хадгалах шаардлагын улмаас үр ашигтай механизмыг бий болгох нь 
хялбар биш байдаг.
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нэг арга зам нь макро зохистой бодлогын шийдвэр гаргах эрх мэдлийг бодлого 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хэрэгслүүдийг ашиглах “үүрэг өгөх эрх мэдэл 
(binding power)”-ийн хамт нэг институцид олгох явдал юм. Тухайлбал, Англид 
энэ төрлийн бодлогын хэрэгслийг засгийн газраас тодорхойлж, парламентаар 
баталдаг байна. 

Өөр нэг боломжит механизм нь “үүрэг өгөх эрхгүй зөвлөмж (non-binding 
recommendation)”-ийг эрх бүхий бусад талуудад санал болгох эрх өгөх юм. 
Энэ төрлийн зөвлөмжийн хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд “зөвлөгөөг дага эсвэл 
тайлбарла (comply or explain)” гэсэн зохицуулалтыг бий болгож болдог байна. 
Мөн зөвлөмжийг олон нийтэд мэдээлэх нь тусгаар институциудын хувьд 
зөвлөмжид өгөх ач холбогдлыг нэмэгдүүлэхэд сайнаар нөлөөлнө.

Системийн эрсдэлийг үр ашигтайгаар бууруулахад хууль эрх зүйн орчны зүгээс 
хязгаарлалт ихтэй нөхцөлд “үүрэг өгөх эрхгүй зөвлөмж” нь чухал арга хэрэгсэл 
болно. 

Бодлогын шийдвэр гаргалт удаашрах эрсдэлийг бууруулах нь

Хороо нь хэт олон гишүүнтэй байх, эсвэл засгийн газрын нөлөө ихтэй үед 
шийдвэр гаргалт удаашрах эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ. Хорооны бүрэлдэхүүн дэх 
саналын эрх бүхий институциудын байр суурь зөрчилдөх, харилцан зөвшилцөж 
чадахгүй байх, улс төрийн дарамт шахалтын улмаас шийдвэр гаргалт удаашрах 
зэрэг эрсдэлийг санал хураалтын замаар асуудлыг шийддэг механизмыг 
бүрдүүлснээр бууруулж болдог. Тухайлбал, төлөөлөл бүхий агентууд нэгдсэн 
нэг шийдвэрт хүрэхээс илүүтэй мажоритар системээр санал хурааж асуудлыг 
шийдэх нь зохистой байж болно. Мөн оролцогч талуудын зүгээс хороонд эзэлж 
буй төлөөллийг зарим гол бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэгч институцид илүү 
оноох боломжтой юм. Тухайлбал, Мексикт энэ төрлийн хороог засгийн газар нь 
удирддаг боловч нийт 10 гишүүнтэйгээс төв банкны төлөөлөл 3 саналын эрхтэй 
оролцдог байна. 

Макро зохистой бодлого болон хямралын менежментийн ялгааг тодорхой 
болгон, зааглаж өгснөөр засгийн газрын нөлөөг бууруулах боломжтой байдаг. 
Үндсэндээ, засгийн газар нь макро зохистой бодлого гэхээсээ илүүтэй хямралын 
менежментэд илүү шийдвэрлэх үүрэгтэй оролцох нь зохистой байна. Тухайлбал, 
засгийн газраар удирдуулсан хямралын менежментийн хороо (crisis management 
committee), төв банкаар удирдуулсан макро зохистой бодлогын хороо (macro 
prudential committee)-г тус тусад нь байгуулах нь тэдгээрийн үүрэг функцийг үр 
ашигтай зааглах арга байж болдог байна.
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Тусгаар институциудын бодлогын уялдааг сайжруулах нь

Макро зохистой бодлогын ялангуяа нэгдмэл бус хэлбэрийн загваруудад түгээмэл 
тулгардаг бэрхшээл нь институциудын хамтын ажиллагаа, бодлогын уялдаа сул 
байх явдал юм. 

Албан ёсны зохицуулах хороог (coordinating committee) байгуулах нь энэ 
төрлийн эрсдэлийг бууруулж болох бөгөөд энэ нь үүрэг, функцийн хийдэл, 
давхардлыг арилгахад эергээр нөлөөлдөг. Мөн тус бүрийн салбар дахь 
эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтаас гадна нийт системийн эрсдэлийг үнэлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлж өгнө. Ерөнхийдөө, олон агентууд системийн эрсдэлийг илрүүлэх, 
үнэлэх, хянах чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа бол тэдгээр агент тус бүрийн 
хуулиар хүлээсэн үүрэгт системийн эрсдэлийг бууруулах зорилтыг багтаасан 
байвал зохистой байна. Энэ нь системийн эрсдэлийг хянах нийтлэг чиг үүрэгт 
хангалттай нөөц хуваарилагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Хоорондын уялдааг сайжруулах бусад төрлийн механизмууд нь мэдээллийн 
хүртээмжийг сайжруулах хууль, эрх зүйн өөрчлөлтүүдэд чиглэдэг. Системийн 
эрсдэлийг үр ашигтайгаар илрүүлэх, үнэлэх, хянахад холбогдох мэдээллүүд 
бүх агентуудад эсвэл дор хаяж нэг агентад нээлттэй байх нь чухал байдаг. 
Мэдээллийн урсгалыг сайжруулахын тулд тодорхой хууль, эрх зүйн орчны 
саадыг багасгах, мэдээлэл авах эрхийг тодорхой институцид нээлттэй болгосон 
зохицуулалтууд хийж өгдөг. 
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шигтгээ №2. макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч институцийн 
загварууд болон системийн эрсдэлд хариу үйлдэл үзүүлэх хугацааны 
хоорондох хамаарал

ОУвС-гийн эдийн засагчид Lim, Krznar, Lipinsky, Otani, Wu(2013) нарын 
“The Macroprudential Framework: Policy Responsiveness and Institutional 
Arrangements” судалгааны ажилд 39 орны 2008-2011 хоорондох мэдээлэл 
ашиглан макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч институцийн загварууд нь 
макро зохистой бодлогын хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаанд хэрхэн нөлөөтэйг 
эконометрик аргачлал ашиглан судалсан байна. Бодлогын хариу үйлдэл үзүүлэх 
хугацаа гэдэг нь эрсдэл үүссэн болон үүний эсрэг макро зохистой бодлогын 
хэрэгсэл ашигласан хугацаануудын хоорондох зөрүү юм. Үнэлгээ хийхдээ 
чанарын үзүүлэлтүүдэд дараах байдлаар 1-4 хүртэлх оноог өгсөн байна.

MaPP индекс
• Макро зохистой бодлогын мандатыг төв банк олон агентуудтай хамтран 

эзэмшдэг ба бодлогын уялдааг хангах хороо байхгүй бол-1
• Макро зохистой бодлогын мандатыг төв банк олон агентуудтай хамтран 

эзэмшдэг ба төв банк бодлогын уялдааг хангах хорооны гишүүн бол-2
• Макро зохистой бодлогын мандатыг төв банк олон агентуудтай хамтран 

эзэмшдэг ба бодлогын уялдааг хангах хороог төв банк даргалдаг бол-3
• Төв банк макро зохистой бодлогын мандатыг дангаар эзэмшдэг бол-4

MiPP индекс
• Төв банк зохицуулах, хянан шалгах үүрэг гүйцэтгэдэггүй бол-1
• Төв банк банкны салбарыг хянан шалгадаг бол-2
• Төв банк банкны салбар болон банк бус санхүүгийн салбарыг зарим 

хэсгийг хянан шалгадаг бол-3
• Төв банк санхүүгийн секторыг бүхэлд нь хянан шалгадаг бол-4

MoF индекс
• Макро зохистой бодлогын уялдааг хангах хороо байхгүй эсвэл засгийн 

газар тус хорооны гишүүн биш бол-1
• Засгийн газар бодлогын уялдааг хангах хорооны гишүүн (эсвэл 

ажиглагч) бол-2
• Засгийн газар бодлогын уялдааг хангах хороог бусад агентлагуудтай 

хамтран даргалдаг бол-3
• Засгийн газар бодлогын уялдааг хангах хороог даргалдаг бол -4
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Судалгаанд зээлийг системийн эрсдэлийг төлөөлөх хувьсагчаар сонгосон 
бөгөөд эрсдэл үүссэн хугацааг тогтоохдоо break-in-trend, distance from peak/
trough аргачлалуудыг2 ашигласан. Улмаар эрсдэл үүссэн хугацаа болон макро 
зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг ашигласан хугацааны ялгаврыг олж хариу 
үйлдлийн хугацааг тодорxойлсон байна. 

Үнэлсэн тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна:

   Response timei = α + β1MaPPi + β2MiPPi + β3MoFi + β4INTi + β5CGDPi + εi   (1)

Энд MaPP, MiPP ба MoF нь институцийн индексүүд, INT нь бодлогын хүүний 
стандартчилсан өсөн нэмэгдэх өөрчлөлт, CGDP нь зээл ДнБ-ий харьцаа бөгөөд 
санхүүгийн салбарын гүнзгийрэлтийг төлөөлсөн хувьсагч болно.

Үнэлгээний үр дүнд төв банкны макро зохистой бодлого дахь оролцоо нэг 
түвшнээр нэмэгдэхэд бодлогын хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаа 3 орчим 
сараар багасдаг гэж гарсан ба энэ нь статистикын хувьд ач холбогдолтой 
байсан. Харин бусад MoF, MiPP индексүүдийн хувьд эрсдэл үүссэн хугацааг 
тодорхойлох аль ч аргачлалын хувьд үнэлэгдсэн коэффициентүүд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарсан. Иймд макро зохистой бодлого 
дахь засгийн газрын оролцоог нэмэгдүүлэх нь системийн эрсдэлд бодлогын 
хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаанд төдийлөн нөлөөтэй биш, харин төв банкны 
оролцоог нэмэгдүүлэх нь зохистой гэж дүгнэж болохоор байна. Мөн судлаачид 
дээрх институцийн индексүүдийн оронд дамми хувьсагч сонгож мэдрэмжийн 
шинжилгээ (sensitivity analysis) хийхэд хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаа болон төв 
банкны оролцоо хоорондоо мөн сөрөг хамааралтай гарсан байна.

2  Боäлоãо боловñруулаãчäыí ýрñäýлийã х¿лýýí зөвшөөрөх ò¿вшиí (risk tolerance) харилцаí аäилã¿й учир 
ýрñäýл ¿¿ññýí хуãацааã òоãòоохоä х¿íäрýл òулãарäаã. Õариí уã ñуäалãааíä ýрñäýлийí х¿лýýí зөвшөөрөх 
ò¿вшиíã харãалзаж ¿зýх шаарäлаãаã¿й äýýрх арãачлалууäыã ашиãлаñаí байíа.
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хүснэгт 6. институцийн индексүүд

MaPP MiPP MoF MaPP MiPP MoF

      Нигер 3 2 2     Австри 2 2 4
    Болгар 2 2 4

     Хятад 2 1 4     Хорват 4 2 1
     Хонг-Конг 2 2 4     Финланд 2 1 2
     Энэтхэг 2 2 2     Унгар 3 1 3
     Индонез 2 2 2     Недерланд 2 3 1
     БНСУ 2 1 4     Норвеги 2 1 4
     Малайз 4 3 2     Польш 2 1 2
     Монгол 2 2 2     Румин 3 2 2
     Шинэ Зеланд 4 3 1     ОХУ 1 2 1
     Сингапур 2 4 4     Серби 4 3 2
     Тайланд 4 2 2     Словак 4 4 3
     Вьетнам 2 2 4     Швед 2 1 1

    Турк 2 1 2
     Аргентин 1 3 1
     Бразил 2 2 2     Израйл 2 2 2
     Канад 2 1 4     Кувейт 4 3 1
     Чили 2 1 2     Лебанон 3 2 2
     Колумб 2 1 4     Сауди Араб 4 3 1
     Мексик 2 1 2
     Перу 1 1 1
     АНУ 2 2 2
     Уругвай 2 4 2

Зүүн болон төв Ази

Ази

Баруун хагас

Африк Европ

Эх сурвалж: ОУВС-гийн 2010 оны санхүүгийн тогтвортой байдал болон макро зохистой бодлогын судалгаа, 
FSAP тайлан.

VI. маКРО зОхиСТОй БОдлОгЫг хэРэгЖүүлэгЧ инСТиТУцийн 
загВаРТ ӨгӨгддӨг ЕРӨнхий зӨВлӨмЖүүд

Олон улсад санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор санхүүгийн 
системийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн макро зохистой бодлогыг 
хэрэгжүүлэх институцийг бий болгох нь түгээмэл болж байгаа ч улс орон бүрийн 
загвар, туршлага нь харилцан адилгүй байна. Санхүүгийн салбарт хийгдэж буй 
реформын гол өдөөгч нь санхүү, эдийн засгийн хямрал болж байна. Тухайлбал, 
хямралд хамгийн их өртсөн улсууд санхүүгийн зохицуулалт, хяналт шалгалтаа 
сайжруулах, хүчтэй макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг бий болгох тал 
дээр ихээхэн ахиц гаргаад байна. Түүнчлэн, санхүүгийн либералчлал, санхүүгийн 
зах зээлийн хөгжил нь эдийн засгийн хөгжилд тус нэмэртэй боловч үр ашигтай 
макро зохистой бодлогын орчин хөгжөөгүй тохиолдолд эдийн засгийн болоод 
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санхүүгийн тогтвортой байдалд ихээхэн эрсдэл бий болгож болохыг харуулсан. 
Ийнхүү санхүүгийн хямралын хор хохирлоос шалтгаалан институцийн оновчтой 
загварт суурилсан үр ашигтай санхүүгийн бодлого нь зайлшгүй шаардлагатай 
болж байна. 

Өмнөх хэсэгт дурдсанчлан макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх институцийн 
зарим нэг онцлог шинжээр нь ангилан тодорхой загваруудад хуваан авч 
үзэх боломжтой боловч бодит байдал дээр улс орон бүрийн загвар өөр 
байдаг. Институцийн загварын оновчтой сонголт нь бодит байдал дээр шууд 
хэрэгжихэд тухайн орны уламжлал, хууль, эрх зүйн орчин, реформтой холбогдох 
өндөр зардал, улс төрийн дэмжлэг зэрэг олон асуудалтай тулгардаг. Иймээс 
институцийн загварын сонголт нь тухайн орны онцлогийг тусгасан оновчтой 
хувилбар байх ёстой юм. Өөрөөр хэлбэл, институцийн хамгийн сайн загварыг 
тодорхойлох нь ихэнх тохиолдолд боломжгүй хэдий ч, институцийн загвар 
сонголтод дараах зөвлөмжүүдийг харгалзан үзэхийг зөвлөдөг байна.

 Ерөнхий бүтцийн хувьд:
• Макро зохистой бодлогын хэрэгжилтэд төв банк голлох үүрэгтэй 

оролцох хэрэгтэй. Төв банк нь институцийн хувьд харьцангуй бие даасан, 
хараат бус, туршлага, чадамж өндөртэй бөгөөд мөнгөний бодлого, төлбөр 
тооцооны системийн хяналт, шалгалт зэрэг төв банкны бусад функцууд 
нь макро зохистой бодлоготой уялдаатай хэрэгжих шаардлагатай байдаг.

• Нэгдмэл бус, тархсан зохицуулалт, хяналт, шалгалтын бүтэцтэй байх 
нь системийн эрсдэлийг үр ашигтайгаар бууруулах, хянах боломжийг 
муутгах талтай. Институцийн нэгдмэл бус, тархсан байдал нь эрсдэлийг 
бүтэн санхүүгийн системийн хэмжээнд авч үзэх, хянах боломжийг 
багасгадаг. Мөн санхүүгийн салбарыг нийтэд нь хамарсан бодлогын 
шийдвэр гаргахад хүндрэлтэй болдог байна. Цаашлаад микро зохистой 
бодлого, үнэт цаасны захын хяналт шалгалт зэрэг функцууд төв 
банкнаасаа тусдаа нөхцөлд тэдгээрийг холбосон “гүүр” институцийг 
байгуулах шаардлагыг бий болгож болно. 

• Засгийн газрын оролцоо ашигтай байж болох ч, хэт оролцоо нь томоохон 
эрсдэл бий болгож болзошгүй. Макро зохистой бодлогын институци 
дэх засгийн газрын оролцоо хууль, эрх зүйн орчны өөрчлөлтөд дэмжлэг 
үзүүлэх, сангийн бодлогыг санхүүгийн тогтвортой байдалтай уялдуулахад 
тустай байж болно. Гэсэн хэдий ч, засгийн газрын хэт оролцоо нь улс 
төрийн нөлөөг бий болгох, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих, 
системийн эрсдэлийг бууруулахад шаардлагатай шийдвэр гаргалтыг 
удаашруулах болон макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх институциэр 
дамжин түүний бүтцэд багтаж буй бусад институциудын бие даасан, 
хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй байдаг байна. 
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• Системийн эрсдэлээс сэргийлэх болон хямралын менежмент нь өөр 
хоорондоо ялгаатай бодлогын функцууд бөгөөд өөр өөр институцийн 
зорилт байх хэрэгтэй. Хямралын менежментэд Засгийн газар голлох 
үүрэгтэй оролцох ёстой бөгөөд макро зохистой бодлогоос тусдаа 
институцийн бүтцээр хэрэгжих хэрэгтэй байдаг байна.

 Системийн эрсдэлийг үр ашигтайгаар таних, шинжлэх, хянах хүрээнд:
• Мэдээллийг үр ашигтай хуваарилах механизм бүрдсэн байх хэрэгтэй. 

Мэдээллийг төвлөрүүлэх, нэгдсэн сан бүрдүүлэх механизм бүрдүүлэх, 
мэдээллийн солилцоон дахь хууль, эрх зүйн орчны саадыг багасгах замаар 
системийн эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийн эх сурвалжийг 
институцид бүрдүүлж өгөх нь чухал байна.

• Дор хаяж нэг институци системийн эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай 
бүхий л мэдээллээр хангагдсан байх хэрэгтэй. Санхүүгийн системийн 
дэд салбарууд харилцан уялдаатай, цогц байдлаар хувьсан өөрчлөгдөж 
буй үед тухайн дэд салбар бүр дэх эрсдэлийн судалгаа нь системийн 
эрсдэлийн үнэлгээг орлох боломжгүй юм.

• Шинээр бий болох институци нь уламжлалт институцийн чадамж дээр 
суурилах ёстой. Санхүүгийн системийн эрсдэлийн үнэлгээ нь хүний 
нөөц, техникийн чадамжийг ихээхэн шаардсан ажил байх бөгөөд ихэнх 
тохиолдолд Төв банк нь системийн эрсдэлийн үнэлгээнд тэргүүлэх 
үүрэгтэй оролцох шаардлагатай байдаг. 

• Институцийн загварт мэдээллээр хангаж буй талуудын оролцоог 
хангасан байх нь зүйтэй. Учир нь дан ганц нэг институцийн шийдвэр нь 
гажуудалтай байж болдог.

макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг оновчтой, үр ашигтай ашиглахын 
тулд институцийн загвар нь дараах шинжүүдийг агуулсан байвал зохистой 
байна:

• Институцийн загвар нь шаардлагатай бодлогын арга хэмжээг цаг 
алдалгүй авч хэрэгжүүлэх боломжийг дэмжсэн байх хэрэгтэй. Үр 
ашигтай макро зохистой бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай хууль, эрх зүйн орчинд эрх, үүрэг, хариуцлагын тогтолцоо 
тодорхой туссан байх хэрэгтэй юм.

• Зорилтод хүрч буй эсэхийг хянах, хариуцлагын тогтолцоо нь 
ойлгомжтой, тодорхой байхын тулд макро зохистой бодлого 
хэрэгжүүлэх үүрэг (mandate) нь аль нэг институци, шийдвэр гаргах 
эрх бүхий хороонд оногдсон байх хэрэгтэй. Бодлогын шийдвэр гаргах 
хороотой үед санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүргийг хэд 
хэдэн институциудэд тараан байршуулах нь тохиромжтой мэт боловч, 
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бодит байдал дээр нэгдсэн, хоорондоо нийцтэй бодлого хэрэгжүүлэхэд 
хүндрэлийг бий болгох бөгөөд хариуцлагын тогтолцоог тодорхой бус 
болгож, сулруулах талтай.

• Макро зохистой бодлогын мандат нь тухайн институцийн бусад 
бодлогын зорилтуудтай уялдаатай, нийцтэй байх боломжтой 
институцид хуваарилагдах хэрэгтэй. Энэ өнцгөөс харвал төв банк 
нь илүү тохиромжтой институци бөгөөд засгийн газрын оролцоо 
хязгаарлагдмал байх нь зохистой байна.

• Макро зохистой бодлогын мандат нь түүнийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай эрхтэй хамт хуваарилагдах хэрэгтэй. Энд бид 
шаардлагатай эрх гэдэгт мэдээлэл хүлээн авах, зохицуулалтын аливаа 
арга хэмжээг санаачлах, хэрэгжүүлэх эрх, шаардлагатай нөхцөлд цар 
хүрээгээ тэлэх боломжоор хангагдсан байхыг ойлгож болно.

• Мандат болон хариуцлагын механизмын зөв баланс нь макро зохистой 
бодлого нь хязгаарлагдмал хүрээнд хэрэгжихээс сэргийлэх хөшүүрэг 
болох хэрэгтэй. Эрх мэдлийг буруу ашиглахыг хязгаарлахын тулд 
мандатад хоёрдогч үүргийг давхар тусгах, хүчтэй хариуцлагын 
тогтолцоог бүрдүүлэх нь ашигтай байна. Хариуцлагын тогтолцоо нь 
ерөнхий бодлогын стратеги, шийдвэр, бодлогын үр дүнгийн талаарх ex-
post үнэлгээг олон нийтэд мэдээлэх зэрэг ил тод байдлын элементүүдийг 
шаарддаг. 

• Хариуцлагын тогтолцоо нь үр ашигтай макро зохистой бодлогын 
шийдвэрт талуудын эрх ашгийг тэнцвэржүүлэх нөхцөлийг хатуу 
мөрдлөгөө болгоогүй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, механизм нь макро 
зохистой бодлогын шийдвэрт тодорхой талуудын лобби, ашиг сонирхол 
хүчтэй тусах эрсдэлийг хаасан байх ёстой. 

Тусгаар бодлогуудын бие даасан, хараат бус байдалд сөргөөр 
нөлөөлөхгүйгээр тэдгээрийг үр ашигтайгаар уялдуулах хүрээнд:

• Төв банкинд санхүүгийн зохицуулалтын функцуудыг институцийн 
хувьд нэгтгэх нь мөнгөний болон микро зохистой бодлоготой макро 
зохистой бодлогыг үр ашигтайгаар уялдуулах боломжийг нэмэгдүүлэх 
хэдий ч тэр тохиолдолд макро зохистой бодлогын бие даасан байдлыг 
хангах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл, мөнгөний бодлогын зорилтыг 
хэрэгжүүлэх хэрэгсэл байдлаар ашиглагдах ёсгүй юм. Энэ нөхцөлийг 
хангах нэг арга нь дэд бодлогын зорилт тус бүрт хариуцлагын тогтолцоог 
тодорхой болгох юм.

• Бодлогын шийдвэр гаргах эрх мэдэл болон тухайн бодлогын хэрэгсэл 
нь институцийн хувьд тусгаарлагдсан бүтцээс зайлсхийх хэрэгтэй. 
Тусгаарлагдсан бүтэцтэй үед институциудын бие даасан байдлыг 
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хангахын зэрэгцээ бодлогын шийдвэр хэрэгжих нөхцөл хуулийн орчинд 
бий болгох хэрэгтэй юм. Үүний хажуугаар өмнөх хэсэгт дурдсан үүрэг 
өгөх эрхгүй зөвлөмж (nonbinding recommendation), зөвлөгөө дага эсвэл 
тайлбарла (comply or explain) зэрэг механизмуудыг ашиглаж болно. Өөр 
нэг боломжит хувилбар нь тодорхой тооны макро зохистой бодлогын 
хэрэгслийг бодлогын шийдвэр гаргагчийн эрх мэдэлд шилжүүлэх явдал 
байж болдог.

• Шийдвэр гаргах эрх мэдэл олон институциудэд тараан байршсан 
тохиолдолд зохицуулах хороо (coordinating committee)-г байгуулах нь 
тохиромжтой байж болно. Зохицуулах үүрэг бүхий хороо нь өөр 
өөрийн өнцгөөс харж буй эрсдэлийн үнэлгээгээ хуваалцах, бие даасан 
бодлогуудын уялдааг хангах, үүрэг, функцийн хийдэл, давхардлыг 
арилгахад ач холбогдолтой юм. Гэхдээ нийт системийн эрсдэлийг 
бууруулахад чиглэсэн бодлогын хариуцлагын тогтолцоон дахь алдаа 
дутагдлыг бүрэн нөхөх механизм болж чаддаггүй. 

VII. мОнгОл УлСЫн Санхүүгийн СалБаР, БОдлОгЫн 
инСТиТУциУд

Хөгжингүй орнуудтай харьцуулахад бага, дунд орлоготой улс орнуудын 
санхүүгийн систем нь ихэвчлэн банк төвтэй байдаг. Мөн хөрөнгийн болон 
дотоодын бондын захын хөгжил сул бөгөөд банкны зээлтэй харьцуулахад 
санхүүгийн зах зээлд маш бага хувийг эзэлдэг. Монгол Улсын хувьд ч мөн 
адил санхүүгийн системийн 90 гаруй хувийг банкны салбар дангаар бүрдүүлж, 
санхүүгийн зах зээл хөгжлийнхөө эхэн үед явж байна. Хэдийгээр 2013 оны 
эцсийн байдлаар нийт бүртгэлтэй 263 Банк бус санхүүгийн байгууллага, 141 
Хадгаламж зээлийн хоршоо, 87 Брокер дилерийн байгууллага, 17 Даатгалын 
компани, 323 Хувьцаат компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 
тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж, үйл ажиллагааных нь цар хүрээ тэлсээр байгаа 
боловч санхүүгийн зах зээлд банкны салбартай харьцуулахад бага хувийг эзэлсэн 
хэвээр байна. Тухайлбал, хөрөнгийн захын зах зээлийн нийт үнэлгээний ДнБ-д 
эзлэх хувь АнУ-д 104 хувь, латин америкийн орнуудад дунджаар 40 хувь, Азид 
дунджаар 43 хувь байгаа бол Монгол Улсын хувьд энэхүү үзүүлэлт ердөө 10 
орчим хувьтай байгаа юм. 
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дүрслэл 8. нийт хөрөнгийн хэмжээ (тэрбум 
төгрөг) ба хөрөнгөөр тооцсон салбарт эзлэх 
хувь хэмжээ
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ихэвчлэн банк төвтэй байдаг. Мөн хөрөнгийн болон дотоодын бондын захын хөгжил сул 
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Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ. 
Тэмдэглэл:    Үнэт цаасны оролцогч компаниудын 2013 оны 3  
                     дугаар улирлын тайлан гараагүй байгаа тул энэ     
                     үеийн активыг 2012 оны 4 дүгээр улирлын активаар  
                     төлөөлүүлэн тооцсон. 

Дүрслэл 9. Ашиг (тэрбум төгрөг) ба ашгаар 
тооцсон салбарт эзлэх хувь хэмжээ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ. 
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                      тул энэ үеийн ашгийг 2012 оны 3 дугаар улирлын  
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Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилт 

Монгол Улсад Төв банк /Монголбанк/, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Санхүүгийн тогтвортой 
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Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг 
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хувийг эзэлсэн хэвээр байна. Тухайлбал, хөрөнгийн захын зах зээлийн нийт үнэлгээний ДНБ-д 
эзлэх хувь АНУ-д 104 хувь, Латин америкийн орнуудад дунджаар 40 хувь, Азид дунджаар 43 
хувь байгаа бол Монгол Улсын хувьд энэхүү үзүүлэлт ердөө 10 орчим хувьтай байгаа юм.  
Дүрслэл 8. Нийт хөрөнгийн хэмжээ (тэрбум төгрөг) 
ба хөрөнгөөр тооцсон салбарт эзлэх хувь хэмжээ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ. 
Тэмдэглэл:    Үнэт цаасны оролцогч компаниудын 2013 оны 3  
                     дугаар улирлын тайлан гараагүй байгаа тул энэ     
                     үеийн активыг 2012 оны 4 дүгээр улирлын активаар  
                     төлөөлүүлэн тооцсон. 

Дүрслэл 9. Ашиг (тэрбум төгрөг) ба ашгаар 
тооцсон салбарт эзлэх хувь хэмжээ 

 
Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ. 
Тэмдэглэл:    Үнэт цаасны оролцогч компаниудын  
                      2013 оны 3 дугаар улирлын тайлан гараагүй байгаа      
                      тул энэ үеийн ашгийг 2012 оны 3 дугаар улирлын  
                      ашгаар төлөөлүүлсэн тооцсон.  

 

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилт 

Монгол Улсад Төв банк /Монголбанк/, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Санхүүгийн тогтвортой 
байдлын зөвлөл гэсэн 3 институци санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүргийг хуулиар ил 
тод хүлээсэн байна. Ингэхдээ уг зорилт дараах байдлаар хуульчлагдсан байдаг. 

Төв банк 

Төв банкны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд Монголбанкны үндсэн зорилтыг тусгахдаа “(i) 
Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг 
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Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ.
Тэмдэглэл: Үнэт цаасны оролцогч компаниудын 2013 

оны 3 дугаар улирлын тайлан гараагүй 
байгаа тул энэ үеийн ашгийг 2012 оны 
3 дугаар улирлын ашгаар төлөөлүүлсэн 
тооцсон. 

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилт

Монгол Улсад Төв банк (Монголбанк), Санхүүгийн зохицуулах хороо, 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл гэсэн 3 институци санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах үүргийг хуулиар ил тод хүлээсэн байна. Ингэхдээ уг 
зорилт дараах байдлаар хуульчлагдсан байдаг.

 Төв банк2

Төв банкны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд Монголбанкны үндсэн зорилтыг 
тусгахдаа “(i) Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-
төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршино3, (ii) Монголбанк өөрийн үндсэн 
зорилтын хүрээнд санхүүгийн зах зээл, банкны тогтолцооны тогтвортой 
байдлыг хангах замаар үндэсний эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжилд дэмжлэг 
үзүүлнэ” гэжээ. Өөрөөр хэлбэл Монголбанкны үндсэн зорилт нь үнийн 
тогтвортой байдал бөгөөд санхүүгийн тогтвортой байдал нь хоёрдогч бодлогын 
зорилт байхаар байна. 

Монголбанкны санхүүгийн систем дэх үндсэн үүрэг нь санхүүгийн зах зээл, 
банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах явдал бөгөөд манай улсын хувьд 
банкны салбарын тогтвортой байдал нь санхүүгийн тогтвортой байдлын 
гол цөм юм. Энэхүү үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд банкны үйл ажиллагаанд 
3 эíý íь òөãрөãөөр илýрхийлýãäýж буй бараа, ¿йлчилãýýíий ¿íийí òоãòворòой байäал юм.
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тогтмол хяналт тавьж, банк хоорондын төлбөр тооцоог зохион байгуулж байна. 
Монголбанк санхүүгийн системийн үр ашигтай, тогтвортой байдлыг дэмжих, 
банкны үйл ажиллагааны доголдлоос санхүүгийн системд учруулж болзошгүй хор 
хохирлоос зайлсхийх зорилгоор банкуудад хяналт шалгалтыг тогтмол хийдэг.

 Санхүүгийн зохицуулах хороо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд 4 дүгээр 
зүйлд “Санхүүгийн зохицуулах хороо нь санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой 
байдлыг хангах, санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах, холбогдох хууль 
тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх 
ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага мөн” гэжээ. Ийнхүү 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 
нь түүний зорилт байна. 

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь үндсэндээ банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих институци юм. 

 Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл 

Төв банкны тухай хуулийн 27.2 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсэгт “монгол Улсын 
санхүүгийн тогтолцоо, түүний тогтвортой байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл ажиллана” гэж заасан байдаг. Өөрөөр 
хэлбэл Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн 
зорилт нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах юм.

Хуульд зааснаар одоогийн Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, 
санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс бүрдэж байна. Анх 2007 
онд байгууллагдсанаас хойш нийт 14 удаа хуралдсан бөгөөд төсөв, мөнгөний 
бодлого, хөгжлийн хөтөлбөрүүд, санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт, хууль эрх, 
зүйн орчинд дахь өөрчлөлтүүд зэрэг өргөн хүрээг хамарсан нийт 47 асуудлыг 
хэлэлцэж холбогдох дүгнэлт, зөвлөмжийг СТБЗ-ийн зүгээс гаргаад байна. 

VIII. мОнгОл УлСЫн маКРО зОхиСТОй БОдлОгЫг хэРэгЖүү-
лэгЧ инСТиТУцийн загВаРТ ӨгӨх Санал

Төрөөс Монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүрэг бүхий 
санхүүгийн бодлогын шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлэгч институцийн оновчтой 
загвар бий болгох шаардлагатай гэж үзэж байгаа нь холбогдох төрийн бодлогын 
баримт бичиг тусгалаа олоод байна. Тухайлбал, Төрөөс мөнгөний бодлогын 
талаар 2014 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Их 
Хурлын 2013 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 62 дугаар Тогтоолын 5.3-

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

д “Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
шийдвэр гаргах механизм, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, санхүүгийн салбарт үүсч болзошгүй эрсдэлийг 
үнэлэх, түүнээс хамгаалах бодлогын уялдааг хангах үр дүнтэй институци болгох 
чиглэлээр Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд 
өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулах” гэсэн заалт тусгагдаад байна. 
Иймд уг судалгааны ажлыг Монгол Улсын Их Хурлын Тогтоолын хэрэгжилтийг 
хангах хүрээнд бэлтгэх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор гүйцэтгэсэн. 

Одоо ажиллаж буй Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг бүрдүүлж буй 
талууд (Монголбанк, Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо) нь хууль, 
эрх зүй, бодлогын хэрэгжилтийн хувьд харилцан бие даасан институциуд тул 
тус зөвлөлд санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах макро зохистой бодлогыг 
хэрэгжүүлэх мандатыг өгөх нь тохиромжгүй бөгөөд энэ төрлийн загвар нь 
ижил тэгш эрх бүхий институциудын оролцооноос шалтгаалан хариуцлагын 
тогтолцоог тодорхой бус болгох, бодлогын шийдвэр гаргалтыг удаашруулах, бие 
даасан бодлогуудын хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлөх зэрэг эрсдэлтэй юм. 

Уламжлалт институцийн өнцгөөс авч үзвэл Монголбанк нь мөнгөний бодлого, 
микро зохистой бодлого, төлбөр тооцооны систем зэрэг олон функцыг өөртөө 
нэгтгэсэн харьцангуй нэгдмэл бүтэцтэй юм. Иймд судлаачдын зүгээс түгээмэл 
санал болгодог макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн үр ашигтай 
байж болох төв банкинд суурилсан хагас нэгдмэл институцийн загварыг ашиглах 
бүрэн боломжтой юм. Энэ нь ч санхүүгийн систем нь банк төвтэй бөгөөд банкны 
салбар нийт санхүүгийн системийн 90 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлдэг, 
төв банк нь засгийн газраас хараат бус, бие даасан байдлаар бодлогын 
зорилтоо хэрэгжүүлэх боломжтой, техникийн болон хүний нөөц, санхүүгийн 
салбарын туршлагын хувьд харьцангуй өндөр чадамж бүхий институци тул уг 
институцийн загвар нь төв банкинд суурилах нь үндэслэлтэй юм.

Олон улсын туршлага болон Монгол Улсын уламжлалт институцийн бүтэц, 
хууль эрх зүйн орчинд үндэслэн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 
зорилтыг хэрэгжүүлэгч институцийн оновчтой загварыг бий болгох зорилгоор 
дараах саналуудыг дэвшүүлж байна. 

нэг. Төв банкинд суурилсан макро зохистой бодлогын институцийг 
төлөвшүүлэх нь

Төв банкинд суурилсан институцийн загварыг бий болгохдоо хуулинд банкны 
системийн хүрээнд санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүргийг төв банкны 
өөр нэг үүрэг байдлаар зааж өгөх бөгөөд уламжлалт мөнгөний бодлогын зөвлөл 
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(MPC)-ийн зэрэгцээ санхүүгийн бодлогын зөвлөл (fPC)-ийг байгуулах 
бөгөөд макро болон микро зохистой бодлогын саналуудыг авч хэлэлцэн, 
тодорхой санхүүгийн системийн эрсдэлийн үнэлгээ, судалгаа, мэдээлэлд 
үндэслэн бодлогын шийдвэр гаргах зөвлөл байна. Уг зөвлөлийг Монголбанкны 
Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн А-87 тоот тушаалаар 
баталсан “Хяналт шалгалтын зөвлөлийн ажлын журам”-д өөрчлөлт оруулах 
замаар одоо Монголбанкинд дээр ажиллаж буй Хяналт шалгалтын зөвлөлд 
түшиглэн байгуулах боломжтой юм. Түүнчлэн, Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хадгаламжийн даатгалын корпораци зэрэг 
байгууллагуудаас төлөөлөл оролцуулж болох юм. 

Төв банкины нөөц бололцоонд тулгуурлан санхүүгийн системийн эрсдэлийн 
үнэлгээ, судалгаа хийж, холбогдох макро болон микро зохистой бодлогын 
санал боловсруулан, түүнийгээ Санхүүгийн бодлогын зөвлөлөөр тодорхой 
давтамжтайгаар хэлэлцүүлдэг бааз бий болох нь чухал юм. Мөн санхүүгийн 
системийн эрсдэлийн үнэлгээнд шаардлагатай бүхий л мэдээллийг төв банкинд 
төвлөрүүлэх зохицуулалт шаардлагатай байна. 

Санхүүгийн бодлогын бие даасан байдал болон мөнгөний бодлоготой уялдаатай 
хэрэгжих нөхцөлийн тэнцвэрийг хангахын тулд Мөнгөний бодлогын зөвлөл 
болон Санхүүгийн бодлогын зөвлөлийн гишүүдийн давхардлын хувь хэмжээг 
оновчтой тогтоох хэрэгтэй юм. 

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг багтаах 
бөгөөд засгийн төлөөлөл орох шаардлагатай гэж үзвэл оролцуулж болох ч 
оролцоог нь хязгаарлагдмал хүрээнд байлгах нь тохиромжтой. 

Мөн санхүүгийн бодлогын зөвлөлийн шийдвэр гаргах ерөнхий стратеги олон 
нийтэд ойлгомжтой бөгөөд бодлогын шийдвэр нь ил тод байх шаардлагатай 
байна. Түүнчлэн, макро зохистой бодлогыг хямралын менежментээс тусгаар 
авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд Сангийн яаманд төвлөрсөн тусгайлсан хороо (crisis 
management committee)-г байгуулах нь тохиромжтой юм. 

хоёр. Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг шинэ бүрэлдэхүүнтэйгээр 
байгуулж, ажиллуулах нь

Засгийн газрыг төлөөлж Сангийн яам Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлд 
ажилладаг өнөөгийн бүтэц нь Засгийн газраас санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангахад чиглэсэн чиг үүргүүд бүрэн хэрэгжихгүй байх, шийдвэр гаргалт 
удаашрах, эсхүл шийдвэр гарахгүй байх зэрэг хүндрэлүүдийг үүсгэхээр байгаа 
тул Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг Ерөнхий сайд, Монголбанкны 
Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын бүрэлдэхүүнтэйгээр 
шинэчлэн байгуулах нь оновчтой байж болохоор байна.
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гурав. Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах нь
Макро зохистой бодлогын институцийг Төв банкинд төвлөрүүлэн бий болгож 
буй тул Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зөвхөн 
санхүүгийн тогтвортой байдлын зорилтоор хязгаарлах шаардлагагүй бөгөөд 
нийт эдийн засаг, санхүүгийн салбарын бүхий л асуудлаар зөвлөмж, дүгнэлт 
гаргах эрхтэй байх нь тохиромжтой. Уг зөвлөлд бодлогын шийдвэр гаргах эрх 
мэдэл тусгайлан өгөх шаардлагагүй байна. Ингэх нь ч уламжлалт институцийн 
бүтэц, хууль, эрх зүйн орчны хүрээнд бий болгоход хүндрэлтэй юм. Харин 
түүний оронд эдийн засаг, санхүүгийн салбар бодлогуудын уялдааг хангах, 
санал солилцох илүү зохицуулах үүрэг бүхий нэгж болгож төлөвшүүлэх нь 
оновчтой байж болно. Иймд зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, үр ашигтай 
ажиллуулахын тулд холбогдох хуулийн төсөлд дараах саналуудыг тусгах 
шаардлагатай гэж үзэж байна:

• Хурлаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай тодорхой асуудлуудыг хуульчлах
 Тухайлбал, жил бүрийн төсвийн болон мөнгөний бодлогын төсөл, 

санхүүгийн салбартай холбоотой хуулийн төслүүд гэх мэт асуудлуудыг 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, холбогдох 
дүгнэлт гаргуулах шаардлагыг бий болгож болно. Мөн эдийн засаг, 
санхүүгийн салбарын зарим институциуд (Financial Policy committee, 
Crisis management committee, Санхүүгийн зохицуулах хороо гэх мэт)-ээс 
хэрэгжүүлж буй бодлого, түүний хэрэгжилтийн тайланг тогтмол СТБЗ-
ийн хурлаар хэлэлцдэг зохицуулалт үр ашигтай байж болно. 

• Ээлжит бус хурал хуралдах нөхцөлүүдийг хуулинд тусгах
 Санхүү, эдийн засгийн хүндрэл, бэрхшээлтэй нөхцөл байдлаас 

шалтгаалсан СТБЗ хуралдан тодорхой асуудалд зөвлөмж, дүгнэлт гаргах 
нөхцөлүүдийг хуулинд тусгаж болох юм.

• Макро эдийн засаг, санхүүгийн бодлогын уялдааг хангах механизм 
бүрдүүлэх

 Зөвлөлийн гишүүд болон зөвлөлийн зүгээс бодлогын институциудэд 
зөвлөмж, санал хүргүүлэхэд нээлттэй байх бөгөөд энд зөвлөгөөг дага 
эсвэл тайлбарла (comply or explain) нөхцөлийг ч бий болгож болох юм.

• Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх
 УИХ-ын тогтоолд дурдсаны дагуу зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг эдийн 

засаг, санхүүгийн салбар дахь бусад институциудын төлөөллөөр өргөтгөх 
боломжтой юм. Ямар институцийн төлөөллийг багтаах нь зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл хуульд хэрхэн туссанаас шалтгаалах 
юм. Гишүүдийн тоо олон болох тусам шийдвэр гаргалтад мажоритар 
системийг нэвтрүүлэх шаардлага үүсэх бөгөөд энэ тохиолдолд бие даасан 
бодлогуудын хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх нөхцөлийг 
давхар бүрдүүлэх хэрэгтэй юм.
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X. хаВСРалТ

дэлхийн заРим УлС ОРнУУдЫн Санхүүгийн ТОгТВОРТОй 
БайдлЫн ТОгТОлцОО

 индонез

Индонез улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэгдсэн хууль 
эрх зүй болон институцийн тогтолцоо шилжилтийн үедээ явж байна. 2011 оны 
“Санхүүгийн үйлчилгээний удирдлагын тухай хууль (Law on the Financial 
Services Authority)”-иар банк, хөрөнгийн зах зээл, даатгал, тэтгэврийн сангууд 
болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг хянах, зохицуулах эрх бүхий бие 
даасан санхүүгийн зохицуулагч Otoritas Jasa Keuangan (OJK) агентлагийг үүсгэн 
байгуулсан юм. OJK нь сангийн яамны бүрэлдэхүүнд багтах хөрөнгийн зах зээл 
болон санхүүгийн байгууллагуудыг хянан шалгагч газар (Bapepam-LK)–ын 
үүргийг 2012 оны эцэст хүлээн авсан бол Индонезийн төв банкаас (BI) банкны 
зохицуулах, хянан шалгах эрх, үүргийг 2013 оны эцэст хүлээн авч, улмаар 2014 
оны эхнээс бүрэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэхээр төлөвлөгдөж байна. 

Мөн “Санхүүгийн үйлчилгээний удирдлагын тухай хууль (Law on the Financial 
Services Authority)”-иар санхүүгийн системийн тогтвортой байдлын Форумыг 
үүсгэн байгуулсан. Тус Форум нь санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг 
хангах, эрсдэлийг үнэлэх, хянах ил тод чиг үүрэгтэй. Форумыг сангийн сайд 
тэргүүлдэг бөгөөд гишүүдэд Индонезийн төв банкны ерөнхийлөгч, OJK-ийн 
болон хадгаламжийн даатгалын корпораци(LPS)-ийн дарга нар багтана.

Хууль эрх зүй болон институцийн тогтолцооны шилжилтийн үе шат дуусгавар 
болоход төв банкны санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах чиг үүрэг албан 
ёсны, мөн илүү ил тод болох болохоор байна. Одоо буй чиг үүрэг нь 2003 онд 
төв банк болон сангийн яамны хооронд байгуулагдсан санхүүгийн системийн 
тогтвортой байдлыг хангахад дээрх эрх бүхий байгууллагуудын хоорондох 
үүрэг оролцоо, хариуцлага, хамтын ажиллагааны хэлбэрийг тодорхойлсон 
санамж бичигт тусгагдсан байдаг билээ. Мөн санхүүгийн тогтвортой байдлын 
хангахад үйл ажиллагаан дахь Төв банк, OJK байгууллагуудын тус тусын үүрэг, 
хариуцлагууд илүү тодорхой болох болно. 

Дээрх шилжилтийг амжилттай дуусгавар болгоход холбогдох зарим хуулиудад 
өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгараад байна. Тухайлбал:

• Төв банкны тухай хууль. Зохистой харьцааны бодлого хэрэгжүүлэх 
эрхийг OJK-д шилжүүлэхтэй холбогдон гарах үүрэг, хариуцлагын 
давхардлыг арилгах зорилгоор төв банкны тухай хуульд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагатай. Мөн төв банкны санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
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хангах чиг үүргийг ил тод болгохын зэрэгцээ түүний макро зохистой 
хяналтын хариуцлагыг тодорхой тусгах хэрэгтэй юм. Төв банкны тухай 
хуульд өөрчлөлт оруулах төсөл бэлтгэл шатандаа явж байна. 

• Санхүүгийн системийн баталгаат байдал (Safety net)-ын тухай 
хууль. Хямралаас урьдчилан сэргийлэх болон хямралын менежментэд 
чиглэгдсэн тус хууль нь төв банкны тухай болон OJK-ийн хуулиудтай 
нийцтэй, гол байгууллагуудын (MoF, BI, OJK ба LPS) системийн эрсдэл 
болон хямралыг удирдах, урьдчилан сэргийлэх үр ашигтай хамтын 
ажиллагааг дэмжих байдлаар тус тус шинэчлэгдэх шаардлагатай байна.

 хонконг

Хонконг улсад мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллага (HKMA), үнэт цаас 
болон фүчерсийн хороо (SFC), даатгалын коммиссар болон Mandatory Provident 
Fund Schemes Authority (MPFA) зэрэг олон байгууллагууд санхүүгийн салбарыг 
хянан шалгах үүргийг хамтдаа хүлээдэг. Эдгээр байгууллага тус бүр өөрсдийн 
албан ёсны чиг үүрэгтэй байдаг байна. 

HKMA-н банкны системийн үр ашигтай үйл ажиллагаа болон тогтвортой 
байдлыг дэмжих чиг үүрэг нь “Банкны захирамж (Banking ordinance)”-д 
тусгагдсан байдаг. HMKA нь банк болон бусад хадгаламжийн байгууллагуудыг 
зохицуулах заавар, зөвлөмж, стандартыг боловсруулах ба мөн зохистой бодлогыг 
тодорхойлох, санхүүгийн системийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор макро 
зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг ашиглах хараат бус эрх мэдэлтэй. 

Сангийн яам нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах чиг үүргийг HMKA-тай 
хамтран эзэмших ба мөнгө санхүүгийн тогтвортой, нэгдмэл байдлыг хангахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн мөнгөний системийн бүтэц болон мөнгөний 
бодлогын зорилтыг тодорхойлох үүрэгтэй. 2003 оны 6 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн солилцох албан бичиг (Exchange of Letters)-т байгууллага хоорондын 
үүрэг, хариуцлагын хувиарлалтыг тодорхой тусгасан байдаг. 

HMKA сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн системийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 
макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг өргөн хүрээтэйгээр ашиглаж байгаа 
билээ. Ялангуяа үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт түлхүү ашиглаж байна. Тухайлбал 
зээл ба үнэ цэнийн харьцаа (LTV caps)-г үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн огцом 
өсөлтийг хязгаарлах зорилгоор 2009 оноос хойш хэд хэдэн удаа өөрчилсөн. Тус 
харьцааг илүү өндөр өртөгтэй болон хөрөнгө оруулалтын хөрөнгүүдэд илүү 
бага түвшинд тогтоох зэргээр хөрөнгүүдийн төрөл, шинж чанараас хамааруулан 
ялгаатай байдлаар ашигласан. Ийнхүү ялгаатай байдлаар ашиглах нь тодорхой 
хэлбэрийн үйл ажиллагаанд чиглэсэн макро зохистой хэрэгслүүдийн чадавхийг 
бүрэн ашиглах бололцоо олгодгоороо гол давуу талтай юм. 
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 малайз

Малайз улсын санхүүгийн системийг хянах үүргийг Малайзийн төв банк (BNM) 
болон үнэт цаасны хороо (SC) зэрэг байгууллагууд голлон хариуцдаг байна. 
Малайзийн төв банк нь банкны салбар (conventional, Islamic мөн хөгжлийн 
банкууд), даатгалын салбар, мөнгө, гадаад валютын зах зээл болон төлбөрийн 
системийг хянан шалгадаг. Мөн өөрийн зохицуулалтад хамрагддаггүй 
байгууллагуудаас мэдээлэл цуглуулж, банк бус санхүүгийн байгууллагуудад 
шалгалт хийдэг байна. Харин үнэт цаасны хороо нь нөөц сангийн удирдлагын 
компаниуд, брокер-дилер, үнэт цаас ба үүсмэл үнэт цаасны зах зээлүүд зэрэг 
хөрөнгийн зах зээлийн зуучлагч байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулдаг. 
Мөн тус байгууллага нь хөрөнгө оруулалтын банкуудыг хянах үүргийг төв 
банктай хамтран хүлээдэг бөгөөд тэтгэврийн санг зохицуулдаг боловч хоёр гол 
төрийн өмчит тэтгэврийн санг сангийн яам зохицуулдаг байна. 

2009 онд батлагдсан “Малайзийн төв банкны тухай хууль”-иар төв банкинд 
санхүүгийн тогтвортой байдлын албан ёсны чиг үүрэг болон тус чиг үүрэгт 
хамаарах эрх мэдэл, хүчийг олгосон. Төв банк дахь Санхүүгийн тогвортой 
байдлын хороо нь санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудлаар шийдвэр гаргадаг. 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын удирдах хороо (FSEC) нь төв банкинд өөрийн 
шууд зохицуулалтаас гадуурх байгууллагуудыг хянах, зохицуулах эрх олгодог 
байна. Тус хорооны байнгын гишүүдэд төв банкны ерөнхийлөгч, төв банкны 
нэг дэд ерөнхийлөгч, Малайзийн хадгаламжийн даатгалын корпорацийн дарга 
(PIDM), аудитор болон хуулийн мэргэжилтнүүд багтах ба жилд хамгийн багадаа 
2 удаа хуралддаг байна. Үнэт цаасны хороо болон засгийн газрын төлөөлөл нь 
байнгын гишүүдэд багтдаггүй боловч Санхүүгийн тогтвортой байдлын удирдах 
хорооны хуралд урилгаар оролцож болно.

Төв банк, Үнэт цаасны хороо, Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн дарга 
зэрэг санхүүгийн зах зээл, үүнд оролцогчдын үйл ажиллгаааг зохицуулагч 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг төв банк болон бусад санхүүгийн 
зохицуулагчдын хооронд байгуулсан санамж бичиг (MoU)-гээр зохицуулдаг. 
Уг санамж бичиг нь мэдээлэл солилцох болон бодлогын хэлэлцүүлэг хийхэд үр 
дүнтэй боловч зарим сул талтай. Тухайлбал төв банк болон үнэт цаасны хорооны 
хооронд байгуулсан санамж бичигт эдгээр байгууллагуудын зөвхөн хөрөнгө 
оруулалтын банкуудыг хянан шалгах талаар дурдсан байдаг. Мөн бодлогын 
хэлэлцүүлэгт ахлах түвшний ажилчид л оролцдогоороо сул талтай юм.

Төв банк нь “Малайзийн төв банкны тухай хууль”-иар макро зохистой бодлого 
хэрэгжүүлэх эрхийг авсан. Өнөөг хүртэл Малайзийн төв банк дангаараа макро 
зохистой бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсээр байна. Сүүлийн жилүүдэд 
өрхийн зээл болон орон сууцны үнийн өсөлтийг хязгаарлах макро зохистой 
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бодлогын хэрэгслүүдийг ашигласан. Тухайлбал 2010 ба 2011 онуудад зээл 
үнэ цэнийн харьцааг өөрчлөх замаар 3 удаа орон сууцны зээлийн нөхцөлийг 
чангатгасан байна. Гэвч зээлийн хэмжээг хянах дээрх арга хэмжээ нь тодорхой 
нөлөөгүй буюу орон сууцны үнийн өсөлт өндөр түвшинд хэвээр үлдсэн байна. 

 австрали

Авсртали улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын тогтолцоонд 4 байгууллага 
голлох үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

• австралийн нөөцийн банк (Rba). Тус банк нь санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах үүргийг олон жилийн туршид хүлээж байна. 

• австралийн зохистой зохицуулагч байгууллага (aPRa). Тус 
байгууллага нь санхүүгийн найдвартай, үр ашигтай, өрсөлдөх чадвартай 
байдлыг хангах зорилтуудынхаа оновчтой балансыг хангахын зэрэгцээ 
Австрали улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг дэмжих 
үүрэгтэй.

• австралийн үнэт цаас болон хөрөнгө оруулалтын хороо (aSIC). 
Бизнес эрхлэлтийг зохицуулж, тодорхой журмын дагуу санхүүгийн зах 
зээлийг дэмжиж, клиринг болон зохицуулалтын систем дэх эрсдэлийг 
хамгийн бага байлгах зохицуулалтыг Австралийн нөөцийн банктай 
хамтран хэрэгжүүлдэг байна.

• засгийн газар. Австралийн засгийн газар нь санхүүгийн тогтвортой 
байдлын асуудал, санхүүгийн системийн дэд бүтцийг бэхжүүлэх 
зохицуулалтын тогтолцоо, хууль эрх зүйн талаар зөвлөмж өгөх үүрэгтэй.

Санхүүгийн зохицуулах зөвлөл (CFR)-д дээрх 4 байгууллагын төлөөллүүд багтах 
бөгөөд тус зөвлөл нь байгууллага хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, 
хамтын ажиллагааны үр нөлөөтэй байдлыг хангахад чиглэдэг. Санхүүгийн 
зохицуулах зөвлөл нь өөрийн гишүүн байгууллагуудаас бусдад үйлчлэх хүчгүй, 
зөвхөн зөвлөх үүрэгтэй ба байгууллага хооронд албан ба албан бус мэдээллийг 
тогтмол түгээдэг. Тус зөвлөл тогтмол хугацаанд хуралдах ба санхүүгийн 
тогтвортой байдлын асуудалтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулах ажлын 
албатай байна. 

Австралид зохистой харьцаа (тухайлбал зээл үнэ цэнийн харьцаа, өр орлогын 
харьцаа)-г дангаар макро зохистой бодлогын хэрэгсэл болгон ашиглахаас 
зайлсхийдэг. Харин зээлдэгчдийн зээлээ буцаан төлөх чадвар, банкуудын 
зээлийн стандартын чанар болон системийн эрсдэл үүсэхийн эсрэг эрсдэлийн 
жин зэргээр зохицуулахыг илүүд үздэг байна. Австралийн нөөцийн банк 
санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хянах, болзошгүй эрсдэлээс 
сэргийлэх үйл ажиллагаанд (жишээ нь хагас жил тутам санхүүгийн тогтвортой 
байдлын тайлан гаргах) гол үүрэг гүйцэтгэнэ. 

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр
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 Солонгос

БнСУ-д Солонгосын төв банк (BOK), Санхүү төлөвлөлтийн яам (MOSF), 
Санхүүгийн үйлчилгээний хороо (FSC), Санхүүгийн хяналт үйлчилгээний 
алба (FSS), Солонгосын хадгаламжийн даатгалын корпораци (KDIC) болон 
Солонгосын санхүүгийн корпораци (KFC) зэрэг байгууллагууд санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах чиг үүргийг хамтран эзэмшиж байна. Эдгээр 
байгууллагуудаас төв банк, Санхүүгийн үйлчилгээний хороо, Санхүүгийн 
хяналт, үйлчилгээний алба зэрэг нь хамгийн чухал үүрэг оролцоотой. 

• Төв банк нь төлбөр тооцоо, хяналтын системүүдийн тогтвортой 
байдлыг хангах, эцсийн зээлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ. 
Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүргийг мөнгө, зээлийн бодлогын 
арга хэрэгслээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг байна. 

• Санхүүгийн үйлчилгээний хороо болон Санхүүгийн хяналт үйлчилгээний 
алба нь банк, үнэт цаасны болон даатгалын компаниудыг зохицуулдаг.

• Санхүү төлөвлөлтийн нь санхүүгийн тогтвортой байдалтай хамаарал 
бүхий байгууллагуудын хоорондох бодлогын уялдааг хангагч юм.

Төв банк, Санхүүгийн үйлчилгээний хороо, Санхүүгийн хяналт үйлчилгээний 
алба зэрэг байгууллагуудын хоорондох үйл ажиллагааны уялдаатай байдлыг 
хуулиар тогтоогдсон байдаг. 2009 оны 9 дүгээр сард Санхүү төлөвлөлтийн яам, 
төв банк ба Санхүүгийн үйлчилгээний хороо зэрэг байгууллагуудын хооронд 
байгуулагдсан санамж бичиг нь санхүүгийн байгууллагуудын бизнесийн нууцыг 
агуулсан эсвэл хуулиар хориглосноос бусад бүх төрлийн мэдээллийг агентууд 
хоорондох харилцан солилцох байдлыг сайжруулах, төв банк болон Санхүүгийн 
үйлчилгээний албаны банк болон бусад санхүүгийн байгууллагууд дахь нэгдсэн 
хяналт шалгалтыг дэмжих зорилготой байсан. 

Дэлхийн санхүүгийн хямралын үед Санхүү төлөвлөлтийн яам, төв банк, 
Санхүүгийн үйлчилгээний хороо зэрэг байгууллагууд албан бус “уялдуулах 
хороо”*г байгуулан хамтран ажиллаж байсан ба тус хороог Санхүү төлөвлөлтийн 
яам удирдаж байсан. Тус хороо нь гадаад валютын өр төлбөрт “Макро зохистой 
татвар хураалт” нэвтрүүлсэн бөгөөд авах арга хэмжээний хэрэгжилтийн үе 
шатууд болон зорилтуудыг тайлбарлах хамтарсан хэвлэлийн бага хурлуудыг 
хийж байсан. Хэдийгээр санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудалд үүрэг оролцоо 
бүхий байгууллагуудын үр ашигтай, хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй улс төрийн оролцоо байсан хэдий ч дээрх уялдуулах аргачлал нь 
хямралын үед үр нөлөөтэй байсан. 

Солонгос улсад макро зохистой бодлогын дараах хэрэгслүүдийг санхүүгийн 
системийн эрсдэлийг бууруулах, ялангуяа өрхийн салбар болон валютын зах 
зээлд үүссэн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор өргөн хүрээнд ашиглаж байсан. 
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Үүнд: зээл үнэ цэнийн харьцаа болон өр орлогын харьцаанд хязгаар тогтоох, 
гадаад валютын хөрвөх чадварын стандартыг чангатгах, банкуудын гадаад 
валютын опционд хязгаар тогтоох зэрэг болно.

 япон

Япон улсын өнөөгийн санхүүгийн тогтвортой байдлын тогтолцоо нь томоохон 
санхүүгийн байгууллагуудын дэс дараалсан дампуурлын дараагаар буюу 1990 
оны сүүлч үед үүссэн. Хэдийгээр санхүүгийн тогтвортой байдлын хороо/зөвлөл 
нь зөвхөн хямралын менежмент хийдэг боловч санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангах чиг үүрэг бүхий байгууллага тус бүр системийн эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээг авах бололцоотой байдаг.

• японы төв банк (boJ). Мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх ба мөн 
санхүүгийн тогтвортой байдлын хүрээнд дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: (i) 
Санхүүгийн тогтвортой байдлын үнэлгээ, шинжилгээ хийх; (ii) зайнаас 
хянах (Off-site), газар дээрх (on-site) шинжилгээг хийх; (iii) Санхүүгийн 
системийн тогтвортой байдлыг хангах (iv) төлбөр тооцоо болон хяналтын 
системийн удирдлага;

• Сангийн яам (mof). Төсөв удирдах болон Япон улсын мөнгө 
тэмдэгтийн найдвартай байдал, гадаад валютын зах зээлийн тогтвортой 
байдлыг хангах үүрэгтэй. Хэдийгээр санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах үүрэг нь санхүүгийн үйлчилгээний агентлаг (FSA) 
байгуулагдсанаар хязгаарлагдаад байгаа боловч Сангийн яам хямралыг 
удирдахад гол үүрэг, оролцоотой хэвээр байна. 

• Санхүүгийн үйлчилгээний агентлаг (fSa). Уламжлалт хяналт, 
шалгалтыг сайжруулах зорилгоор 1998 онд байгуулагдсан. Тус агентлаг 
нь банк, үнэт цаасны компани болон даатгалын компаниудыг хянан 
шалгах эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагыг Сангийн яамнаас хүлээн авсны 
дараагаар буюу 2000 онд Санхүүгийн үйлчилгээний агентлаг гэж 
нэрлэгдэх болсон. Мөн Японы төв банк болон Сангийн яамтай харилцан 
уялдаатай ажиллаж, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах болон 
хямралыг удирдах үйл ажиллагаанд гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

• японы хадгаламжийн даатгалын корпораци (DICJ). 1971 онд бараг 
хараат бус засгийн газрын байгууллага хэлбэртэйгээр байгуулагдсан ба 
банкны дампуурал тохиолдоход бий болсон хадгаламжийн даатгалын 
өрийн төлбөрийг гүйцэлдүүлэх үйл ажиллагаагаа хийдэг. 

Мөн хямралын менежментийн уялдааг хангах “Санхүүгийн хямралын хариу 
үйлдлийн хороо (FCRC)” бий. Тус хороог Ерөнхий сайд даргалах ба гишүүдэд 
засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Сангийн сайд, Санхүүгийн 
үйлчилгээний сайд, Санхүүгийн үйлчилгээний агентлагийн комиссар болон 

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр
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төв банкны ерөнхийлөгч багтдаг. Санхүүгийн байгууллагад санхүүгийн 
системд нөлөөлж болохуйц ноцтой асуудал тулгарсан үед Сангийн сайд тус 
хороог хуралдуулж, шийдвэр гаргадаг байна. Тус хороо байгуулагдсан цагаас 
хойш 2003 онд хүнд байдалд орсон Ашикага болон резона банкуудад улсын 
сангаас дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр гаргахтай холбоотойгоор ердөө ганцхан удаа 
хуралдаад байгаа билээ.

 Бразил

Бразилийн төв банк (BCB) болон Үндэсний мөнгөний зөвлөл (CMN) 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах болон хянах үйл ажиллагаанд гол үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Үндэсний мөнгөний зөвлөлд төв банкны ерөнхийлөгч, сангийн 
сайд болон төлөвлөлт, төсөвлөлт, удирдлагын яамны сайдаас багтах бөгөөд тус 
байгууллага нь төв банкны арилжааны банкыг, үнэт цаасны хороо (CVM)-ны 
үнэт цаасны зах зээлийг зохицуулах, хянан шалгахтай холбоотой зохицуулалт, 
зааварчилгааг гаргадаг. Хувийн даатгалын үндэсний зөвлөл болон SUSEP нь 
даатгалын байгууллагууд, хувийн нээлттэй тэтгэврийн сангууд, давхар даатгалыг 
зохицуулж, хянадаг бол үндэсний нийгэм хамгааллын зөвлөл болон тэтгэврийн 
удирдлага (PREVIC) зэрэг газрууд хаалттай хувийн тэтгэврийн сангуудыг хянах, 
зохицуулах үүрэг гүйцэтгэнэ.

 Үндэсний мөнгөний зөвлөлийн зааварчилгаанд суурилж Бразилийн төв банк 
мөнгө, ханшийн бодлого явуулж, банкны салбарыг зохицуулж, хянадаг байна. 
Төв банкны мөнгөний бодлогын хороо (COPOM) нь овернайт хүүг онилж 
бодлого хэрэгжүүлдэг. Макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор 
2011 оны 5 дугаар сард төв банк санхүүгийн тогтвортой байдлын хороо 
(COMEF)-г байгуулсан бөгөөд төв банкны ерөнхийлөгч удирддаг. 

Засгийн газар 2006 онд санхүүгийн байгууллагуудыг зохицуулах, хянах 
үүрэг бүхий байгууллагуудын хоорондох уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцоог 
сайжруулах зорилгоор COREMEC хороог, 2010 онд мэдээлэл солилцоо болон 
хянан шалгах бодлогуудын уялдааг сайжруулах зорилгоор SUMEF дэд хороог 
тус тус байгуулсан. 

Бразил улсын институцийн бүтцийн сул талууд

Хуулинд санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүрэг, хариуцлагыг ямар нэг 
агентад хүлээлгэнэ гэж тодорхой заагаагүй боловч Бразилийн төв банк өөрийн 
зохицуулах эрх мэдлийн хүрээнд макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг 
ашиглах эрхтэй байдаг. Харин COREMEC нь зөвлөмж өгөх эрх үүрэгтэй байдаг.

Санхүүгийн систем улам бүр нарийн төвөгтэй, цогц болж байгаагаас шалтгаалан 
эрсдэлүүд зөвхөн нэг секторт үүсэх биш нийт системийн хэмжээг хамарсан 
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асуудал болоод байна. Хэдийгээр Бразил улсын макро зохистой бодлого 
хэрэгжүүлэгч институцийн одоогийн бүтэц өнгөрсөн хугацаанд сайн ажиллаж 
байсан ч системийн хэмжээнд эрсдэлийг тогтооход зарим талаар хангалтгүй 
байж болох талтай. Мөн хянан шалгах үйл ажиллагаа явуулдаг тусгаар 
байгуууллагууд хоорондох үйл ажиллагааны уялдааг сайжруулах асуудал 
чухлаар тавигдаж байна. Цаашилбал одоогийн буй бүтэц нь хадгаламжийн 
даатгалын сан (FGS)-гийн оролцоог хангалттай хэмжээнд тусгаагүй юм. 

дүрслэл 11. Бразил улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын институцийн тогтолцоо
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хуулинд тусгасан байдлаар тус хороонд олгох хэрэгтэй.  
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шинэ хороо байгуулах эсвэл COREMEC зэрэг одоо байгаа хороог шинэчлэн 
байгуулж болно. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах чиг үүргийг хуулинд 
тусгасан байдлаар тус хороонд олгох хэрэгтэй. 

Мөн уг хороо нь санхүүгийн нийт системийн эрсдэлийг удирдах, макро зохистой 
бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулалтын орхигдуулалт (gap)-ыг нөхөх зэрэг 
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системийн эрсдэлийн хамтарсан үнэлгээг тогтмол хийх ёстой. Мөн уг хороо 
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хэрэгтэй ба мөн гишүүд хооронд мэдээлэл солилцоход гарах хуулийн болон 
бусад саад бэрхшээлийг арилгах ёстой. Хамтын тоон мэдээллийн бааз бүрдүүлэх 
нь мэдээлэл солилцоонд дэмтэй байна.

Шинэ хороонд Бразилийн төв банк тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэх нь төв банкны 
системийн эрсдэлийг үнэлэх туршлага, эцсийн зээлдүүлэгчийн үүрэг 
гүйцэтгэдэгтэй холбоотой юм. Тус хороон дахь Сангийн яам тус хороонд 
оролцоо чухал. Учир нь системийн эрсдэлийг үр ашигтайгаар бууруулахад 
тодорхой хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгарсан (тухайлбал макро 
зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч агентуудын зохицуулах хүчийг нэмэх, эсвэл 
системийн эрсдэл үүсэхэд дэмжлэг үзүүлж буй тодорхой бодлогуудыг өөрчлөх) 
нөхцөлд дэм болдог. 

 австри

Тус улсад санхүүгийн тогтортой байдлыг хангах үүргийг FMA, OeNB болон 
Сангийн яам хамтран хүлээдэг. Австрийн төв банк (OeNB), Санхүүгийн зах 
зээлийн зохицуулагч (FMA) байгууллагууд хянан шалгах, Сангийн яам нь 
санхүүгийн салбарын хууль эрх зүйг сайжруулах үүрэг гүйцэтгэнэ. Тухайлбал:

• FMA нь зээлийн байгууллага, даатгал болон тэтгэврийн компаниуд, хөрөнгө 
оруулалтын сангууд, хөрөнгийн бирж зэрэг бүхий л санхүүгийн үйлчилгээ 
үзүүлэгчдийг хянан шалгах нэгдмэл хянан шалгах байгууллага юм.

• OeNB нь FMA-тай хамтран банкинд хяналт, шалгалт хийх бөгөөд мөн 
төлбөрийн системийн хянадаг. Банкыг хянан шалгахдаа FMA-ээс гаргасан 
хяналтын зарчимд суурилж газар дээр (on-site) болон зайнаас (off-site) 
шалгалт хийдэг.

• Засгийн газар нь мөнгө, зээл, хөрөнгийн зах зээл болон банкны системтэй 
холбоотой хууль тогтоох болон үүнийг удирдах онцгой эрхтэй байна. 
Мөн капитал, төлбөрийн систем болон даатгалын хяналт, шалгалт зэрэгт 
хамаарах бусад хамааралтай бодлогын салбарууд MOF-ийн мэдэлд 
харъяалагддаг. 

Австрид албан ёсны макро зохистой бодлого хэрэгжүүлэгч тогтолцоо байхгүй 
боловч суурь хүчин зүйлсүүд бүрэлдэхэд тодорхой дэвшил гарсан. Үүнд:

• Санхүүгийн зах зээлийн хороо (FMK) нь санхүүгийн тогтвортой 
байдалтай хамаарал бүхий асуудал хэлэлцэх гол газар юм. Тус хороог 
MOF үүсгэн байгуулсан бөгөөд MOF, FMA, OeNB-ийн төлөөллүүд 
багтдаг. MOF гурван жилийн хугацаатайгаар FMK-ийн даргыг FMK-ийн 
гишүүдээс сонгон томилдог. FMK нь гишүүн байгууллагууд хоорондын 
хамтын ажиллагаа, туршлага солилцоог дэмжих болон мажоритар санал 
хураалтын аргаар шийдсэн санхүүгийн зах зээлийн асуудлын талаар санал 
зөвлөмж гаргах эрх, үүрэгтэй байдаг. 
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• Макро зохистой арга хэрэгслийг томоохон санхүүгийн байгууллагатай 
хамааралтайгаар үүсэх системийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 
ашиглаж байсан (Тухайлбал 2012 оны 3 дугаар сард Австри улсын 3 том 
банкинд).

Макро зохистой бодлогын талаар ESRB-ийн зөвлөмжийг эрх бүхий 
байгууллагууд хэрэгжүүлэх шатанд явж байна. Саяхан макро зохистой бодлогын 
тогтолцоог хангах талаар хуулинд өөрчлөлт оруулж, тус хууль 2014 оны 1 дүгээр 
сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлээд байна. Оруулсан өөрчлөлтүүдээс дурьдвал:

• FMK-г Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлын хороо (FMSG) 
хэмээн өөрчлөн нэрлэж, системийн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд макро 
зохистой бодлогын арга хэрэгсэл ашиглах шаардлагатай гэж гарсан үед 
“дага эсвэл тайлбарла” зарчмын дагуу FMA-д санал зөвлөмж гаргах эрх 
бүхий макро зохистой бодлогын хороо болгон өөрчлөх;

• FMSG-г засгийн газрын 2 гишүүн удирдах, FMSG-ийн бүрэлдэхүүнд 
OeNB-ийн 1, FMA-ийн 1 гишүүн мөн төсвийн зөвлөлийн 2 гишүүд багтах;

• FMA-ийн мандатад CRD IV package хэмээн нэрлэгддэг багцад багтах 
хэрэгслүүдийг ашиглах эрх болон макро зохистой хянан шалгах эрх 
багтах, FMA-гийн өнөөгийн байгаа дүрэм тогтоох эрх мэдэлд макро 
зохистой хэрэгслийг багтаах, FMA зохицуулалт хийхдээ MOF-оос 
урьдчилсан зөвшөөрөл авах байдал үргэлжлэх, мөн OeNB-ийн санал 
зөвлөмжийг авсны дараа үйл ажиллагаагаа явуулах;

• OeNB-ийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах мандатад дараах 
зүйлсүүдэд хариуцлага хүлээх байдлыг тодорхой заасан байх, үүнд: (i) 
системийн эрсдэлийг үнэлэх мөн энэ талаар FMSG-д зөвлөгөө өгөх (ii) 
FMSG-ийн танилцуулгыг FMA-д танилцуулах (iii) тус зөвлөмжийн дагуу 
FMA-гийн хийсэн ажлын хэрэгжилтийг үнэлж, энэ талаар FMSG-д зөвлөмж 
өгөх (iv) жилийн санхүүгийн тогтвортой байдлын тайланг бэлтгэх;

ОУВС-гаас өгсөн зөвлөмжүүд

Дээр тодорхойлсон шинэ тогтолцоог цаашид зарим талаар хөгжүүлэх 
шаардлагатай. Үүнд дараах зүйлсийг санал болгож байна:

• FMSG нь макро зохистой зохицуулагч байдлаар ажиллах ёстой. Энэ нь 
FMA-ийн хуулиар хамгаалагдсан хараат бус байдлыг хадгалахын зэрэгцээ 
макро зохистой хэрэгслийг ашиглах боломжоор хангана. FMSG нь макро 
зохистой бодлогыг болон холбогдох дүрэм журмуудыг боловсруулах, 
микро зохистой болон макро зохистой дүрмүүдийг мөрдүүлэх цор ганц 
хянан шалгагч хэвээр үлдэх

• OeNB нь FMSG-г удирдах, OeNB нь FMSG-г удирдах нь төв банк тэргүүлэх 
үүрэг гүйцэтгэх ёстой гэсэн ESRB-ийн санал зөвлөмжтэй нийцнэ.

МАКрО ЗОХИСТОй БОДлОГыГ ХЭрЭГЖҮҮлЭГЧ ИнСТИТУЦИйн ЗАГвАр



6

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”
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Уул уурхайн бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээрх үнэ унасан, гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт огцом буурсан зэргээс үүдэн 2014 онд эдийн засгийн өсөлт 
7.8%-д хүрч, цаашид ч буурах хандлагатай байна. Сүүлийн жилүүдэд валютын 
орох урсгал огцом татарсан нь ханшинд үзүүлэх дарамтыг өсгөж, төгрөгийн 
ханшийг сулруулсан. Гадаад орчны таагүй байдал, дотоод эдийн засгийн агшилт, 
ипотекийн зах зээлийн эрчимтэй хөгжил зэргээс шалтгаалж нийт эрэлт буурсан 
нь бизнесийн идэвхжил сулрахад хүргэсэн байна. Дээр дурдсан нөхцөл байдал нь 
банкны салбарт ямар хүндрэл учруулж байгааг тогтоох нь чухал юм. 

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь эдийн засагт тулгарч буй хүндрэл, 
бэрхшээл нь банкны салбарт хэрхэн нөлөөлж буйг олон улсад хэрэглэдэг 
аргачлалаар тодорхойлж, урьдчилан дохиологч индикаторыг ашиглан дохио өгч 
байгаа эсэхийг шалгана.

Олон улсын туршлагад банкны системийн хүндрэлийг (хямрал) тодорхойлох 
үндсэн хоёр хандлага байдаг:

•	 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал (event based method)
•	 Индексд тулгуурласан аргачлал (index based method)

Дээрх хоёр аргачлалын үр дүнд тулгуурлан банкны салбарын хямралтай 
үеүдийг тогтоож, нэгдсэн дохиологч индикатор тухайн хямралыг урьдчилан 
дохиолж байсныг судална. 

Судалгаагаар Монголын эдийн засагт 1999-2001 болон 2009-2010 онуудад нийт 
2 удаа банкны салбарт хямралын шинж илэрч байсныг тодорхойллоо. Түүнчлэн 
2013 оны эхнээс банкны системд хүндрэлийн шинж тэмдэгүүд ажиглагдаж 
эхэлсэн нь судалгаагаар харагдлаа. Нэгдсэн дохиологч индикатор 2009-2010 оны 
банкны хямралыг 2008 оны 8-р сард буюу 8 сарын өмнөөс дохиолж эхэлсэн, 2009 
оны 3-р сараас буюу 1 сарын өмнөөс хүчтэй дохиолж байсан нь судалгаагаар 
ажиглагдлаа. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад 2009 оны банкны хямралыг экспортын гол 
түүхий эд болох зэсийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ огцом буурсан, нэрлэсэн 
ханш огцом суларсан, инфляцийн түвшин хэт өссөн зэрэг нь бизнесийн орчинг 
муутгаж, улмаар банкны салбар хүндрэхэд голлон нөлөөлсөн. 

Нэгдсэн дохиологч индикатор 2013 оны 9-р сараас эхлэн огцом өсч 2014 оны 2 
сараас (1-р боñго ò¿вшинг äавñан) дохио өгч эхэлсэн нь банкны салбар хүндрэлд 
орж байгааг харуулаад байна. Улмаар 2014 оны 9-р сараас (2-р боñго ò¿вшинä 

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХҮНДРЭЛИЙГ 
ТОДОРХОЙЛОХ НЬ

Боловñруулñаí: МБСГ, СÕ-ийí ýäийí заñаãч С.Билã¿¿í, 
МБСГ, СÕ-ийí ýäийí заñаãч Д.Давааñ¿х

Уäирäаж зөвлөñөí: МБСГ, СÕ-ийí захирал Н.Амар

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХУРААНГУЙ 
Эдийн засгийн бүтээлийн индекс:
E32
G21
G32
G33
Түлхүүр үгс:
Банкны салбарын хямрал
Банкны салбарын эмзэг байдлын 
индекс
Дохио аргачлал
Урьдчилсан дохиологч үзүүлэлтүүд
Нэгдсэн дохиологч индикатор

Энэхүү судалгааны хүрээнд эдийн засагт 
тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээл нь банкны 
салбарт хэрхэн нөлөөлж буйг олон улсад 
хэрэглэдэг аргачлалаар тодорхойлж, 
урьдчилан дохиологч индикаторыг ашиглан 
дохио өгч байгаа эсэхийг шалгана.
Судалгааны үр дүнгээр Монголын эдийн 
засагт 1999-2001 болон 2009-2010 онуудад 
нийт 2 удаа банкны салбарт хямралын шинж 
илэрч байсныг тодорхойллоо. Түүнчлэн 2013 
оны эхнээс банкны системд хүндрэлийн 
шинж тэмдэгүүд ажиглагдаж эхэлсэн нь 
судалгаагаар харагдлаа. 

Эíý ñуäалãааíä äурäаãäñаí аливаа ä¿ãíýлò, äýвш¿¿лñýí ñаíал íь зөвхөí ñуäлаачийí 
хувийí байр ñуурийã илýрхийлýх бөãөөä Моíãолбаíкíы байр ñуурийã илýрхийлýх албаã¿й болíо. 
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Уул уурхайн бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээрх үнэ унасан, гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт огцом буурсан зэргээс үүдэн 2014 онд эдийн засгийн өсөлт 
7.8%-д хүрч, цаашид ч буурах хандлагатай байна. Сүүлийн жилүүдэд валютын 
орох урсгал огцом татарсан нь ханшинд үзүүлэх дарамтыг өсгөж, төгрөгийн 
ханшийг сулруулсан. Гадаад орчны таагүй байдал, дотоод эдийн засгийн агшилт, 
ипотекийн зах зээлийн эрчимтэй хөгжил зэргээс шалтгаалж нийт эрэлт буурсан 
нь бизнесийн идэвхжил сулрахад хүргэсэн байна. Дээр дурдсан нөхцөл байдал нь 
банкны салбарт ямар хүндрэл учруулж байгааг тогтоох нь чухал юм. 

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь эдийн засагт тулгарч буй хүндрэл, 
бэрхшээл нь банкны салбарт хэрхэн нөлөөлж буйг олон улсад хэрэглэдэг 
аргачлалаар тодорхойлж, урьдчилан дохиологч индикаторыг ашиглан дохио өгч 
байгаа эсэхийг шалгана.

Олон улсын туршлагад банкны системийн хүндрэлийг (хямрал) тодорхойлох 
үндсэн хоёр хандлага байдаг:

•	 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал (event based method)
•	 Индексд тулгуурласан аргачлал (index based method)

Дээрх хоёр аргачлалын үр дүнд тулгуурлан банкны салбарын хямралтай 
үеүдийг тогтоож, нэгдсэн дохиологч индикатор тухайн хямралыг урьдчилан 
дохиолж байсныг судална. 

Судалгаагаар Монголын эдийн засагт 1999-2001 болон 2009-2010 онуудад нийт 
2 удаа банкны салбарт хямралын шинж илэрч байсныг тодорхойллоо. Түүнчлэн 
2013 оны эхнээс банкны системд хүндрэлийн шинж тэмдэгүүд ажиглагдаж 
эхэлсэн нь судалгаагаар харагдлаа. Нэгдсэн дохиологч индикатор 2009-2010 оны 
банкны хямралыг 2008 оны 8-р сард буюу 8 сарын өмнөөс дохиолж эхэлсэн, 2009 
оны 3-р сараас буюу 1 сарын өмнөөс хүчтэй дохиолж байсан нь судалгаагаар 
ажиглагдлаа. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад 2009 оны банкны хямралыг экспортын гол 
түүхий эд болох зэсийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ огцом буурсан, нэрлэсэн 
ханш огцом суларсан, инфляцийн түвшин хэт өссөн зэрэг нь бизнесийн орчинг 
муутгаж, улмаар банкны салбар хүндрэхэд голлон нөлөөлсөн. 

Нэгдсэн дохиологч индикатор 2013 оны 9-р сараас эхлэн огцом өсч 2014 оны 2 
сараас (1-р боñго ò¿вшинг äавñан) дохио өгч эхэлсэн нь банкны салбар хүндрэлд 
орж байгааг харуулаад байна. Улмаар 2014 оны 9-р сараас (2-р боñго ò¿вшинä 

БАНКНЫ САЛБАРЫН ХҮНДРЭЛИЙГ 
ТОДОРХОЙЛОХ НЬ

Боловñруулñаí: МБСГ, СÕ-ийí ýäийí заñаãч С.Билã¿¿í, 
МБСГ, СÕ-ийí ýäийí заñаãч Д.Давааñ¿х

Уäирäаж зөвлөñөí: МБСГ, СÕ-ийí захирал Н.Амар

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХУРААНГУЙ 
Эдийн засгийн бүтээлийн индекс:
E32
G21
G32
G33
Түлхүүр үгс:
Банкны салбарын хямрал
Банкны салбарын эмзэг байдлын 
индекс
Дохио аргачлал
Урьдчилсан дохиологч үзүүлэлтүүд
Нэгдсэн дохиологч индикатор

Энэхүү судалгааны хүрээнд эдийн засагт 
тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээл нь банкны 
салбарт хэрхэн нөлөөлж буйг олон улсад 
хэрэглэдэг аргачлалаар тодорхойлж, 
урьдчилан дохиологч индикаторыг ашиглан 
дохио өгч байгаа эсэхийг шалгана.
Судалгааны үр дүнгээр Монголын эдийн 
засагт 1999-2001 болон 2009-2010 онуудад 
нийт 2 удаа банкны салбарт хямралын шинж 
илэрч байсныг тодорхойллоо. Түүнчлэн 2013 
оны эхнээс банкны системд хүндрэлийн 
шинж тэмдэгүүд ажиглагдаж эхэлсэн нь 
судалгаагаар харагдлаа. 

Эíý ñуäалãааíä äурäаãäñаí аливаа ä¿ãíýлò, äýвш¿¿лñýí ñаíал íь зөвхөí ñуäлаачийí 
хувийí байр ñуурийã илýрхийлýх бөãөөä Моíãолбаíкíы байр ñуурийã илýрхийлýх албаã¿й болíо. 

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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Laeven & 
Valencia (2008)

•	 Банк, санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдаас татсан их хэмжээний эх 
үүсвэрийг харилцагчийн анхан шатны шаардлагаар гаргаж өгч чадахгүй 
болсон эсвэл санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан харилцагчид зээлийн 
төлбөрөө хугацаандаа төлөх боломж буурсан үед банкны салбарын хямрал 
тохиолдох боломжтой гэж үзсэн байна.  

•	 Банкны хадгаламж эзэмшигчдийн тоо хямралын үед ихээхэн буурдаг 
бөгөөд энэхүү тодорхойлолтыг ашиглан 1970-2007 оны хоорондох банкны 
системийн хямралын 124 тохиолдлыг судалсан байна. Энэхүү судалгааны 
ажлаар банкны салбарын хямралыг дараах байдлаар тодорхойлсон:    

•	 Банкны системийн хадгаламж сард 5 хувиас илүүгээр буурах.

1.2. Инäекñä òулгуурлаñан аргачлал
Банкны хямралын эхлэх үе, үргэлжлэх хугацаа, шалтгаан, үр дагаварын талаар 
нилээдгүй судалгааны ажлууд хийгдсэн бөгөөд энэхүү судалгааны ажлаараа 
жигнэсэн банкны системийн эмзэг байдлын индексийг (Banking system fragile 
index) тооцсон. Энэ төрлийн индекс нь банкны системийн өсөлт, бууралтын 
талаарх  мэдээллийг өгч, хямралыг урьдчилан дохиолох боломжтой. 

Банкны хүндрэлийг илэрхийлж чадахуйц үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн банкны 
салбарын эмзэг байдлын индексийг тооцох замаар хямралыг тодорхойллоо. Уг 
индексийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:  

 

 2 

2. Судалгааны арга зүй 

Банкны салбарын хямралын1 талаар эмпирик судалгааны ажлууд ихээхэн хийгдсэн бөгөөд эдгээр 
судалгааны ажлууд нь параметрт бус дохио аргачлал болон ложит/пробит2 загварыг түлхүү 
ашигласан байна.  Энэхүү судалгаанд үйл явдалд болон индексд тулгуурласан аргачлалаар банкны 
салбарын хүндрэлийг тодорхойлохыг зорилоо.   

2.1. Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал 

Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд тухайн улсын банкны салбарын хямралтай үеүдийг түүхэн 
баримт, мэдээлэл дээр үндэслэн тодорхойлдог:  
Хүснэгт 1: Банкны салбарын хямралын тодорхойлолт  

Судалгааны 
ажил Тодорхойлолт 

Demirguc-
Kunt & 
Detragiache 
(1998) 

Судлаачид банкны салбарын хүндрэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тооцохдоо өндөр хөгжилтэй 
болон хөгжиж буй орнуудын 1980-1994 оны хоорондох тоон өгөгдөлд тулгуурлаж, олон 
хувьсагчтай ложит загварыг ашигласан байдаг. Судалгааны ажлын үр дүнгээр инфляцийн түвшин 
өндөр, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт бага буюу макро эдийн засгийн орчин сул үед 
банкны хүндрэл үүсэх эрсдэл нэмэгддэг гэжээ. Түүнчлэн, бодит хүүний өндөр түвшин болон 
төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлтэй байдал нь банкны салбарыг хүндрэхэд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг 
байна. Судлаачид судлагаандаа банкны салбарын хүндрэлтэй буюу хямралтай үеийг дараах 
байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:  
 Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хэмжээ 10 хувиас хэтрэх; 
 Засгийн газрын үйл ажиллагааны зардал нь ДНБ-ий 2 хувиас давах; 
 Төрийн өмчийн хувь хэмжээ нэмэгдэх; 
 Хадгаламжийн батлан даалтын системийг нэвтрүүлэх г.м. 

Kaminsky & 
Reinhart 
(1999) 
 

“Төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл болон банкны салбарын хямралын учир шалтгаан” нэртэй 
судалгааны ажлаараа нийт 20 орны 1970-1995 оны хоорондох тоон өгөгдлийг ашигласан байна. 
Ингэхдээ судлаачид тухайн улсуудад тохиолдсон банкны салбарын 26, ханшийн 76 хямралтай 
үеүдийг судалгаандаа хамруулсан байна. Судалгаагаар банкны салбарын хямрал болохоос өмнө 
эдийн засгийн өсөлт саарах, худалдааны нөхцөл муудах, валютын ханш сулрах, чанаргүй зээлийн 
хэмжээ нэмэгддэг байна гэж тодорхойлжээ. Энэхүү судалгааны ажлаар банкны салбарын 
хямралыг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:     
 Хоѐр болон түүнээс дээш санхүүгийн байгууллагуудыг нэгтгэх; 
 Төрийн өмчит болгох; 
 Санхүүгийн байгууллага дахь Засгийн газрын нөлөө нэмэгдэх; 

Laeven & 
Valencia 
(2008) 

Банк, санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдаас татсан их хэмжээний эх үүсвэрийг харилцагчийн 
анхан шатны шаардлагаар гаргаж өгч чадахгүй болсон эсвэл санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан 
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Энд:  

    -банкин дахь хадгаламж (хөрвөх чадварын эрсдэл) 
Ихээхэн хэмжээний хадгаламжийн бууралт нь банкны салбарын эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлнэ. Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны салбарын хүндрэлүүд нь ихэвчлэн өр 
төлбөрөөс (их хэмжээний татан авалт) илүүтэй хөрөнгийн (чанаргүй зээл) талаас 
үүдэлтэй гэж судалгаандаа дурдсан байна. 

    -нийт зээл (зээлийн эрсдэл)  
Эрсдэлтэй төсөлд зээл олгосон, зээлдэгчийн өргөдөл хангалтгүй эсвэл хэт өөдрөг үнэлгээ 
өгснөөс болж зээлийн эрсдэл үүсэх магадлалтай. Мөн хадгаламжийн даатгалын систем 
байх нь банкны менежерүүд зээлийн нөхцөлийг сулруулах эрсдэлтэй (ѐс суртахууны 
гажуудал) алхам хийхэд хүргэдэг байна.   

   -банкуудын гадаад өр төлбөр (ханшийн эрсдэл) 
Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны болон ханшийн хямралын хамаарлын талаарх  
судалгааг ихээхэн хийсэн бөгөөд банкны салбарын хямрал нь ихэвчлэн ханшийн хямралын 
өмнө тохиолддог боловч түүний шууд шалтгаан байх албагүй, харин ханшийн хямрал нь 
банкны хямралыг гүнзгийрүүлдэг гэж судалгаандаа дурджээ. 
Банкны гадаад валютын нээлттэй позицыг хязгаарласан зохицуулалтгүй бөгөөд ойрын 
ирээдүйд дотоодын ханш сулрах хүлээлтгүй бол банкууд ихээхэн эрсдэлд өртөхөөс үл 
эмээн олон улсын санхүүгийн захаас эх үүсвэр татах сонирхолд хөтлөгдөнө. Хэрэв 
дотоодын банкууд гадаад валютын эрсдэлээс хамгаалагдаагүй их хэмжээний өртэй үед 
дотоодын ханшийн гэнэтийн сулралт нь банкны цэвэр үнэ цэнийг огцом бууруулж улмаар 
банкны салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх аюултай.  

Эдгээр үзүүлэлтүүд нь банкны салбарын хөрвөх чадвар, зээл, ханшийн эрсдэлийг тодорхойлох 
бөгөөд индикаторуудын хэлбэлзэл нь аливаа улсын банкны салбарын эмзэг байдлын өөрчлөлтийг 
илэрхийлэх юм. Тэгшитгэл [1] дэх       индекс нь     ,    ,     -ийн стандартчилсан 
дунджаар тодорхойлогдох бөгөөд   болон   нь эдгээр хувьсагчдын дундаж, стандарт хазайлт 
болно. [2], [3], [4] тэгшитгэл дэх      ,     ,       нь банкны системийн хувийн салбараас авах 
бодит авлага, банкуудын бодит гадаад өр төлбөр, банкин дахь бодит хадгаламжийг тус тус 
илэрхийлнэ.      ,    ,      нь харгалзан эдгээр хувьсагчдын жилийн өөрчлөлт3 юм.  

     индексээр дотоодын банкны салбарын хэлбэлзлийг хэмжих зорилготой4 бөгөөд [1] 
тэгшитгэлээс харахад индексийн түүврийн дундаж утга нь 0 байна. Индексийн утга нь түүврийн 
дундаж утга болох тэгээс хэт зөрөөгүй нөхцөлд банкны салбарын хүндрэл үүссэн гэх үндэслэлгүй. 
     индексийн бууралт бүр нь банкны салбарын хямрал буюу хүндрэл болох гэж буйг 
илтгэхгүй. Тиймээс эмзэг байдлын дунд болон өндөр түвшний гэсэн 2 хязгаарын түвшинг 
тодорхойлох боломтой. Индексийн утга  -ээс     -ийн хооронд байвал тухайн улсын банкны 
систем дунд түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ.  

            [5] 

                                                      
3 12 сарын өөрчлөлтийн хувийг ашиглах нь улирлын нөлөөллөөс зайлсхийх боломжийг олгодог.  
4 Hawkins & Klau (2000) 
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х¿рñýí) хүчтэй дохио өгсөн нь банкны салбар хямралд өртөж болзошгүйг 
анхааруулаад байна. 

1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Банкны салбарын хямралын1 талаар эмпирик судалгааны ажлууд ихээхэн 
хийгдсэн бөгөөд эдгээр судалгааны ажлууд нь параметрт бус дохио аргачлал 
болон ложит/пробит2 загварыг түлхүү ашигласан байна. Энэхүү судалгаанд үйл 
явдалд болон индексд тулгуурласан аргачлалаар банкны салбарын хүндрэлийг 
тодорхойлохыг зорилоо.  

1.1. Үйл явäалä òулãуурлаñаí арãачлал

Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд тухайн улсын банкны салбарын 
хямралтай үеүдийг түүхэн баримт, мэдээлэл дээр үндэслэн тодорхойлдог: 

Хүснэгт 1: Банкны салбарын хямралын тодорхойлолт 

Судалгааны 
ажил Тодорхойлолт

Demirguc-Kunt 
& Detragiache 

(1998)

•	 Судлаачид банкны салбарын хүндрэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
тооцохдоо өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын 1980-1994 оны 
хоорондох тоон өгөгдөлд тулгуурлаж, олон хувьсагчтай ложит загварыг 
ашигласан байдаг. Судалгааны ажлын үр дүнгээр инфляцийн түвшин өндөр, 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт бага буюу макро эдийн засгийн орчин 
сул үед банкны хүндрэл үүсэх эрсдэл нэмэгддэг гэжээ. Түүнчлэн, бодит 
хүүний өндөр түвшин болон төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлтэй байдал нь 
банкны салбарыг хүндрэхэд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг байна. Судлаачид 
судaлгаандаа банкны салбарын хүндрэлтэй буюу хямралтай үеийг дараах 
байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд: 

•	 Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хэмжээ 10 хувиас хэтрэх;
•	 Засгийн газрын үйл ажиллагааны зардал нь ДНБ-ий 2 хувиас давах;
•	 Төрийн өмчийн хувь хэмжээ нэмэгдэх;
•	 Хадгаламжийн батлан даалтын системийг нэвтрүүлэх г.м.

Kaminsky & 
Reinhart (1999)

•	 “Төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл болон банкны салбарын хямралын учир 
шалтгаан” нэртэй судалгааны ажлаараа нийт 20 орны 1970-1995 оны 
хоорондох тоон өгөгдлийг ашигласан байна. Ингэхдээ судлаачид тухайн 
улсуудад тохиолдсон банкны салбарын 26, ханшийн 76 хямралтай үеүдийг 
судалгаандаа хамруулсан байна. Судалгаагаар банкны салбарын хямрал 
болохоос өмнө эдийн засгийн өсөлт саарах, худалдааны нөхцөл муудах, 
валютын ханш сулрах, чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгддэг байна гэж 
тодорхойлжээ. Энэхүү судалгааны ажлаар банкны салбарын хямралыг 
дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:    

•	 Хоёр болон түүнээс дээш санхүүгийн байгууллагуудыг нэгтгэх;
•	 Төрийн өмчит болгох;
•	 Санхүүгийн байгууллага дахь Засгийн газрын нөлөө нэмэгдэх;

1 Abiad (2003), Hawkins & Klau (2000), Collins & Kincaid (2003), Frankel & Saravelos (2012).
2 Demirguc-Kunt & Detragiache (1998)
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Laeven & 
Valencia (2008)

•	 Банк, санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдаас татсан их хэмжээний эх 
үүсвэрийг харилцагчийн анхан шатны шаардлагаар гаргаж өгч чадахгүй 
болсон эсвэл санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан харилцагчид зээлийн 
төлбөрөө хугацаандаа төлөх боломж буурсан үед банкны салбарын хямрал 
тохиолдох боломжтой гэж үзсэн байна.  

•	 Банкны хадгаламж эзэмшигчдийн тоо хямралын үед ихээхэн буурдаг 
бөгөөд энэхүү тодорхойлолтыг ашиглан 1970-2007 оны хоорондох банкны 
системийн хямралын 124 тохиолдлыг судалсан байна. Энэхүү судалгааны 
ажлаар банкны салбарын хямралыг дараах байдлаар тодорхойлсон:    

•	 Банкны системийн хадгаламж сард 5 хувиас илүүгээр буурах.

1.2. Инäекñä òулгуурлаñан аргачлал
Банкны хямралын эхлэх үе, үргэлжлэх хугацаа, шалтгаан, үр дагаварын талаар 
нилээдгүй судалгааны ажлууд хийгдсэн бөгөөд энэхүү судалгааны ажлаараа 
жигнэсэн банкны системийн эмзэг байдлын индексийг (Banking system fragile 
index) тооцсон. Энэ төрлийн индекс нь банкны системийн өсөлт, бууралтын 
талаарх  мэдээллийг өгч, хямралыг урьдчилан дохиолох боломжтой. 

Банкны хүндрэлийг илэрхийлж чадахуйц үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн банкны 
салбарын эмзэг байдлын индексийг тооцох замаар хямралыг тодорхойллоо. Уг 
индексийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:  

 

 2 

2. Судалгааны арга зүй 

Банкны салбарын хямралын1 талаар эмпирик судалгааны ажлууд ихээхэн хийгдсэн бөгөөд эдгээр 
судалгааны ажлууд нь параметрт бус дохио аргачлал болон ложит/пробит2 загварыг түлхүү 
ашигласан байна.  Энэхүү судалгаанд үйл явдалд болон индексд тулгуурласан аргачлалаар банкны 
салбарын хүндрэлийг тодорхойлохыг зорилоо.   

2.1. Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал 

Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд тухайн улсын банкны салбарын хямралтай үеүдийг түүхэн 
баримт, мэдээлэл дээр үндэслэн тодорхойлдог:  
Хүснэгт 1: Банкны салбарын хямралын тодорхойлолт  

Судалгааны 
ажил Тодорхойлолт 

Demirguc-
Kunt & 
Detragiache 
(1998) 

Судлаачид банкны салбарын хүндрэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тооцохдоо өндөр хөгжилтэй 
болон хөгжиж буй орнуудын 1980-1994 оны хоорондох тоон өгөгдөлд тулгуурлаж, олон 
хувьсагчтай ложит загварыг ашигласан байдаг. Судалгааны ажлын үр дүнгээр инфляцийн түвшин 
өндөр, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт бага буюу макро эдийн засгийн орчин сул үед 
банкны хүндрэл үүсэх эрсдэл нэмэгддэг гэжээ. Түүнчлэн, бодит хүүний өндөр түвшин болон 
төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлтэй байдал нь банкны салбарыг хүндрэхэд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг 
байна. Судлаачид судлагаандаа банкны салбарын хүндрэлтэй буюу хямралтай үеийг дараах 
байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:  
 Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хэмжээ 10 хувиас хэтрэх; 
 Засгийн газрын үйл ажиллагааны зардал нь ДНБ-ий 2 хувиас давах; 
 Төрийн өмчийн хувь хэмжээ нэмэгдэх; 
 Хадгаламжийн батлан даалтын системийг нэвтрүүлэх г.м. 

Kaminsky & 
Reinhart 
(1999) 
 

“Төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл болон банкны салбарын хямралын учир шалтгаан” нэртэй 
судалгааны ажлаараа нийт 20 орны 1970-1995 оны хоорондох тоон өгөгдлийг ашигласан байна. 
Ингэхдээ судлаачид тухайн улсуудад тохиолдсон банкны салбарын 26, ханшийн 76 хямралтай 
үеүдийг судалгаандаа хамруулсан байна. Судалгаагаар банкны салбарын хямрал болохоос өмнө 
эдийн засгийн өсөлт саарах, худалдааны нөхцөл муудах, валютын ханш сулрах, чанаргүй зээлийн 
хэмжээ нэмэгддэг байна гэж тодорхойлжээ. Энэхүү судалгааны ажлаар банкны салбарын 
хямралыг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:     
 Хоѐр болон түүнээс дээш санхүүгийн байгууллагуудыг нэгтгэх; 
 Төрийн өмчит болгох; 
 Санхүүгийн байгууллага дахь Засгийн газрын нөлөө нэмэгдэх; 

Laeven & 
Valencia 
(2008) 

Банк, санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдаас татсан их хэмжээний эх үүсвэрийг харилцагчийн 
анхан шатны шаардлагаар гаргаж өгч чадахгүй болсон эсвэл санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан 
харилцагчид зээлийн төлбөрөө хугацаандаа төлөх боломж буурсан үед банкны салбарын хямрал 
тохиолдох боломжтой гэж үзсэн байна.   
Банкны хадгаламж эзэмшигчдийн тоо хямралын үед ихээхэн буурдаг бөгөөд энэхүү 
тодорхойлолтыг ашиглан 1970-2007 оны хоорондох банкны системийн хямралын 124 тохиолдлыг 
судалсан байна. Энэхүү судалгааны ажлаар банкны салбарын хямралыг дараах байдлаар 
тодорхойлсон:     
 Банкны системийн хадгаламж сард 5 хувиас илүүгээр буурах; 

 

2.2. Индексд тулгуурласан аргачлал 

Банкны хямралын эхлэх үе, үргэлжлэх хугацаа, шалтгаан, үр дагаварын талаар нилээдгүй 
судалгааны ажлууд хийгдсэн бөгөөд энэхүү судалгааны ажлаараа жигнэсэн банкны системийн 
эмзэг байдлын индексийг (Banking system fragile index) тооцсон. Энэ төрлийн индекс нь банкны 
системийн өсөлт, бууралтын талаарх  мэдээлллийг өгч, хямралыг урьдчилан дохиолох боломжтой.  
Банкны хүндрэлийг илэрхийлж чадахуйц үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн банкны салбарын эмзэг байдлын 
индексийг тооцох замаар хямралыг тодорхойллоо. Уг индексийг дараах тэгшитгэлээр 
тодорхойлно:   

      
(         

    )  (       
   )  (         
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[1] 

                                                      
1 Abiad (2003), Hawkins & Klau (2000), Collins & Kincaid (2003), Frankel & Saravelos (2012). 
2 Demirguc-Kunt & Detragiache (1998). 
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Энд:  

    -банкин дахь хадгаламж (хөрвөх чадварын эрсдэл) 
Ихээхэн хэмжээний хадгаламжийн бууралт нь банкны салбарын эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлнэ. Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны салбарын хүндрэлүүд нь ихэвчлэн өр 
төлбөрөөс (их хэмжээний татан авалт) илүүтэй хөрөнгийн (чанаргүй зээл) талаас 
үүдэлтэй гэж судалгаандаа дурдсан байна. 

    -нийт зээл (зээлийн эрсдэл)  
Эрсдэлтэй төсөлд зээл олгосон, зээлдэгчийн өргөдөл хангалтгүй эсвэл хэт өөдрөг үнэлгээ 
өгснөөс болж зээлийн эрсдэл үүсэх магадлалтай. Мөн хадгаламжийн даатгалын систем 
байх нь банкны менежерүүд зээлийн нөхцөлийг сулруулах эрсдэлтэй (ѐс суртахууны 
гажуудал) алхам хийхэд хүргэдэг байна.   

   -банкуудын гадаад өр төлбөр (ханшийн эрсдэл) 
Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны болон ханшийн хямралын хамаарлын талаарх  
судалгааг ихээхэн хийсэн бөгөөд банкны салбарын хямрал нь ихэвчлэн ханшийн хямралын 
өмнө тохиолддог боловч түүний шууд шалтгаан байх албагүй, харин ханшийн хямрал нь 
банкны хямралыг гүнзгийрүүлдэг гэж судалгаандаа дурджээ. 
Банкны гадаад валютын нээлттэй позицыг хязгаарласан зохицуулалтгүй бөгөөд ойрын 
ирээдүйд дотоодын ханш сулрах хүлээлтгүй бол банкууд ихээхэн эрсдэлд өртөхөөс үл 
эмээн олон улсын санхүүгийн захаас эх үүсвэр татах сонирхолд хөтлөгдөнө. Хэрэв 
дотоодын банкууд гадаад валютын эрсдэлээс хамгаалагдаагүй их хэмжээний өртэй үед 
дотоодын ханшийн гэнэтийн сулралт нь банкны цэвэр үнэ цэнийг огцом бууруулж улмаар 
банкны салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх аюултай.  

Эдгээр үзүүлэлтүүд нь банкны салбарын хөрвөх чадвар, зээл, ханшийн эрсдэлийг тодорхойлох 
бөгөөд индикаторуудын хэлбэлзэл нь аливаа улсын банкны салбарын эмзэг байдлын өөрчлөлтийг 
илэрхийлэх юм. Тэгшитгэл [1] дэх       индекс нь     ,    ,     -ийн стандартчилсан 
дунджаар тодорхойлогдох бөгөөд   болон   нь эдгээр хувьсагчдын дундаж, стандарт хазайлт 
болно. [2], [3], [4] тэгшитгэл дэх      ,     ,       нь банкны системийн хувийн салбараас авах 
бодит авлага, банкуудын бодит гадаад өр төлбөр, банкин дахь бодит хадгаламжийг тус тус 
илэрхийлнэ.      ,    ,      нь харгалзан эдгээр хувьсагчдын жилийн өөрчлөлт3 юм.  

     индексээр дотоодын банкны салбарын хэлбэлзлийг хэмжих зорилготой4 бөгөөд [1] 
тэгшитгэлээс харахад индексийн түүврийн дундаж утга нь 0 байна. Индексийн утга нь түүврийн 
дундаж утга болох тэгээс хэт зөрөөгүй нөхцөлд банкны салбарын хүндрэл үүссэн гэх үндэслэлгүй. 
     индексийн бууралт бүр нь банкны салбарын хямрал буюу хүндрэл болох гэж буйг 
илтгэхгүй. Тиймээс эмзэг байдлын дунд болон өндөр түвшний гэсэн 2 хязгаарын түвшинг 
тодорхойлох боломтой. Индексийн утга  -ээс     -ийн хооронд байвал тухайн улсын банкны 
систем дунд түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ.  

            [5] 

                                                      
3 12 сарын өөрчлөлтийн хувийг ашиглах нь улирлын нөлөөллөөс зайлсхийх боломжийг олгодог.  
4 Hawkins & Klau (2000) 
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Энд:  

    -банкин дахь хадгаламж (хөрвөх чадварын эрсдэл) 
Ихээхэн хэмжээний хадгаламжийн бууралт нь банкны салбарын эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлнэ. Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны салбарын хүндрэлүүд нь ихэвчлэн өр 
төлбөрөөс (их хэмжээний татан авалт) илүүтэй хөрөнгийн (чанаргүй зээл) талаас 
үүдэлтэй гэж судалгаандаа дурдсан байна. 

    -нийт зээл (зээлийн эрсдэл)  
Эрсдэлтэй төсөлд зээл олгосон, зээлдэгчийн өргөдөл хангалтгүй эсвэл хэт өөдрөг үнэлгээ 
өгснөөс болж зээлийн эрсдэл үүсэх магадлалтай. Мөн хадгаламжийн даатгалын систем 
байх нь банкны менежерүүд зээлийн нөхцөлийг сулруулах эрсдэлтэй (ѐс суртахууны 
гажуудал) алхам хийхэд хүргэдэг байна.   

   -банкуудын гадаад өр төлбөр (ханшийн эрсдэл) 
Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны болон ханшийн хямралын хамаарлын талаарх  
судалгааг ихээхэн хийсэн бөгөөд банкны салбарын хямрал нь ихэвчлэн ханшийн хямралын 
өмнө тохиолддог боловч түүний шууд шалтгаан байх албагүй, харин ханшийн хямрал нь 
банкны хямралыг гүнзгийрүүлдэг гэж судалгаандаа дурджээ. 
Банкны гадаад валютын нээлттэй позицыг хязгаарласан зохицуулалтгүй бөгөөд ойрын 
ирээдүйд дотоодын ханш сулрах хүлээлтгүй бол банкууд ихээхэн эрсдэлд өртөхөөс үл 
эмээн олон улсын санхүүгийн захаас эх үүсвэр татах сонирхолд хөтлөгдөнө. Хэрэв 
дотоодын банкууд гадаад валютын эрсдэлээс хамгаалагдаагүй их хэмжээний өртэй үед 
дотоодын ханшийн гэнэтийн сулралт нь банкны цэвэр үнэ цэнийг огцом бууруулж улмаар 
банкны салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх аюултай.  

Эдгээр үзүүлэлтүүд нь банкны салбарын хөрвөх чадвар, зээл, ханшийн эрсдэлийг тодорхойлох 
бөгөөд индикаторуудын хэлбэлзэл нь аливаа улсын банкны салбарын эмзэг байдлын өөрчлөлтийг 
илэрхийлэх юм. Тэгшитгэл [1] дэх       индекс нь     ,    ,     -ийн стандартчилсан 
дунджаар тодорхойлогдох бөгөөд   болон   нь эдгээр хувьсагчдын дундаж, стандарт хазайлт 
болно. [2], [3], [4] тэгшитгэл дэх      ,     ,       нь банкны системийн хувийн салбараас авах 
бодит авлага, банкуудын бодит гадаад өр төлбөр, банкин дахь бодит хадгаламжийг тус тус 
илэрхийлнэ.      ,    ,      нь харгалзан эдгээр хувьсагчдын жилийн өөрчлөлт3 юм.  

     индексээр дотоодын банкны салбарын хэлбэлзлийг хэмжих зорилготой4 бөгөөд [1] 
тэгшитгэлээс харахад индексийн түүврийн дундаж утга нь 0 байна. Индексийн утга нь түүврийн 
дундаж утга болох тэгээс хэт зөрөөгүй нөхцөлд банкны салбарын хүндрэл үүссэн гэх үндэслэлгүй. 
     индексийн бууралт бүр нь банкны салбарын хямрал буюу хүндрэл болох гэж буйг 
илтгэхгүй. Тиймээс эмзэг байдлын дунд болон өндөр түвшний гэсэн 2 хязгаарын түвшинг 
тодорхойлох боломтой. Индексийн утга  -ээс     -ийн хооронд байвал тухайн улсын банкны 
систем дунд түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ.  

            [5] 

                                                      
3 12 сарын өөрчлөлтийн хувийг ашиглах нь улирлын нөлөөллөөс зайлсхийх боломжийг олгодог.  
4 Hawkins & Klau (2000) 
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Энд:  

    -банкин дахь хадгаламж (хөрвөх чадварын эрсдэл) 
Ихээхэн хэмжээний хадгаламжийн бууралт нь банкны салбарын эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлнэ. Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны салбарын хүндрэлүүд нь ихэвчлэн өр 
төлбөрөөс (их хэмжээний татан авалт) илүүтэй хөрөнгийн (чанаргүй зээл) талаас 
үүдэлтэй гэж судалгаандаа дурдсан байна. 

    -нийт зээл (зээлийн эрсдэл)  
Эрсдэлтэй төсөлд зээл олгосон, зээлдэгчийн өргөдөл хангалтгүй эсвэл хэт өөдрөг үнэлгээ 
өгснөөс болж зээлийн эрсдэл үүсэх магадлалтай. Мөн хадгаламжийн даатгалын систем 
байх нь банкны менежерүүд зээлийн нөхцөлийг сулруулах эрсдэлтэй (ѐс суртахууны 
гажуудал) алхам хийхэд хүргэдэг байна.   

   -банкуудын гадаад өр төлбөр (ханшийн эрсдэл) 
Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны болон ханшийн хямралын хамаарлын талаарх  
судалгааг ихээхэн хийсэн бөгөөд банкны салбарын хямрал нь ихэвчлэн ханшийн хямралын 
өмнө тохиолддог боловч түүний шууд шалтгаан байх албагүй, харин ханшийн хямрал нь 
банкны хямралыг гүнзгийрүүлдэг гэж судалгаандаа дурджээ. 
Банкны гадаад валютын нээлттэй позицыг хязгаарласан зохицуулалтгүй бөгөөд ойрын 
ирээдүйд дотоодын ханш сулрах хүлээлтгүй бол банкууд ихээхэн эрсдэлд өртөхөөс үл 
эмээн олон улсын санхүүгийн захаас эх үүсвэр татах сонирхолд хөтлөгдөнө. Хэрэв 
дотоодын банкууд гадаад валютын эрсдэлээс хамгаалагдаагүй их хэмжээний өртэй үед 
дотоодын ханшийн гэнэтийн сулралт нь банкны цэвэр үнэ цэнийг огцом бууруулж улмаар 
банкны салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх аюултай.  

Эдгээр үзүүлэлтүүд нь банкны салбарын хөрвөх чадвар, зээл, ханшийн эрсдэлийг тодорхойлох 
бөгөөд индикаторуудын хэлбэлзэл нь аливаа улсын банкны салбарын эмзэг байдлын өөрчлөлтийг 
илэрхийлэх юм. Тэгшитгэл [1] дэх       индекс нь     ,    ,     -ийн стандартчилсан 
дунджаар тодорхойлогдох бөгөөд   болон   нь эдгээр хувьсагчдын дундаж, стандарт хазайлт 
болно. [2], [3], [4] тэгшитгэл дэх      ,     ,       нь банкны системийн хувийн салбараас авах 
бодит авлага, банкуудын бодит гадаад өр төлбөр, банкин дахь бодит хадгаламжийг тус тус 
илэрхийлнэ.      ,    ,      нь харгалзан эдгээр хувьсагчдын жилийн өөрчлөлт3 юм.  

     индексээр дотоодын банкны салбарын хэлбэлзлийг хэмжих зорилготой4 бөгөөд [1] 
тэгшитгэлээс харахад индексийн түүврийн дундаж утга нь 0 байна. Индексийн утга нь түүврийн 
дундаж утга болох тэгээс хэт зөрөөгүй нөхцөлд банкны салбарын хүндрэл үүссэн гэх үндэслэлгүй. 
     индексийн бууралт бүр нь банкны салбарын хямрал буюу хүндрэл болох гэж буйг 
илтгэхгүй. Тиймээс эмзэг байдлын дунд болон өндөр түвшний гэсэн 2 хязгаарын түвшинг 
тодорхойлох боломтой. Индексийн утга  -ээс     -ийн хооронд байвал тухайн улсын банкны 
систем дунд түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ.  

            [5] 

                                                      
3 12 сарын өөрчлөлтийн хувийг ашиглах нь улирлын нөлөөллөөс зайлсхийх боломжийг олгодог.  
4 Hawkins & Klau (2000) 

[4]

Энд: 

 � DEP-банкин дахь хадгаламж (хөрвөх чаäварын ýрñäýл)
 Ихээхэн хэмжээний хадгаламжийн бууралт нь банкны салбарын эмзэг 

байдлыг нэмэгдүүлнэ. Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны салбарын 
хүндрэлүүд нь ихэвчлэн өр төлбөрөөс (их хýмжýýний òаòан авалò) 
илүүтэй хөрөнгийн (чанарг¿й зýýл) талаас үүдэлтэй гэж судалгаандаа 
дурдсан байна.

 � CPS-нийт зээл (зýýлийн ýрñäýл) 
 Эрсдэлтэй төсөлд зээл олгосон, зээлдэгчийн өргөдөл хангалтгүй эсвэл 

хэт өөдрөг үнэлгээ өгснөөс болж зээлийн эрсдэл үүсэх магадлалтай. Мөн 

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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-0.5 ≥ BSF3 [6]

Индексийн утга эргэн түүврийн дундаж утгатаа (0) хүрсэн нөхцөлд банкны 
систем хямралаас гарлаа гэж үзнэ. Тэгшитгэл [6]-д тодорхойлогдсоноор эмзэг 
байдлын индекс -0.5 хязгаарын түвшинг давбал тухайн улсын хувьд банкны 
систем нь их хүндрэлтэй байгааг илэрхийлнэ. 

Банкны салбарын хямралын мөчлөгийн дараалсан 5 үе шатыг Зураг 1-т 
дүрсэллээ. Тэгшитгэл [5] болон [6]-д тодорхойлсон хязгаарын утгуудаас харвал 
үйл явдалд тулгуурласан аргачлал нь банкны системийн эмзэг байдал өндөр байх 
үеийг авч үздэг болох нь харагдана. 

Хүснэгт 2: BSF индексийн өөрчлөлт ба банкны хямралын 5 үе шат

Банкны үйл 
хөдлөл

BSF индексийн 
өөрчлөлт

Банкны салбарын эмзэг 
байдал (банкны ñалбарын 

хямрал)
Хямралын магадлал

Үе 1 Эрсдэл ихээр 
авна.

0-ээс дээш 
гарна.

Унана* (өөäрөг, òýñрýлòийн 
¿е)

Магадлал нэмэгдэж 
эхэлнэ.

Үе 2
Ерөнхийдөө 
эрсдэлээс 
зугтана.

Огцом буурч 
эхэлнэ. Нэмэгдэж эхэлнэ. Цаашид улам нэмэгдэнэ.

Үе 3 Эрсдэлээс 
зугтана.

0-ээс доош орно. 
Гэхдээ -0.5-аас 
дээр байна.

Ихээхэн нэмэгдэнэ.
(äунä ò¿вшний ýмзýг байäал)

Систем хямралын шугам 
руу ойртоно.

Үе 4 Эрсдэлээс 
зугтана.

-0.5-аас доош 
орно.

Үргэлжлэн нэмэгдсээр 
байна.
(өнäөр ò¿вшний ýмзýг 
байäал)

Хямрал энэ үед ихэвчлэн 
тохиолдоно.

Үе 5
Аажмаар 
дахин эрсдэл 
авч эхэлнэ.

0 рүү дөхнө. Эргэн буурна.
(ñýргýх ¿е)

Индекс эргээд 0 рүү 
ойртох, тэнцүү болох үед 
хямрал төгсөнө.

* Хэдий индекс нэмэгдэх нь богино хугацаанд эмзэг байдал нэмэгдэж буйг илтгэх бөгөөд 
индексийн нэмэгдэл нь томоохон, тогтвортой үргэлжилж байвал үүнийг банкны салбарын 
хямралыг урьдчилан дохиолж байна гэж харах хэрэгтэй. Энэ үед банкууд хэт их эрсдэлийг 
бий болгож байгаа тул хямрал болох магадлалыг нэмэгдүүлнэ.

Хэрэв индекс огцом өсч байвал банкны салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлж, харин 
огцом буурч байвал банкны салбар хүндрэлд орж байгааг тус тус илтгэнэ.

9

хадгаламжийн даатгалын систем байх нь банкны менежерүүд зээлийн 
нөхцөлийг сулруулах эрсдэлтэй (ёс суртахууны гажуудал) алхам хийхэд 
хүргэдэг байна.  

 � FL-банкуудын гадаад өр төлбөр (хаíшийí ýрñäýл)
 Kaminsky & Reinhart (1999) нар банкны болон ханшийн хямралын 

хамаарлын талаарх  судалгааг ихээхэн хийсэн бөгөөд банкны салбарын 
хямрал нь ихэвчлэн ханшийн хямралын өмнө тохиолддог боловч түүний 
шууд шалтгаан байх албагүй, харин ханшийн хямрал нь банкны хямралыг 
гүнзгийрүүлдэг гэж судалгаандаа дурджээ.

Банкны гадаад валютын нээлттэй позицыг хязгаарласан зохицуулалтгүй бөгөөд 
ойрын ирээдүйд дотоодын ханш сулрах хүлээлтгүй бол банкууд ихээхэн эрсдэлд 
өртөхөөс үл эмээн олон улсын санхүүгийн захаас эх үүсвэр татах сонирхолд 
хөтлөгдөнө. Хэрэв дотоодын банкууд гадаад валютын эрсдэлээс хамгаалагдаагүй 
их хэмжээний өртэй үед дотоодын ханшийн гэнэтийн сулралт нь банкны цэвэр 
үнэ цэнийг огцом бууруулж улмаар банкны салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх 
аюултай. 

Эдгээр үзүүлэлтүүд нь банкны салбарын хөрвөх чадвар, зээл, ханшийн эрсдэлийг 
тодорхойлох бөгөөд индикаторуудын хэлбэлзэл нь аливаа улсын банкны 
салбарын эмзэг байдлын өөрчлөлтийг илэрхийлэх юм. Тэгшитгэл [1] дэх BSF3t 
индекс нь CPSt, FLt, DEPt-ийн стандартчилсан дунджаар тодорхойлогдох 
бөгөөд	 μ	 болон	 σ	 нь	 эдгээр	 хувьсагчдын	 дундаж,	 стандарт	 хазайлт	 болно.	
[2], [3], [4] тэгшитгэл дэх LCPSt, LFLt, LDEPt нь банкны системийн хувийн 
салбараас авах бодит авлага, банкуудын бодит гадаад өр төлбөр, банкин дахь 
бодит хадгаламжийг тус тус илэрхийлнэ. CPSt, FLt, DEPt нь харгалзан эдгээр 
хувьсагчдын жилийн өөрчлөлт3 юм. 

BSF3 индексээр дотоодын банкны салбарын хэлбэлзлийг хэмжих зорилготой4 
бөгөөд [1] тэгшитгэлээс харахад индексийн түүврийн дундаж утга нь 0 байна. 
Индексийн утга нь түүврийн дундаж утга болох тэгээс хэт зөрөөгүй нөхцөлд 
банкны салбарын хүндрэл үүссэн гэх үндэслэлгүй. BSF3 индексийн бууралт 
бүр нь банкны салбарын хямрал буюу хүндрэл болох гэж буйг илтгэхгүй. 
Тиймээс эмзэг байдлын дунд болон өндөр түвшний гэсэн 2 хязгаарын түвшинг 
тодорхойлох боломтой. Индексийн утга 0-ээс -0.5-ийн хооронд байвал тухайн 
улсын банкны систем дунд түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ. 

0 > BSF3 > -0.5 [5]

Харин индексийн утга -0.5-тай тэнцүү буюу түүнээс бага нөхцөлд байвал банкны 
салбарын эрсдэл нь өндөр түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ.  

3 12 сарын өөрчлөлтийн хувийг ашиглах нь улирлын нөлөөллөөс зайлсхийх боломжийг олгодог. 
4 Hawkins & Klau (2000)
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-0.5 ≥ BSF3 [6]

Индексийн утга эргэн түүврийн дундаж утгатаа (0) хүрсэн нөхцөлд банкны 
систем хямралаас гарлаа гэж үзнэ. Тэгшитгэл [6]-д тодорхойлогдсоноор эмзэг 
байдлын индекс -0.5 хязгаарын түвшинг давбал тухайн улсын хувьд банкны 
систем нь их хүндрэлтэй байгааг илэрхийлнэ. 

Банкны салбарын хямралын мөчлөгийн дараалсан 5 үе шатыг Зураг 1-т 
дүрсэллээ. Тэгшитгэл [5] болон [6]-д тодорхойлсон хязгаарын утгуудаас харвал 
үйл явдалд тулгуурласан аргачлал нь банкны системийн эмзэг байдал өндөр байх 
үеийг авч үздэг болох нь харагдана. 

Хүснэгт 2: BSF индексийн өөрчлөлт ба банкны хямралын 5 үе шат

Банкны үйл 
хөдлөл

BSF индексийн 
өөрчлөлт

Банкны салбарын эмзэг 
байдал (банкны ñалбарын 

хямрал)
Хямралын магадлал

Үе 1 Эрсдэл ихээр 
авна.

0-ээс дээш 
гарна.

Унана* (өөäрөг, òýñрýлòийн 
¿е)

Магадлал нэмэгдэж 
эхэлнэ.

Үе 2
Ерөнхийдөө 
эрсдэлээс 
зугтана.

Огцом буурч 
эхэлнэ. Нэмэгдэж эхэлнэ. Цаашид улам нэмэгдэнэ.

Үе 3 Эрсдэлээс 
зугтана.

0-ээс доош орно. 
Гэхдээ -0.5-аас 
дээр байна.

Ихээхэн нэмэгдэнэ.
(äунä ò¿вшний ýмзýг байäал)

Систем хямралын шугам 
руу ойртоно.

Үе 4 Эрсдэлээс 
зугтана.

-0.5-аас доош 
орно.

Үргэлжлэн нэмэгдсээр 
байна.
(өнäөр ò¿вшний ýмзýг 
байäал)

Хямрал энэ үед ихэвчлэн 
тохиолдоно.

Үе 5
Аажмаар 
дахин эрсдэл 
авч эхэлнэ.

0 рүү дөхнө. Эргэн буурна.
(ñýргýх ¿е)

Индекс эргээд 0 рүү 
ойртох, тэнцүү болох үед 
хямрал төгсөнө.

* Хэдий индекс нэмэгдэх нь богино хугацаанд эмзэг байдал нэмэгдэж буйг илтгэх бөгөөд 
индексийн нэмэгдэл нь томоохон, тогтвортой үргэлжилж байвал үүнийг банкны салбарын 
хямралыг урьдчилан дохиолж байна гэж харах хэрэгтэй. Энэ үед банкууд хэт их эрсдэлийг 
бий болгож байгаа тул хямрал болох магадлалыг нэмэгдүүлнэ.

Хэрэв индекс огцом өсч байвал банкны салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлж, харин 
огцом буурч байвал банкны салбар хүндрэлд орж байгааг тус тус илтгэнэ.

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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Сул тал

 � Хямрал нүүрлэж буй хугацааг 
зөвхөн жилийн өгөгдөл ашиглан 
тогтоох боломжтой. Сарын 
өгөгдлийн хүрээнд хямралыг 
урьдчилан таамаглах, арга хэмжээ 
авах боломжгүй байдаг.

 � Хямралын жилүүдийг хязгаарлагд-
мал хамааран хувьсагчийн загварын 
хүрээнд авч үздэг (ложит, пробит 
гэх мэт). Тиймээс хямралын 
тохиолдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд 
олон улсын хүрээнд авч үзэх 
шаардлагатай болдог.

 � Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа 
нөхцөлд хямрал нь системийн 
шинжтэй болон үгүй эсэхийг 
тодорхойлоход төвөгтэй.

 � Бие даасан судлаачийн хувьд 
дэлхий даяарх банкны салбарын 
хүндрэлийн мэдээллийг олоход 
хэцүү.

 � Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй.

 � Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим 
өгөгдөл гажсан байх талтай.

 � Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь 
засгийн газрын оролцооны хугацааг 
илэрхийлдэггүй.

1.3. Дохио аргачлал

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг 
хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг 
аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг байна. Энэ нь 
индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох 
магадлалтай байдаг. Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч 
байгааг тогтоохын тулд алдаа болон дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог. 

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол (A), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй 
бол (B) буюу буруу дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй 
бол (C), хямрал болоогүй буюу дохио өгөөгүй бол (D) илэрхийлнэ. Дээрх 
тохиолдлуудыг Хүснэгт 4-т харуулсан бөгөөд үүнийг мөн санамсаргүй 
тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.  

Хүснэгт 4: Дохио аргачлал

Хямрал 
болсон

Хямрал 
болоогүй

I 
төрлийн 

алдаа 
(%)

II 
төрлийн 

алдаа 
(%)

Дохио 
өгсний дараа 
хямрал болох 
магадлал (%)

Хямрал 
болох 

магадлал 
(%)

Алдаа болон 
дохионы харьцаа

Дохио 
өгсөн A В
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
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даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
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системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
 

 

 

2.3. Дохио аргачлал 

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь 
үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг 
байна. Энэ нь индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох магадлалтай байдаг. 
Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч байгааг тогтоохын тулд алдаа болон 
дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог.  

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол ( ), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй бол ( ) буюу буруу 
дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
 

 

 

2.3. Дохио аргачлал 

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь 
үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг 
байна. Энэ нь индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох магадлалтай байдаг. 
Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч байгааг тогтоохын тулд алдаа болон 
дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог.  

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол ( ), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй бол ( ) буюу буруу 
дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
 

 

 

2.3. Дохио аргачлал 

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь 
үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг 
байна. Энэ нь индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох магадлалтай байдаг. 
Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч байгааг тогтоохын тулд алдаа болон 
дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог.  

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол ( ), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй бол ( ) буюу буруу 
дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 
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Зураг 1: BSF индексийн хугацаа ба банкны хямралын 5 үе шат
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Харин индексийн утга     -тай тэнцүү буюу түүнээс бага нөхцөлд байвал банкны салбарын 
эрсдэл нь өндөр түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ.   

          [6] 

Индексийн утга эргэн түүврийн дундаж утгатаа ( ) хүрсэн нөхцөлд банкны систем хямралаас 
гарлаа гэж үзнэ. Тэгшитгэл [6]-д тодорхойлогдсоноор эмзэг байдлын индекс      хязгаарын 
түвшинг давбал тухайн улсын хувьд банкын систем нь их хүндрэлтэй байгааг илэрхийлнэ.  

Банкны салбарын хямралын мөчлөгийн дараалсан 5 үе шатыг болон Зураг 1-т дүрсэллээ. 
Тэгшитгэл [5] болон [6]-д тодорхойлсон хязгаарын утгуудаас харвал үйл явдалд тулгуурласан 
аргачлал нь банкны системийн эмзэг байдал өндөр байх үеийг авч үздэг болох нь харагдана.  
Хүснэгт 2: BSF индексийн өөрчлөлт ба банкны хямралын 5 үе шат 

 Банкны үйл 
хөдлөл 

BSF индексийн 
өөрчлөлт 

Банкны салбарын эмзэг байдал 
(банкны салбарын хямрал) Хямралын магадлал 

Үе 1 Эрсдэл ихээр авна.  -ээс дээш 
гарна. Унана* (өөдрөг, тэсрэлтийн үе) Магадлал нэмэгдэж эхэлнэ. 

Үе 2 Ерөнхийдөө 
эрсдэлээс зугтана. 

Огцом буурч 
эхэлнэ. Нэмэгдэж эхэлнэ. Цаашид улам нэмэгдэнэ. 

Үе 3 Эрсдэлээс зугтана. 
 -ээс доош орно. 
Гэхдээ     -аас 
дээр байна. 

Ихээхэн нэмэгдэнэ. 
(дунд түвшний эмзэг байдал) 

Систем хямралын шугам 
руу ойртоно. 

Үе 4 Эрсдэлээс зугтана.     -аас доош 
орно. 

Үргэлжлэн нэмэгдсээр байна. 
(өндөр түвшний эмзэг байдал) 

Хямрал энэ үед ихэвчлэн 
тохиолдоно. 

Үе 5 Аажмаар дахин 
эрсдэл авч эхэлнэ.   рүү дөхнө. Эргэн буурна. 

(сэргэх үе) 

Индекс эргээд   рүү ойртох, 
тэнцүү болох үед хямрал 
төгсөнө. 

*Хэдий индекс нэмэгдэх нь богино хугацаанд эмзэг байдал нэмэгдэж буйг илтгэх бөгөөд индексийн нэмэгдэл нь томоохон, тогтвортой үргэлжилж байвал үүнийг банкны 
салбарын хямралыг урьдчилан дохиолж байна гэж харах хэрэгтэй. Энэ үед банкууд хэт их эрсдэлийг бий болгож байгаа тул хямрал болох магадлалыг нэмэгдүүлнэ. 
Хэрэв индекс огцом өсч байвал банкны салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлж, харин огцом буурч 
байвал банкны салбар хүндрэлд орж байгааг тус тус илтгэнэ. 
Зураг 1: BSF индексийн хугацаа ба банкны хямралын 5 үе шат 

 
 

Энэхүү судалгаанд үйл явдалд болон индексд тулгуурласан аргачлалаар банкны салбарын 
хүндрэлийг тодорхойлохыг зорьсон бөгөөд аргачлал тус бүрийн давуу болон сул талуудыг дараах 
хүснэгтэнд харуулав.   

Энэхүү судалгаанд үйл явдалд болон индексд тулгуурласан аргачлалаар банкны 
салбарын хүндрэлийг тодорхойлохыг зорьсон бөгөөд аргачлал тус бүрийн давуу 
болон сул талуудыг дараах хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт

Үйл явдалд тулгуурласан 
аргачлал

Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал)

Давуу 
тал

 � Засгийн газрын оролцоо 
болон банкны зохицуулалтын 
өөрчлөлтийн цаг хугацааны 
талаар мэдээлэл олоход хялбар

 � Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь 
үйл явцыг хянах, тайлбарлахад банкны 
салбарын эмзэг байдлын (BSF) индекс нь 
ач холбогдолтой.

 � Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой.

 � BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг 
хооронд нь ялгах боломжтой.
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Сул тал

 � Хямрал нүүрлэж буй хугацааг 
зөвхөн жилийн өгөгдөл ашиглан 
тогтоох боломжтой. Сарын 
өгөгдлийн хүрээнд хямралыг 
урьдчилан таамаглах, арга хэмжээ 
авах боломжгүй байдаг.

 � Хямралын жилүүдийг хязгаарлагд-
мал хамааран хувьсагчийн загварын 
хүрээнд авч үздэг (ложит, пробит 
гэх мэт). Тиймээс хямралын 
тохиолдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд 
олон улсын хүрээнд авч үзэх 
шаардлагатай болдог.

 � Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа 
нөхцөлд хямрал нь системийн 
шинжтэй болон үгүй эсэхийг 
тодорхойлоход төвөгтэй.

 � Бие даасан судлаачийн хувьд 
дэлхий даяарх банкны салбарын 
хүндрэлийн мэдээллийг олоход 
хэцүү.

 � Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй.

 � Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим 
өгөгдөл гажсан байх талтай.

 � Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь 
засгийн газрын оролцооны хугацааг 
илэрхийлдэггүй.

1.3. Дохио аргачлал

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг 
хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг 
аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг байна. Энэ нь 
индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох 
магадлалтай байдаг. Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч 
байгааг тогтоохын тулд алдаа болон дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог. 

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол (A), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй 
бол (B) буюу буруу дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй 
бол (C), хямрал болоогүй буюу дохио өгөөгүй бол (D) илэрхийлнэ. Дээрх 
тохиолдлуудыг Хүснэгт 4-т харуулсан бөгөөд үүнийг мөн санамсаргүй 
тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.  

Хүснэгт 4: Дохио аргачлал
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(%)
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
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Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь 
үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг 
байна. Энэ нь индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох магадлалтай байдаг. 
Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч байгааг тогтоохын тулд алдаа болон 
дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог.  

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол ( ), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй бол ( ) буюу буруу 
дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 
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 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
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дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
 

 

 

2.3. Дохио аргачлал 

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь 
үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг 
байна. Энэ нь индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох магадлалтай байдаг. 
Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч байгааг тогтоохын тулд алдаа болон 
дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог.  

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол ( ), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй бол ( ) буюу буруу 
дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 
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Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
 

 

 

2.3. Дохио аргачлал 

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь 
үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг 
байна. Энэ нь индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох магадлалтай байдаг. 
Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч байгааг тогтоохын тулд алдаа болон 
дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог.  

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол ( ), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй бол ( ) буюу буруу 
дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 

 
Хямрал 
болсон 

Хямрал 
болоогүй 

I 
төрлийн 

алдаа 
(%) 

II 
төрлийн 

алдаа 
(%) 

Дохио өгсний 
дараа хямрал 

болох магадлал 
(%) 

Хямрал 
болох 

магадлал (%) 

Алдаа болон 
дохионы 
харьцаа 

Дохио 
өгсөн     

 
    

 
    

 
    

 
    

  (   )
  (   )  

Дохио 
өгөөгүй     

 

 

Алдаа болон дохионы харьцаа нь    (   )
  (   )  томъѐогоор тодорхойлогдох бөгөөд         үсэгнүүд 

нь санамсаргүй тохиолдлын матрицын элементүүд болно. Зарим тохиолдолд босго утга хэтэрхий 

Дохио 
өгөөгүй С D

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь



456

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

14

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Инфляци

Инфляцийн түвшин өндөр байх нь эдийн засаг болон банкны 
системд сөрөг нөлөөтэй бөгөөд бодит хүүний түвшин өндөр 
байх нэг үндсэн шалтгаан болдог. Инфляцийн түвшин өсөх 
нь банкууд нэрлэсэн хадгаламжийн хүүгээ өсгөх хүчин зүйл 
болдог. Улмаар хадгаламжийн хүүний өсөлт нь банкуудын 
ашигт ажиллагааг бууруулж, банкны системийн эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлдэг.     

Дээшээ

Төсвийн 
тэнцэл/ДНБ

Энэхүү харьцаа нь тухайн улсын засгийн газарт шаардлагатай 
санхүүжилтийн хэмжээг илэрхийлнэ. Төсвийн алдагдал хэт 
өндөр байх нь банкны салбарын хямрал болох магадлалыг 
нэмэгдүүлдэг. Төсвийн алдагдал нэмэгдсэнээр засгийн газраас 
төлбөрийн чадвар муутай банкуудад үзүүлэх санхүүгийн 
дэмжлэг, туслалцаа  нь багасна. Мөн санхүүгийн сектороос 
зээл авах замаар засгийн газрын обьектуудад хөрөнгө оруулалт 
хийх нь үр ашиггүй муутай бөгөөд чанаргүй зээл нэмэгдэхэд 
нөлөөлдөг байна. 

Доошоо

Гадаад сектор
Урсгал тэнцэл

Экспортын 
өсөлт 

(экспортын 
гол түүхий 
эдийн үнэ)

Энэхүү үзүүлэлт нь олон улсын бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл 
дээрх өрсөлдөх чадварын бууралтыг илэрхийлдэг. Экспортын 
бууралт нь дотоодын валютын ханш сулрахад нөлөөлдөг. 
Экспортын сөрөг шок, импортын эерэг шок, худалдааны 
нөхцөлийн бууралт болон гадаад секторын сул байдал нь 
хямралын дохио болдог байна.

Доошоо

Импортын 
өсөлт

Их хэмжээний импортын өсөлт нь урсгал тэнцэл алдагдалтай 
гарахад нөлөөлөх бөгөөд урсгал тэнцэлийн алдагдал нь ханшийн 
хямралын гол нөлөөлөгч хүчин зүйл юм. 

Дээшээ

Худалдааны 
нөхцөл

Худалдааны нөхцөлийн сөрөг шок нь тухайн улсын төлбөрийн 
тэнцэлийн эмзэг байдлыг харуулах бөгөөд мөн банкны салбарын 
хямрал болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 

Доошоо

Санхүүгийн тэнцэл
Энэхүү харьцаа үзүүлэлт өсөх нь эдийн засгийн халалтыг 
илэрхийлэх бөгөөд ихэнх тохиолдолд хүндрэлийн өмнө гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр өсдөг байна. 

Дээшээ

Санхүүгийн салбар
Мөнгөний нийлүүлэлт

Мөнгөний 
нийлүүлэлт, 

гадаад 
валютын 
нөөцийн 
харьцаа

Энэхүү харьцаа үзүүлэлт нь гадаад валютын нөөцөөр 
баталгаажсан банкны салбарын эх үүсвэрийн түвшинг 
илэрхийлнэ. Ханшийн хямралын үед уг харьцаа үзүүлэлтийг 
дотоод валютын хадгаламж болон гадаад валютын хадгаламжийн 
харьцаагаар төлөөлүүлэн авч үзэж болно (Calvo & Mendoza, 1996). 
Уг харьцаа үзүүлэлт өндөр байх нь хөрөнгийн гадагшлах урсгал 
өндөр, дотоодын валютын ханшийн сулралтыг илэрхийлнэ.

Дээшээ

Хүү

Бодит хүү

Богино хугацаат бодит хүүний түвшин өсөх нь банкны салбарын 
хямрал болох магадлалыг дараах хоёр шалтгааны улмаас 
нэмэгдүүлдэг байна. Нэгдүгээрт, банкуудын богино хугацаат эх 
үүсвэрийн зардал нэмэгдэнэ. Хоёрдугаарт, дотоодын банкуудын 
зээлийн өрсөлдөөн нэмэгдсэнээр зээлийн чанар муудах 
эрсдэлтэй. 

Дээшээ

13

Алдаа болон дохионы харьцаа нь 

 

 5 

Хүснэгт 3: Банкны хямрал болон банкны хэт эмзэг байдлыг таних аргуудын харьцуулалт 

 Үйл явдалд тулгуурласан аргачлал Индексд тулгуурласан аргачлал 
(статистикийн аргачлал) 

Давуу тал 

 Засгийн газрын оролцоо болон банкны 
зохицуулалтын өөрчлөлтийн цаг 
хугацааны талаар мэдээлэл олоход хялбар 

 Сарын өгөгдөл ашиглан салбар дахь үйл 
явцыг хянах, тайлбарлахад банкны салбарын 
эмзэг байдлын (BSF) индекс нь ач холбогдолтой. 
 Сарын BSF индекс нь нэг улсын хэмжээнд 
ашиглахад тохиромжтой. 
 BSF индексийн хэлбэлзэлд тулгуурлан 
системийн хэмжээний болон системийн 
хэмжээний бус хямрал, эмзэг байдлыг хооронд нь 
ялгах боломжтой. 

Сул тал 

 Хямрал нүүрлэж буй хугацааг зөвхөн 
жилийн өгөгдөл ашиглан тогтоох 
боломжтой. Сарын өгөгдлийн хүрээнд 
хямралыг урьдчилан таамаглах, арга 
хэмжээ авах боломжгүй байдаг. 
 Хямралын жилүүдийг хязгаарлагдмал 
хамааран хувьсагчийн загварын хүрээнд 
авч үздэг (ложит, пробит гэх мэт). 
Тиймээс хямралын тохиолдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон улсын хүрээнд 
авч үзэх шаардлагатай болдог. 
 Засгийн газрын оролцооны 
мэдээллийг ашиглаж байгаа нөхцөлд 
хямрал нь системийн шинжтэй болон үгүй 
эсэхийг тодорхойлоход төвөгтэй. 
 Бие даасан судлаачийн хувьд дэлхий 
даяарх банкны салбарын хүндрэлийн 
мэдээллийг олоход хэцүү. 

 Дэлхийн улс бүрд найдвартай, тасралтгүй 
сарын өгөгдөл олдох боломжгүй. 
 Буруу тайлагнал, тухайн улсын онцлог 
зохицуулалттай холбоотойгоор зарим өгөгдөл 
гажсан байх талтай. 
 Өгөгдөл, түүнчлэн BSF индекс нь засгийн 
газрын оролцооны хугацааг илэрхийлдэггүй. 
 

 

 

2.3. Дохио аргачлал 

Kaminsky et al. (1998) судалгааны ажлаараа параметрт бус аргачлалыг хөгжүүлсэн бөгөөд  энэ нь 
үзүүлэлтийн босго утгыг тогтоодог. Мөн уг аргачлалыг алдаа болон дохионы харьцаа гэж нэрлэдэг 
байна. Энэ нь индикаторуудыг оновчтой босго утгыг тодорхойлох бөгөөд босго утгаас давсан 
утгууд нь дохио болно. Дохионууд нь хямралыг зөв эсвэл буруу дохиолох магадлалтай байдаг. 
Тухайн дохиологч үзүүлэлтийг зөв эсвэл алдаатай дохио өгч байгааг тогтоохын тулд алдаа болон 
дохионы (noise to signal) харьцааг тооцдог.  

Хямрал болохыг зөв дохиолсон бол ( ), дохио өгсөн боловч хямрал болоогүй бол ( ) буюу буруу 
дохио өгснийг тодорхойлно. Хямралын үед дохио өгөөгүй бол ( ), хямрал болоогүй буюу дохио 
өгөөгүй бол ( ) илэрхийлнэ. Дээрх тохиолдлуудыг Хүснэгт 4 харуулсан бөгөөд үүнийг мөн 
санамсаргүй тохиолдлын матриц гэж нэрлэдэг.   
Хүснэгт 4: Дохио аргачлал 

 
Хямрал 
болсон 

Хямрал 
болоогүй 

I 
төрлийн 

алдаа 
(%) 

II 
төрлийн 

алдаа 
(%) 

Дохио өгсний 
дараа хямрал 

болох магадлал 
(%) 

Хямрал 
болох 

магадлал (%) 

Алдаа болон 
дохионы 
харьцаа 

Дохио 
өгсөн     

 
    

 
    

 
    

 
    

  (   )
  (   )  

Дохио 
өгөөгүй     

 

 

Алдаа болон дохионы харьцаа нь    (   )
  (   )  томъѐогоор тодорхойлогдох бөгөөд         үсэгнүүд 

нь санамсаргүй тохиолдлын матрицын элементүүд болно. Зарим тохиолдолд босго утга хэтэрхий 
 томьёогоор тодорхойлогдох бөгөөд A, 

B, C, D үсэгнүүд нь санамсаргүй тохиолдлын матрицын элементүүд болно. Зарим 
тохиолдолд босго утга хэтэрхий өндөр үед C нь тэгтэй тэнцүү буюу ойролцоо 
байх магадлалтай байдаг. 
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өндөр үед   нь тэгтэй тэнцүү буюу ойролцоо байх магадлалтай байдаг.     
      нь I төрлийн 

алдаа ,     
      нь II төрлийн алдааг тус тус илэрхийлнэ.  Хэрэв тухайн үзүүлэлтийн алдаа болон 

дохионы харьцаа нь 1–ээс бага гарвал уг үзүүлэлтийг ашиглаж болох бөгөөд утга нь бага гарах 
тусам таамаглах чадвар нэмэгдэхийг илтгэнэ. 

2.3.1. Урьдчилсан дохиологч үзүүлэлтүүд 

Demirguc-Kunt & Detragiache (1998), Kaminsky & Reinhart (1999) болон Laeven & Valencia (2008) 
зэрэг судлаачид банкны салбарын хямралын талаар нилээдгүй судалгааны ажлууд хийсэн бөгөөд 
эдгээр судлаачдын банкны салбарын хүндрэлийг тодорхойлоход ашигласан үзүүлэлтүүдийг 
Хүснэгт 5 харуулав.     

Хүснэгт 5: Банкын салбарын хүндрэлийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүд 

Индикатор Тайлбар Босгыг давах 
(дохиолох) 

Бодит сектор 

Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн 

Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бууралт нь санхүүгийн хямралыг 
урьдчилан таамагладаг (Gary (1988); Gary & Charles (1991)). 
Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт буурснаар нийт эрэлт буурч, 
банкнаас зээл авсан иргэд, аж ахуй нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагаа 
саарч, улмаар тэдгээрийн ашигт ажиллагаанд  нь нөлөөлөх тул банкны 
салбарын хямрал болох магадлалыг өсгөдөг байна. Тодруулбал, чанаргүй 
зээлийн хэмжээ өсөх буюу зээлийн чанар муудна.  

Доошоо 

Нэрлэсэн ханш 

Санхүүгийн байгууллагууд нь гадаадаас татсан эх үүсвэрээсээ дотоодод 
гадаад валютын зээл олгож, улмаар ханшийн эрсдэлийг зээлдэгчид 
үүрүүлдэг. Дотоодын валютын ханш суларвал зээлийн чанар муудах 
эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Дотоодын валютын ханш сулрахад банкууд 
зээлийн хүүгээ өсгөх хандлагатай байдаг.  

Дээшээ 

Бодит ханш  

Бодит ханшийн түвшин хэт өндөр үнэлэгдэх болон гадаад секторын сул 
байдал нь ханшийн хямралын нэг хэсэг бөгөөд эдгээр нөхцөл байдал нь 
банкны салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг. Тодруулбал, бизнесийн 
байгууллагуудын өрсөлдөх чадвар буурч, улмаар зээлийн чанар 
муудахад нөлөөлдөг байна.  

Доошоо 

Инфляци 

Инфляцийн түвшин өндөр байх нь эдийн засаг болон банкны системд 
сөрөг нөлөөтэй бөгөөд бодит хүүний түвшин өндөр байх нэг үндсэн 
шалтгаан болдог. Инфляцийн түвшин өсөх нь банкууд нэрлэсэн 
хадгаламжийн хүүгээ өсгөх хүчин зүйл болдог. Улмаар хадгаламжийн 
хүүний өсөлт нь банкуудын ашигт ажиллагааг бууруулж, банкны 
системийн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг.      

Дээшээ 

Төсвийн 
тэнцэл/ДНБ 

Энэхүү харьцаа нь тухайн улсын засгийн газарт шаардлагатай 
санхүүжилтийн хэмжээг илэрхийлнэ. Төсвийн алдагдал хэт өндөр байх 
нь банкны салбарын хямрал болох магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Төсвийн 
алдагдал нэмэгдсэнээр засгийн газраас төлбөрийн чадвар муутай 
банкуудад үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа  нь багасна. Мөн 
санхүүгийн сектороос зээл авах замаар засгийн газрын обьектуудад 
хөрөнгө оруулалт хийх нь үр ашиггүй муутай бөгөөд чанаргүй зээл 
нэмэгдэхэд нөлөөлдөг байна.  

Доошоо 

Гадаад сектор 
Урсгал тэнцэл 
Экспортын 
өсөлт 
(экспортын гол 
түүхий эдийн 
үнэ) 

Энэхүү үзүүлэлт нь олон улсын бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл дээрх 
өрсөлдөх чадварын бууралтыг илэрхийлдэг. Экспортын бууралт нь 
дотоодын валютын ханш сулрахад нөлөөлдөг. Экспортын сөрөг шок, 
импортын эерэг шок, худалдааны нөхцөлийн бууралт болон гадаад 
секторын сул байдал нь хямралын дохио болдог байна. 

Доошоо 

Импортын 
өсөлт 

Их хэмжээний импортын өсөлт нь урсгал тэнцэл алдагдалтай гарахад 
нөлөөлөх бөгөөд урсгал тэнцэлийн алдагдал нь ханшийн хямралын гол 
нөлөөлөгч хүчин зүйл юм.  

Дээшээ 

Худалдааны 
нөхцөл 

Худалдааны нөхцөлийн сөрөг шок нь тухайн улсын төлбөрийн 
тэнцэлийн эмзэг байдлыг харуулах бөгөөд мөн банкны салбарын хямрал 
болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.  

Доошоо 

Санхүүгийн тэнцэл 

    
    

Энэхүү харьцаа үзүүлэлт өсөх нь эдийн засгийн халалтыг илэрхийлэх 
бөгөөд ихэнх тохиолдолд хүндрэлийн өмнө гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт их хэмжээгээр өсдөг байна.  

Дээшээ 

 нь I төрлийн алдаа, 
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өндөр үед   нь тэгтэй тэнцүү буюу ойролцоо байх магадлалтай байдаг.     
      нь I төрлийн 

алдаа ,     
      нь II төрлийн алдааг тус тус илэрхийлнэ.  Хэрэв тухайн үзүүлэлтийн алдаа болон 

дохионы харьцаа нь 1–ээс бага гарвал уг үзүүлэлтийг ашиглаж болох бөгөөд утга нь бага гарах 
тусам таамаглах чадвар нэмэгдэхийг илтгэнэ. 

2.3.1. Урьдчилсан дохиологч үзүүлэлтүүд 

Demirguc-Kunt & Detragiache (1998), Kaminsky & Reinhart (1999) болон Laeven & Valencia (2008) 
зэрэг судлаачид банкны салбарын хямралын талаар нилээдгүй судалгааны ажлууд хийсэн бөгөөд 
эдгээр судлаачдын банкны салбарын хүндрэлийг тодорхойлоход ашигласан үзүүлэлтүүдийг 
Хүснэгт 5 харуулав.     

Хүснэгт 5: Банкын салбарын хүндрэлийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүд 

Индикатор Тайлбар Босгыг давах 
(дохиолох) 

Бодит сектор 

Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн 

Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бууралт нь санхүүгийн хямралыг 
урьдчилан таамагладаг (Gary (1988); Gary & Charles (1991)). 
Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт буурснаар нийт эрэлт буурч, 
банкнаас зээл авсан иргэд, аж ахуй нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагаа 
саарч, улмаар тэдгээрийн ашигт ажиллагаанд  нь нөлөөлөх тул банкны 
салбарын хямрал болох магадлалыг өсгөдөг байна. Тодруулбал, чанаргүй 
зээлийн хэмжээ өсөх буюу зээлийн чанар муудна.  

Доошоо 

Нэрлэсэн ханш 

Санхүүгийн байгууллагууд нь гадаадаас татсан эх үүсвэрээсээ дотоодод 
гадаад валютын зээл олгож, улмаар ханшийн эрсдэлийг зээлдэгчид 
үүрүүлдэг. Дотоодын валютын ханш суларвал зээлийн чанар муудах 
эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Дотоодын валютын ханш сулрахад банкууд 
зээлийн хүүгээ өсгөх хандлагатай байдаг.  

Дээшээ 

Бодит ханш  

Бодит ханшийн түвшин хэт өндөр үнэлэгдэх болон гадаад секторын сул 
байдал нь ханшийн хямралын нэг хэсэг бөгөөд эдгээр нөхцөл байдал нь 
банкны салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг. Тодруулбал, бизнесийн 
байгууллагуудын өрсөлдөх чадвар буурч, улмаар зээлийн чанар 
муудахад нөлөөлдөг байна.  

Доошоо 

Инфляци 

Инфляцийн түвшин өндөр байх нь эдийн засаг болон банкны системд 
сөрөг нөлөөтэй бөгөөд бодит хүүний түвшин өндөр байх нэг үндсэн 
шалтгаан болдог. Инфляцийн түвшин өсөх нь банкууд нэрлэсэн 
хадгаламжийн хүүгээ өсгөх хүчин зүйл болдог. Улмаар хадгаламжийн 
хүүний өсөлт нь банкуудын ашигт ажиллагааг бууруулж, банкны 
системийн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг.      

Дээшээ 

Төсвийн 
тэнцэл/ДНБ 

Энэхүү харьцаа нь тухайн улсын засгийн газарт шаардлагатай 
санхүүжилтийн хэмжээг илэрхийлнэ. Төсвийн алдагдал хэт өндөр байх 
нь банкны салбарын хямрал болох магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Төсвийн 
алдагдал нэмэгдсэнээр засгийн газраас төлбөрийн чадвар муутай 
банкуудад үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа  нь багасна. Мөн 
санхүүгийн сектороос зээл авах замаар засгийн газрын обьектуудад 
хөрөнгө оруулалт хийх нь үр ашиггүй муутай бөгөөд чанаргүй зээл 
нэмэгдэхэд нөлөөлдөг байна.  

Доошоо 

Гадаад сектор 
Урсгал тэнцэл 
Экспортын 
өсөлт 
(экспортын гол 
түүхий эдийн 
үнэ) 

Энэхүү үзүүлэлт нь олон улсын бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл дээрх 
өрсөлдөх чадварын бууралтыг илэрхийлдэг. Экспортын бууралт нь 
дотоодын валютын ханш сулрахад нөлөөлдөг. Экспортын сөрөг шок, 
импортын эерэг шок, худалдааны нөхцөлийн бууралт болон гадаад 
секторын сул байдал нь хямралын дохио болдог байна. 

Доошоо 

Импортын 
өсөлт 

Их хэмжээний импортын өсөлт нь урсгал тэнцэл алдагдалтай гарахад 
нөлөөлөх бөгөөд урсгал тэнцэлийн алдагдал нь ханшийн хямралын гол 
нөлөөлөгч хүчин зүйл юм.  

Дээшээ 

Худалдааны 
нөхцөл 

Худалдааны нөхцөлийн сөрөг шок нь тухайн улсын төлбөрийн 
тэнцэлийн эмзэг байдлыг харуулах бөгөөд мөн банкны салбарын хямрал 
болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.  

Доошоо 

Санхүүгийн тэнцэл 

    
    

Энэхүү харьцаа үзүүлэлт өсөх нь эдийн засгийн халалтыг илэрхийлэх 
бөгөөд ихэнх тохиолдолд хүндрэлийн өмнө гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт их хэмжээгээр өсдөг байна.  

Дээшээ 

 нь II төрлийн 

алдааг тус тус илэрхийлнэ. Хэрэв тухайн үзүүлэлтийн алдаа болон дохионы 
харьцаа нь 1-ээс бага гарвал уг үзүүлэлтийг ашиглаж болох бөгөөд утга нь бага 
гарах тусам таамаглах чадвар нэмэгдэхийг илтгэнэ.

1.3.1. Урьäчилñаí äохиолоãч ¿з¿¿лýлò¿¿ä

Demirguc-Kunt & Detragiache (1998), Kaminsky & Reinhart (1999) болон Laeven 
& Valencia (2008) зэрэг судлаачид банкны салбарын хямралын талаар нилээдгүй 
судалгааны ажлууд хийсэн бөгөөд эдгээр судлаачдын банкны салбарын 
хүндрэлийг тодорхойлоход ашигласан үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 5 харуулав.

Хүснэгт 5: Банкны салбарын хүндрэлийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүд

Индикатор Тайлбар Босгыг давах 
(дохиолох)

Бодит сектор

Дотоодын 
нийт 

бүтээгдэхүүн

Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бууралт нь санхүүгийн 
хямралыг урьдчилан таамагладаг (Gary (1988); Gary & Charles 
(1991)).
Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт буурснаар нийт 
эрэлт буурч, банкнаас зээл авсан иргэд, аж ахуй нэгжийн 
бизнесийн үйл ажиллагаа саарч, улмаар тэдгээрийн ашигт 
ажиллагаанд  нь нөлөөлөх тул банкны салбарын хямрал болох 
магадлалыг өсгөдөг байна. Тодруулбал, чанаргүй зээлийн хэмжээ 
өсөх буюу зээлийн чанар муудна. 

Доошоо

Нэрлэсэн 
ханш

Санхүүгийн байгууллагууд нь гадаадаас татсан эх үүсвэрээсээ 
дотоодод гадаад валютын зээл олгож, улмаар ханшийн 
эрсдэлийг зээлдэгчид үүрүүлдэг. Дотоодын валютын ханш 
суларвал зээлийн чанар муудах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 
Дотоодын валютын ханш сулрахад банкууд зээлийн хүүгээ өсгөх 
хандлагатай байдаг. 

Дээшээ

Бодит ханш 

Бодит ханшийн түвшин хэт өндөр үнэлэгдэх болон гадаад 
секторын сул байдал нь ханшийн хямралын нэг хэсэг бөгөөд 
эдгээр нөхцөл байдал нь банкны салбарын эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлдэг. Тодруулбал, бизнесийн байгууллагуудын өрсөлдөх 
чадвар буурч, улмаар зээлийн чанар муудахад нөлөөлдөг байна. 

Доошоо
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Инфляци

Инфляцийн түвшин өндөр байх нь эдийн засаг болон банкны 
системд сөрөг нөлөөтэй бөгөөд бодит хүүний түвшин өндөр 
байх нэг үндсэн шалтгаан болдог. Инфляцийн түвшин өсөх 
нь банкууд нэрлэсэн хадгаламжийн хүүгээ өсгөх хүчин зүйл 
болдог. Улмаар хадгаламжийн хүүний өсөлт нь банкуудын 
ашигт ажиллагааг бууруулж, банкны системийн эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлдэг.     

Дээшээ

Төсвийн 
тэнцэл/ДНБ

Энэхүү харьцаа нь тухайн улсын засгийн газарт шаардлагатай 
санхүүжилтийн хэмжээг илэрхийлнэ. Төсвийн алдагдал хэт 
өндөр байх нь банкны салбарын хямрал болох магадлалыг 
нэмэгдүүлдэг. Төсвийн алдагдал нэмэгдсэнээр засгийн газраас 
төлбөрийн чадвар муутай банкуудад үзүүлэх санхүүгийн 
дэмжлэг, туслалцаа  нь багасна. Мөн санхүүгийн сектороос 
зээл авах замаар засгийн газрын обьектуудад хөрөнгө оруулалт 
хийх нь үр ашиггүй муутай бөгөөд чанаргүй зээл нэмэгдэхэд 
нөлөөлдөг байна. 

Доошоо

Гадаад сектор
Урсгал тэнцэл

Экспортын 
өсөлт 

(экспортын 
гол түүхий 
эдийн үнэ)

Энэхүү үзүүлэлт нь олон улсын бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл 
дээрх өрсөлдөх чадварын бууралтыг илэрхийлдэг. Экспортын 
бууралт нь дотоодын валютын ханш сулрахад нөлөөлдөг. 
Экспортын сөрөг шок, импортын эерэг шок, худалдааны 
нөхцөлийн бууралт болон гадаад секторын сул байдал нь 
хямралын дохио болдог байна.

Доошоо

Импортын 
өсөлт

Их хэмжээний импортын өсөлт нь урсгал тэнцэл алдагдалтай 
гарахад нөлөөлөх бөгөөд урсгал тэнцэлийн алдагдал нь ханшийн 
хямралын гол нөлөөлөгч хүчин зүйл юм. 

Дээшээ

Худалдааны 
нөхцөл

Худалдааны нөхцөлийн сөрөг шок нь тухайн улсын төлбөрийн 
тэнцэлийн эмзэг байдлыг харуулах бөгөөд мөн банкны салбарын 
хямрал болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 

Доошоо

Санхүүгийн тэнцэл
Энэхүү харьцаа үзүүлэлт өсөх нь эдийн засгийн халалтыг 
илэрхийлэх бөгөөд ихэнх тохиолдолд хүндрэлийн өмнө гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр өсдөг байна. 

Дээшээ

Санхүүгийн салбар
Мөнгөний нийлүүлэлт

Мөнгөний 
нийлүүлэлт, 

гадаад 
валютын 
нөөцийн 
харьцаа

Энэхүү харьцаа үзүүлэлт нь гадаад валютын нөөцөөр 
баталгаажсан банкны салбарын эх үүсвэрийн түвшинг 
илэрхийлнэ. Ханшийн хямралын үед уг харьцаа үзүүлэлтийг 
дотоод валютын хадгаламж болон гадаад валютын хадгаламжийн 
харьцаагаар төлөөлүүлэн авч үзэж болно (Calvo & Mendoza, 1996). 
Уг харьцаа үзүүлэлт өндөр байх нь хөрөнгийн гадагшлах урсгал 
өндөр, дотоодын валютын ханшийн сулралтыг илэрхийлнэ.

Дээшээ

Хүү

Бодит хүү

Богино хугацаат бодит хүүний түвшин өсөх нь банкны салбарын 
хямрал болох магадлалыг дараах хоёр шалтгааны улмаас 
нэмэгдүүлдэг байна. Нэгдүгээрт, банкуудын богино хугацаат эх 
үүсвэрийн зардал нэмэгдэнэ. Хоёрдугаарт, дотоодын банкуудын 
зээлийн өрсөлдөөн нэмэгдсэнээр зээлийн чанар муудах 
эрсдэлтэй. 

Дээшээ

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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2. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

Demirguc-Kunt & Detragiache (1998) нар нь олон хувьсагчтай ложит 
эконометрикийн загварт тулгуурлан өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй 
орнуудын 1980-94 оны хоорондох тоон өгөгдөл ашиглан банкны салбарын 
хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судалсан байна. Инфляцийн түвшин өндөр, 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт бага буюу макро эдийн засгийн орчин сул 
үед хямрал бий болох эрсдэлтэй. Мөн түүнчлэн, бодит хүүний түвшин өндөр 
байх болон төлбөрийн тэнцлийн хямрал нь банкны салбар хямрахад ихээхэн 
нөлөө үзүүлдэг байна гэж дүгнэжээ. 

Өндөр хөгжилтэй, хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засагтай улс орнууд 
1980 оны сүүл, 1990 оны эхэн үед банкны салбар нь ихээхэн хямарсан байна 
(Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998). Банкны салбарын хямрал нь төлбөрийн 
системийн үйл ажиллагааг доголдуулах болон харилцагчид дотоодын 
санхүүгийн байгууллагад итгэх итгэлийг бууруулдаг бөгөөд улмаар дотоодын 
хадгаламж буурах болон хөрөнгийн гадагшлах урсгал ихээхэн хэмжээгээр 
нэмэгддэг байна. Энэ нь банкууд үйл ажиллагаагаа зогсоох, банкны систем 
хямарахад нөлөөлдөг байна. 

Инфляци болон бодит хүүний түвшин өндөр, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
өсөлт бага байх нь банкны салбарын хямралд ихээхэн нөлөөтэй байгаа нь Gorton 
(1988)-ий судалгааны үр дүнтэй нийцтэй гарчээ. Макро эдийн засгийн орчны сул 
байдал нь банкны салбар хямрахад нөлөөлдөг ганц хүчин зүйл биш бөгөөд эдийн 
засгийн орчин болон банкны салбарын бүтцийн онцлог нь гол нөлөө үзүүлдэг 
байна гэж судалгааны ажилдаа дурджээ.

Kaminsky & Reinhart (1999) нар нь төлбөрийн тэнцлийн асуудал болон банкны 
салбарын хямралын учир шалтгаан нэртэй судалгааны ажлаар 1970-1995 оны 
хоорондох тоон өгөгдөлд тулгуурлан 20 орны хувьд банкны салбарын хямралын 
26 тохиолдлыг судалсан байна. Ханшийн хямрал нь  банкны салбарын хямралыг 
гүнзгийрүүлдэг бөгөөд хос хямралын өмнө эдийн засгийн өсөлт саарах, 
худалдааны нөхцөл муудах, валютын ханш сулрах, чанаргүй зээлийн хэмжээ 
нэмэгддэг байна гэж дүгнэсэн.  

Хүснэгт 6: Банкны салбарын хямралын талаар хийгдсэн судалгааны ажлууд

Судалгааны ажил Зээл
Хөрөн

гийн 
үнэ

Хууль 
тог

тоомж

Санхүү
гийн 

салбарын 
хэмжээ

Мөнгө ний 
нийлүү

лэлт
Хүүний 
түвшин

Валю
тын 

ханш
Урсгал 
тэнцэл ДНБ

Demirguc-Kunt & 
Detragiache (1998) (x) x x x - x

Kaminsky & Reinhart 
(1999) X (x) x x (x) x x x
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Зээл 
Нийт зээл, 
дотоодын 

нийт 
бүтээгдэ хүү-
ний харьцаа 

(зээлийн 
өсөлт)

Банкны салбарын гүнзгийрэлтийг илэрхийлэх бөгөөд зээлийн 
хурдацтай өсөлт нь ханшийн болон банкны салбарын хямралтай 
холбогддог. Зээлийн өсөлт дотоодын хэрэглээ нэмэгдэх, 
хөрөнгийн гадагшлах урсгал өсөхөд нөлөөлдөг.
Энэ үзүүлэлт нь зээлийн хэр их эрсдэлтэй байгааг илэрхийлнэ. 
Зээл, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцаа өндөр байх нь 
банкны системийн эмзэг байдал нэмэгдэж байгааг илэрхийлнэ. 

Дээшээ

Нийт зээл, 
хадгалам-

жийн харьцаа

Уг харьцаа үзүүлэлт нь эдийн засаг дахь зээлийн хэмжээ болон 
халалтыг харуулна. Хүндрэлийн өмнө ихэнхи тохиолдолд зээл 
хэт их хэмжээгээр өсч, эдийн засагт халалт явагддаг. 

Дээшээ

Хадгаламж
Хадгалам-
жийн өсөлт

Банкны салбарын хадгаламжийн бууралт банкны салбарын 
хүндрэхэд нөлөөлдөг нэг хүчин зүйл юм (Goldfajn & Valdes (1995)). Доошоо

Хадгалам-
жийн даатгал

Хадгаламж даатгал нь банкны салбараас хадгаламж цугтах 
үзэгдлийг бууруулж, улмаар банкны салбарын хямрал болох 
магадлалыг багасгадаг. Гэсэн хэдий ч хадгаламжийн даатгал нь 
санхүүгийн сектор дахь ёс суртахууны гажуудлыг (moral hazard) 
нэмэгдүүлдэг. Учир нь хадгаламжийн даатгал бий болсноор муу 
зээл ихээр олгох эрсдэл нэмэгддэг байна. 

Нэмэлт хувьсагчид
Гадаад актив, 

пассивын 
харьцаа

Энэхүү харьцаа гадаад валютын нээлттэй позицыг харуулах 
бөгөөд энэхүү харьцаа нэгээс их бол урт позицтой, нэгээс бага 
бол богино позицтой байгааг илэрхийлнэ. 

Доошоо

Төгрөгийн 
болон гадаад 

валютын 
хадгаламжийн 

харьцаа

Төгрөгийн хадгаламж болон гадаад валютын хадгаламжийн 
харьцаа нь долларжилт илэрхийлэх бөгөөд уг харьцаа үзүүлэлт 
буурах нь долларжилт нэмэгдэж байгааг илэрхийлнэ.  

Доошоо

1.3.2. Нýãäñýí äохиолоãч иíäикаòор

Дохиологч үзүүлэлтүүдийг тооцоолсны дараа тэдгээрийг индексжүүлэх замаар 
нэгдсэн дохиологч индикаторыг дараах томьёогоор тооцдог:
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Санхүүгийн салбар 
Мөнгөний нийлүүлэлт 

Мөнгөний 
нийлүүлэлт, 
гадаад 
валютын 
нөөцийн 
харьцаа 

Энэхүү харьцаа үзүүлэлт нь гадаад валютын нөөцөөр баталгаажсан 
банкны салбарын эх үүсвэрийн түвшинг илэрхийлнэ. Ханшийн хямралын 
үед уг харьцаа үзүүлэлтийг дотоод валютын хадгаламж болон гадаад 
валютын хадгаламжийн харьцаагаар төлөөлүүлэн авч үзэж болно (Calvo 
& Mendoza, 1996).  
Уг харьцаа үзүүлэлт өндөр байх нь хөрөнгийн гадагшлах урсгал өндөр, 
дотоодын валютын ханшийн сулралтыг илэрхийлнэ. 

Дээшээ 

Хүү 

Бодит хүү 

Богино хугацаат бодит хүүний түвшин өсөх нь банкны салбарын хямрал 
болох магадлалыг дараах хоѐр шалтгааны улмаас нэмэгдүүлдэг байна. 
Нэгдүгээрт, банкуудын богино хугацаат эх үүсвэрийн зардал нэмэгдэнэ. 
Хоѐрдугаарт, дотоодын банкуудын зээлийн өрсөлдөөн нэмэгдсэнээр 
зээлийн чанар муудах эрсдэлтэй.  

Дээшээ 

Зээл  

Нийт зээл, 
дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүни
й харьцаа 
(зээлийн 
өсөлт) 

Банкны салбарын гүнзгийрэлтийг илэрхийлэх бөгөөд зээлийн хурдацтай 
өсөлт нь ханшийн болон банкны салбарын хямралтай холбогддог. 
Зээлийн өсөлт дотоодын хэрэглээ нэмэгдэх, хөрөнгийн гадагшлах урсгал 
өсөхөд нөлөөлдөг. 
Энэ үзүүлэлт нь зээлийн хэр их эрсдэлтэй байгааг илэрхийлнэ. Зээл, 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцаа өндөр байх нь банкны системийн 
эмзэг байдал нэмэгдэж байгааг илэрхийлнэ.  

Дээшээ 

Нийт зээл, 
хадгаламжийн 
харьцаа 

Уг харьцаа үзүүлэлт нь эдийн засаг дахь зээлийн хэмжээ болон халалтыг 
харуулна. Хүндрэлийн өмнө ихэнхи тохиолдолд зээл хэт их хэмжээгээр 
өсч, эдийн засагт халалт явагддаг.  

Дээшээ 

Хадгаламж 
Хадгаламжийн 
өсөлт 

Банкны салбарын хадгаламжийн бууралт банкны салбарын хүндрэхэд 
нөлөөлдөг нэг хүчин зүйл юм (Goldfajn & Valdes (1995)). Доошоо 

Хадгаламжийн 
даатгал 

Хадгаламж даатгал нь банкны салбараас хадгаламж цугтах үзэгдлийг 
бууруулж, улмаар банкны салбарын хямрал болох магадлалыг 
багасгадаг. Гэсэн хэдий ч хадгаламжийн даатгал нь санхүүгийн сектор 
дахь ѐс суртахууны гажуудлыг (moral hazard) нэмэгдүүлдэг. Учир нь 
хадгаламжийн даатгал бий болсноор муу зээл ихээр олгох эрсдэл 
нэмэгддэг байна.  

 

Нэмэлт хувьсагчид 
Гадаад актив, 
пассивын 
харьцаа 

Энэхүү харьцаа гадаад валютын нээлттэй позицыг харуулах бөгөөд 
энэхүү харьцаа нэгээс их бол урт позицтой, нэгээс бага бол богино 
позицтойг байгааг илэрхийлнэ.  

Доошоо 

Төгрөгийн 
болон гадаад 
валютын 
хадгаламжийн 
харьцаа 

Төгрөгийн хадгаламж болон гадаад валютын хадгаламжийн харьцаа нь 
долларжилт илэрхийлэх бөгөөд уг харьцаа үзүүлэлт буурах нь 
долларжилт нэмэгдэж байгааг илэрхийлнэ.   

Доошоо 

 

 

2.3.2. Нэгдсэн дохиологч индикатор 

Дохиологч үзүүлэлтүүдийг тооцоолсны дараа тэдгээрийг индексжүүлэх замаар нэгдсэн дохиологч 
индикаторыг дараах томъѐогоор тооцдог: 

      ∑
  

    

 

   
 [7] 

  – нийт үзүүлэлтүүдийн тоо,       үзүүлэлт дохио өгсөн үед, бусад үед 0,     -  -р 
үзүүлэлтийн алдаа болон дохионы харьцаа. 

Тухайн үзүүлэлтийн алдаа болон дохионы (noise to signal) харьцаа бага байх нь хямралыг алдаагүй 
дохиолох магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Иймд нэгдсэн дохиологч индикаторт дохио сайн өгдөг 
үзүүлэлтүүд өндөр хувийн жинтэйгээр ордог.   

Нэгдсэн дохиологч индикатор нь үзүүлэлтүүдийн бүх дохиог нэгтгэн ирээдүйд банкны хямрал 
болох эсэх талаарх мэдээллийг өгдөг.   

[7]

n - нийт үзүүлэлтүүдийн тоо, Дi = 1 үзүүлэлт дохио өгсөн үед, бусад үед 0, AДXi - i-р 
үзүүлэлтийн алдаа болон дохионы харьцаа.

Тухайн үзүүлэлтийн алдаа болон дохионы (noise to signal) харьцаа бага байх нь 
хямралыг алдаагүй дохиолох магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Иймд нэгдсэн дохиологч 
индикаторт дохио сайн өгдөг үзүүлэлтүүд өндөр хувийн жинтэйгээр ордог.  

Нэгдсэн дохиологч индикатор нь үзүүлэлтүүдийн бүх дохиог нэгтгэн ирээдүйд 
банкны хямрал болох эсэх талаарх мэдээллийг өгдөг. 
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2. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

Demirguc-Kunt & Detragiache (1998) нар нь олон хувьсагчтай ложит 
эконометрикийн загварт тулгуурлан өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй 
орнуудын 1980-94 оны хоорондох тоон өгөгдөл ашиглан банкны салбарын 
хямралд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судалсан байна. Инфляцийн түвшин өндөр, 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт бага буюу макро эдийн засгийн орчин сул 
үед хямрал бий болох эрсдэлтэй. Мөн түүнчлэн, бодит хүүний түвшин өндөр 
байх болон төлбөрийн тэнцлийн хямрал нь банкны салбар хямрахад ихээхэн 
нөлөө үзүүлдэг байна гэж дүгнэжээ. 

Өндөр хөгжилтэй, хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засагтай улс орнууд 
1980 оны сүүл, 1990 оны эхэн үед банкны салбар нь ихээхэн хямарсан байна 
(Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998). Банкны салбарын хямрал нь төлбөрийн 
системийн үйл ажиллагааг доголдуулах болон харилцагчид дотоодын 
санхүүгийн байгууллагад итгэх итгэлийг бууруулдаг бөгөөд улмаар дотоодын 
хадгаламж буурах болон хөрөнгийн гадагшлах урсгал ихээхэн хэмжээгээр 
нэмэгддэг байна. Энэ нь банкууд үйл ажиллагаагаа зогсоох, банкны систем 
хямарахад нөлөөлдөг байна. 

Инфляци болон бодит хүүний түвшин өндөр, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
өсөлт бага байх нь банкны салбарын хямралд ихээхэн нөлөөтэй байгаа нь Gorton 
(1988)-ий судалгааны үр дүнтэй нийцтэй гарчээ. Макро эдийн засгийн орчны сул 
байдал нь банкны салбар хямрахад нөлөөлдөг ганц хүчин зүйл биш бөгөөд эдийн 
засгийн орчин болон банкны салбарын бүтцийн онцлог нь гол нөлөө үзүүлдэг 
байна гэж судалгааны ажилдаа дурджээ.

Kaminsky & Reinhart (1999) нар нь төлбөрийн тэнцлийн асуудал болон банкны 
салбарын хямралын учир шалтгаан нэртэй судалгааны ажлаар 1970-1995 оны 
хоорондох тоон өгөгдөлд тулгуурлан 20 орны хувьд банкны салбарын хямралын 
26 тохиолдлыг судалсан байна. Ханшийн хямрал нь  банкны салбарын хямралыг 
гүнзгийрүүлдэг бөгөөд хос хямралын өмнө эдийн засгийн өсөлт саарах, 
худалдааны нөхцөл муудах, валютын ханш сулрах, чанаргүй зээлийн хэмжээ 
нэмэгддэг байна гэж дүгнэсэн.  

Хүснэгт 6: Банкны салбарын хямралын талаар хийгдсэн судалгааны ажлууд

Судалгааны ажил Зээл
Хөрөн

гийн 
үнэ

Хууль 
тог

тоомж

Санхүү
гийн 

салбарын 
хэмжээ

Мөнгө ний 
нийлүү

лэлт
Хүүний 
түвшин

Валю
тын 

ханш
Урсгал 
тэнцэл ДНБ

Demirguc-Kunt & 
Detragiache (1998) (x) x x x - x

Kaminsky & Reinhart 
(1999) X (x) x x (x) x x x

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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Дэлхийн банкны тодорхойлсон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх дүнгээр банкны 
хямралыг тодорхойлоход 1999-өөс 2001 оны 10-р сар, 2009 оны 3-р сараас 2011 
оны 4-р сарыг хүртэлх хугацаанд нийт 2 удаа хямралын шинж илэрчээ. 

19992001 оны банкны хямрал
 � Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх дүн 1999 оны 12 дугаар сард 118.9%-д 

хүрч, улмаар буурсаар 2001 оны 10-р сард 10%-иас бага түвшинд орсон. 
 � 1998 оны 9-р сараас 1999 оны 12-р сарын хооронд  нийт 8 банк дампуурч, 

нэг банкыг төрийн өмчит банк болгосон. 
 � Тухайн үед ЗГ-аас дампуурсан болон бүтцийн өөрчлөлт оруулсан 

банкуудад зарцуулсан зардал нэмэгдэж, банкуудыг хувьчлах хүртэл 
төрийн өмчийн оролцоо өссөн.

20092011 оны банкны хямрал
 � 2009 оны 3 дугаар сараас 2011 оны 3-р сар хүртэлх хугацаанд чанаргүй 

зээлийн нийт зээлд эзлэх дүн 10%-иас хэтэрч хямралын шинж ажиглагдсан.
 � Тухайн үед хоёр банкны үйл ажиллагаа хүндэрч дампуурсан. 
 � Хоёр банкыг үйл ажиллагааны хүндрэлээс сэргийлж нэгтгэж, нэг 100% 

төрийн өмчит банк шинээр байгуулсан.
 � 2008 оны 10-р сард хадгаламж сард 5%-иас илүүгээр буурсан. 
 � 2008 оны 11-р сард Банкин дахь мөнгөн хадгаламжинд баталгаа гаргах 

тухай хуулийг баталж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. 

4.2. Инäекñä òулгуурлаñан аргачлалаар òооцохоä

Зураг 3: Банкны салбарын эмзэг байдлын индекс
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4.2. Индексд тулгуурласан аргачлалаар тооцоход 
Зураг 3: Банкны салбарын эмзэг байдлын индекс 

 
             өндөр эрсдэлтэй,���         (     )�хэвийн,          (     ) хүндрэлтэй,       �        хямралын шинжтэй.  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 
Уг аргачлалаар тооцоход 1999-2001 болон 2008-2010 онуудад нийт 2 удаа банкны хямралын шинж 
илэрч байсан. Индекс дээд босгоо давах нь банкны салбарын эрсдэл нэмэгдэж байгааг заах бөгөөд 
эргээд огцом унах нь салбар хүндрэлд орж байгаа харуулна. 

1999-2001 оны банкны хямрал 

Банкны эмзэг байдлын индекс 1999 оны 1-р сарас 2000 оны 11-р сарын хооронд доод босгоо 
давсан нь банкны салбар ихээхэн хүндрэлтэй буюу хямралын шинжтэй байсныг илэрхийлж байгаа 
юм.  

2005 оны хүндрэл 

Банкны эмзэг байдлын индекс 2005 онд доод босгоо давсан нь хямралын шинж илэрснийг 
харуулна. Тухайн үед банк бус санхүүгийн байгууллага иргэдэд өндөр хүү амлаж байсантай 
холбоотойгоор банкуудын хадгаламж буурсан нь системийг түр хугацааны хүндрэлд оруулсан 
боловч богино хугацаанд буцан сэргэж чадсан байна.  

2008-2010 оны хямрал 

2007 оны эхнээс банкны салбарын эмзэг байдлын индекс дээд түвшинөө давсан нь банкны 
салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлж байсан.  

2007 оны сүүл үеэс индекс огцом унасан нь банк хүндрэлд орж байгааг заасан. Улмаар 2008 оны 4-
р сараас 2010 оны 8-р сард эмзэг байдлын индекс доод түвшингөө давсан нь банкны салбар 
хямралтай байсныг илтгэнэ 
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Borio & Lowe (2002) x x x
Demirguc-Kunt & 
Detragiache (2005) x x x x - x

Borio & Drehman (2009) x x
Reinhart & Rogoff (2009) (x) x x (x) x x x
Bьyьkkarabacak & Valev 
(2010) x x x x (x)

Alessi & Detken (2011) x x x x (x) x
Babeckэ, et al. (2012) x x (x) x (x) - x
Claessens, et al. (2011) X x
Crowe, et al. (2011) x x
Drehmann, et al. (2011) x x - -
Lo Duca & Peltonen (2013) x x - x (x)
Sarlin & Peltonen (2013) x x x x
CGFS (2012) x x
Drehman & Juselius (2012) x
Kauko (2012) x - x (x)
Schularick & Taylor (2012) x (x) (x) (x)
Arregui, et al. (2013) x (x)

x = ач холбогдолтой, (x) = бага зэрэг ач холбогдолтой, - = ач холбогдолгүй

3. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН
3.1. Үйл явäалä òулãуурлаñаí арãачлалаар òооцохоä

Зураг 2: Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь
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4. Үнэлгээний үр дүн 

4.1. Үйл явдалд тулгуурласан аргачлалаар тооцоход 
Зураг 2: Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 

 
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 
Дэлхийн банкны тодорхойлсон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх дүнгээр банкны хямралыг 
тодорхойлоход 1999-өөс 2001 оны 10-р сар, 2009 оны 3-р сараас 2011 оны 4-р сарыг хүртэлх 
хугацаанд нийт 2 удаа хямралын шинж илэрчээ.  

1999-2001  банкны хямрал 
 Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх дүн 1999 оны 12 дугаар сард 118.9%-д хүрч, улмаар 

буурсаар 2001 оны 10-р сард 10%-иас бага түвшинд орсон.  
 1998 оны 9-р сараас 1999 оны 12-р сарын хооронд  нийт 8 банк дампуурч, нэг банкыг 

төрийн өмчит банк болгосон.  
 Тухайн үед ЗГ-аас дампуурсан болон бүтцийн өөрчлөлт оруулсан банкуудад зарцуулсан 

зардал нэмэгдэж, банкуудыг хувьчлах хүртэл төрийн өмчийн оролцоо өссөн. 

2009-2011оны банкны хямрал 

 2009 оны 3 дугаар сараас 2011 оны 3-р сар хүртэлх хугацаанд чанаргүй зээлийн нийт зээлд 
эзлэх дүн 10%-иас хэтэрч хямралын шинж ажиглагдсан.  

 Тухайн үед хоѐр банкны үйл ажиллагаа хүндэрч дампуурсан.  
 Хоѐр банкыг үйл ажиллагааны хүндрэлээс сэргийлж нэгтгэж, нэг 100% төрийн өмчит банк 

шинээр байгуулсан. 
 2008 оны 10-р сард хадгаламж сард 5%-иас илүүгээр буурсан.  
 2008 оны 11-р сард Банкин дахь мөнгөн хадгаламжинд баталгаа гаргах тухай хуулийг 

баталж, хэрэгжүүлж эхэлсэн.  
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 Хоёр банк дампуурсан (2008-2009); 
 Хоёр банкыг нэгтгэсэн (2010 оны 03 сар); 
 Хадгаламж сард 5 хувиас илүүгээр буурсан 

(2008.10-12 сар); 

% 

Банкны  
хямралтай үе 

 Нийт 8 банк дампуурсан (1998-1999); 
 Нэг банкыг төрийн өмчийн банк 

болгосон (2000); 

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол
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Дэлхийн банкны тодорхойлсон чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх дүнгээр банкны 
хямралыг тодорхойлоход 1999-өөс 2001 оны 10-р сар, 2009 оны 3-р сараас 2011 
оны 4-р сарыг хүртэлх хугацаанд нийт 2 удаа хямралын шинж илэрчээ. 

19992001 оны банкны хямрал
 � Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх дүн 1999 оны 12 дугаар сард 118.9%-д 

хүрч, улмаар буурсаар 2001 оны 10-р сард 10%-иас бага түвшинд орсон. 
 � 1998 оны 9-р сараас 1999 оны 12-р сарын хооронд  нийт 8 банк дампуурч, 

нэг банкыг төрийн өмчит банк болгосон. 
 � Тухайн үед ЗГ-аас дампуурсан болон бүтцийн өөрчлөлт оруулсан 

банкуудад зарцуулсан зардал нэмэгдэж, банкуудыг хувьчлах хүртэл 
төрийн өмчийн оролцоо өссөн.

20092011 оны банкны хямрал
 � 2009 оны 3 дугаар сараас 2011 оны 3-р сар хүртэлх хугацаанд чанаргүй 

зээлийн нийт зээлд эзлэх дүн 10%-иас хэтэрч хямралын шинж ажиглагдсан.
 � Тухайн үед хоёр банкны үйл ажиллагаа хүндэрч дампуурсан. 
 � Хоёр банкыг үйл ажиллагааны хүндрэлээс сэргийлж нэгтгэж, нэг 100% 

төрийн өмчит банк шинээр байгуулсан.
 � 2008 оны 10-р сард хадгаламж сард 5%-иас илүүгээр буурсан. 
 � 2008 оны 11-р сард Банкин дахь мөнгөн хадгаламжинд баталгаа гаргах 

тухай хуулийг баталж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. 

4.2. Инäекñä òулгуурлаñан аргачлалаар òооцохоä

Зураг 3: Банкны салбарын эмзэг байдлын индекс
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4.2. Индексд тулгуурласан аргачлалаар тооцоход 
Зураг 3: Банкны салбарын эмзэг байдлын индекс 

 
             өндөр эрсдэлтэй,���         (     )�хэвийн,          (     ) хүндрэлтэй,       �        хямралын шинжтэй.  
Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол 
Уг аргачлалаар тооцоход 1999-2001 болон 2008-2010 онуудад нийт 2 удаа банкны хямралын шинж 
илэрч байсан. Индекс дээд босгоо давах нь банкны салбарын эрсдэл нэмэгдэж байгааг заах бөгөөд 
эргээд огцом унах нь салбар хүндрэлд орж байгаа харуулна. 

1999-2001 оны банкны хямрал 

Банкны эмзэг байдлын индекс 1999 оны 1-р сарас 2000 оны 11-р сарын хооронд доод босгоо 
давсан нь банкны салбар ихээхэн хүндрэлтэй буюу хямралын шинжтэй байсныг илэрхийлж байгаа 
юм.  

2005 оны хүндрэл 

Банкны эмзэг байдлын индекс 2005 онд доод босгоо давсан нь хямралын шинж илэрснийг 
харуулна. Тухайн үед банк бус санхүүгийн байгууллага иргэдэд өндөр хүү амлаж байсантай 
холбоотойгоор банкуудын хадгаламж буурсан нь системийг түр хугацааны хүндрэлд оруулсан 
боловч богино хугацаанд буцан сэргэж чадсан байна.  

2008-2010 оны хямрал 

2007 оны эхнээс банкны салбарын эмзэг байдлын индекс дээд түвшинөө давсан нь банкны 
салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлж байсан.  

2007 оны сүүл үеэс индекс огцом унасан нь банк хүндрэлд орж байгааг заасан. Улмаар 2008 оны 4-
р сараас 2010 оны 8-р сард эмзэг байдлын индекс доод түвшингөө давсан нь банкны салбар 
хямралтай байсныг илтгэнэ 
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Банкны салбарт дохиолдсон 1999-2001 оны банкны хямралыг статистик тоон 
мэдээллийн дутагдалтай байдлаас шалтгаалж нэгдсэн индикатор дохио өгч 
байсныг шалгах боломжгүй байлаа. Нэгдсэн дохиологч индикатор 2009-2010 оны 
банкны хямралыг 2008 оны 8-р сард буюу 8 сарын өмнөөс 1-р босгоо давснаар 
урьдчилан дохиолж эхэлсэн. 

19

Уг аргачлалаар тооцоход 1999-2001 болон 2008-2010 онуудад нийт 2 удаа 
банкны хямралын шинж илэрч байсан. Индекс дээд босгоо давах нь банкны 
салбарын эрсдэл нэмэгдэж байгааг заах бөгөөд эргээд огцом унах нь салбар 
хүндрэлд орж байгаа харуулна.

19992001 оны банкны хямрал
Банкны эмзэг байдлын индекс 1999 оны 1-р сарас 2000 оны 11-р сарын хооронд 
доод босгоо давсан нь банкны салбар ихээхэн хүндрэлтэй буюу хямралын 
шинжтэй байсныг илэрхийлж байгаа юм. 

2005 оны хүндрэл
Банкны эмзэг байдлын индекс 2005 онд доод босгоо давсан нь хямралын шинж 
илэрснийг харуулна. Тухайн үед банк бус санхүүгийн байгууллага иргэдэд өндөр 
хүү амлаж байсантай холбоотойгоор банкуудын хадгаламж буурсан нь системийг 
түр хугацааны хүндрэлд оруулсан боловч богино хугацаанд буцан сэргэж чадсан 
байна. 

20082010 оны хямрал
2007 оны эхнээс банкны салбарын эмзэг байдлын индекс дээд түвшинөө давсан 
нь банкны салбарын эрсдэлийг нэмэгдүүлж байсан. 

2007 оны сүүл үеэс индекс огцом унасан нь банк хүндрэлд орж байгааг заасан. 
Улмаар 2008 оны 4-р сараас 2010 оны 8-р сард эмзэг байдлын индекс доод 
түвшингөө давсан нь банкны салбар хямралтай байсныг илтгэнэ

4.3. Нýãäñýí äохиолоãч иíäикаòор

Дээрх хоёр аргачлалаар тодорхойлогдсон банкны салбарын хямралын шинжтэй 
үеүд нэг хугацаанд давхцахыг банкны салбарын хямралын үе гэж тодорхойллоо.  

Судалгааны үр дүнгээр 1999-2001 болон 2009-2010 онуудад нийт 2 удаа банкны 
хямрал дохиолдож байсан нь илэрлээ. Эдгээр хямралтай үеүдийг нэгдсэн 
дохиологч индикатор урьдчилан дохиолж байгаа эсэхийг шалгана.
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Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Банкны салбарт дохиолдсон 1999-2001 оны банкны хямралыг статистик тоон 
мэдээллийн дутагдалтай байдлаас шалтгаалж нэгдсэн индикатор дохио өгч 
байсныг шалгах боломжгүй байлаа. Нэгдсэн дохиологч индикатор 2009-2010 оны 
банкны хямралыг 2008 оны 8-р сард буюу 8 сарын өмнөөс 1-р босгоо давснаар 
урьдчилан дохиолж эхэлсэн. 

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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өсөлт зэрэг дохиологч үзүүлэлтүүд босго түвшингөө даваад байгаа нь банкны 
салбар хүндрэлд орж болзошгүйг урьдчилан дохиолоод байна.

4. ДҮГНЭЛТ

Олон улсад ашиглагддаг үйл явдал болон индексд тулгуурласан аргачлалаар 
банкны салбарын хүндрэлтэй үеүдийг тодорхойллоо. 

Судалгаагаар Монголын эдийн засагт 1999-2001 болон 2009-2010 онуудад нийт 
2 удаа банкны салбарт хямралын шинж илэрч байсныг тодорхойллоо. Түүнчлэн 
2013 оны эхнээс банкны системд хүндрэлийн шинж тэмдэгүүд ажиглагдаж 
эхэлсэн нь судалгаагаар харагдлаа.

Нэгдсэн дохиологч индикатор 20092010 оны банкны хямралыг 2008 оны 8-р 
сард буюу 8 сарын өмнөөс дохиолж эхэлсэн, 2009 оны 3-р сараас буюу 1 сарын 
өмнөөс хүчтэй дохиолж байсан нь судалгаагаар ажиглагдлаа. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад 2009 оны банкны хямралыг экспортын гол 
түүхий эд болох зэсийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ огцом буурсан, нэрлэсэн 
ханш огцом суларсан, инфляцийн түвшин хэт өссөн зэрэг нь бизнесийн орчинг 
муутгаж, улмаар банкны салбар хүндрэхэд голлон нөлөөлсөн. 

Нэгдсэн дохиологч индикатор 2013 оны 9-р сараас эхлэн огцом өсч 2014 оны 2 
сараас (1-р босго түвшинг давсан) дохио өгч эхэлсэн нь банкны салбар хүндрэлд 
орж байгааг харуулаад байна. Улмаар 2014 оны 9-р сараас (2-р босго түвшинд 
хүрсэн) хүчтэй дохио өгсөн нь банкны салбар хямралд өртөж болзошгүйг 
анхааруулаад байна. 

Өнөөдрийн байдлаар ханшийн эрсдэл, зээлийн эрсдэл, хүүний эрсдэл болон 
бизнесийн эрсдэл өндөр байгаатай холбоотойгоор банкны салбар хүндрэлд орж 
байгааг нэгдсэн дохиологч индикатор урьдчилан заасаар байна. 

Нэгдсэн дохиологч индикаторыг тооцох аргачлалыг сайжруулж, тогтмол 
тооцож банкны салбарын хүндрэл, хямралыг урьдчилан харах боломжтой нь 
судалгаагаар харагдлаа. 

Дохиологч индикаторын тусламжтайгаар банкны салбарт хүндрэл, хямралын 
шинж тэмдэг илэрч байгааг урьдчилан мэдсэнээр шаардлагатай бодлогын зөв 
хариу үйлдлийг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ. 
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Улмаар дохиологч индикатор 2009 оны 3-р сараас буюу 1  сарын өмнөөс 2-р 
босго түвшингөө давж хүчтэй дохио өгсөн нь хямралд өртөх магадлал улам 
бүр нэмэгдэж байгааг сануулж байжээ. Эндээс дүгнэхэд 2009 оны хямралыг 
дохиологч индикатор 8 сарын өмнөөс дохиолж эхэлсэн ба 1 сарын өмнөөс хүчтэй 
дохио өгч байсан байна. 

Банкны хямрал нүүрлэсэн 2009 оны эхнээс Монгол улсын ЗГ, ОУВС-тай хамтран 
эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 2010 оны 12-р сараас 
дохиологч индикатор нилээд урт хугацааны дараа буюу 2 жил 4 сарын дараа 
хэвийн түвшин рүүгээ буцан орсон байна. 

Нэгдсэн дохиологч индикатор 2013 оны 9-р сараас эхлэн огцом өсч 2014 оны 
2 сараас 1-р босго түвшингөө даван дахин дохио өгч эхэлсэн нь банкны салбар 
хүндрэлд орж байгааг анхааруулсан.  2014 оны 9-р сараас 2-р босго түвшинд 
хүрсэн нь банкны салбар хямралд орж болзошгүйг харуулсаар байна.

Зураг 5: 20092010 оны хямралыг урьдчилан дохиолсон үзүүлэлтүүдийн эрэмбэ
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2009 онд дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үнэ огцом буурч, нийт орлого татарсан, 
нэрлэсэн ханш огцом суларсан, инфляцийн түвшин хэт өссөн зэрэг нь бизнесийн 
орчинг муутгаж банкны салбар хүндэрч хямралд ороход хамгийн гол нөлөөг 
үзүүлсэн байна. 

Харин өнөөдрийн байдлаар нийт үйлдвэрлэлийн бууралт, нэрлэсэн ханшийн 
сулралт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бууралт, бодит зээлийн хүүний 
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өсөлт зэрэг дохиологч үзүүлэлтүүд босго түвшингөө даваад байгаа нь банкны 
салбар хүндрэлд орж болзошгүйг урьдчилан дохиолоод байна.

4. ДҮГНЭЛТ

Олон улсад ашиглагддаг үйл явдал болон индексд тулгуурласан аргачлалаар 
банкны салбарын хүндрэлтэй үеүдийг тодорхойллоо. 

Судалгаагаар Монголын эдийн засагт 1999-2001 болон 2009-2010 онуудад нийт 
2 удаа банкны салбарт хямралын шинж илэрч байсныг тодорхойллоо. Түүнчлэн 
2013 оны эхнээс банкны системд хүндрэлийн шинж тэмдэгүүд ажиглагдаж 
эхэлсэн нь судалгаагаар харагдлаа.

Нэгдсэн дохиологч индикатор 20092010 оны банкны хямралыг 2008 оны 8-р 
сард буюу 8 сарын өмнөөс дохиолж эхэлсэн, 2009 оны 3-р сараас буюу 1 сарын 
өмнөөс хүчтэй дохиолж байсан нь судалгаагаар ажиглагдлаа. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад 2009 оны банкны хямралыг экспортын гол 
түүхий эд болох зэсийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ огцом буурсан, нэрлэсэн 
ханш огцом суларсан, инфляцийн түвшин хэт өссөн зэрэг нь бизнесийн орчинг 
муутгаж, улмаар банкны салбар хүндрэхэд голлон нөлөөлсөн. 

Нэгдсэн дохиологч индикатор 2013 оны 9-р сараас эхлэн огцом өсч 2014 оны 2 
сараас (1-р босго түвшинг давсан) дохио өгч эхэлсэн нь банкны салбар хүндрэлд 
орж байгааг харуулаад байна. Улмаар 2014 оны 9-р сараас (2-р босго түвшинд 
хүрсэн) хүчтэй дохио өгсөн нь банкны салбар хямралд өртөж болзошгүйг 
анхааруулаад байна. 

Өнөөдрийн байдлаар ханшийн эрсдэл, зээлийн эрсдэл, хүүний эрсдэл болон 
бизнесийн эрсдэл өндөр байгаатай холбоотойгоор банкны салбар хүндрэлд орж 
байгааг нэгдсэн дохиологч индикатор урьдчилан заасаар байна. 

Нэгдсэн дохиологч индикаторыг тооцох аргачлалыг сайжруулж, тогтмол 
тооцож банкны салбарын хүндрэл, хямралыг урьдчилан харах боломжтой нь 
судалгаагаар харагдлаа. 

Дохиологч индикаторын тусламжтайгаар банкны салбарт хүндрэл, хямралын 
шинж тэмдэг илэрч байгааг урьдчилан мэдсэнээр шаардлагатай бодлогын зөв 
хариу үйлдлийг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ. 

БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь
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БанКны салБарын ÕүндрэлийГ тОдОрÕОйлОÕ нь



Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Боловсруулсан: Судалгааны багийн ахлагч Б.Түвшинтөгс 
Судалгааны багийн гишүүд: З.Манлайбаатар

     Б.Мөнх-Ирээдүй

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.

БОДЛОГЫН ОРОН ЗАЙН ИНДÅКС
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1. ОРшил

Энэхүү судалгаа Монголын эдийн засагт сүүлийн жилүүдэд явагдсан хурдацтай 
өсөлт тогтвортой эсэх, “хэт халалт” (overheating) бий болгож байгаа эсэх, энэ 
үед эдийн засагт сөрөг цочрол тохиолдвол макро эдийн засгийн хариу арга 
хэмжээ авах орон зай (wiggle room) бий эсэхэд бодитой үнэлэлт өгөх зорилготой 
эхэлсэн. Эдийн засгийн хэт халалтын индекс, Бодлогын орон зайн индекс 
тооцох аргачлалуудыг Economic Intelligence Unit байгууллагаас боловсруулан, 
улс орнуудыг харьцуулсан байдаг (Economic Intelligence Unit, 2012). Бид 
судалгаандаа эдгээр аргачлалыг ашиглаж байгаа (аргачлалын талаар Хавсралт 
1-ээс үзнэ үү) бөгөөд Монголын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, бусад 
шаардлагатай мэдээллийг Сангийн яам, Монголбанк, Үндэсний статистикийн 
хороо, Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан гэх мэт төрийн ба олон улсын 
байгууллага, судалгааны төвүүдийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгаа, тайлангаас 
түүвэрлэн авсан.

Эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийг дагаад нийт эрэлтийн огцом өсөлт явагдаж, 
улмаар эдийн засагт “хэт халалт” (overheating) бий болдог. Эдийн засаг хэт 
халсан үед засгийн газар илүүдэл нөөцийг хуримтлуулж, харин уналт ирэх үед 
уг нөөц боломжоор эдийн засгаа дэмжиж, эдийн засгийнхаа мөчлөгийг дагах 
биш, мөчлөг сөрсөн бодлого хэрэгжүүлэх ёстой. Гэтэл Монголын эдийн засгийн 
бодлого сүүлийн 18 жилийн турш мөчлөг дагасан, тэр ч байтугай мөчлөгийн 
хэлбэлзлийг улам савлуулах шинжтэй явж ирснийг Зураг 1 дэх эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд харуулж байна. Ялангуяа, сангийн бодлогод ийм шинж илэрхий 
байгаа юм. Мөнгөний бодлогын хувьд ч сүүлийн үед мөчлөг дагасан шинж тод 
ажиглагдаж байна. 

зураг 1. днБ, төсөв, мөнгөний нийлүүлэлтийн нэрлэсэн өөрчлөлт (%) 
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1. ОРШИЛ 

Энэхүү судалгаа Монголын эдийн засагт сүүлийн жилүүдэд явагдсан хурдацтай өсөлт 
тогтвортой эсэх, “хэт халалт” (overheating) бий болгож байгаа эсэх, энэ үед эдийн засагт 
сөрөг цочрол тохиолдвол макро эдийн засгийн хариу арга хэмжээ авах орон зай (wiggle 
room) бий эсэхэд бодитой үнэлэлт өгөх зорилготойэхэлсэн. Эдийн засгийн хэт халалтын 
индекс, Бодлогын орон зайн индекс тооцох аргачлалуудыг Economic Intelligence Unit 
байгууллагаас боловсруулан, улс орнуудыг харьцуулсан байдаг (Economic Intelligence Unit, 
2012). Бид судалгаандаа эдгээр аргачлалыг ашиглаж байгаа (аргачлалын талаар Хавсралт 1-
ээс үзнэ үү) бөгөөд Монголын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, бусад шаардлагатай 
мэдээллийг Сангийн яам, Монголбанк, Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн банк, Олон 
улсын валютын сан гэх мэт төрийн ба олон улсын байгууллага, судалгааны төвүүдийн 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгаа, тайлангаас түүвэрлэн авсан. 

Эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийг дагаад нийт эрэлтийн огцом өсөлт явагдаж, улмаар эдийн 
засагт “хэт халалт” (overheating) бий болдог. Эдийн засаг хэт халсан үед засгийн газар 
илүүдэл нөөцийг хуримтлуулж, харин уналт ирэх үед уг нөөц боломжоор эдийн засгаа 
дэмжиж, эдийн засгийнхаа мөчлөгийг дагах биш, мөчлөг сөрсөн бодлого хэрэгжүүлэх ѐстой. 
Гэтэл Монголын эдийн засгийн бодлого сүүлийн 18 жилийн турш мөчлөг дагасан, тэр ч 
байтугай мөчлөгийн хэлбэлзлийг улам савлуулах шинжтэй явж ирснийг Зураг 1 дэх эдийн 
засгийн үзүүлэлтүүд харуулж байна. Ялангуяа, сангийн бодлогод ийм шинж илэрхий байгаа 
юм.  Мөнгөний бодлогын хувьд ч сүүлийн үед мөчлөг дагасан шинж тод ажиглагдаж байна.  

ЗУРАГ 1. ДНБ, ТӨСӨВ, МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН НЭРЛЭСЭН ӨӨРЧЛӨЛТ (%)  

 
Эх сурвалж: (Үндэсний Статистикийн Хороо, 1998-2014) 

Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлсноор эдийн засагт тохиолдож болох 
эрсдэлийг урьдчилан таамаглах боломж бүрдэнэ. Бид энэ судалгаагаар Монголын эдийн 
засгийн “хэт халалтын” эрсдэл ба мөчлөг сөрөх бодлогын орон зайг үнэлж, сүүлийн 
жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж буй орнуудынхтай харьцуулах юм.  

Энэхүү судалгаагаарМонголын эдийн засгийн хэт халалт ба бодлогын орон зайн индексийг 
2008 оноос 2015 оны 2-р улиралхүртэл тооцлоо. Мөн эдийн засгийн хэт халалт болон 
бодлогын орон зайн үзүүлэлтийг 2012 оноос өмнөх онуудадэрчимтэй хөгжиж буй болон уул 
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Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлсноор эдийн засагт 
тохиолдож болох эрсдэлийг урьдчилан таамаглах боломж бүрдэнэ. Бид энэ 
судалгаагаар Монголын эдийн засгийн “хэт халалтын” эрсдэл ба мөчлөг 
сөрөх бодлогын орон зайг үнэлж, сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж буй 
орнуудынхтай харьцуулах юм. 

Энэхүү судалгаагаар Монголын эдийн засгийн хэт халалт ба бодлогын орон зайн 
индексийг 2008 оноос 2015 оны 2-р улирал хүртэл тооцлоо. Мөн эдийн засгийн 
хэт халалт болон бодлогын орон зайн үзүүлэлтийг 2012 оноос өмнөх онуудад 
эрчимтэй хөгжиж буй болон уул уурхайн бүтээгдэхүүн голлон экспортлодог 30 
оронтой харьцуулав. Харин тоон мэдээллийн олдоцтой холбоотойгоор эдийн 
засгийн хэт халалтын харьцуулалтыг 2014 онд 22 оронтой, бодлогын орон 
зайн харьцуулалтыг 2013 оны хувьд 26 орныхтой, 2014 оны хувьд 22 орныхтой 
харьцуулан харууллаа.

Тус тайлангийн хоёрдугаар бүлэгт эдийн засгийн хэт халалтын болон бусад 
эрсдэл ямар түвшинд байгааг харуулах эдийн засгийн хэт халалтын индекс 
Монголын эдийн засгийн хувьд сүүлийн 8 жилд хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг 
улирал бүрээр нарийвчлан тооцов. Мөн Монголын эдийн засгийн хэт халалтын 
индекс бусад хөгжиж буй орны үзүүлэлтээс ямар түвшинд байгааг 2014 оны 
байдлаар харьцуулав. Гуравдугаар бүлэгт эдийн засгийн мөчлөг уналтын эрсдэлд 
улс орны бодлого боловсруулагчид хэр бэлэн байгааг харуулах бодлогын орон 
зайн индекс сүүлийн 8 жилд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг улирал бүрээр нарийвчлан 
тооцов. Улмаар Монголын эдийн засгийн бодлогын орон зай бусад хөгжиж буй 
орны үзүүлэлтээс ямар түвшинд байгааг харьцуулсан. Эцэст нь, эдийн засгийн 
халалтын эрсдэл ба бодлогын орон зайн талаар товч дүгнэлт өгөв.

2. хэТ халалТЫн эРСдэл

2.1. монголын эдийн засгийн хэт халалтын үзүүлэлт

Тухайн улсын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нийт эрэлтийнхээ хурдтай өсөлтийг 
гүйцэхгүй болсон үед эдийн засаг халж эхэлдэг. Ийм үед үйлдвэрлэгчид 
нөөцийг хэт дайчлан илүүдэл үйлдвэрлэл явуулдаг. Үр дүнд нь ажилгүйдэл эрс 
багасах сайн талтай боловч үнэ өсөх, гадаад тэнцэл алдагдах зэргээр эдийн засаг 
тогтворгүй болдог. Эдийн засгийн хэт халалтыг хэмжих нэг индексийг 2012 онд 
The Economist сэтгүүл боловсруулж, хурдтай хөгжиж буй зарим орны эдийн 
засагт үнэлэлт өгсөн байдаг (Economic Intelligence Unit, 2012). Энэхүү индексийг 
тооцох аргачлалыг бид нарийвчлан боловсруулж Хавсралт 1-д тайлбарлалаа. 
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Эдийн засгийн халалтын индекс нь инфляци, бодит хүү, урсгал тэнцэл, илүүдэл 
зээл, эдийн засгийн өсөлт, ажилгүйдэл гэсэн 6 гол үзүүлэлтийг тус бүр ижил 
жинтэйгээр авч үздэг. Тухайлбал, инфляци өндөр, бодит хүү маш бага, урсгал 
тэнцлийн алдагдал их, илүүдэл зээлийн өсөлт хурдан, эдийн засгийн өсөлт хэт 
өндөр, ажилгүйдэл хэвийн түвшнээсээ хэт доогуур байвал эдийн засаг халж 
байна гэж үзнэ. 

Монголын эдийн засгийн халалт 2008 оноос хойш хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг 
улирал бүрээр Зураг 2-т харуулав. Уг индексийн утга 100-д дөхөх тусам хэт халж 
байна гэж үзэх ба харин 0-д ойртох тусам халалт багатай гэж үзнэ. 

зураг 2. монголын эдийн засгийн хэт халалтын индекс
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2. ХЭТ ХАЛАЛТЫН ЭРСДЭЛ 

2.1. Монголын эдийн засгийн хэт халалтын үзүүлэлт 

Тухайн улсын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нийт эрэлтийнхээ хурдтай өсөлтийг гүйцэхгүй 
болсон үед эдийн засаг халж эхэлдэг. Ийм үед үйлдвэрлэгчид нөөцийг хэт дайчлан илүүдэл 
үйлдвэрлэл явуулдаг. Үр дүнд нь ажилгүйдэл эрс багасах сайн талтай боловч үнэ өсөх, 
гадаад тэнцэл алдагдах зэргээр эдийн засаг тогтворгүй болдог. Эдийн засгийн хэт халалтыг 
хэмжих нэг индексийг 2012 онд The Economist сэтгүүл боловсруулж, хурдтай хөгжиж буй 
зарим орны эдийн засагт үнэлэлт өгсөн байдаг (Economic Intelligence Unit, 2012). Энэхүү 
индексийг тооцох аргачлалыг бид нарийвчлан боловсруулж Хавсралт 1-д тайлбарлалаа.  

Эдийн засгийн халалтын индекс нь инфляци, бодит хүү, урсгал тэнцэл, илүүдэл зээл, эдийн 
засгийн өсөлт, ажилгүйдэл гэсэн 6 гол үзүүлэлтийг тус бүр ижил жинтэйгээр авч үздэг. 
Тухайлбал, инфляци өндөр, бодит хүү маш бага, урсгал тэнцлийн алдагдал их, илүүдэл 
зээлийн өсөлт хурдан, эдийн засгийн өсөлт хэт өндөр, ажилгүйдэл хэвийн түвшнээсээ хэт 
доогуур байвал эдийн засаг халж байна үзнэ.  

Монголын эдийн засгийн халалт 2008 оноос хойш хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг улирал бүрээр 
Зураг 2-т харуулав.Уг индексийн утга 100-д дөхөх тусам хэт халж байна гэж үзэх ба харин 0-
д ойртох тусам халалт багатай гэж үзнэ.  

ЗУРАГ 2. МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭТ ХАЛАЛТЫН ИНДЕКС 

 
 
Эх сурвалж:Монголбанк, ( Сарын бюллетень, 2007-2014), (Төлбөрийн тэнцэл, 2007-2015), (Мөнгөний статистикийн тойм, 2007-2015), 

Үндэсний Статистикийн Хороо (Сарын бюллетень, 2007-2015) 

 

Дээрх зургаас үзвэл, 2008 онд Монголын эдийн засаг маш хүчтэй халж байснаа дэлхийн 
санхүүгийн хямралтай зэрэгцэн хурдтай хөрч, 2009 оны 4-р улиралд хамгийн бага түвшиндээ 
очжээ. Гэхдээ энэ байдал удаан үргэлжлээгүй бөгөөд эдийн засгийн халалт аажим нэмэгдсээр 
2011 оны 3-р улирал гэхэд санхүүгийн хямралын өмнөх түвшинд дөхөн очсон. Түүнээс хойш 
2 жилийн турш бага зэрэг хэлбэлзэж байгаад 2014 оноос хойш уг индекс эрс буурч байна. 
Монголын эдийн засгийн хэт халалтын индексийг Хавсралт 1 дэх аргачлалын дагуу улирал 
бүрээр тооцсон үр дүнг Хүснэгт 1-д харуулав. 
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Эх сурвалж: Монголбанк, (Сарын бюллетень, 2007-2014), (Төлбөрийн тэнцэл, 2007-2015), (Мөнгөний 
статистикийн тойм, 2007-2015), Үндэсний Статистикийн Хороо (Сарын бюллетень, 2007-2015)

Дээрх зургаас үзвэл, 2008 онд Монголын эдийн засаг маш хүчтэй халж байснаа 
дэлхийн санхүүгийн хямралтай зэрэгцэн хурдтай хөрч, 2009 оны 4-р улиралд 
хамгийн бага түвшиндээ очжээ. Гэхдээ энэ байдал удаан үргэлжлээгүй бөгөөд 
эдийн засгийн халалт аажим нэмэгдсээр 2011 оны 3-р улирал гэхэд санхүүгийн 
хямралын өмнөх түвшинд дөхөн очсон. Түүнээс хойш 2 жилийн турш бага зэрэг 
хэлбэлзэж байгаад 2014 оноос хойш уг индекс эрс буурч байна. Монголын эдийн 
засгийн хэт халалтын индексийг Хавсралт 1 дэх аргачлалын дагуу улирал бүрээр 
тооцсон үр дүнг Хүснэгт 1-д харуулав.
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хүснэгт 1. монголын эдийн засгийн хэт халалтын индекс, хувиар

Улирал Инфляци Бодит хүү
Урсгал 
тэнцэл/

ДнБ

Зээлийн 
илүүдэл 

өсөлт

ДнБ-ий 
зөрүү

Ажилгүйд-
лийн зөрүү

Хэт 
халалтын 

индекс

2008

I 20.6 1.7 0.8 47.1 1.8 -0.7 75
II 32.4 0.3 -3.1 33.0 1.9 -0.8 83
III 31.7 -0.3 -7.0 17.6 4.0 -1.0 100
IV 23.2 -0.7 -12.1 3.3 3.1 -0.8 83

2009

I 17.2 2.8 -13.0 -4.6 -0.9 0.4 42
II 4.7 15.2 -12.4 -14.6 -3.0 0.2 25
III -1.9 18.4 -9.9 -17.9 -7.0 -0.1 25
IV 1.9 20.6 -7.5 -15.4 -7.4 0.1 17

2010

I 7.8 18.3 -8.2 -10.5 -3.8 0.2 33
II 12.6 9.5 -7.6 -8.5 0.2 0.0 58
III 10.9 4.2 -9.0 -10.0 3.9 -0.2 75
IV 14.3 -2.5 -13.8 -9.0 0.8 0.0 58

2011

I 10.8 -3.9 -17.3 -4.4 2.3 1.8 67
II 11.7 -5.9 -22.2 15.5 0.0 1.7 67
III 11.8 -3.4 -29.7 34.8 2.2 1.7 83
IV 14.3 2.7 -31.4 52.1 11.2 1.8 75

2012

I 14.4 3.1 -34.2 42.8 6.9 -0.2 75
II 15.7 8.1 -32.9 21.8 11.7 -0.3 75
III 16.6 6.9 -34.2 12.9 8.4 -0.4 75
IV 15.5 1.9 -31.8 -1.1 4.8 -0.1 67

2013

I 9.8 6.4 -30.7 0.0 4.3 0.5 58
II 8.8 5.9 -31.1 11.5 2.0 0.1 67
III 9.9 6.9 -26.9 18.5 3.0 0.3 67
IV 12.5 4.0 -26.4 27.6 2.9 0.4 67

2014

I 12.4 4.1 -22.7 24.2 1.8 -0.3 75
II 14.6 4.0 -20.4 18.7 -0.5 -0.3 67
III 13.0 1.7 -15.7 -0.9 -1.7 -0.4 50
IV 11.0 6.7 -11.4 -9.1 -2.4 -0.1 50

2015
I 9.3 13.1 -7.6 -4.1 -2.7 -0.5 42
II 7.3 15.3 -5.1 -12.4 -3.6 -0.5 42

Эх сурвалж: Монголбанк (Сарын бюллетень, 2007-2015), (Төлбөрийн тэнцэл, 2007-2015), (Мөнгөний 
статистикийн тойм, 2007-2015), Үндэсний Статистикийн Хороо (Сарын бюллетень, 2007-2015)

Дээрх хүснэгтээс харвал, эдийн засаг сүүлийн жилд хүчтэй хөрч буйн гол 
шалтгаан нь:
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• Зээлийн илүүдэл өсөлт буурсан буюу банкуудаас хувийн хэвшилд 
олгосон зээлийн өсөлт буурч, нэрлэсэн ДнБ-ий өсөлтийг гүйцэхгүй 
болсон

• ДнБ-ий өсөлт өмнөх 10 жилийн дунджаас удааширсан
• Урсгал тэнцлийн алдагдал бага боловч буурч байгаа зэрэгтэй холбоотой 

байна.

Харин ажилгүйдлийн түвшин олон жилийн дунджаас ялимгүй доогуур гарах 
болсон нь эдийн засгийн “хөрөлт”-ийг бага зэрэг сааруулж байна. Бид энэ 
судалгаанд олон улсын өгөгдөлтэй харьцуулагдах боломж, олон жил тогтвортой 
ашиглан тооцож буй аргазүйг нь харгалзан Хөдөлмөрийн яамны тооцож буй 
ажилгүйдлийн үзүүлэлтийг сонгож авсан. 

2.2. эрчимтэй хөгжиж буй орнуудын хэт халалтын үзүүлэлт

Дээрх шинжилгээг өргөтгөж, Монголын эдийн засгийн 2014 оны хэт халалтын 
үзүүлэлтийг эрчимтэй хөгжиж буй болон уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлогч 
22 орны үзүүлэлттэй харьцуулъя. Зураг 3-т эдгээр орны эдийн засгийн халалтын 
түвшинг 2009-2013 оны түвшинтэй зэрэгцүүлж харуулав. Одоогоор 2013, 2014 
оны зарим орны тоон мэдээлэл бүрэн гараагүй учраас судалгаанд хамрагдах 
орны тоо зөрөөтэй байгаа. Доорх зурагт улсуудыг халалтын түвшингээр нь 
багаас их рүү эрэмбэлсэн. Өөрөөр хэлбэл, тухайн жилд эдийн засаг нь халалт 
багатай байсан орнууд зургийн дээд хэсэгт, эдийн засаг нь их халсан орнууд 
зургийн доод хэсэгт дүрслэгдсэн. Зурагт ашигласан 2009-2014 оны дэлгэрэнгүй 
өгөгдлийг Хавсралт 2-т хавсаргалаа.

Зургаас харахад, сонгосон орнуудын эдийн засаг 2009 онд огцом хөрч, 2010-
2011 онд эргээд халж, 2012 онд бага зэрэг хөрчээ. Харин 2013 онд улс бүрийн 
эдийн засагт хэт халалт ажиглагдсан боловч 2014 онд нэлэнхүйдээ эргээд огцом 
хөрч байна. Эдгээр орноос Аргентиний эдийн засаг хамгийн их халалттай орон 
хэвээр үлджээ. Мөн венесуэл, Колумб, Бразил гэх мэт латин Америкийн түүхий 
эд экспортлогч орнуудын эдийн засаг халалт ихтэй орнуудын тоонд орж байна. 
Харин Монголын эдийн засаг 2012, 2013 онд эдийн засаг нь хамгийн их халсан 
орон байсан бол 2014 онд огцом хөрч, Австралитай зэрэгцжээ. Эдгээр орны 
хувьд өнгөрсөн хугацаанд ихэвчлэн инфляци ихтэй, улмаар бодит хүү нь сөрөг, 
эсвэл урсгал тэнцэл алдагдалтай, ажилгүйдэл нь олон жилийн дунджаасаа нэлээд 
доогуур байжээ.

Уул уурхайн түүхий эд экспортлогч орнуудаас 2014 онд эдийн засаг нь 
харьцангуй их халсан орны тоонд Чили, Индонези, Орос орж байгаа бол эдийн 
засгийн халалт багатай орны тоонд Австрали, норвеги зэрэг улс орсон хэвээр 
байна. Энэ нь байгалийн баялгийн орлогын менежмент сайтай орнууд түүхий 
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эдийн үнийн өсөлтийг дагалдан гардаг эдийн засгийн хэт халалтын эрсдэлд бага 
өртдөгийг харуулж байна. 

зураг 3. хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн халалт, 2009-2014 он
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Эх сурвалж: (World Bank, 2015), (IMF, 2014), (BIS, 2014), Зарим орны Төв банкны Сар тутмын бюллетень
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Шилжилтийн эдийн засагтай гэгдэж байсан Чех, Азербайжан зэрэг орны эдийн 
засгийн халалт маш бага байгаа юм. Мөн хүчтэй аж үйлдвэржиж байгаа Азийн 
бар орнуудын эдийн засгийн халалт харьцангуй бага хэвээр байна. 

Монголын эдийн засгийн хувьд 2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын 
үеэр нэлээд “хөрч” байсан боловч сүүлийн жилүүдэд огцом халж, хамгийн 
их халсан эдийн засгийн нэгд орж байсан. Харин 2014 онд сонгосон орнуудын 
эдийн засаг бараг бүгд “хөрсөн” бөгөөд тэр дундаа Монголын эдийн засаг 
хамгийн хүчтэй хөрчээ.

Шигтгээ 1. Аргентины эдийн засгийн хэт халалт

Сүүлийн жилүүдэд хамгийн их халж байгаа Аргентины эдийн засаг 2003-2011 онд 
жилд дунджаар 7.1 хувиар өсчээ (World Bank, 2014). Энэ хурдтай өсөлт юуны өмнө 
тус улсын хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн үнэ өссөн, тэр дундаа экспортын голлох 
бүтээгдэхүүн болох шар буурцгийн үнэ гурав дахин өссөнтэй холбоотой юм. Үүнээс 
гадна тус улсын экспортын гол түнш орнууд болох Хятад, Бразилийн эдийн засгийн 
өсөлт чухал нөлөө үзүүлжээ. Хятад улс Аргентины шар буурцгийн экспортын 90 
хувийг импортолдог бөгөөд хөдөө аж ахуйн дэд бүтцийг нь хөгжүүлэхэд ихээхэн 
хэмжээний хөрөнгө оруулжээ. Харин Бразил улс Аргентинаас суудлын авто машин, 
аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг ихээр импортолдог. 

Гэхдээ энд Аргентины эдийн засгийн хурдтай өсөлт хэр тогтвортой вэ гэдэг хамгийн 
гол асуудал байсан. Эдийн засгийн өсөлт тогтворгүй, найдваргүй байгаа эрсдэлийг 
харуулах үзүүлэлт нь “эдийн засгийн хэт халалтын индекс” гэж хэлж болно. Хэт халж 
байсан Аргентины эдийн засгийн өсөлт сүүлийн хоёр жилд эрс саарч, 2012 онд дөнгөж 
0.95 хувь, 2013 онд 2.95 хувь болоод байгаа нь  үүний жишээ юм.

Үүний шалтгааныг хэд хэдэн хүчин зүйлтэй холбон тайлбарлаж болно. Юуны 
өмнө экспортын огцом өсөлтөөр валютын нөөц, экспортын татварын орлого нь 
үлэмж нэмэгдсэн тус улсын засгийн газар нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийн 
санхүүжилтээ нэмэгдүүлсэн. Мөн эрчим хүч, тээвэр, хөдөөгийн хөгжил, хөдөө аж 
ахуйд их хэмжээний татаас олгох болсон. Ингэснээр засгийн газрын зардлын ДнБ-д 
эзлэх хувь 2003 онд 30.4 хувь байсан бол 2013 онд 46 хувь болж өсчээ (IMF, 2014). 

Тус улсын хувьд өөр нэг тулгамдсан асуудал бол сүүлийн жилүүдэд байнга хоёр 
оронтой тоогоор илэрхийлэгдэх түвшинд хурдасч байгаа үнийн өсөлт юм. Инфляци 
орлого багатай иргэдийн амьдралд хүндээр тусч байна. Мөн хүмүүсийн хэрэглэх 
хандлагыг нэмж хуримтлал хийх, хөрөнгө оруулах сонирхлыг бууруулжээ. Тухайлбал, 
ДнБ-ий 4.6 хувь хүрч байсан нийт хуримтлал 2012 онд буурч –3.9 хувь (сөрөг 
хуримтлал) болжээ (World Bank, 2014). Өндөр инфляцийн улмаас зээлийн дундаж хүү 
өсч, 2014 оны хагас жилийн байдлаар жилийн 25 хувьд хүрээд байна (IMF, 2014b). 
Гадаадын шууд цэвэр хөрөнгө оруулалт ихээр буурах болсон. 2005 онд энэ үзүүлэлт  
3.9 тэрбум ам.долларын алдагдалтай байсан бол 2012 онд 11 тэрбум ам.долларын 
алдагдалтай гарчээ.
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Эдийн засгийн хэт халалт нь ерөнхийдөө огцом хурдтай өсч байгаа эдийн засагт 
ажиглагддаг үзэгдэл. Гэхдээ эдийн засаг хурдтай өсч байгаа нөхцөлд төсөв 
илүүдэлтэй гарч байх ёстой. Гэтэл Монголын хувьд тийм биш байгаа нь засгийн 
газар мөчлөг дагасан үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн нэг нотолгоо юм. Ийм 
нөхцөлд хүүг өсгөх, мөнгөний нийлүүлэлтийг бууруулах гэх мэтээр мөнгөний 
бодлогыг чангаруулах, төсвийн алдагдлыг багасгах, өрийг багасгах гэх мэтээр 
сангийн бодлогыг хумих шаардлагатай байдаг. Үүнээс үүдээд, мөчлөгийн уналт 
тохиолдох үед Засгийн газар, Төв банк бодлогын маневр хийх боломж хэр 
байгаад бодитой үнэлэлт өгөх шаардлага урган гарч байна. Монголын эдийн 
засагт бодлогын хариу арга хэмжээ авах чадвар хэр байгааг Бодлогын орон зайн 
индексийн тусламжтайгаар дараагийн бүлэгт нарийвчлан авч үзнэ.

3. БОдлОгЫн ОРОн зай

3.1. монголын эдийн засгийн бодлогын орон зайн өөрчлөлт

Монголын эдийн засаг сүүлийн жилүүдэд маш хүчтэй халж байгаад 2014, 2015 
онд огцом “хөрч” байгааг Эдийн засгийн хэт халалтын индекс харуулж байна. 
Ийм нөхцөлд Монголын бодлого боловсруулагчид эдийн засгийн бодлогоо 
тохируулан өөрчлөх орон зай хэр байгаа вэ? Үүнд хариулахын тулд энэ бүлэгт 
Монголын эдийн засгийн бодлогын орон зай сүүлийн жилүүдэд хэрхэн 
өөрчлөгдөж ирснийг үнэллээ.

Эдийн засагт ямар нэг цочир өөрчлөлт тохиолдвол өрх гэрүүд хэрэглээгээ, 
бизнес эрхлэгчид хөрөнгө оруулалтаа өөрчлөх замаар хариу үйлдэл үзүүлэхдээ 
ихэвчлэн уг хэлбэлзлийг улам хүчтэй савлуулах хандлагатай байдаг. Ийм үед 
засгийн газар уг мөчлөгийг сөрж тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлэх ёстой 
бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх нөөц бололцоо буюу орон зай шаардлагатай. 
Хэлбэлзэл харьцангуй бага байх үед хариу арга хэмжээг эрт авах тусам бодлого 
үр дүнтэй болно. Харин бодлогын орон зай хязгаарлагдмал байсны улмаас хариу 
арга хэмжээ авч чадалгүй удвал нөхцөл байдал улам хүндэрч, эдийн засгийн 
хямрал нүүрлэх аюултай 

Эдийн засгийн бодлогын орон зайг сангийн ба мөнгөний бодлогын хүрээнд 
ялгаж авч үзэж болно. Сангийн бодлогын орон зай нь эдийн засаг уналтад орсон 
үед эдийн засгийг сэргээхийн тулд төсвийн зардлыг нэмэх, бизнес эрхлэгчдэд 
татварын хөнгөлөлт үзүүлэх гэх мэт мөчлөгийн эсрэг арга хэмжээ авах бололцоо 
хэр байгааг харуулна. Мөнгөний бодлогын орон зай нь эдийн засгийн уналт 
тохиолдоход тухайн улс мөнгөний бодлогоо сулруулан мөчлөгийг сөрж чадах 
бололцоо хэр байгааг илэрхийлнэ. 

Эдийн засгийн мөчлөгийн уналтыг сөрөх боломж хэр байгааг харуулсан 
Бодлогын Орон Зайн Индексийг 2012 онд The Economist сэтгүүл боловсруулж, 
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хурдтай хөгжиж буй зарим орны эдийн засагт үнэлэлт өгсөн байдаг (Economic 
Intelligence Unit, 2012). Энэхүү индексийг тооцох аргачлалыг бид нарийвчлан 
боловсруулж Хавсралт 1-д тайлбарласан. Бодлогын орон зайн индекс нь сангийн 
ба мөнгөний бодлогын орон зайд ижил ач холбогдол өгч, сангийн бодлогын 
орон зайг төсвийн тэнцэл (ДнБ харьцаа ба улсын өр) ДнБ харьцаа гэсэн 
хоёр үзүүлэлтээр хэмжих бол мөнгөний бодлогын орон зайг инфляци, бодит 
хүү, урсгал тэнцэл (ДнБ харьцаа, илүүдэл зээлийн өсөлт), валютын ханшийн 
өөрчлөлт гэсэн таван үзүүлэлтээр хэмжинэ. Инфляци их, бодит хүү маш доогуур, 
хувийн хэвшилд олгосон банкны зээлийн нийлүүлэлт үйлдвэрлэлийн өсөлтөөс 
илүү, үндэсний валютын ханш их унасан, урсгал тэнцэл байнгын алдагдалтай 
байвал мөнгөний бодлогын орон зай нь хумигдана. Мөн төсвийн алдагдал их, 
засгийн газрын гадаад, дотоод өр их байгаа үед эдийн засгийн уналтын эсрэг 
сангийн бодлого хэрэгжүүлэхэд хэцүү болно.

Бодлогын орон зайн индекс их утгатай байх нь тухайн улсын эдийн засгийн 
бодлогын орон зай хязгаарлагдмал байгааг харуулна. Индексийн хамгийн их утга 
100 байх ба энэ нь бодлогын орон зайгүй болсныг харуулах бол индексийн утга 0 
байвал бодлогын хангалттай орон зай байгааг харуулна. 

Монголын эдийн засгийн бодлогын орон зайн индексийн 2008 оноос хойшхи 
улирал бүрээр хийсэн тооцоог Зураг 4-т харуулав. 

зураг 4. монголын эдийн засгийн бодлогын орон зайн индекс
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Зургаас харахад, Монгол дахь эдийн засгийн бодлогын орон зай 2008 оны сүүл үеэс эрс 
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юм. Тухайлбал, мөнгөний бодлогын орон зай бага зэрэг тэлэх үед сангийн бодлогын орон зай 
хумигдаж, харин сангийн бодлогын орон зай тэлж эхлэх үед мөнгөний бодлогын орон зай 
хумигдаж иржээ.  

Бодлогын орон зай улам бүр хязгаарлагдах болсны шалтгааныг Хүснэгт 2-т үзүүлэлт тус 
бүрээр нарийвчлан харуулав. 
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статистикийн тойм, 2007-2015), Үндэсний Статистикийн Хороо (Сарын бюллетень, 2007-2015)
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Зургаас харахад, Монгол дахь эдийн засгийн бодлогын орон зай 2008 оны 
сүүл үеэс эрс хумигдсан бөгөөд эдийн засаг хөрч эхэлсэн 2009 оны үед 
ч хязгаарлагдмал хэвээр үлджээ. Түүнээс хойш бодлогын орон зай улам 
хязгаарлагдсан байна. Хэдийгээр 2014 оны сүүлийн хоёр улиралд бодлогын 
орон зай ялимгүй нэмэгдсэн боловч эдүгээ маш эрсдэлтэй хэвээр байна. Зургаас 
анзаарагдах нэг сонирхолтой зүйл бол мөнгөний бодлогын орон зай (цэнхэр 
муруй) ба сангийн бодлогын орон зай (улаан муруй) эсрэг чиглэлд өөрчлөгдөж 
буй явдал юм. Тухайлбал, мөнгөний бодлогын орон зай бага зэрэг тэлэх үед 
сангийн бодлогын орон зай хумигдаж, харин сангийн бодлогын орон зай тэлж 
эхлэх үед мөнгөний бодлогын орон зай хумигдаж иржээ. 

Бодлогын орон зай улам бүр хязгаарлагдах болсны шалтгааныг Хүснэгт 2-т 
үзүүлэлт тус бүрээр нарийвчлан харуулав.

хүснэгт 2. монголын эдийн засгийн бодлогын орон зайн индекс, хувиар
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2008

I 20.6 1.7 0.8 47.1 0.2 23.6 30.7 30
II 32.4 0.3 -3.1 33.0 0.7 19.1 30.7 40
III 31.7 -0.3 -7.0 17.6 0.9 11.6 30.7 45
IV 23.2 -0.7 -12.1 3.3 -2.1 -4.6 30.7 65

2009

I 17.2 2.8 -13.0 -4.6 -22.8 -10.6 43.8 68
II 4.7 15.2 -12.4 -14.6 1.2 -20.9 43.8 58
III -1.9 18.4 -9.9 -17.9 -0.9 -36.2 43.8 53
IV 1.9 20.6 -7.5 -15.4 0.1 -43.1 43.8 53

2010

I 7.8 18.3 -8.0 -14.0 0.8 -40.9 43.3 63
II 12.6 9.5 -7.0 -17.5 3.1 -36.7 43.3 63
III 10.9 4.2 -8.1 -24.4 3.2 -24.5 43.3 68
IV 14.3 -2.5 -12.0 -28.7 5.0 -9.2 43.3 68

2011

I 10.8 -3.9 -14.8 -21.5 2.0 -5.5 44.9 73
II 11.7 -5.9 -19.0 3.9 0.7 1.9 44.9 65
III 11.8 -3.4 -25.3 27.8 -0.9 7.7 44.9 58
IV 14.3 2.7 -26.6 49.1 -6.5 0.5 44.9 70

2012

I 14.4 3.1 -29.3 42.8 -2.0 0.0 44.9 60
II 15.7 8.1 -28.5 23.5 2.7 -8.0 44.9 68
III 16.6 6.9 -29.8 16.1 -3.6 -21 44.9 73
IV 15.5 1.9 -27.8 2.9 -1.9 -30.4 63.7 80
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2013

I 9.8 6.4 -27.1 4.2 -0.3 -28.5 64.3 80
II 8.8 5.9 -28.2 17.0 -2.4 -21.0 64.3 85
III 9.9 6.9 -25.0 25.8 -9.6 -13.4 64.3 90
IV 12.5 4.0 -25.3 38.7 -8.3 -3.1 64.3 78

2014

I 12.4 4.1 -23.4 34.1 -2.8 -5.7 57.6 85
II 14.6 4.0 -22.1 24.1 -3.5 -8.4 57.6 85
III 13.0 1.7 -18.1 4.6 -2.2 -8.4 57.6 80
IV 11.0 6.7 -11.5 1.9 -1.3 -12.7 57.6 80

2015
I 9.3 13.1 -7.6 -4.1 -6.1 -12.7 59.1 80
II 7.3 15.3 -5.1 -12.4 4.1 -15.5 59.1 70

Эх сурвалж: Монголбанк (Сарын бюллетень, 2007-2015), (Төлбөрийн тэнцэл, 2007-2015), (Мөнгөний 
статистикийн тойм, 2007-2015), Үндэсний Статистикийн Хороо (Сарын бюллетень, 2007-2015), (Засгийн 
газар, 2015)

Дээрх хүснэгтээс харвал Монголын эдийн засгийн бодлогын орон зай сүүлийн 
жилүүдэд маш их хязгаарлагдах болсны гол шалтгаан нь:

• Засгийн газрын нэмэгдэж буй өр1

• Төсвийн байнгын алдагдал 
• Өндөр инфляци
• Урсгал тэнцлийн их хэмжээний алдагдал 
• нэрлэсэн ДнБ-ий өсөлтөөс давж буй хувийн хэвшилд олгосон зээлийн 

өсөлт
• Төгрөгийн ханшийн сулралт зэрэг болно.

Гэхдээ сүүлийн хоёр улиралд инфляци, урсгал тэнцлийн алдагдал эрчимтэй 
буурч, хувийн хэвшилд олгосон зээлийн өсөлт саарч, төгрөгийн ханш бага зэрэг 
чангарсан нь бодлогын орон зай бага зэрэг тэлэхэд нөлөөлж байна. 

Мөн инфляци ихтэй үед ч бодит хүү ихэвчлэн эерэг утгатай байж ирсэн нь 
бодлогын орон зайн хязгаарлалтыг бага боловч сулруулж байгаа юм. Энэ нь 
хүчтэй уналт тохиолдсон үед Монголбанк бодлогын хүүг бууруулах замаар 
бодит хүүг бууруулж, эрэлтийг дэмжих бололцоо хадгалагдаж байгааг харуулна.

3.2. эрчимтэй хөгжиж буй орнуудын бодлогын орон зай

Монголын эдийн засгийн 2009-2012 оны бодлогын орон зайн динамикийг 
эрчимтэй хөгжиж буй болон уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлогч 30 гол 
орны үзүүлэлттэй харьцуулсан. Харин улс орнуудын харьцуулагдах мэдээллийн 
олдцоос шалтгаалан 2013 оны хувьд 26 орноор, 2014 оны хувьд 22 орноор 
харьцуулан доорх зурагт харуулав. Энэхүү тооцоонд улс орнуудын сангийн 
1 2014, 2015 оíы өрийí òоо мýäýýллийã 2015 оíы 10-р ñарä Заñãийí ãазрааñ уиÕ-ä 2016 оíы òөñвийí 

хýлýлц¿¿лýãò өрãөí барьñаí äýлãýрýíã¿й òаíилцуулãааñ авлаа. өрийí харьцаа 55 хувиаñ äавñаí òохиолäолä 
уã ¿з¿¿лýлòýä харãалзах ороí зайí иíäекñ хамãийí их уòãаа авäаã. 

БОДлОГын ОрОн ЗАйн ИнДЕКС
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бодлоготой холбоотой үзүүлэлтүүд буюу төсвийн алдагдал ба засгийн газрын 
өрийн мэдээлэл бүрэн шинэчлэгдээгүй байсан тул 2012 оны үзүүлэлтүүдийг 
хэвээр нь сонгож авсан. 

Тухайн жилд бодлогын орон зай ихтэй байсан орнуудыг зургийн дээд хэсэгт, 
бодлогын орон зай багатай болсон орнуудыг зургийн доод хэсэгт дүрслэв. Эдгээр 
улсын бодлогын орон зайн индексийн тооцоонд ашигласан дэлгэрэнгүй тоон 
мэдээллийг Хавсралт 3-т харуулав.

Зургаас харахад, сонгосон орнууд дунд бодлогын орон зай хамгийн муутай 
нь Энэтхэг, Египет, Пакистан, Аргентин, венесуэл байсан бөгөөд Монголын 
индекс жил дараалан муудсаар 2012, 2013 онд бодлогын орон зай хамгийн 
хязгаарлагдмал орны нэг болоод байсан. Харин 2014 онд бодлогын орон зай 
ялимгүй нэмэгджээ. Гэхдээ энэхүү олон улсын харьцуулалтыг Дэлхийн банкны 
статистик мэдээлэлд голлон тулгуурлаж тооцсон тул Монгол улсын бодлогын 
индексийн утга өмнөх 3.1 хэсэгт, үндэсний статистикт тулгуурлаж хийсэн 
тооцооноос нэлээд доогуур гарч байгааг анхаарах шаардлагатай.

зураг 5. хөгжиж буй орнуудын бодлогын орон зайн индекс, 2009-2014 он
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ЗУРАГ 5. ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН БОДЛОГЫН ОРОН ЗАЙН ИНДЕКС, 2009-2014 ОН 

 

 
Эх сурвалж: (World Bank, 2015), (IMF, 2014), (BIS, 2014), Зарим орны Төв банкны Сар тутмын бюллетень 
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Эх сурвалж: (World Bank, 2015), (IMF, 2014), (BIS, 2014), Зарим орны Төв банкны Сар тутмын бюллетень

Зургаас харахад, сонгосон орнуудын эдийн засгийн бодлогын орон зай өмнөх 
онтой харьцуулахад 2009 онд дэлхийн санхүүгийн хямралын үед нэлэнхүйдээ 
хумигджээ (бодлогын орон зайн 2008-2014 оны дэлгэрэнгүй тооцооллыг 
Хавсралт 3-н Хүснэгт Х9-Х15-аас харна уу). Сонгосон орнуудын ихэнхид 
инфляци тухайн үед эрс буурч, зээлийн бодит хүү нэмэгдсэн боловч төсвийн 
алдагдал ихээр нэмэгдэж, үндэсний валютын ханш суларсан нь үүнд голлон 
нөлөөлсөн байна. Харин 2010 оноос эдгээр орны бодлогын орон зай эргээд 
сайжирч эхэлжээ. Гэхдээ хөгжиж буй олон орны бодлогын орон зай хямралаас 
өмнөх үеийн түвшиндээ эргэж очоогүй, хязгаарлагдмал хэвээр үлдсэн юм.Эдгээр 
орны төсвийн тэнцэл сайжирсан боловч эдийн засгийн халалтын улмаас инфляци 
эргээд өсч, бодит хүү буурсан нь үүнд нөлөөлж байна. 

2012 онд бодлогын орон зай маш их нээлттэй байсан орнуудынх 2013 онд 
нэлэнхүйдээ бага зэрэг хумигдаж, харин хэт их хязгаарлагдмал байсан 
орнуудынх бага зэрэг уужирчээ. Жишээлбэл, уул уурхайн экспорт ихтэй 
Чили, Азербайжан, Ботсвана, Перу, Орос, Австрали, Индонез зэрэг улсын 
бодлогын орон зай 10-20 нэгж хувиар хумигдсан байна. Мөн БнСУ, Хонконг, 
Филиппин зэрэг Азийн аж үйлдвэржсэн орнуудын бодлогын орон зай ч бага 
зэрэг хумигджээ. Харин 2012 онд бодлогын орон зай маш хязгаарлагмал байсан 
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Аргентин, Монгол, Энэтхэг зэрэг орны бодлогын орон зай сүүлийн хоёр жилийн 
хугацаанд нэлээд тэлжээ.

3.3. Түүхий эдийн үнийн уналт ба хөгжиж буй орнуудын бодлогын орон зай

Арваад жил үргэлжилсэн түүхий эдийн үнийн өсөлт 2014 оны дундаас хойш 
тасралтгүй буурч байна. Түүхий эдийн үнийн бууралтаас гадна түүхий эдийн 
хамгийн том хэрэглэгч болохХятадын эдийн засгийн өсөлт удааширч буй 
нь байгалийн баялгаа Хятадад экспортолдог Өмнөд Африк, нигери, Бразил, 
Чили зэрэг оронд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Энэ нь түүхий эдийн экспортоос 
шалтгаалдаг улс орнуудын мөнгө болон сангийн бодлогод томоохон цохилт 
болох юм. Зээлийн зэрэглэл тогтоодог Фитч (Fitch) компанийн үзэж буйгаар 
түүхий эдийн үнийн уналт төсөвт томоохон дарамт учруулж, улс орнуудын 
зээлээ эргэн төлөх чадавхийг сулруулж, зээлийн рейтингийг бууруулах ажээ. 
Тухайлбал, дэлхийн газрын тосны хамгийн их нөөцтэй улсуудын нэг болох 
венесуэл өрөө төлж чадахгүйд хүрч, бусад томоохон экспортлогч болох Бразил, 
норвегийн өсөлт удааширч, харин Оросын эдийн засаг 2015 онд 5 хувиар 
хумигдах төлөв гарчээ. Гэвч улс орнууд газрын тосны үнийн бууралтыг харилцан 
адилгүй даван туулж байгаа нь гадаад эдийн засгийн орчны хамаарал ба өнөөг 
хүртэл хэрэгжүүлж ирсэн бодлогоос нь шалтгаалж байна. 

Байгалийн баялгийн экспортод түшиглэдэг латин Америк, Африкийн хөгжиж 
буй орнуудад түүхий эдийн үнийн уналт томоохон сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа 
юм. Түүхий эдийн үнэ өндөр байсан сүүлийн жилүүдэд ихэнх хөгжиж буй орны 
засгийн газар нийгмийн халамжийн өгөөмөр хөтөлбөрүүдийг санаачилж (гол 
төлөв латин Америкийн орнууд), дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг (Африкийн 
улсууд) хэрэгжүүлжээ. Харин түүхий эдийн үнийн уналт эдгээр бодлогод 
томоохон сорилт болж байна.

африк

Африкийн түүхий эд экспортолдог уламжлалт орнууд болох Ангол, Конго, 
Экваторын Гвиней, нигери, Өмнөд Судан зэрэг оронд газрын тосны үнийн 
огцом бууралт хүнд цохилт болж байна. Учир нь эдгээр орон төсвийн нийт 
орлогынхоо 50-70 хувийг, экспортын орлогын 90 гаруй хувийг нефтийн орлогоор 
бүрдүүлдэг. Түүхийн эдийн үнэ өндөр байх үед төсвөө тэнцвэржүүлж чадаагүй 
олон орны хувьд байдал хүндрэх нь тодорхой. Сахарын Өмнөд Африкийн (Sub-
Saharаn Africa) хувьд 2015 оны эдийн засгийн өсөлтийн төлөв нь 4 хувь байгаа нь 
сүүлийн арав гаруй жилд байгаагүй доогуур үзүүлэлт юм. 

Зэсийн экспортоос бүрэн хамааралтай Замби, нийт экспортын 60 гаруй хувийг 
төмөр болон алт эзэлдэг. Сахарын орчмын Африкийн улсуудын хувьд үндэсний 
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валютын ханш суларч, эдийн засгийн өсөлт саарчээ. Гэхдээ эдгээр улс газрын 
тосны үнийн бууралтаас хожих магадлалтай юм. Харин газрын тосны томоохон 
экспортлогч болох нигерийн төсөв сүүлийн 15 жилд анх удаа алдагдалтай гарах 
төлөвтэй байгаа бөгөөд энэ нь исламын Боко Харам бүлэглэлтэй хийх тэмцэлд 
сөргөөр нөлөөлнө гэж үзэж байна. 

Шинэ экспортлогч Гана улс онцгой муу жишээнд тооцогдож байна. Гана улс 
газрын тосноосоо ирээдүйд олох орлогыг хэт өндөр тооцоолж, түүнийгээ 
урьдчилан зарцуулж эхэлсэн учир 2011 оноос хойш төсвийн алдагдалд орж, 
засгийн газрын өр эрс нэмэгдэж, дотоодын валютын ханш 40 хувиар суларч, 
улмаар ОУвС-ийн тогтворжуулах хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ гаргажээ. 
Гэтэл Гана улсын газрын тосны үйлдвэрлэл 2020 оноос эхлэн буурах төлөвтэй 
байгааг Олон улсын эрчим хүчний агентлаг тооцоолжээ. Африкийн өөр зарим 
орон сүүлийн хэдэн жилд бизнесийн мөчлөгийн эсрэг нефтийн орлогын нөөц 
бүрдүүлж ирсэн. Гэхдээ Анголын 5 тэрбум ам.доллар бүхий баялгийн сан, 
нигерийн 1 тэрбум ам.долларын нөөц болон нефтийн орлогын дансны илүүдэл 
хөрөнгө нь дэд бүтцийн хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлэхэд хангалттай эсэх нь 
тодорхойгүй байна. 

латин америк

2014 онд латин Америкийн бүс ердөө 1.1 хувиар өссөн нь 2008-2009 оны 
санхүүгийн хямралаас хойшхи хамгийн бага үзүүлэлт бөгөөд бүс нутгийн 
томоохон эдийн засгийн бүс болох Аргентин (-0.2%), венесуэл (-3.0%), Бразил 
(0.2%), Мексик (2.1%) зэрэг улсын өсөлт тааруу байсантай холбоотой юм. 
2015 онд нҮБ-ын тооцоогоор тус бүс нутаг 2.2 хувиар өсөх төлөвтэй байна. 
Хэдийгээр ОУвС зэрэг олон улсын байгууллагууд Бразил 1.3%, Мексик 3.2%, 
Чили 3%, Колумб 4.3% өснө гэж таамаглаж байсан боловч түүхий эдийн үнийн 
сэргэлт ажиглагдахгүй байгаа учир ихэнх орны өсөлтийн таамаглалаа 0.5 
пунктээр бууруулжээ. 

латин Америкийн бүс нутаг нэлэнхүйдээ хүндэвтэр байгаа боловч хамгийн сул 
эдийн засаг нь Аргентин ба венесуэл хэвээр байна. Судлаач, ажиглагчдын үзэж 
байгаагаар латин Америкийн орнуудыг эдийн засгийн нэгдмэл бүлэг гэж үзэж 
болохгүй юм. Байгалийн баялгаас хамаарч буй байдал, эдийн засгийн ерөнхий 
суурь, бодлогын хувьд эдгээр орон харилцан адилгүй байна. 

1.  Эдийн засгийн хувьд тогтвортой орнууд. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 
голчлон экспортолдог Мексик болон Төв Америкийн орнууд энэ ангилалд 
орж байна. Карибийн тэнгисийн эдгээр орон АнУ-ын эдийн засгаас 
ихээхэн шалтгаалдаг бөгөөд тус улсын эдийн засгийн сэргэлт тэдэнд 
өсөлтийн томоохон боломжийг нээж байна. Мексикийн хувьд хамгийн 
их экспортын орлого оруулдаг 10 бүтээгдэхүүний зөвхөн 2 нь түүхий эд 

БОДлОГын ОрОн ЗАйн ИнДЕКС



484

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

бөгөөд эдгээр нь газрын тос (нийт экспортын 13 хувь) ба алт (2.4 хувь) 
юм. Гэтэл Бразилийн 10 бүтээгдэхүүний 9 нь түүхий эд байна (төмрийн 
хүдэр, газрын тос, шар буурцаг, түүхий элсэн чихэр, кофе гэх мэт). 
Мексикийн нийт экспортын 70 орчим хувь нь АнУ-руу гардаг бөгөөд 
1993 онд нАФТА-гийн гэрээ байгуулагдсанаас хойших 10 жилд энэхүү 
экспорт 603 хувиар өсчээ. Хэдийгээр АнУ-ын эдийн засаг сэргэж байгаа 
өнөө үед Мексикийн гадаад орчин таатай байгаа ч бодлогын хувьд 
хуримтлагдсан олон асуудал байсаар байна (Гиллен, 2015). 

2. Эрчим хүч ба түүхий эд экспортлогч орнууд. латин Америкийн 
дийлэнх орон энэ ангилалд ордог бөгөөд Хятадын эдийн засгаас ихээхэн 
хамаардаг. Одоогоор Бразилийн эдийн засаг үндсэндээ зогсонги байдалд 
орж, Чили зэрэг орны өсөлт саарах төлөвтэй байна. 

 Газар нутаг, байгалийн баялаг, эдийн засгийн чадавхиараа бүс нутагтаа 
тэргүүлж байгаа Бразил улсад олон сая өрхийн амьжиргаа сайжирч, 
дундаж давхаргад шилжин, нийгэм эдийн засгийн байдал сайжирч байсан 
бол газрын тосны үнийн огцом бууралтын нөлөөгөөр хөрөнгө оруулалт 
эрс багасч, дотоод валютын ханш суларч, инфляци өсчээ. Төрийн өмчийн 
Петролео Бразилейро (Петробраз) компанийн авилгын асуудал иргэдийг 
бухимдуулахын зэрэгцээ Бразилийн эрх баригчид улсынхаа эдийн засгийн 
хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөгөөг энэ компанийн ашигт суурилан 
боловсруулсан нь эрсдэлд оруулаад байна.

 Бразилийн хувьд 2015 он “их цэвэрлэгээний” жил байх төлөвтэй байна 
гэж Уортон их сургуулийн профессор Фелипе Монтейро дурджээ. 
Энэ улсын хүндрэл нь зөвхөн гадаад орчин бус, авилгад автагдсан улс 
төрийн тогтолцоо юм. Сүүлийн 7-8 жилд Бразил улс түүхий эдийн үнэ 
өндөр байсан тааламжтай хугацааг ашиглаж чадалгүй, төрийн хөшүүн 
зохицуулалт ба татварын бодлогын шинэчлэлийг хойшлуулсан нь 
өнөөгийн хүндрэлд хүргэжээ. Түүхий эдийн үнийн өнөөгийн бууралт нь 
өмнөх үеэс хуримтлагдаж ирсэн эдийн засгийн бүтцийн гажуудлуудыг 
засч, бодлогын өөрчлөлт хийх орон зайг хязгаарлаж байна. Гэсэн хэдий ч 
2015 онд “их цэвэрлэгээ” хийхээс өөр аргагүй гэж судлаачид үзэж байна. 
Энэ нь төсвийн бодлогыг өөрчилж, татварыг нэмэгдүүлэх, татварын 
хөнгөлөлтийг цуцлах зэрэг олон нийтэд таалагдахгүй арга хэмжээ 
авахыг шаардана. Шинээр томилогдсон Сангийн сайд Хоаким леви энэ 
бодлогыг хэрэгжүүлж чадвал үүний эерэг үр дүн 2016 оноос хойш л гарах 
юм. Гэхдээ зарим судлаач энэ асуудалд нэлээд болгоомжтой хандаж, 
үүний оронд урсгал тэнцэл алдагдалтай байгаа учраас гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг татах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.

4. Хүнд байдалд орсон орнууд. Боливи, венесуэл, Аргентин зэрэг орон энэ 
ангилалд орох бөгөөд өөрсдөө ийм хүндрэлд орсон гэж болно. Эдгээр 
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оронд дэлхийн эдийн засгийн сөрөг нөлөөнөөс гадна дотооддоо явуулсан 
популист бодлогын уршгаар гадаадын хөрөнгө оруулалт болон гадаад 
худалдаа эрс буурч, гадаад валют ихээхэн хомсдож, үндэсний валютын 
ханш суларч, инфляцийг хөөрөгдөх нөхцөл бүрдээд байна.

 венесуэл улсын хувьд газрын тос 2012, 2013 онд нийт экспортын 
орлогын 96 хувийг эзэлж байсан бөгөөд газрын тосны үнийн уналтаас 
болж эдийн засаг гэнэтийн цочролд орж, улмаар улс төрийн хувьд 
хүндхэн байдалд ороод байна. Инфляци хоёр оронтой тоонд хүрч, өдөр 
тутмын хэрэглээний бараа хомсдон, дэлгүүрүүдэд хурууны хээний 
машин суурилуулсан бөгөөд энэхүү машины тусламжтайгаар иргэдэд 
хүнсний зүйлийг хязгаартайгаар олгож эхэлжээ. Газрын тосны үнэ ойрын 
хугацаанд сэргэхгүй бол эрх баригчид иргэдийн саналыг “худалдан авах” 
орлогогүй болж, засгийн газрын нэр хүнд эрс унаж, улс төрийн томоохон 
өөрчлөлт гарч болзошгүй байна. Газрын тосны үнэ 1 ам.доллараар буурах 
тутамд тус эдийн засаг 620-750 сая ам.долларын орлого алддаг ажээ 
(Barclays). Төсвийн алдагдал ДнБ-ий 17 хувьтай тэнцүү байгаа үед газрын 
тосны үнийн уналт тус улсыг бодлогын ямар ч орон зайгүй болгожээ.
Улс орны хувьд өрөө төлж чадахгүйд хүрч, дампуурлаа зарлах магадлал 
өссөөр байна (Гиллен). 

 Эрх баригчид эдгээр эрсдэлийг багасгаж, бодлогын орон зайгаа тэлэх 
зарим арга хэмжээгавч байна. Тухайлбал, тус улсын ерөнхийлөгч 
өнгөрсөн оны сүүлээр улсын төсвийн зардлыг 20 хувиар бууруулахаа 
зарласан бол сүүлийн 12 жилийн турш хатуу барьж ирсэн дотоодын 
валютын албан ханшийг сулруулах арга хэмжээ авч эхэллээ. Албан ханш 
1 ам.доллар нь 6.3 венесуэл боливар байхад хар захын ханш 190 боливар 
хүрээд байсан юм. Гэвч венесуэлийн социалист засгийн газарт үзүүлэх 
иргэдийн дэмжлэг огцом буурч, улмаар засгийн газрын зүгээс эдийн 
засгийг эрүүлжүүлэх улс төрийн орон зай улам багассаар байна (Standard 
& Poor’s).

латин Америкт үүсээд буй дээрх хүндрэлийг Ситибанкны судлаач Гильермо 
Мондино “венесуэл нь шинэ Зимбабве, Аргентин нь шинэ венесуэл, Бразил нь 
шинэ Аргентин, Чили нь шинэ Бразил болсон байна” гэж дүгнэжээ. 

Түүхий эдийн үнийн бууралт латин Америкийн эдийн засагт маш их сөрөг 
нөлөөтэйгөөс гадна улс төр, нийгмийн тогтворгүй байдлыг дагуулах эрсдэлтэй 
юм. Учир нь эдгээр оронд баян хоосны ялгаа туйлын өндөр, популист засгийн 
газрууд нь ихэнхдээ байгалийн нөөцийн орлогод дулдуйдан эрх мэдлээ тогтоон 
барьж, төсвийн ихээхэн алдагдалтай, сул засаглалтай байдаг. Эдийн засгийн 
хүндрэл нь засаглалын гажуудал, улс төрийн авилга болон байгалийн нөөцийн 
алдаатай менежментийг ил болгох хандлагатай байна. Хэдийгээр зарим улсад 

БОДлОГын ОрОн ЗАйн ИнДЕКС



486

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

эрх баригчид төрийн дарангуйллын аргыг чухалчилж эхэлж байгаа ч эдийн 
засгийн хүндрэл нь олон орны хувьд нийгэм эдийн засгийн популист бодлогоос 
татгалзаж, уламжлалт консерватив бодлогоруу шилжихэд хүргэж байна. 

4. дүгнэлТ
• Монголын эдийн засаг 2008-2009 оны хямралаас хойш 2014 он хүртэл 

хүчтэй халж, Хэт халалтын индекс байнга 60-аас дээш утгатай байсан 
бөгөөд эрчимтэй хөгжиж буй 30 оронтой харьцуулахад хамгийн эрсдэлтэй 
орны тоонд орж байв. 

• Тэр үед хэт халалтын гол шалтгаан нь өндөр инфляци, урсгал тэнцлийн их 
алдагдал, зээлийн илүүдэл өсөлт, уул уурхайн салбарын тэлэлтээс үүдсэн 
эдийн засгийн хурдтай өсөлт болж байсан.

• Харин 2014, 2015 онд тус эдийн засаг огцом хөрчээ. Үүний гол шалтгаан 
нь зээлийн илүүдэл өсөлт буурсан, эдийн засгийн өсөлт саарсантай 
холбоотой. 

• Эдийн засаг хүчтэй халж байсан үед харамсалтай нь Монголын эдийн 
засгийн бодлогын орон зай маш хязгаарлагдмал болсон байв. Тухайлбал, 
Бодлогын орон зайн индекс 2008-2009 оны хямралын үед тааруу 
байсан бөгөөд 2011 оны дунд үед бага зэрэг сайжирсныг эс тооцвол 
улам муудаж, 2013 онд уг индексийн утга 90 хүрсэн. Үүнийг 2012 оны 
байдлаар, эрчимтэй хөгжиж буй 30 орныхтой харьцуулахад хамгийн муу 
үзүүлэлт байв.

• 2014, 2015 онд Бодлогын орон зайн индекс аажим буурч 70 болсон ч хэт 
өндөр хэвээр байгаа юм. 

• Хэдийгээр мөнгөний бодлогын орон зайн индекс 2009 оноос хойших 
хамгийн бага утгад (20) хүрч, орон зай нэлээд уужраад байгаа ч сангийн 
бодлогын хувьд ямар ч орон зайгүй болоод байна. Үүний шалтгаан нь 
засгийн газрын өр нэмэгдэж, төсвийн алдагдал ужгирсан явдал юм.

• Энэ нь эдийн засаг хүндэрч байгаа өнөө үед Засгийн газарт эдийн засгаа 
хамгаалж, дэмжих бодлогын орон зай бараг байхгүйг харуулж байна. 
Монголын эдийн засгийн бодлого боловсруулагчид үүнээс сургамж авч, 
Төсвийн тогтвортой байдлын хуулийг цаашид зайлшгүй мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай байна.

• Түүхий эдийн үнэ дэлхийн зах зээлд унах нь түүхий эдийн экспортоос 
хэт хамааралтай хөгжиж байгаа орнуудад сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Ялангуяа 
эдийн засаг нь хэт халж, бодлогын орон зай нь хязгаарлагдмал байсан 
орнууд маш хүнд цохилтод өртдөг. Үүнийг Африк, латин Америкийн 
зарим орон болон Монголын эдийн засагт тохиолдож байгаа сүүлийн 
үеийн үйл явдлууд тодхон харуулж байна.
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• Түүхий эдийн үнэ дэлхийн зах зээлд унах нь түүхий эдийн экспортоос 
хэт хамааралтай хөгжиж байгаа орнуудад сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Ялангуяа 
эдийн засаг нь хэт халж, бодлогын орон зай нь хязгаарлагдмал болсон 
орнууд маш хүнд цохилт авдаг. Үүнийг Африк, латин Америкийн зарим 
эдийн засагт тохиолдож байгаа сүүлийн үеийн үйл явдлууд тодхон 
харуулж байна.
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хаВСРалТ 1. индЕКСүүдийг ТООцОх аРга зүй

эдийн засгийн хэт халалтын индекс

Хэт халалтын индекс эдийн засгийн 6 гол үзүүлэлтийг ижил жинтэйгээр авч 
үздэг. Индекс тооцох аргачлалыг Хүснэгт Х1-д харуулав. Тухайн үзүүлэлтээр хэт 
халалтын шинж бүрэн илэрч байвал 2 оноо, хагас илэрч байвал 1 оноо, илрэхгүй 
бол 0 оноо өгөх ба эцэст нь нийлбэр оноог хувилан тооцож нэгдсэн индексийг 
гаргадаг. Уг индекс их утгатай байх тусам тухайн эдийн засаг хэт халалтад 
ойр байна. Индексийн хамгийн их утга 100 байх ба энэ нь эдийн засаг дахь 
үйлдвэрлэл потенциал түвшнээсээ хэт давж, инфляци хурдасч, эдийн засаг нэн 
тогтворгүй болсныг илэрхийлнэ. Харин уг индексийн утга 0 байвал эдийн засагт 
халалтын шинж огт ажиглагдаагүй байна гэсэн үг. 

хүснэгт х1. хэт халалтын индекс тооцох арга

Үзүүлэлт Жин Шалгуур

Инфляци 1/6
Инфляци > 6% бол 2 оноо
Инфляци < 3% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 1 оноо

Бодит хүү 1/6
Бодит хүү < 0% бол 2 оноо
Бодит хүү >2% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 1 оноо

Урсгал тэнцэл 1/6
Урсгал тэнцэл <0% бол 2 оноо
Урсгал тэнцэл >6% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 1 оноо

Илүүдэл зээлийн өсөлт 1/6
Илүүдэл зээлийн өсөлт> 5% бол 2 оноо
Илүүдэл зээлийн өсөлт< 0% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 1 оноо

ДнБ-ий өсөлт ба өмнөх 10 
жилийн дунджийн зөрүү 1/6

ДнБ-ий өсөлтийн зөрүү > 1 бол 2 оноо
ДнБ-ий өсөлтийн зөрүү <-1% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 1 оноо

Ажилгүйдэл ба өмнөх 10 
жилийн дунджийн зөрүү 1/6

Ажилгүйдлийн зөрүү <- 1% бол 2 оноо
Ажилгүйдлийн зөрүү >0 бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 1 оноо

Эх сурвалж:(Economic Intelligence Unit, 2011), ЭЗСЭШХ

Эдийн засгийн халалтыг хэмжих эхний үзүүлэлт нь инфляци. Инфляци 
өндөр байх нь эдийн засаг халж буйн нэг гол шинж. Хөгжиж буй орнуудад 
инфляци хөгжсөн орнуудынхаас харьцангуй өндөр байгаа ба энэ нь голчлон 
хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой байна. Хэрэв өсөлт халж, 
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, ажиллах хүчний боломжоос давбал хүнсний 
төдийгүй бусад салбарт инфляци нүүрлэж болзошгүй.

Халалтын хоёрдахь шинж тэмдэг нь бодит хүү маш бага, тэр байтугай сөрөг 
утгатай болох үзэгдэл юм. Хөгжиж буй ихэнх оронд бодит хүү сөрөг утгатай 
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байна. Гэхдээ бодит хүү нь нийт эрэлт багатай гэхээсээ зээлийн өсөлт, инфляци 
ихтэйгээс шалтгаалж сөрөг утгатай болж байгааг хурдтай хөгжиж буй орнуудын 
үзүүлэлтээс харж болно. 

Дараагийн анхаарах шаардлагатай үзүүлэлт бол гадаад тэнцэл. Урсгал тэнцлийн 
алдагдал нэмэгдэх нь дотоод эрэлт нийлүүлэлтээсээ давж байгааг харуулж байгаа 
учраас халж буйн дохио юм. 

Дөрөвдэх шинж тэмдэг нь илүүдэл зээлийн өсөлт. Энэ үзүүлэлтийг банкнаас 
хувийн хэвшилд олгох зээлийн өсөлт ба нэрлэсэн ДнБ-ий өсөлтийн харьцаагаар 
хэмжсэн. Илүүдэл зээл нэмэгдэх нь инфляцийг хөөргөдөхөөс гадна хөрөнгийн 
үнийн “хөөсрөлт”-д хүргэж болзошгүй байдаг. Хөгжиж буй орнуудад санхүүгийн 
зах зээл хөгжихийн хэрээр банкны зээл ДнБ-ээс илүү хурдтай өсөх нь хэвийн 
үзэгдэл юм. Гэвч энэ өсөлт хэт хурдасвал тогтворгүй байдалд хүргэнэ. 

Эдийн засгийн өсөлт хэт өндөр ба ажилгүйдэл хэвийн түвшнээсээ хэт доогуур 
байвал эдийн засаг халж байна үзэж болно. Жишээ нь, сүүлийн нэг жилийн 
эдийн засгийн өсөлтийг өмнөх 10 жилийн өсөлтийн дундажтай нь харьцуулах 
замаар эдийн засаг хэр халж буй буюу эдийн засагт сул хүчин чадал хэр 
үлдсэнийг үнэлж болно. Хөгжиж буй орнуудад шинэтгэл явагдаж байгаа 
учраас эдийн засаг нь алсуураа сайн өсч байгаа боловч ажиллах хүчин бүрэн 
дайчлагдсан үед цаашид уг өсөлтөө хадгалах боломж буурах нь ойлгомжтой. 
Ажилгүйдэл нь өмнөх 10 жилийнхээ дунджаас ихээхэн доогуур байгаа үед 
ажиглагдаж байгаа хурдтай өсөлт маш тогтворгүй байна. 

Бодлогын орон зайн индекс

Бодлогын орон зайн индекс нь сангийн ба мөнгөний бодлогын орон зайд ижил 
ач холбогдол өгдөг бөгөөд сангийн бодлогын орон зайн үзүүлэлт нь хоёр дэд 
хэсгээс, мөнгөний бодлогын орон зайн үзүүлэлт нь таван дэд хэсгээс бүрдэнэ. 
Индекс тооцох шалгуур, аргачлалыг дараах хүснэгтэд харуулав.

хүснэгт х2. Бодлогын орон зайн индекс тооцох арга

Үзүүлэлт Жин Шалгуур
Мөнгөний бодлогын 

орон зай 50% Дэд индексүүдийн нийлбэр

Илүүдэл зээл 10%
Илүүдэл зээл>5%бол 10 оноо
Илүүдэл зээл < 0% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 5 оноо

Инфляц 10%
Инфляци >6% бол 10 оноо
Инфляци <3% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 5 оноо

Бодит хүү 10%
Бодит хүү < 0% бол 10 оноо
Бодит хүү> 2% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 5 оноо

БОДлОГын ОрОн ЗАйн ИнДЕКС
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Урсгал тэнцэл 10%
Урсгал тэнцэл < -2% бол 10 оноо
Урсгал тэнцэл > 0% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 5 оноо

валютын ханш 10%
Ханшийн өөрчлөлт < -5% бол 10 оноо
Ханшийн өөрчлөлт >2,5% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 5 оноо

Сангийн бодлогын орон зай 50% Дэд индексүүдийн нийлбэр

Төсвийн тэнцэл/ДнБ 25%
Төсвийн тэнцэл/ДнБ < -4% бол 25 оноо
Төсвийн тэнцэл/ДнБ >-2% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 12.5 оноо

ЗГ-ын өр/ДнБ 25%
ЗГ-ын өр/ДнБ > 55% бол 25 оноо
ЗГ-ын өр/ДнБ < 35% бол 0 оноо
Бусад тохиолдолд 12.5 оноо

Эх сурвалж: (Economic Intelligence Unit, 2011), ЭЗСЭШХ

Дээрх хүснэгтээс харвал, мөнгөний бодлогын орон зайн 5 дэд индекс нэг ижил 
жинтэй буюу ерөнхий индекст 10%-ийн жин эзлэхээр байна. Харин сангийн 
бодлогын 2 дэд индекс нь ерөнхий индекстээ тус бүр 25%-ийн жин эзлэхээр байна. 
Тухайн дэд индексээр авах дээд оноо нь уг дэд индексийн жинтэй адил байгаа тул 
бүх 7 дэд индексийн авсан оноог шууд нэмэхэд ерөнхий индексийн утга гарна. 

Уг индекс их утгатай байх тусам тухайн улсын бодлогын орон зай бага байна. 
Индексийн хамгийн их утга 100 байх ба энэ нь бодлогын орон зайгүй болсныг 
илэрхийлнэ. Харин уг индексийн утга 0 байвал бодлогын хангалттай орон 
зай байгааг харуулна. Мөнгөний бодлогын орон зайг тодорхойлох эхний 4 дэд 
үзүүлэлт нь эдийн засгийн хэт халалтыг хэмжихэд бас ашиглагдаж байгааг 
Хүснэгт Х1-ээс харж болно. Гэхдээ урсгал тэнцлийн үзүүлэлтэд тавих шалгуур 
үнэлгээ нь өөр байгаа. 

Дэд индексүүдийн утга бодлогын орон зайтай нягт уялдаатай. Жишээлбэл, 
инфляци их байх тусам мөнгөний бодлогын орон зай хязгаарлагдана. Мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмж эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих гэсэн аливаа оролдлого 
инфляцийг улам нэмэхэд хүрнэ. Мөн хүүний ерөнхий түвшин, эсвэл бодит хүү 
хангалттай доогуур байгаа газар хүүний түвшинг цааш бууруулан эдийн засгийг 
урамшуулах боломж бага байна. Үйлдвэрлэлийн өсөлттэй харьцуулахад хувийн 
хэвшилд олгосон банкны зээлийн нийлүүлэлт илүү их өсөлттэй байвал мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмэх боломж тэр хэрээр буурна. Үндэсний валютынх нь ханш 
ихээр унаж импортын үнэ нэмэгдэж байгаа газар мөн л мөнгөний зөөлөн бодлого 
хэрэгжүүлбэл инфляцийг улам хөөрөгдөх аюултай. 

Мөн урсгал тэнцэл байнгын алдагдалтай байвал тухайн улс импортоо 
санхүүжүүлэхийн тулд гадаадад байнга өр тавих шаардлагатай болж бодлогын 
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орон зай нь хумигдана. Урт хугацаанд, их хэмжээгээр, бага хүүтэй санхүүжилт 
олдоход хүнд байдаг учраас илүү хүнд нөхцөлтэй өр тавихад хүрнэ. Ийм үед 
эдийн засгийг сэргээхийн тулд хүүг бууруулах бодлого баримталбал валют 
гадагшлах урсгалыг улам нэмэгдүүлж, үндэсний валютын ханшийг улам унагана. 

Сангийн бодлогын орон зайн хувьд ч дээрхтэй төстэй тайлбарууд хийж болно. 
Жишээлбэл, төсвийн алдагдал их байх тусам татвар бууруулах, эсвэл зардлаа 
нэмэх замаар эдийн засгийг урамшуулах боломж бага байх нь ойлгомжтой. Мөн 
засгийн газрын гадаад, дотоод өр их байгаа үед дахиж бусдаас санхүүжилт авч, 
төсвийн алдагдлаа нөхөн эдийн засгийн уналтын эсрэг бодлого хэрэгжүүлэхэд 
хэцүү болно.

хаВСРалТ 2. СОнгОСОн ОРнУУдЫн эдийн заСгийн 
хэТ халалТЫн индЕКС

хүснэгт х3. Улс орнуудын эдийн засгийн хэт халалтын индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, 
хувиар, 2009 он
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австрали 50 4.93 1.04 -5.28 0.72 -1.82 -0.01
азербайжан 25 -18.93 48.06 22.97 19.91 -6.30 -0.33
аргентин 50 9.88 5.25 2.20 0.19 -2.66 -4.50
Ботсвана 58 3.43 9.98 -8.44 14.30 -12.88 -3.42
Бразил 50 7.19 34.95 -1.50 3.99 -3.71 -0.60
Чили 17 3.84 3.28 2.04 -4.15 -4.80 1.21
хятад 33 -0.61 5.95 4.87 25.01 -0.86 0.10
Колумб 42 3.41 9.28 -2.17 -3.81 -1.90 -1.13
Чех 33 2.29 3.62 -2.46 2.50 -8.73 -0.67
Египет 58 11.17 0.72 -1.77 -18.18 -0.34 -0.32
гүрж 17 -2.01 20.28 -10.58 -5.41 -10.33 3.93
хонконг 25 -0.38 5.40 9.88 10.53 -7.17 -0.41
Унгар 25 3.56 7.21 -0.15 -0.34 -10.11 3.32
энэтхэг 58 6.06 5.77 -1.92 -2.85 1.55 -0.22
индонези 42 8.27 5.75 1.97 -5.64 -0.09 -0.90
Казакстан 50 4.69 10.13 -3.56 1.08 -7.53 -2.70
БнСУ 25 3.54 2.03 3.64 -2.31 -4.97 -0.28
малайз 17 -5.99 11.78 15.72 13.45 -7.07 0.32
мексик 42 3.54 3.42 -0.88 5.26 -7.28 2.12
монгол 42 1.83 19.48 -7.46 0.81 -7.72 -1.08
норвеги 25 -5.39 10.22 11.92 12.18 -3.77 -0.38
Пакистан 67 20.67 -5.08 -2.38 -20.64 -1.74 -1.69
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Перу 25 1.72 18.99 -0.60 -1.47 -4.02 -0.65
филиппин 33 2.77 5.64 5.56 0.33 -3.50 -2.16
Орос 25 1.99 13.05 4.12 6.57 -14.72 0.01
Сингапур 17 3.52 1.80 17.40 -0.84 -6.55 0.35
Өмнөд африк 50 8.37 3.08 -3.99 -3.66 -5.57 -1.09
Тайланд 17 1.95 3.94 8.30 2.84 -7.07 -0.27
Венесуэл 58 7.83 11.19 0.69 10.51 -6.90 -4.56
Вьетнам 58 6.22 3.63 -6.23 26.39 -1.18 0.00

хүснэгт х4. Улс орнуудын эдийн засгийн хэт халалтын индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, 
хувиар, 2010 он
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австрали 33 1.01 6.21 -3.84 3.20 -1.27 -0.28
азербайжан 25 13.76 6.10 28.43 -7.82 -11.06 -0.39
аргентин 92 17.51 -5.92 0.29 7.88 6.09 -4.85
Ботсвана 83 18.92 -6.28 -2.17 -18.91 5.30 -3.57
Бразил 75 8.23 29.35 -2.21 14.94 4.22 -0.87
Чили 67 8.83 -3.74 1.48 -7.30 2.02 -0.38
хятад 67 6.64 -0.78 4.01 2.56 0.24 -0.07
Колумб 67 3.86 5.32 -3.11 9.98 -0.16 -1.23
Чех 25 -1.58 7.59 -3.83 2.35 -1.13 0.13
Египет 58 10.11 0.82 -2.06 -9.69 0.27 -0.85
гүрж 50 8.54 6.73 -10.27 3.11 0.36 3.02
хонконг 50 0.27 4.72 7.03 20.72 2.55 -1.21
Унгар 8 2.19 5.28 0.21 -0.19 -1.06 4.22
энэтхэг 92 8.98 -0.60 -3.19 6.05 3.36 -0.62
индонези 75 8.26 4.61 0.73 5.48 1.12 -1.86
Казакстан 58 19.54 -4.30 0.95 -28.03 -1.28 -2.81
БнСУ 33 3.16 2.28 2.69 -7.22 1.82 0.09
малайз 42 4.12 0.85 10.91 -1.29 2.64 -0.01
мексик 58 4.49 0.77 -0.31 1.95 3.27 1.85
монгол 58 20.03 0.03 -14.29 -2.34 0.35 -0.34
норвеги 33 6.29 -1.59 11.94 -16.16 -1.29 0.02
Пакистан 50 10.85 2.88 -0.76 -6.22 -2.88 -1.48
Перу 58 6.00 12.25 -2.55 -0.69 3.37 -1.02
филиппин 58 4.22 3.31 4.47 1.69 3.18 -2.17
Орос 58 14.19 -2.95 4.42 -6.67 -0.98 -0.52
Сингапур 25 -0.05 5.43 26.24 -1.91 9.96 -0.90
Өмнөд африк 42 7.65 2.03 -1.92 -8.90 -0.52 0.08
Тайланд 50 3.66 2.19 3.12 0.61 3.75 -0.62
Венесуэл 58 45.94 -18.91 2.24 -22.72 -5.47 -3.09
Вьетнам 75 12.07 0.95 -3.69 12.07 -0.22 0.00
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хүснэгт х5. Улс орнуудын эдийн засгийн хэт халалтын индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, 
хувиар, 2011 он
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австрали 58 6.14 1.51 -2.97 -2.67 -0.80 -0.27
азербайжан 42 22.57 -2.92 26.00 -3.59 -15.22 -0.57
аргентин 100 17.20 -2.66 -0.40 16.20 4.51 -4.62
Ботсвана 75 5.45 5.26 -2.12 9.91 2.23 -3.01
Бразил 75 6.97 34.51 -2.12 14.80 -0.91 -1.91
Чили 75 3.33 5.52 -1.31 7.22 1.97 -1.27
хятад 42 7.80 -1.15 1.86 -2.82 -1.19 0.06
Колумб 83 6.73 4.21 -2.93 9.45 2.50 -1.57
Чех 42 -0.94 6.72 -2.83 5.22 -1.61 -0.32
Египет 50 11.67 -0.57 -2.32 -6.25 -3.10 2.15
гүрж 50 9.73 4.80 -12.75 3.41 0.62 1.27
хонконг 67 3.93 1.03 5.63 9.79 0.66 -2.05
Унгар 17 2.59 5.58 0.48 -4.91 -0.42 3.44
энэтхэг 67 8.54 1.50 -3.33 0.33 -0.90 -0.64
индонези 75 8.07 4.01 0.20 11.22 1.25 -2.46
Казакстан 67 17.57 -4.23 5.43 -10.67 -0.83 -2.51
БнСУ 33 1.58 4.11 2.17 1.78 -0.76 -0.14
малайз 50 5.52 -0.57 11.58 1.51 0.48 -0.35
мексик 75 5.29 -0.35 -1.05 6.72 2.22 1.69
монгол 83 12.13 3.99 -31.51 42.93 10.98 -1.99
норвеги 50 6.69 -1.58 13.54 -14.96 -0.15 -0.30
Пакистан 67 19.66 -4.38 -1.05 -18.50 -1.44 -1.27
Перу 58 5.18 12.84 -1.96 9.93 0.82 -0.94
филиппин 50 4.02 2.54 3.11 8.72 -1.14 -2.08
Орос 75 15.91 -6.43 5.11 5.68 -0.67 -0.99
Сингапур 42 0.83 4.52 23.83 12.66 0.14 -1.04
Өмнөд африк 33 5.87 2.95 -2.35 -4.01 0.04 0.28
Тайланд 42 4.23 2.58 1.20 13.20 -4.29 -0.78
Венесуэл 75 28.15 -8.58 7.71 7.66 0.71 -2.93
Вьетнам 58 21.26 -3.55 0.17 -13.17 -0.37 -0.30
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хүснэгт х6. Улс орнуудын эдийн засгийн хэт халалтын индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, 
хувиар, 2012 он
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австрали 33 1.96 4.92 -4.20 -0.72 0.54 0.00
азербайжан 25 1.44 16.66 21.79 17.09 -12.11 -0.54
аргентин 75 18.06 -3.38 0.00 11.03 -4.39 -3.51
Ботсвана 58 1.59 9.26 -7.41 14.44 -0.29 -2.56
Бразил 58 4.93 30.22 -2.41 10.63 -2.75 -1.45
Чили 67 1.30 8.64 -3.57 5.12 1.27 -1.77
хятад 25 2.00 3.93 2.35 5.94 -2.94 0.28
Колумб 67 3.17 9.13 -3.27 9.17 -0.53 -1.59
Чех 25 1.63 3.72 -2.41 1.71 -4.33 0.12
Египет 50 12.42 -0.38 -2.65 -7.30 -2.47 1.79
гүрж 42 1.23 13.41 -11.68 5.91 -0.37 0.78
хонконг 42 3.70 1.25 1.68 -1.97 -3.00 -1.98
Унгар 17 3.25 5.58 0.90 -12.96 -3.51 2.92
энэтхэг 50 7.17 3.20 -4.92 2.56 -2.98 -0.59
индонези 75 438.28 7.10 -2.75 10.66 0.74 -2.31
Казакстан 50 4.82 6.37 -0.44 2.03 -2.73 -2.11
БнСУ 17 1.04 4.31 3.54 -1.06 -2.06 -0.28
малайз 33 0.74 4.02 6.11 5.66 0.53 -0.31
мексик 58 3.21 1.47 -1.23 3.38 1.69 1.01
монгол 75 12.44 5.05 -32.57 0.98 4.41 -1.35
норвеги 33 2.77 1.97 14.52 -2.11 1.47 -0.39
Пакистан 50 5.63 7.46 -1.04 -7.14 -0.29 -1.04
Перу 42 2.09 16.80 -3.55 4.45 -0.31 -0.80
филиппин 58 1.90 3.71 2.85 5.35 1.96 -1.68
Орос 67 7.48 1.51 3.57 7.76 -1.41 -1.74
Сингапур 33 1.47 3.85 17.93 9.30 -4.11 -1.06
Өмнөд африк 33 4.46 4.11 -5.24 1.99 -1.18 0.65
Тайланд 58 0.24 6.84 -0.39 6.57 3.51 -0.59
Венесуэл 75 14.06 2.03 2.89 28.23 2.09 -2.98
Вьетнам 33 10.93 2.29 5.82 -7.87 -1.37 -0.22
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хүснэгт х7. Улс орнуудын эдийн засгийн хэт халалтын индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, 
хувиар, 2013 он
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австрали 42 -0.29% 6.49% -3.18% 2.96% 3.00% 0.62%
азербайжан 42 1.02% 17.02% 16.63% 17.37% 12.92% -0.42%
аргентин 100 18.21% -0.90% -0.79% 7.95% 5.93% -2.14%
Ботсвана 50 5.95% 4.00% 11.97% 1.18% 4.49% -1.42%
Бразил 75 7.63% 18.37% -3.61% 3.13% 3.76% -2.23%
Чили 58 1.73% 7.41% -3.42% 1.53% 4.45% -1.92%
хятад 42 1.70% 4.22% 1.98% 5.33% 10.22% 0.37%
Колумб 58 1.52% 9.32% -3.24% 2.92% 4.77% -1.07%
Чех 42 1.67% 3.25% -1.37% 2.82% 2.52% 0.05%
гүрж 58 -0.70% 14.39% -5.72% 16.01% 5.83% -0.16%
хонконг 58 1.36% 3.59% 1.86% 11.01% 4.53% -1.58%
энэтхэг 67 6.91% 3.16% -2.62% 1.59% 7.53% -0.30%
индонези 75 4.35% 7.00% -3.35% 8.18% 5.80% -2.36%
БнСУ 25 0.70% 3.92% 6.12% -1.31% 3.84% -0.37%
малайз 50 0.02% 4.59% 3.75% 5.51% 5.02% -0.17%
мексик 50 2.04% 2.16% -2.08% 11.80% 2.64% 0.81%
монгол 83 12.08% 5.71% -27.72% 32.61% 9.23% -1.42%
Пакистан 58 7.45% 4.22% -1.86% -5.58% 4.51% -0.77%
Перу 58 1.73% 16.13% -4.51% 11.76% 6.42% -0.77%
филиппин 58 1.96% 3.73% 3.82% 7.93% 5.39% -1.13%
Орос 67 5.90% 3.37% 1.63% 9.60% 4.12% -1.40%
Сингапур 42 0.12% 5.25% 18.31% 11.39% 6.38% -0.86%
Өмнөд африк 50 5.85% 2.51% -5.85% 2.54% 3.42% 0.77%
Тайланд 50 2.79% 4.06% -0.69% 4.39% 3.86% -0.48%
Вьетнам 50 4.76% 5.36% 5.53% 2.29% 6.36% -0.21%

хүснэгт х8. Улс орнуудын эдийн засгийн хэт халалтын индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, 
хувиар, 2014 он
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австрали 33 1.60 4.28 -2.80 2.91 -0.53 0.62 
азербайжан 33 0.20 17.63 13.58 54.14 -10.92 -1.02 
аргентин 67 28.24 -3.30 -0.94 -7.57 -5.46 -2.14 
Ботсвана - 8.05 0.88 - -0.57 -0.71 -1.45 
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Бразил 50 6.90 23.49 -4.43 -2.33 -3.81 -2.15 
Чили 50 5.41 2.55 -1.16 3.13 -2.58 -1.92 
хятад - 0.83 4.73 - 1.43 -2.92 0.37 
Колумб 50 1.83 8.88 -5.24 4.96 -0.29 -1.49 
Чех 17 2.36 2.23 0.65 -8.86 -0.45 0.05 
Египет 42 11.48 0.20 -2.03 -1.97 -2.36 2.34 
гүрж 50 3.77 7.85 -9.72 13.71 -1.10 -0.16 
хонконг 42 2.90 2.04 1.87 6.86 -2.06 -1.58 
Унгар 42 3.10 1.29 3.93 -13.88 2.59 1.71 
энэтхэг 42 3.83 6.18 -1.51 -1.50 -0.34 -0.28 
индонези 67 5.39 6.84 -2.86 5.88 -0.70 -2.31 
БнСУ 25 0.56 3.68 6.33 2.75 -0.53 -0.37 
малайз - 2.27 2.27 - 0.58 1.00 -0.16 
мексик 58 3.56 -0.01 -2.06 2.71 -0.55 0.81 
монгол 42 5.97 12.32 -11.69 -10.18 -1.37 -1.29 
Пакистан 58 7.15 4.27 -1.44 -3.90 1.13 -0.73 
Перу - 2.92 12.46 - 8.28 -4.06 -0.75 
филиппин 58 3.12 2.34 4.45 9.78 -0.68 -2.03 
Орос 58 7.19 3.68 3.14 11.50 -3.48 -1.40 
Сингапур 17 0.22 5.12 19.09 2.01 -3.63 -0.86 
Өмнөд африк 25 5.80 3.14 -5.46 -2.87 -1.79 0.77 
Тайланд 25 1.32 5.38 3.59 2.82 -3.14 -0.48 
Вьетнам - 3.66 4.83 - 3.92 -0.37 -0.25 

хаВСРалТ 3. СОнгОСОн ОРнУУдЫн БОдлОгЫн ОРОн зайн 
индЕКС

хүснэгт х9. Улс орнуудын бодлогын орон сайн индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, хувиар, 
2008 он
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австрали 25 4.54 4.18 -4.94 1.14 0.24 1.91 18.27
азербайжан 30 27.76 -6.26 33.68 13.16 4.25 20 7.30
аргентин 50 21.21 -1.44 1.66 -4.76 -1.57 -1 58.51
Ботсвана 60 8.73 7.18 -0.04 12.29 -11.21 -8 6.35
Бразил 50 8.33 35.92 -1.70 15.60 5.82 -1 63.54
Чили 20 0.47 12.73 -1.84 5.79 0.00 4 4.92
хятад 20 7.76 -2.28 9.30 -4.56 8.66 -1 16.96
Колумб 25 7.56 8.94 -2.81 2.83 5.32 0 30.88
Чех 32.5 1.92 4.25 -2.12 11.69 15.88 -2 28.70
Египет 70 12.20 0.11 -0.87 -7.45 3.60 -8 70.20
гүрж 30 9.71 7.60 -21.96 23.58 10.76 -2 27.63
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хонконг 10 1.28 3.67 14.99 2.73 0.19 0 29.87
Унгар 62.5 5.28 4.66 -7.21 13.13 6.27 -4 72.98
энэтхэг 90 8.66 4.28 -2.53 8.20 -5.22 -9 73.30
индонези 40 18.15 -3.85 0.02 5.32 -6.10 0 33.24
Казакстан 25 20.94 -3.92 4.69 -20.07 1.84 1 6.66
БнСУ 20 2.96 4.09 0.32 8.91 -18.59 2 30.11
малайз 45 10.39 -3.90 16.85 -5.67 2.96 -4 41.24
мексик 32.5 6.00 2.55 -1.78 -5.56 -1.84 -1 43.12
монгол 60 21.45 -0.71 -12.27 -5.35 0.39 -5 30.70
норвеги 32.5 10.91 -3.28 16.06 -7.48 3.78 20.01 44.29
Пакистан 95 13.20 -0.24 -9.20 3.48 -15.92 -7 60.16
Перу 20 1.79 21.50 -4.38 24.33 6.51 2 25.04
филиппин 32.5 7.55 1.12 2.09 0.81 3.95 0 44.17
Орос 30 17.96 -4.86 6.26 12.75 2.85 5 7.88
Сингапур 35 -1.49 6.98 15.00 15.89 6.12 7 96.28
Өмнөд африк 30 8.01 6.59 -7.36 -1.64 -17.26 0 27.83
Тайланд 22.5 3.93 2.99 0.81 2.36 3.49 0 37.27
Венесуэл 37.5 30.13 -5.96 10.19 -11.46 0.00 -3 22.16
Вьетнам 47.5 22.67 -5.62 -10.92 -4.14 -1.22 -1 42.90

хүснэгт х10. Улс орнуудын бодлогын орон сайн индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, хувиар, 
2009 он
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австрали 47.5 4.93 1.04 -5.28 0.72 -7.55 -2.43 24.00
азербайжан 15 -18.93 48.06 22.97 19.91 2.17 6.57 11.79
аргентин 62.5 9.88 5.25 2.20 0.19 -18.00 -3.61 58.70
Ботсвана 55 3.43 9.98 -8.44 14.30 -4.81 -12.00 15.79
Бразил 67.5 7.19 34.95 -1.50 3.99 -9.03 -3.09 66.92
Чили 40 3.84 3.28 2.04 -4.15 -7.35 -4.09 5.83
хятад 27.5 -0.61 5.95 4.87 25.01 1.69 -3.06 17.67
Колумб 50 3.41 9.28 -2.17 -3.81 -9.68 -2.80 36.15
Чех 50 2.29 3.62 -2.46 2.50 -11.66 -5.78 34.20
Египет 75 11.17 0.72 -1.77 -18.18 -2.06 -6.90 73.03
гүрж 57.5 -2.01 20.28 -10.58 -5.41 -12.05 -6.54 37.30
хонконг 15 -0.38 5.40 9.88 10.53 0.45 1.52 32.40
Унгар 70 3.56 7.21 -0.15 -0.34 -17.56 -4.53 79.79
энэтхэг 75 6.06 5.77 -1.92 -2.85 -11.26 -10.07 75.01
индонези 20 8.27 5.75 1.97 -5.64 -7.12 -1.76 28.64
Казакстан 30 4.69 10.13 -3.56 1.08 -22.61 -1.33 10.23
БнСУ 15 3.54 2.03 3.64 -2.31 -15.87 0.02 33.77
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малайз 57.5 -5.99 11.78 15.72 13.45 -5.66 -6.16 52.81
мексик 67.5 3.54 3.42 -0.88 5.26 -21.42 -4.69 44.53
монгол 62.5 1.83 19.48 -7.46 0.81 -23.33 -5.20 43.80
норвеги 32.5 -5.39 10.22 11.92 12.18 -11.50 11.61 35.97
Пакистан 90 20.67 -5.08 -2.38 -20.64 -16.06 -5.20 61.34
Перу 22.5 1.72 18.99 -0.60 -1.47 -2.98 -2.11 28.44
филиппин 40 2.77 5.64 5.56 0.33 -7.57 -2.62 44.34
Орос 45 1.99 13.05 4.12 6.57 -27.71 -6.31 10.96
Сингапур 40 3.52 1.80 17.40 -0.84 -2.80 -0.71 101.49
Өмнөд 
африк 50 8.37 3.08 -3.99 -3.66 -2.57 -5.54 31.34

Тайланд 35 1.95 3.94 8.30 2.84 -2.92 -3.18 45.22
Венесуэл 50 7.83 11.19 0.69 10.51 0.00 -8.69 26.12
Вьетнам 72.5 6.22 3.63 -6.23 26.39 -4.68 -7.17 51.16

хүснэгт х11. Улс орнуудын бодлогын орон сайн индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, хувиар, 
2010 он
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австрали 40 1.01 6.21 -3.84 3.20 14.98 -4.03 29.25
азербайжан 15 13.76 6.10 28.43 -7.82 0.14 13.98 11.15
аргентин 52.5 17.51 -5.92 0.29 7.88 -5.02 -1.36 49.18
Ботсвана 55 18.92 -6.28 -2.17 -18.91 5.05 -6.79 17.56
Бразил 67.5 8.23 29.35 -2.21 14.94 12.01 -2.69 65.15
Чили 20 8.83 -3.74 1.48 -7.30 9.02 -0.32 8.60
хятад 30 6.64 -0.78 4.01 2.56 0.90 -1.53 33.54
Колумб 50 3.86 5.32 -3.11 9.98 12.03 -3.31 36.52
Чех 57.5 -1.58 7.59 -3.83 2.35 -0.18 -4.76 37.81
Египет 80 10.11 0.82 -2.06 -9.69 -1.40 -8.28 73.17
гүрж 72.5 8.54 6.73 -10.27 3.11 -6.70 -4.78 39.16
хонконг 15 0.27 4.72 7.03 20.72 -0.22 4.38 33.77
Унгар 55 2.19 5.28 0.21 -0.19 -2.77 -4.45 81.84
энэтхэг 90 8.98 -0.60 -3.19 6.05 5.54 -8.72 68.50
индонези 20 8.26 4.61 0.73 5.48 12.51 -1.24 26.83
Казакстан 25 19.54 -4.30 0.95 -28.03 0.10 1.47 10.68
БнСУ 5 3.16 2.28 2.69 -7.22 9.47 1.65 33.43
малайз 47.5 4.12 0.85 10.91 -1.29 8.61 -4.53 53.66
мексик 57.5 4.49 0.77 -0.31 1.95 6.49 -4.37 42.92
монгол 37.5 20.03 0.03 -14.29 -2.34 5.61 0.50 43.30
норвеги 32.5 6.29 -1.59 11.94 -16.16 3.88 12.18 35.77
Пакистан 70 10.85 2.88 -0.76 -6.22 -4.26 -5.93 61.73
Перу 15 6.00 12.25 -2.55 -0.69 6.19 -0.29 24.55
филиппин 35 4.22 3.31 4.47 1.69 5.39 -2.52 43.46
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Орос 32.5 14.19 -2.95 4.42 -6.67 4.32 -3.42 11.04
Сингапур 25 -0.05 5.43 26.24 -1.91 6.26 7.15 99.33
Өмнөд африк 52.5 7.65 2.03 -1.92 -8.90 13.60 -5.15 35.83
Тайланд 22.5 3.66 2.19 3.12 0.61 7.58 -0.80 42.64
Венесуэл 55 45.94 -18.91 2.24 -22.72 -20.26 -10.73 25.43
Вьетнам 70 12.07 0.95 -3.69 12.07 -9.07 -3.10 54.04

хүснэгт х12. Улс орнуудын бодлогын орон сайн индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, хувиар, 
2011 он
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австрали 37.5 6.14 1.51 -2.97 -2.67 11.07 -3.68 30.58
азербайжан 25 22.57 -2.92 26.00 -3.59 1.62 11.29 10.11
аргентин 70 17.20 -2.66 -0.40 16.20 -5.49 -3.47 44.94
Ботсвана 42.5 5.45 5.26 -2.12 9.91 -0.66 -2.76 16.73
Бразил 67.5 6.97 34.51 -2.12 14.80 4.91 -2.50 64.94
Чили 20 3.33 5.52 -1.31 7.22 5.21 1.43 11.14
хятад 20 7.80 -1.15 1.86 -2.82 4.56 -1.28 25.47
Колумб 55 6.73 4.21 -2.93 9.45 2.66 -2.00 35.77
Чех 45 -0.94 6.72 -2.83 5.22 7.34 -3.25 40.82
Египет 90 11.67 -0.57 -2.32 -6.25 -5.53 -9.78 76.64
гүрж 25 9.73 4.80 -12.75 3.41 5.38 -0.87 33.75
хонконг 25 3.93 1.03 5.63 9.79 -0.19 4.02 33.13
Унгар 25 2.59 5.58 0.48 -4.91 3.31 4.26 81.37
энэтхэг 85 8.54 1.50 -3.33 0.33 -2.07 -8.44 66.36
индонези 20 8.07 4.01 0.20 11.22 3.52 -0.63 24.41
Казакстан 25 17.57 -4.23 5.43 -10.67 0.50 5.91 10.69
БнСУ 5 1.58 4.11 2.17 1.78 4.13 1.82 34.18
малайз 45 5.52 -0.57 11.58 1.51 5.00 -3.77 54.47
мексик 60 5.29 -0.35 -1.05 6.72 1.68 -3.39 43.68
монгол 67.5 12.13 3.99 -31.51 42.93 6.75 -4.77 44.90
норвеги 20 6.69 -1.58 13.54 -14.96 7.27 14.23 20.58
Пакистан 80 19.66 -4.38 -1.05 -18.50 -1.35 -6.99 60.33
Перу 20 5.18 12.84 -1.96 9.93 2.51 1.83 22.03
филиппин 27.5 4.02 2.54 3.11 8.72 3.98 -0.58 41.90
Орос 30 15.91 -6.43 5.11 5.68 3.25 1.54 11.68
Сингапур 35 0.83 4.52 23.83 12.66 7.75 7.35 105.18
Өмнөд африк 45 5.87 2.95 -2.35 -4.01 0.82 -3.99 39.62
Тайланд 27.5 4.23 2.58 1.20 13.20 3.77 -0.75 41.69
Венесуэл 77.5 28.15 -8.58 7.71 7.66 -66.12 -12.19 39.66
Вьетнам 55 21.26 -3.55 0.17 -13.17 -10.19 -3.17 50.78
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хүснэгт х13. Улс орнуудын бодлогын орон сайн индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, хувиар, 
2012 он
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австрали 40 1.96 4.92 -4.20 -0.72 0.38 -3.04 40.54
азербайжан 15 1.44 16.66 21.79 17.09 0.51 3.12 11.60
аргентин 77.5 18.06 -3.38 0.00 11.03 -10.38 -4.31 44.89
Ботсвана 30 1.59 9.26 -7.41 14.44 -11.42 0.27 14.92
Бразил 72.5 4.93 30.22 -2.41 10.63 -16.75 -2.76 68.47
Чили 25 1.30 8.64 -3.57 5.12 -0.58 0.61 11.22
хятад 27.5 2.00 3.93 2.35 5.94 2.31 -2.15 22.85
Колумб 25 3.17 9.13 -3.27 9.17 2.77 0.18 32.84
Чех 62.5 1.63 3.72 -2.41 1.71 -10.63 -5.03 43.15
Египет 85 12.42 -0.38 -2.65 -7.30 -2.08 -10.74 80.16
гүрж 25 1.23 13.41 -11.68 5.91 2.09 -0.75 32.74
хонконг 15 3.70 1.25 1.68 -1.97 0.35 0.24 32.39
Унгар 52.5 3.25 5.58 0.90 -12.96 -11.96 -2.48 79.00
энэтхэг 85 7.17 3.20 -4.92 2.56 -14.50 -8.31 66.84
индонези 40 4.38 7.10 -2.75 10.66 -7.03 -1.35 24.00
Казакстан 20 4.82 6.37 -0.44 2.03 -1.70 4.68 12.32
БнСУ 5 1.04 4.31 3.54 -1.06 -1.64 1.91 33.67
малайз 65 0.74 4.02 6.11 5.66 -0.94 -4.29 55.47
мексик 55 3.21 1.47 -1.23 3.38 -6.01 -3.71 43.52
монгол 85 12.44 5.05 -32.57 0.98 -7.27 -6.98 63.70
норвеги 10 2.77 1.97 14.52 -2.11 -3.80 14.58 20.86
Пакистан 70 5.63 7.46 -1.04 -7.14 -8.17 -8.16 62.08
Перу 15 2.09 16.80 -3.55 4.45 4.23 2.02 19.76
филиппин 22.5 1.90 3.71 2.85 5.35 2.50 -0.93 41.92
Орос 30 7.48 1.51 3.57 7.76 -4.96 0.42 10.88
Сингапур 40 1.47 3.85 17.93 9.30 0.64 5.65 111.02
Өмнөд африк 67.5 4.46 4.11 -5.24 1.99 -13.07 -4.77 42.28
Тайланд 32.5 0.24 6.84 -0.39 6.57 -1.94 -1.70 44.25
Венесуэл 75 14.06 2.03 2.89 28.23 0.00 -18.94 57.29
Вьетнам 52.5 10.93 2.29 5.82 -7.87 -1.55 -5.24 52.10
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2013 он
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Австрали 50 -0.29 6.49 -3.18 2.96 -7.25 -3.04 40.54
Азербайжан 40 1.02 17.02 16.63 17.37 0.14 3.12 11.60
Аргентин 70 18.21 -0.90 -0.79 7.95 -20.33 -4.31 44.89
Ботсвана 45 5.95 4.00 11.97 1.18 -10.23 0.27 14.92
Бразил 60 7.63 18.37 -3.61 3.13 -10.39 -2.76 68.47
Чили 45 1.73 7.41 -3.42 1.53 -1.81 0.61 11.22
Хятад 40 1.70 4.22 1.98 5.33 1.85 -2.15 22.85
Колумб 45 1.52 9.32 -3.24 2.92 -4.00 0.18 32.84
Чех 40 1.67 3.25 -1.37 2.82 0.04 -5.03 43.15
Египет - 8.99 3.03 - -4.58 -13.45 -10.74 80.16
Гүрж 50 -0.70 14.39 -5.72 16.01 -0.73 -0.75 32.74
Хонконг 40 1.36 3.59 1.86 11.01 0.01 0.24 32.39
Унгар 30 2.97 3.23 4.12 -9.44 0.63 -2.48 79.00
Энэтхэг 60 6.91 3.16 -2.62 1.59 -9.66 -8.31 66.84
Индонези 60 4.35 7.00 -3.35 8.18 -11.45 -1.35 24.00
Казакстан - 9.66 - -0.05 -3.41 -2.02 4.68 12.32
БНСУ 25 0.70 3.92 6.12 -1.31 2.81 1.91 33.67
Малайз 40 0.02 4.59 3.75 5.51 -2.01 -4.29 55.47
Мексик 45 2.04 2.16 -2.08 11.80 3.02 -3.71 43.52
Монгол 65 12.08 5.71 -27.72 32.61 -12.25 -6.98 63.70
Норвеги - - - - - - 14.58 20.86
Пакистан 50 7.45 4.22 -1.86 -5.58 -8.82 -8.16 62.08
Перу 50 1.73 16.13 -4.51 11.76 -2.44 2.02 19.76
Филиппин 40 1.96 3.73 3.82 7.93 -0.51 -0.93 41.92
Орос 45 5.90 3.37 1.63 9.60 -3.23 0.42 10.88
Сингапур 40 0.12 5.25 18.31 11.39 -0.13 5.65 111.02
Өмнөд Африк 55 5.85 2.51 -5.85 2.54 -17.60 -4.77 42.28
Тайланд 40 2.79 4.06 -0.69 4.39 1.15 -1.70 44.25
Венесуэл - 59.93 -27.53 - 0.12 -41.00 -18.94 57.29
Вьетнам 40 4.76 5.36 5.53 2.29 -0.51 -5.24 52.10

Бодлогын орон зайн индекс
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Хүснэгт Х15. Улс орнуудын бодлогын орон зайн индексийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, хувиар, 
2014 он
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Австрали 50 1.60 4.28 -2.80 2.91 -7.10 -3.04 40.54
Азербайжан 40 0.20 17.63 13.58 54.14 0.02 3.12 11.60
Аргентин 60 28.24 -3.30 -0.94 -7.57 -47.92 -4.31 44.89
Ботсвана - 8.05 0.88 - -0.57 -6.87 0.27 14.92
Бразил 55 6.90 23.49 -4.43 -2.33 -9.13 -2.76 68.47
Чили 50 5.41 2.55 -1.16 3.13 -15.16 0.61 11.22
Хятад - 0.83 4.73 - 1.43 0.84 -2.15 22.85
Колумб 50 1.83 8.88 -5.24 4.96 -7.12 0.18 32.84
Чех 35 2.36 2.23 0.65 -8.86 -6.06 -5.03 43.15
Египет 55 11.48 0.20 -2.03 -1.97 -3.02 -10.74 80.16
Гүрж 60 3.77 7.85 -9.72 13.71 -6.15 -0.75 32.74
Хонконг 40 2.90 2.04 1.87 6.86 0.02 0.24 32.39
Унгар 40 3.10 1.29 3.93 -13.88 -3.98 -2.48 79.00
Энэтхэг 40 3.83 6.18 -1.51 -1.50 -4.15 -8.31 66.84
Индонези 60 5.39 6.84 -2.86 5.88 -13.42 -1.35 24.00
Казакстан - 3.37 - - -1.57 -17.79 4.68 12.32
БНСУ 30 0.56 3.68 6.33 2.75 3.83 1.91 33.67
Малайз - 2.27 2.27 - 0.58 -3.87 -4.29 55.47
Мексик 60 3.56 -0.01 -2.06 2.71 -4.07 -3.71 43.52
Монгол 45 5.97 12.32 -0.12 -10.18 -19.29 -6.98 63.70
Пакистан 45 7.15 4.27 -1.44 -3.90 0.52 -8.16 62.08
Перу - 2.92 12.46 - 8.28 -5.08 2.02 19.76
Филиппин 45 3.12 2.34 4.45 9.78 -4.59 -0.93 41.92
Орос 55 7.19 3.68 3.14 11.50 -20.55 0.42 10.88
Сингапур 35 0.22 5.12 19.09 2.01 -1.26 5.65 111.02
Өмнөд 
Африк 50 5.80 3.14 -5.46 -2.87 -12.40 -4.77 42.28

Тайланд 40 1.32 5.38 3.59 2.82 -5.71 -1.70 44.25
Венесуэл - 48.63 -21.14 - - -3.90 -18.94 57.29
Вьетнам - 3.66 4.83 - 3.92 -1.03 -5.24 52.10



Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
Боловсруулсан: Судалгааны багийн ахлагч Г.Рагчаасүрэн

Судалгааны багийн гишүүн: Б.Цолмон
2015 оны 4-р сар

ªÐÕ¯¯ÄÝÄ Ó×ÐÀÕ ÈÍÔËßÖÈÉÍ ÄÀÐÀÌÒ

Хураангуй

Энэхүү ажил нь Үндэсний статистикийн хорооны гүйцэтгэдэг “Өрхийн нийгэм 
эдийн засгийн судалгаа”-нд хамрагдсан өрхүүдийн өгсөн тоон мэдээлэл дээр 
тулгуурлан тэдэнд учирч буй үнийн инфляцийн түвшинг судалсан. стандарт 
аргачлалыг ашиглан, өрх бүрийн хувьд болон өрхийн тэнцүү 5 бүлгийн хувьд 
сарын, жилийн болон 2009-2012 оны хооронд өсөн нэмэгдсэн инфляцийг 
тооцсон. сарын ХҮи нь хүнсний ногоо, мах, сүү, тараг зэрэг барааны үнийн 
улирлын мөн чанараас шалтгаалж ихээхэн хэлбэлзэж байна. Хэрэглээний 
зардлын ихэнхийг хүнсэнд зарцуулдаг өрхүүд нь хүнсний бус хэрэглээ өндөртэй 
өрхүүдтэй харьцуулахад зуны сард бага, харин бусад саруудад өндөр үнийн 
инфляцитай тулгарч байна. Өрхүүдийн сарын болон жилийн инфляцийн түвшин 
ялгаатай байгаа хэдий ч, дөрвөн жилийн туршид бий болсон үнийн ерөнхий 
өсөлт нь өрхийн тэнцүү 5 бүлгийн хувьд бараг ижилхэн байна. Мөн өрхийн 
тэнцүү 5 бүлгийн бодит хэрэглээ өссөн боловч тоон мэдээллийн мөн чанар нь 
өсөлтийн хувийг нарийн тооцоолох бололцоог хангахгүй байна. 

Түлхүүр үгс: Хэрэглээний үнийн индекс, хэрэглээ, бараа үйлчилгээний 
хэрэглээний жин 
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1. ОршИл

амьжиргааны түвшинг тодорхойлогч нэг гол хүчин зүйл болох инфляци 
нь Монголын хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд байсаар ирсэн. Үндэсний 
статистикийн хороо (ҮсХ) сар бүр хэвлэлийн бага хурал зарлаж, жилийн 
эх болон өнгөрсөн жилийн мөн үеэс хойшхи хэрэглээний үнийн индексээр 
хэмжигдсэн инфляцийн түвшинг танилцуулдаг. зарим хэвлэл мэдээллийн 
сувгууд ҮсХ-ны тооцсон ерөнхий инфляцийн оронд нэг буюу хэсэг барааны 
үнийн өсөлтийг чухалчилдаг. Тухайн бараа, үйлчилгээ нь зарим өрхийн 
хэрэглээний сагсанд их жин эзэлдэг байж болох учраас энэ ч бас буруу биш юм.

Монголд инфляци харьцангуй сайн судлагдсан боловч ихэнхдээ нэгдсэн 
үзүүлэлтийн хүрээнд хязгаарлагдсан байна. нийт мөнгөний үзүүлэлтүүд гэх мэт 
төрөл бүрийн шокийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг судалсан олон ажил бий 
(ган-очир, Борхүү 2004, даваажаргал 2005, Хулан 2005, ган-очир 2008). зарим 
судлаач нэрлэсэн цалин болон инфляцийн түвшний хоорондын хамаарлыг авч 
үздэг (ган-очир, 2006) бол зарим судлаач инфляцийн түвшний үзүүлэх улирлын 
нөлөөллийг тооцох өөр аргачлалыг санал болгосон (Батсүх, 2008). Бидний 
судалгаатай холбоотой нэгэн ажил бол Батмөнх, Энх-амгалан (2013) юм. Тэд 
ҮсХ-ны инфляцийн тоо мэдээллийг ашиглан хүнсний үнийн улирлын нөлөөг 
судалж, суурь инфляцийн янз бүрийн хэмжигдэхүүнийг тооцон, валютын ханш 
инфляцийн түвшинд хэрхэн нөлөөлж буйг шалгасан байна.

Бидний судалгааны зорилго инфляцийн өрхөд үзүүлж буй нөлөөг өрхийн 
хэрэглээний бүтцээс нь хамааруулан судлахад оршино. ингэхдээ бид өрхүүд 
хэрэглээний бүтцээсээ хамаараад өөр өөр үнийн инфляцитай тулгарна гэсэн 
таамаглал дэвшүүлсэн. Үүнийг урт, богино хугацааны хувьд авч үзсэн. Богино 
хугацаанд өрхүүдийн инфляци их зөрүүтэй байж болох боловч урт хугацаанд 
уг зөрүүг бууруулах эдийн засгийн механизм үйлчилж болох юм. Үүнийг 
харгалзан бид ҮсХ-ны Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны (ӨнЭзс) тоон 
мэдээлэлд тулгуурлан уг судалгааг хийлээ. ӨнЭзс 2009 оноос хойш жил бүр 
албан ёсоор хийгдэж байна. Энэ судалгааг эхлэх үед 2012 оны төгсгөл хүртэлх 
түүвэр судалгааны тоо мэдээлэл бэлэн байсан. ӨнЭзс сар бүр хотын бүсийн 
500 гаруй өрхийн түүврийг хамардаг. Түүвэрлэгдсэн өрхүүд нь дараагийн 
саруудад давхарддаггүй учраас бидний судалгаанд ойролцоогоор 25000 гаруй 
өрхийн тоо мэдээлэл багтсан. Өрх бүрийн хувьд 123 хүнсний нэр төрлийн бараа 
болон хүнсний бус 10 бүлгийн хэрэглээний зардлын мэдээлэл боловсруулсан. 
Өрх бүрийн хэрэглээний бүтцийг тухайн бараа болон барааны бүлгийн өрхийн 
нийт хэрэглээнд эзлэх хувийн жингээр төлөөлүүлэв. судалгаанаас харахад 
хэрэглээний түвшин буурах тусам хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин өсдөг ажээ. 
судалгаанд хамрагдсан өрх бүр худалдан авсан хүнсний барааны нэр төрлүүдийн 
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тоо болон үнийг тайлагнадаг. Тайлагнасан үнийн мэдээллийг ашиглан бид 
хүнсний бараануудын дундаж үнийн хугацаан цувааг үүсгэсэн. Харин хүнсний 
бус барааны хувьд өрхүүд эдгээрийн үнийг биш зөвхөн нийт зардлын дүнг 
мэдээлдэг учир бид ҮсХ-ны гаргадаг хүнсний бус 10 бүлгийн сар бүрийн ХҮи-
ийг ашигласан. Бидний судалгаагаар хүнсний бүлгийг хүнсний бус бүлэгтэй 
харьцуулахад үнийн хэлбэлзэл илүү өндөр, илүү улирлын нөлөөлөлтэй байгаа 
нь харагдаж байна. Ялангуяа мах болон сүүн бүтээгдэхүүний үнэ зуны сард буух 
хандлагатай байдаг. Хэрэглээний жин болон үнийн хугацаан цувааг ашиглан 
бид өрх бүрийн хувьд ялгаатай цаг хугацааны хүрээнд (сарын болон жилийн) 
инфляцийг (ерөнхий, хүнсний, хүнсний бус) тооцон гаргасан. судалгааны 
үр дүнгээс харахад, өрхүүд барааны хэрэглээнээс, ялангуяа хүнсний барааны 
хэрэглээний жингээс хамааран ялгаатай инфляцитай тулгардаг ажээ. Хүнсний 
ХҮи нь ерөнхий ХҮи-ээс бага байх үед хүнсний хэрэглээний жин өндөртэй 
өрхүүд харьцангуй бага дарамтад байдаг, харин хүнсний ХҮи өндөр байх үед 
харьцангуй их дарамтад ордог байна. Өрхүүдийн дунд сарын болон жилийн 
инфляцийн түвшин ялгаатай байгаа хэдий ч, төлөөлөл болсон өрхүүдийн 2009 
оны 1-р сараас 2012 оны 12-р сарын хоорондох өсөн нэмэгдсэн инфляцийн 
түвшин ижил байна. 

Бидний судалгааны өөр нэг хэсэг бол өрхүүдийг тэнцүү 5 бүлэгт (квантилд) 
хуваан, бодит хэрэглээг судлах ажил юм. Бид өрхүүдийг квантилд сар бүрээр 
нь хувааж хүнсний болон хүнсний бус барааны дундаж хэрэглээг тооцсон. Бид 
үүнийг өрхүүдийг төлөөлөх квантил бүрийн хэрэглээ гэж үзсэн. Цаашлаад 
квантил бүрийн нэрлэсэн хэрэглээг тухайн үеийн үнэд нь хуваан бүх 133 барааны 
бодит тоо хэмжээг гаргасан. Тоо хэмжээг тогтмол үнээр (2009 оны 1-р сарыг 
суурь он болгон) илэрхийлж бодит зардлыг тодорхойлсон. Үр дүнгээс харахад, 
бүх квантилийн хувьд бодит хэрэглээ өсчээ. Ялангуяа квантил 5-ын бодит 
хэрэглээ маш хурдтай өсч байсан буюу экспоненциал функцээрх тохируулгаар 
сарын өсөлт нь 0.4 байсан. квантил 1-н бодит хэрэглээний өсөлт (сард 0.26%) нь 
бусад бүлэг буюу квантил 2 (сард 0.17%), квантил 3 (сард 0.18%), квантил 4-тэй 
(сард 0.19%) харьцуулахад илүү өсөлттэй байна. Үүнээс үүдээд баян өрх болон 
бусад өрхийн хоорондох хэрэглээний зөрүү цаашдаа өснө, ядуу өрх тэдгээрийн 
бодит хэрэглээнээс хамааран квантил 2-той адил болно гэж хэлж болох юм. 
Богино хугацаанд улирлын нөлөөллөөс шалтгаалан инфляцийн түвшин өөр өөр 
байж болох боловч, урт хугацаанд инфляцийн түвшнүүд ижил болох хандлагатай 
юм. гэсэн хэдий ч регрессийн тэгшитгэл бүрийн R2 маш бага байгаа учраас, 
бодит хэрэглээний өсөлтийн хувиудыг нарийн тодорхойлох боломж муу байна.

Энэхүү судалгааны ажил дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Бүлэг 2-т тоон мэдээлэл 
болон нэгдсэн статистик, Бүлэг 3-т тооцоололд ашигласан аргачлалыг товч 
дурьдсан. Бүлэг 4-т бараа, үйлчилгээний олон төрлийн хэрэглээний жинг, 
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жишээлбэл, жилийн болон сарын, нийт болон тодорхой өрхүүдийн жинг 
авч үзсэн бол Бүлэг 5-д бараа, үйлчилгээний үнэ, Бүлэг 6-д хэрэглээ болон 
инфляцийн түвшний хоорондын хамаарал, Бүлэг 7-д бодит хэрэглээний 
шинжилгээнд үндэслэсэн үр дүнг тус тус танилцуулж, Бүлэг 8-д судалгааг 
дүгнэсэн.

2. ТООН МЭДЭЭлЭл

Бид өрхүүдэд үзүүлэх инфляцийн нөлөөг тооцохын тулд 2009-2012 онд 
цугларсан ӨнЭзс-ны тоон мэдээллийг ашигласан.1 уг ӨнЭзс нь тухайн жилдээ 
хот болон хөдөөгийн 12000 гаруй өрхийг хамруулдаг. Энэхүү судалгаанд бид 
зөвхөн хотын (улаанбаатар хот болон аймгийн төв) 6200 гаруй (жилд) өрхийг 
сонгон авсан. нийт хүн амын 67.2 хувь нь хотод амьдарч байгаагаас гадна хэт 
их хугацаа шаардахаар байсан тул хөдөөгийн өрхийн судалгааг хожим хийхээр 
үлдээлээ. 

ӨнЭзс нь 2009 оноос хойш албан ёсоор явагдаж байгаа тул бид 2009-2012 
оны дөрвөн жилийн тоон мэдээллийг ашигласан. уг судалгаанд өрхүүд нийт 
500 орчим нэр төрлийн бараа, үйлчилгээ, тэр дундаа хүнсний 122 нэр төрлийн 
барааны хэрэглээгээ мэдээлдэг.2 Өрхүүд хүнсний барааны хувьд үнэ болон тоо 
хэмжээг мэдээлдэг бол хүнсний бус барааны хувьд зөвхөн тухайн бараанд 
зарцуулсан нийт зардлыг мэдээлдэг. доорх хүснэгтэд бид ӨнЭзс-аас авсан 
өрхүүдийн тоо, өрхийн сарын дундаж хэрэглээний зардал зэрэг ерөнхий 
мэдээллийг харуулав. Үүнээс үзэхэд, өрхийн сарын дундаж нэрлэсэн хэрэглээ энэ 
дөрвөн жилд тасралтгүй өсчээ. Мөн хэрэглээний зардлын стандарт хазайлтууд 
дунджаасаа өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл, тархалт нь “баруун тийшээ сунасан 
сүүлтэй” бөгөөд энэ нь тухайн жилүүдэд зарим өрх маш их хэрэглээтэй байснаас 
шалтгаалж байна.

1 өНЭЗС нь хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурлын байдлыг тодорхойлох, өрхийн орлого, зарлагыг 
тооцох, ХҮИ-д ашигладаг сагс болон жинг шинэчлэх зорилготой улсын хэмжээний судалгаа юм.

2 2009-2011 оны асуулгад нийт 495 бараа, үйлчилгээ (үүнээс 122 нь хүнсний нэр төрөл) хамрагдсан бол 2012 
онд 506 (үүнээс 123 нь хүнсний нэр төрөл) болж өссөн.
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Хүснэгт 1. Ерөнхий тоо мэдээлэл, ӨНЭЗС

Он Өрхийн 
тоо

Хэрэглээний зардал (сарын, нэрлэсэн, төгрөг)
Дундаж Хамгийн их Хамгийн бага Стандарт хазайлт

2009 6223 397,250 32,884,038 2,500 798,315
2010 6211 453,434 30,188,541 4,800 687,457
2011 6205 477,705 30,175,222 16,700 672,227
2012 7051 610,147 60,720,097 1,300 1,259,590
Бүгд 25690

Хүснэгт 1-т байгаа мэдээллийг дэлгэрүүлэн, доорх графикт 2009-2012 оны 
өрхийн сарын хэрэглээний нэрлэсэн зардлыг харуулав. 

График 1. Өрхүүдийн хэрэглээний зардлын хистограм (өрхийн тоо, нэрлэсэн хэрэглээ, мян.төг)

 

ӨНЭЗС нь 2009 оноос хойш албан ѐсоор явагдаж байгаа тул бид 2009-2012 оны дөрвөн 
жилийн тоон мэдээллийг ашигласан. Уг судалгаанд өрхүүд нийт 500 орчим нэр 
төрлийн бараа, үйлчилгээ, тэр дундаа хүнсний 122 нэр төрлийн барааны хэрэглээгээ 
мэдээлдэг.2 Өрхүүд хүнсний барааны хувьд үнэ болон тоо хэмжээг мэдээлдэг бол 
хүнсний бус барааны хувьд зөвхөн тухайн бараанд зарцуулсан нийт зардлыг мэдээлдэг. 
Доорх хүснэгтэд бид ӨНЭЗС-аас авсан өрхүүдийн тоо, өрхийн сарын дундаж 
хэрэглээний зардал зэрэг ерөнхий мэдээллийг харуулав. Үүнээс үзэхэд, өрхийн сарын 
дундаж нэрлэсэн хэрэглээ энэ дөрвөн жилд тасралтгүй өсчээ. Мөн хэрэглээний зардлын 
стандарт хазайлтууд дунджаасаа өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл, тархалт нь “баруун 
тийшээ сунасан сүүлтэй” бөгөөд энэ нь тухайн жилүүдэд зарим өрх маш их хэрэглээтэй 
байснаас шалтгаалж байна. 

 
ХҮСНЭГТ 1. ЕРӨНХИЙ ТОО МЭДЭЭЛЭЛ, ӨНЭЗС 

Он Өрхийн тоо Хэрэглээний зардал (сарын, нэрлэсэн, төгрөг) 
Дундаж Хамгийн их Хамгийн бага Стандарт хазайлт 

2009 6223 397,250 32,884,038 2,500 798,315 
2010 6211 453,434 30,188,541 4,800 687,457 
2011 6205 477,705 30,175,222 16,700 672,227 
2012 7051 610,147 60,720,097 1,300 1,259,590 
Бүгд  25690     

 

 

Хүснэгт 1-т байгаа мэдээллийг дэлгэрүүлэн, доорх графикт 2009-2012 оны өрхийн 
сарын хэрэглээний нэрлэсэн зардлыг харуулав.  

 
ГРАФИК 1. ӨРХҮҮДИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ХИСТОГРАМ (өрхийн 

тоо, нэрлэсэн хэрэглээ, мян.төг) 

 
Графикаас харахад тархалт жилээс жилд баруун тийшээ шилжжээ. Жишээ нь дийлэнх 
өрхийн (2000 гаруй) нэрлэсэн хэрэглээ 2009 онд 100-300 мянган төгрөг байсан бол 2012 
онд 300-500 мянган төгрөг болж өсчээ. Өрхүүдийн сарын хэрэглээний зардлыг 2009-
2011 оны судалгааны асуулгад тусгагдсан 495, 2012 оны судалгааны 506 төрлийн бараа, 

                                                 
22009-2011 оны асуулгад нийт 495 бараа, үйлчилгээ (үүнээс 122 нь хүнсний нэр төрөл) хамрагдсан бол 
2012 онд 506 (үүнээс 123 нь хүнсний нэр төрөл) болж өссөн. 
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графикаас харахад тархалт жилээс жилд баруун тийшээ шилжжээ. Жишээ нь 
дийлэнх өрхийн (2000 гаруй) нэрлэсэн хэрэглээ 2009 онд 100-300 мянган төгрөг 
байсан бол 2012 онд 300-500 мянган төгрөг болж өсчээ. Өрхүүдийн сарын 
хэрэглээний зардлыг 2009-2011 оны судалгааны асуулгад тусгагдсан 495, 2012 
оны судалгааны 506 төрлийн бараа, үйлчилгээний зардлуудаас тооцсон. дээрх 
онуудад харгалзан 122 ба 123 төрлийн хүнсний бараа хамрагдсан бөгөөд үлдсэн 
нь хүнсний бус бараа байсан.3

Тухайн жилийн нийт өрхийн хэрэглээн дэх хүнсний ба хүнсний бус барааны 
бүтцийг хүснэгт 2-т харуулав. Үүнээс харахад, дөрвөн жилийн хугацаанд 
хүнсний бүлгийн нийт хэрэглээнд эзэлж буй жин харьцангуй тогтвортой, 37 
хувийн орчимд байжээ.4

3 ҮСХ нь хотын бүсийн ХҮИ-ийг тооцохдоо хэрэглээний сагсанд багтах 329 нэр төрлийн бараа, үйлчилгээг 
2012 оноос хойш тооцдог болсон. 2012 оноос өмнө өргөн хэрэглээний 287 бараа, үйлчилгээг хамруулдаг 
байсан. Манай судалгаа тухайн сар дахь өрхүүдийн хэрэглэсэн бүх бараа, үйлчилгээнд (асуулгад багтсан) 
тулгуурлаж байгаа тул ҮСХ-ны ХҮИ-ийг тооцдог хэрэглээний сагсаас илүү олон бараа, үйлчилгээг 
хамруулж байгаа. Иймд бидний тооцсон болон ҮСХ-ны гаргадаг ХҮИ хоорондоо ялгаатай байж болно.

4 ҮСХ-ны тооцсоноор хотын бүсийн өрхүүдийн хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин дээрх дөрвөн жилд 27.7- 
33.3 хувь байсан.
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Хүснэгт 2. Дундаж өрхийн хэрэглээний бүтэц5

2009 2010 2011 2012
Нийт хэрэглээний зардал (%) 100.0 100.0 100.0 100.0
Хүнс 36.4 35.8 40.8 37.2
Худалдаж авсан 35.8 35.2 38.0 34.2
Бусдаас үнэгүй авсан 0.4 0.4 2.5 2.9
Өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн 0.3 0.2 0.3 0.1
Хүнсний бус 63.6 64.2 59.2 62.8
Худалдаж авсан 61.2 61.7 57.0 59.3
Бусдаас үнэгүй авсан 2.4 2.5 2.2 3.4

Мөн өрхүүдийн худалдан авсан хүнсний болон хүнсний бус бараа, үйлчилгээний 
зардал бараг бүх жинг эзэлж байна. Хүнсний бус зардал дахь бусдаас үнэгүй 
авсан бэлэг, тэтгэмж зэргийн жин нь дээрх хугацаанд харьцангуй тогтвортой 
байжээ. дараах шинжилгээнүүдэд бид зөвхөн худалдан авсан зардлыг авч үзэх 
болно.

3. АрГА Зүй

Бид өрхийн ХҮи-ийг тооцохдоо х ҮсХ-ны “Хэрэглээний үнийн индекс тооцох 
аргачлал”-ыг дагана. Тухайлбал:

1. Өрхүүдийн хэрэглэсэн бараа, үйлчилгээг хүнсний 122 нэр төрөл болон 
хүнсний бус 10 бүлэгт хуваарилна. Өөрөөр хэлбэл, нийт 132 нэр төрлийн 
бараа, үйлчилгээг авч үзнэ. учир нь өрхүүд өөрсдийн хэрэглэсэн хүнсний 
бус бараа, үйлчилгээг мэдээлэхдээ тэдгээрийн үнэ ба тоо хэмжээг биш, 
зөвхөн нийт зардлын дүнг мэдээлдэг. ҮсХ-ны хүнсний бус 10 бүлгийн 
ХҮи-ээс өөр эх сурвалж байдаггүй тул бид хүнсний бус нэр төрлийг 
ҮсХ-той ижил 10 бүлэгт авч үзсэн.

2. Хэрэглээний жин (Wij)-г тооцно. Энд i = 1, ... , 132 бараа, үйлчилгээний 
төрлүүд ба  j = 1, ... , N өрхийн дугаарыг илэрхийлнэ.

3. 132 нэр төрлийн бараа, үйлчилгээ тус бүрийн үнийн индекс (Pi)-ийг 
тооцно. Үүнд ӨнЭзс-д мэдээлсэн хүнсний барааны үнэ болон ҮсХ-ны 
хүнсний бус барааны бүлгийн ХҮи-ийг ашиглана.

Тухайн  j-р өрхийн ерөнхий индекс CPj-г дараах томьёогоор тооцно:

  

 

Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 

132
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j ij i

i
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          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10
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    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
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    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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5 Дундаж өрхийн ам бүлийн тоо 2009-2010 онд 3.8, 2011-2012 онд 3.7 байсан.
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Үүнд  j-р өрх бүрийн хувьд 
 

 

Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 

132

1
j ij i

i
CPI W P



          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10

1 1
j kj k ij i

k i
CPI W P W P

 

    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10

1 1
1kj ij

k i
W W

 

    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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байна. 

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал:

  

 

Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 

132

1
j ij i

i
CPI W P



          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10

1 1
j kj k ij i

k i
CPI W P W P

 

    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10

1 1
1kj ij

k i
W W

 

    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 

харин 
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jfood
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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j jfood
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   (2)

Үүнд Wkj нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин, Pk нь өрхүүдийн 
мэдээлсэн үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс, 
Wij нь i-р төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин, Pi нь i-р бүлгийн 

ҮсХ-ны зарласан үнийн индекс. Энд мөн
 

 

Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 

132

1
j ij i

i
CPI W P



          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10

1 1
j kj k ij i

k i
CPI W P W P

 

    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10

1 1
1kj ij

k i
W W

 

    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 

харин 
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  нь хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин, 1
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jnon food food
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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 гэсэн нөхцөл 

байнга хангагдана. Энэ томьёог өөрөөр харвал, ҮсХ-ны ХҮи-ийн хүнсний 2 дэд 
бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн 
мэдээллийг хэвээр хадгалсан. 

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮи-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮи 
болон ерөнхий ХҮи хоёрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. нэгдүгээрт, бид өрх 
бүрийн хэрэглээний зардал (TCj)-ыг хүнсний (Cj

food) болон хүнсний бус (Cj
non-food) 

зардалд дараах байдлаар задална:

   Cj
food + Cj

non-food   j = 1, ... , N    (3)

Тэгшитгэл (3)-ын хоёр талыг TCj-д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана: 

  

 

Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 

132

1
j ij i

i
CPI W P



          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10

1 1
j kj k ij i

k i
CPI W P W P

 

    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10

1 1
1kj ij

k i
W W

 

    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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Үүнд 

 

Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 

132

1
j ij i
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CPI W P



          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10

1 1
j kj k ij i

k i
CPI W P W P

 

    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10

1 1
1kj ij

k i
W W

 

    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 
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          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
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    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10

1 1
1kj ij

k i
W W

 

    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 

харин 
food
jfood

j
j

c
s

TC
  нь хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин, 1

non food
jnon food food

j j
j

c
s s

TC


     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 
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          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10
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    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10
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    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 
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          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
122 10
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    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
122 10
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    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 

  0j food non food
j jfood

js


   




 


                            (5) 

j jCPI

j
132

1
1ij

i
W





kjW kP

ijW

iP i

jTC

food
j non food

j 

  нь хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна. 

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн 
хэрэглээний жин хоёрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг 
гаргаж авч болно:

ӨрХҮҮдЭд учраХ инфлЯЦийн дараМТ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

   

 

Тухайн -р өрхийн ерөнхий индекс -г дараах томьѐогоор тооцно: 
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          1,...,j N                                             (1) 

Үүнд -р өрх бүрийн хувьд  байна.  

Тэгшитгэл (1)-ийг хүнсний болон хүнсний бус бүлгээр задалбал: 
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    ,         1,...,j N                                (2) 

Үүнд  нь к-р нэр төрлийн хүнсний хэрэглээний жин,  нь өрхүүдийн мэдээлсэн 

үнийн дундаж дээр суурилсан к-р хүнсний нэр төрлийн үнийн индекс,  нь i-р 

төрлийн хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин,  нь -р бүлгийн ҮСХ-ны зарласан 

үнийн индекс. Энд мөн 
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    гэсэн нөхцөл байнга хангагдана. Энэ томьѐог 

өөрөөр харвал, ҮСХ-ны ХҮИ-ийн хүнсний 2 дэд бүлгийн тоон мэдээллийг 122 бараа 
болгон задалж харин хүнсний бус 10 бүлгийн мэдээллийг хэвээр хадгалсан.  

Бүх өрхийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцохоос гадна бид өрх бүрийн хүнсний ХҮИ болон 
ерөнхий ХҮИ хоѐрын хоорондын хамаарлыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт, бид өрх бүрийн 
хэрэглээний зардал ( jTC )-ыг хүнсний ( food

jC ) болон хүнсний бус ( non food
jC  ) зардалд 

дараах байдлаар задална: 

                         food non food
j j jC C TC   ,          1,...,j N                                   (3) 

Тэгшитгэл (3)-ын хоѐр талыг -д хувааж мөн бүлэг бүрийн үнийн хувийн 
өөрчлөлтийг авч үзвэл бид дараах илэрхийллийг гаргана:  

 food food non food non foods sj j j j j                                             (4) 

Үүнд  нь j-р өрхийн хүнсний бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин,  нь 

хүнсний бус бүлгийн үнийн инфляцийн түвшин, j  нь ерөнхий инфляцийн түвшин, 
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     нь 

хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин байна.  

Тэгшитгэл (4)-өөс бид ерөнхий инфляцийн түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин хоѐрын хоорондын хамаарлыг харуулсан доорх тэгшитгэлийг гаргаж авч болно: 
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Тэгшитгэл (5)-ын дагуу πj ба Sj
food хоёрын хоорондын хамаарал эерэг эсвэл сөрөг 

байх нь πj
food нь πj

non-food-ээс их эсвэл бага байхаас хамаарна. 

иймд
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байна гэж үзье. Энэ нь хэрвээ өрхүүд хүнсний бус барааны 

инфляциас илүү хүнсний инфляцид өртдөг бол хэрэглээний зардалд хүнсний 
эзлэх хувь өсөхийн хэрээр тэдний ерөнхий ХҮи-ийн инфляци өндөр болохыг 
харуулна.

4. БАрАА, үйлЧИлГЭЭНИй ХЭрЭГлЭЭНИй жИН

Өмнө дурдсанчлан бид ҮсХ-ны ХҮи-ийн инфляцийг тооцохдоо ашигладаг 
өргөн хэрэглээний 329 нэр төрлийн бараанаас илүү олон, ӨнЭзс-ны асуулгад 
багтсан бүх бараа, үйлчилгээг авч үзсэн. ӨнЭзс-ны 2009-2011 оны асуулгад 122 
төрлийн хүнсний бараа болон 373 төрлийн хүнсний бус бараа багтсан бол 2012 
онд 123 төрлийн хүнс, 383 төрлийн хүнсний бус бараа багтсан.

ҮсХ нь 2010 оны ӨнЭзс-ны 329 бараа, үйлчилгээний жингүүд ба нэгдсэн 
хэрэглээний жинг суурь жин болгон ашигладаг. Харин бид судалгаанаасаа 
сарын, жилийн, өрх бүрийн хувьд хэрэглээний жингүүдийг тооцно.

дараах хүснэгтэд бид ӨнЭзс дахь нийт худалдан авсан бараа, үйлчилгээнээс 
бүрдүүлсэн 12 гол барааны бүлгийн нийт хэрэглээнд эзлэх жинг харуулав. 

Хүснэгт 3. Худалдан авсан хэрэглээний зардлын бүтэц

2009 2010 2011 2012
Худалдан авсан хэрэглээ (%) 100 100 100 100

1 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 35.6 35.2 38.9 35.2
2 согтууруулах ундаа, тамхи 1.3 1.2 1.2 1.4
3 Хувцас, бөс бараа, гутал 6.7 7.9 7.4 8.2
4 орон сууц, ус, цахилгаан түлш 9.0 8.6 9.1 9.2
5 гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 2.5 2.6 2.5 3.1
6 Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 2.8 3.0 2.9 3.3
7 Тээвэр 8.5 8.3 7.9 13.2
8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 8.5 8.5 7.7 8.7
9 амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ 1.9 1.8 1.7 2.0
10 Боловсролын үйлчилгээ 2.3 1.8 1.7 1.3
11 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр 2.9 3.1 2.7 0.1
12 Бусад бараа үйлчилгээ 18.1 18.2 16.4 14.2
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“Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа”-ны бүлэг нь нийт хэрэглээнд хамгийн 
их жин буюу 35%-ийг эзэлж байна. 2012 онд “Тээвэр” бүлгийн хэрэглээний жин 
огцом өсч 13%-д хүрсэн. учир нь 2012 оны өрхүүдийн худалдан авсан тээврийн 
хэрэгслийн тоо хэмжээ өсч, үүнтэй холбоотойгоор шатахууны хэрэглээ огцом 
өсчээ. Мөн тус онд “зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр”-ны хэрэглээний 
жин 0.1% болж буурсан байгаа нь ресторан, нийтийн хоолны газар, сургууль, 
ажлын газрын цайны газарт зарцуулж буй зардал зарим шалтгаанаас болж огцом 
буурсантай холбоотой байна. Түүнчлэн “Бусад бараа үйлчилгээ” бүлгийн жин 
2009, 2010 онд 18% байсан бол 2012 онд 14% болж буурсан. Бусад бүлгийн хувьд 
хэрэглээний жин нь уг дөрвөн жилд харьцангуй тогтвортой байжээ.

Хамгийн их жин эзэлж буй “Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа”-г дэд 
бүлгүүдээр задлан харахад: (Хүснэгт 4-т)

 � “Мах, махан бүтээгдэхүүн”-ий жин 2009-2012 онд 28%-иас 40% болж 
өссөн.

 � “Талх, гурил, будаа”-ны жин 29%-иас 21% болж буурсан.
 � Бусад дэд бүлгүүдийн жин маш бага өөрчлөлттэй буюу тогтвортой байна.

Хүснэгт 4. Хүнсний бүлгийн бүтэц (дэд бүлгүүдээр)

2009 2010 2011 2012
Худалдан авсан хэрэглээ (%) 100 100 100 100
1. Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 96.5 96.8 97.1 96.3

1.1 Талх, гурил, будаа 28.9 26.7 25.0 21.4
1.2 Мах, махан бүтээгдэхүүн 28.0 31.2 31.7 39.6
1.3 сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 11.6 11.5 12.0 11.2
1.4 Төрөл бүрийн өөх тос 5.5 4.7 4.0 3.4
1.5 Жимс, жимсгэнэ 2.3 2.5 3.1 2.9
1.6 Хүнсний ногоо 9.2 9.2 9.0 7.3
1.7 сахар, жимсний чанамал, чихэр, шоколад 5.2 4.9 5.7 4.7
1.8 Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн 1.6 1.5 1.5 1.0
1.9 согтууруулах бус ундаа 4.2 4.5 5.0 4.8

2. Согтууруулах ундаа, тамхи 3.5 3.2 2.9 3.7
2.1 согтууруулах ундаа 1.8 1.8 1.6 1.5
2.2 Тамхи 1.7 1.4 1.3 2.2

Мөн бид 2012 оны нийт өрхийг хэрэглээгээр нь тэнцүү 5 бүлэгт (квантилд) 
хувааж квантил тус бүрийн өрхүүдийн хэрэглээг бараа, үйлчилгээний 12 гол 
бүлгээр авч үзсэн (Хүснэгт 5-аас харна уу).6 Хамгийн бага хэрэглээтэй квантил 
1-ийн өрхүүдийн “Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа” бүлгийн жин 60%-
тай байгаа бол хамгийн өндөр хэрэглээтэй квантил 5-ын өрхүүдийнх 23% 
байна. “Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа”-наас бусад бараа буюу “орон 
сууц, ус, цахилгаан түлш”, “согтууруулах ундаа, тамхи”, “Холбооны хэрэгсэл, 

6 Бусад жилийн үр дүнг Хавсралт 1-ээс харна уу.
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шуудангийн үйлчилгээ”-ний хэрэглээний жин хэрэглээний квантилууд өсөхийн 
хэрээр өсч байна. 

ерөнхийдөө хэрэглээний түвшин ба хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин 
хоорондоо сөрөг хамааралтай гэж хэлж болохоор байна. Энэхүү дүгнэлт нь 
Hymans ба Shapiro (1976), De Hoyos ба Lessem (2008) нарын судалгааны үр 
дүнтэй нийцэж байна. Hymans ба Shapiro нарын 1976 оны судалгаанд ядуу 
өрхүүд орлогынхоо 50%-ийг хүнсний хэрэглээнд зарцуулдаг бол баян өрхүүд 
орлогынхоо 3/10-ийг хүнсэнд зарцуулж байгааг харуулсан байдаг. Өөр орны 
өрхүүдэд суурилсан De Hoyos ба Lessem нарын 2008 оны судалгаа нь өрхийн 
орлого болон хүнсний хэрэглээний жин хоёрын хооронд сөрөг хамаарал байгааг 
илрүүлжээ.

Хүснэгт 5. Хэрэглээний бүтэц (өрхийн тооны тэнцүү 5 бүлэг, 2012)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
1 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 60.2 56.1 50.7 43.5 23.2

2 согтууруулах ундаа, тамхи 2.0 2.1 1.9 1.8 1.0
3 Хувцас, бөс бараа, гутал 3.1 4.8 6.4 8.2 11.7
4 орон сууц, ус, цахилгаан түлш 12.3 12.4 11.8 10.7 7.8
5 гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 2.6 2.2 2.1 2.3 4.5
6 Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 1.9 2.2 2.6 3.2 4.5
7 Тээвэр 1.6 2.6 4.5 8.1 15.3
8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 9.6 10.6 11.2 10.3 7.9
9 амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ 0.7 1.0 1.2 1.5 3.3

10 Боловсролын үйлчилгээ 0.0 0.0 0.0 0.2 2.9
11 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
12 Бусад бараа үйлчилгээ 5.8 6.1 7.5 10.1 17.7

5. БАрАА, үйлЧИлГЭЭНИй үНИйН ИНДЕКС

Энэ бүлэг нь 2 хэсгээс бүрдэнэ. Эхний хэсэгт ӨнЭзс дахь хүнсний нэр төрлийн 
барааны үнийг цуглуулан дунджийг олох, стандарт хазайлтыг тооцох, дутуу 
мэдээллийг бөглөх зэрэг зүйлс багтана. Хоёрдугаар хэсэгт ҮсХ-ны тооцдог 
хүнсний бус бүлгийн ХҮи-ийн талаар хэлэлцэнэ. 

5.1. Хүнсний барааны ХүИ

ӨнЭзс-д хамрагдсан өрхүүд судалгааны асуулгын хүрээнд хүнсний нэр төрлийн 
барааны үнийг мэдээлдэг. Бид судалгаанаас эдгээр үнийг цуглуулан хүнсний 
нэр төрлийн барааны сар бүрийн дундаж үнийг тооцсон.7 Өрхүүд зарим төрлийн 
хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглээгүй саруудад тухайн бүтээгдэхүүний үнийг 
мэдээлээгүй тохиолдлууд байсан. Хүснэгт 6-д эдгээр бүтээгдэхүүний нэр төрөл, 
эдгээрийн нийт хэрэглээнд эзлэх хувийг харууллаа. 

7 өмнө нь дурьдсанчлан өНЭЗС-д өрхүүд хүнсний бус нэр төрлүүдэд зарцуулсан зардлыг мэдээлдэг.
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Хүснэгт 6. үнийн мэдээлэлгүй барааны хэрэглээний жин

Хүнсний нэр төрөл 2009 2010 2011 2012
1 Пицца-хэрчим 0.04 0.10 0.17 0.22
2 ангийн мах-кг 0.01 0.32 0.18 0.01
3 Хатаасан, утсан загас-кг 0.01 0.01 0.01 0.01
4 Бусад загас ба далайн бүтээгдэхүүн-кг 0.01 0.01 0.02 0.01
5 Хуурай өндөг-кг 0.00 0.00 0.00 0.00
6 оливын тос-литр 0.03 0.02 0.04 0.03
7 Бусад өөх, тос-кг 0.01 0.01 0.01 0.01
8 самар-кг 0.01 0.16 0.08 0.04
9 сахар орлуулагч-гр 0.00 0.00 0.01 0.00

Эдгээр бүтээгдэхүүний үнийг дараах аргуудаар тооцсон:

1. Хэрвээ эдгээр бараа ҮсХ-ны хэрэглээний сагсны бүрэлдэхүүнд багтдаг 
бол ҮсХ-ны гаргадаг сарын үнийн индексийг ашиглах 

2. Хэрэв ҮсХ-ны хэрэглээний сагсны бүрэлдэхүүнд багтдаггүй бол тухайн 
үнийн мэдээлэлгүй сар нь өмнөх сарын үнээс өөрчлөлт багатай байх гэж 
таамаглан өмнөх сарын үнийг тухайн сард авч үзэх

3. Жилийн дүн шинжилгээнд эдгээр барааны үнийг ҮсХ-ны ерөнхий ХҮи-
ээр орлуулсан. 

Эдгээр бараа дундаж өрхийн хэрэглээнд маш бага хувь эзэлдэг гэдгийг энд 
тэмдэглэх нь зүйтэй. иймд дээрх засварууд бидний судалгааны үр дүнд том 
өөрчлөлт оруулахгүй юм. 

дараах графикт зарим хүнсний нэр төрлийн барааны 2009-2012 оны дундаж 
үнийн динамикийг харуулав. 

График 3. Сонгогдсон хүнсний нэр төрлүүдийн үнийн динамик (төгрөг)
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2. Хэрэв ҮСХ-ны хэрэглээний сагсны бүрэлдэхүүнд багтдаггүй бол тухайн үнийн 
мэдээлэлгүй сар нь өмнөх сарын үнээс өөрчлөлт багатай байх гэж таамаглан 
өмнөх сарын үнийг тухайн сард авч үзэх 

3. Жилийн дүн шинжилгээнд эдгээр барааны үнийг ҮСХ-ны ерөнхий ХҮИ-ээр 
орлуулсан.  

Эдгээр бараа дундаж өрхийн хэрэглээнд маш бага хувь эзэлдэг гэдгийг энд тэмдэглэх 
нь зүйтэй. Иймд дээрх засварууд бидний судалгааны үр дүнд том өөрчлөлт оруулахгүй 
юм.  

Дараах графикт зарим хүнсний нэр төрлийн барааны 2009-2012 оны дундаж үнийн 
динамикийг харуулав.  
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ҮсХ сар бүрийн өөрчлөлтөөрх ХҮи-ийг тооцох үнийн мэдээлэл цуглуулахдаа 
тодорхой журмыг баримталдаг. Жишээлбэл, зарим барааны үнийг тогтсон 
хугацаанд тодорхой цөөн тооны худалдааны төвүүдээс цуглуулдаг. гэтэл 
өрхүүдийн мэдээлсэн, бидний ашиглаж буй тухайн барааны үнэ өөр байж 
болно. учир нь хэрэглэгч тухайн бараа, үйлчилгээг тухайн сарын өөр хугацаанд, 
ондоо газруудаас худалдан авсан байж болно. Мөн чанарын болон брэндийн 
ялгаа байж болно. Үүнээс шалтгаалан бид судалгаандаа дундаж үнийг ашиглах 
болно. Бид хүнсний барааны нэр төрөл бүрийн хувьд үнийн стандарт хазайлтыг 
тооцсон бөгөөд дундаж үнийг цаашид ашиглах боломжтой үр дүн гарсан. доорх 
графикуудад зарим жишээг харуулав. 

График 4. Барааны мэдээлсэн үнэ (2012 оны 12-р сар, дундаж ба стандарт хазайлт, төгрөг)
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5.2. Хүнсний бус бараа, үйлчилгээний ХүИ

ӨнЭзс-нд хүнсний бус бараа үйлчилгээний тоо, үнэ тусгагддаггүй бөгөөд нийт 
зардлаар нь тоо мэдээллээ цуглуулдаг. Эдгээр барааны үнийн хувьд бид ҮсХ-
ны хүнсний бус 10 бүлгийн үнийн индексийг ашигласан. гэхдээ эхлээд эдгээрийг 
судалгаандаа ашиглаж болох эсэхийг дараах байдлаар шалгасан. Бид дөрвөн 
жилийн хугацааны сар бүрийн ХҮи-ийг тооцохын тулд ӨнЭзс-аас гаргасан 
бүх 12 бүлгийн (үүний 2 бүлэг нь хүнсний бүлэг) нийт хэрэглээний сар бүрийн 
жингүүд болон ҮсХ-ны 12 бүлгийн үнийн индексүүд дээр ажилласан. Үр дүнг 
гурван хувилбараар график 5-д харуулав. 

a. Тасархай зураас нь ҮсХ-оос тооцсон ХҮи-ийг илтгэнэ. 
b. Битүү зураас нь тухайн жилийн нийт хэрэглээний жинд үндэслэн бидний 

тооцсон ХҮи-ийг илтгэнэ. 
c. Цэгэн зураас нь 2010 оны нийт хэрэглээний жинд үндэслэн бидний 

тооцсон ХҮи-ийг илтгэнэ. 

График 5. Сар бүрийн ХүИ-ийн харьцуулалт
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b. Битүү зураас нь тухайн жилийн нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний 
тооцсон ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

c. Цэгэн зураас нь 2010 оны нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний тооцсон 
ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

ГРАФИК 5. САР БҮРИЙН ХҮИ-Н ХАРЬЦУУЛАЛТ 

  

  

Дээрх графикаас харахад, битүү болон цэгэн зураасууд хугацааны ихэнх үед давхцаж 
байгаа нь хэрэглээний жин 4 жилийн хугацаанд их өөрчлөгдөөгүй болохыг илтгэж 
байна. Хэлбэрүүдийн хувьд том хэмжээний өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгаа тул бид 
шинжилгээндээ ҮСХ-ны гаргадаг хүнсний бус бүлгийн үнийн индексийг ашиглана.  

6. ХҮИ-ийн тооцоолол 
Энэ хэсэгт бид өрхүүдэд учрах инфляцийн нөлөөг судлахыг зорилоо. Ингэхдээ өрх 
бүрийн, сар бүрийн болон жилийн хувьд тооцсон олон төрлийн хэрэглээний жинг 
ашиглаж ХҮИ-ийг сараар, жилээр, өрх бүрээр тооцсон. Учир нь жил бүрийн ӨНЭЗС-д 
өөр өөр өрхүүд сонгогддог. Ерөнхий бүтцийг доорх графикт харуулж байна.  
  

 

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 

94

96

98

100

102

104

106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 

99
100
100
101
101
102
102
103
103
104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 

b. Битүү зураас нь тухайн жилийн нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний 
тооцсон ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

c. Цэгэн зураас нь 2010 оны нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний тооцсон 
ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

ГРАФИК 5. САР БҮРИЙН ХҮИ-Н ХАРЬЦУУЛАЛТ 

  

  

Дээрх графикаас харахад, битүү болон цэгэн зураасууд хугацааны ихэнх үед давхцаж 
байгаа нь хэрэглээний жин 4 жилийн хугацаанд их өөрчлөгдөөгүй болохыг илтгэж 
байна. Хэлбэрүүдийн хувьд том хэмжээний өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгаа тул бид 
шинжилгээндээ ҮСХ-ны гаргадаг хүнсний бус бүлгийн үнийн индексийг ашиглана.  

6. ХҮИ-ийн тооцоолол 
Энэ хэсэгт бид өрхүүдэд учрах инфляцийн нөлөөг судлахыг зорилоо. Ингэхдээ өрх 
бүрийн, сар бүрийн болон жилийн хувьд тооцсон олон төрлийн хэрэглээний жинг 
ашиглаж ХҮИ-ийг сараар, жилээр, өрх бүрээр тооцсон. Учир нь жил бүрийн ӨНЭЗС-д 
өөр өөр өрхүүд сонгогддог. Ерөнхий бүтцийг доорх графикт харуулж байна.  
  

 

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 

94

96

98

100

102

104

106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 

99
100
100
101
101
102
102
103
103
104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 

b. Битүү зураас нь тухайн жилийн нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний 
тооцсон ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

c. Цэгэн зураас нь 2010 оны нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний тооцсон 
ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

ГРАФИК 5. САР БҮРИЙН ХҮИ-Н ХАРЬЦУУЛАЛТ 

  

  

Дээрх графикаас харахад, битүү болон цэгэн зураасууд хугацааны ихэнх үед давхцаж 
байгаа нь хэрэглээний жин 4 жилийн хугацаанд их өөрчлөгдөөгүй болохыг илтгэж 
байна. Хэлбэрүүдийн хувьд том хэмжээний өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгаа тул бид 
шинжилгээндээ ҮСХ-ны гаргадаг хүнсний бус бүлгийн үнийн индексийг ашиглана.  

6. ХҮИ-ийн тооцоолол 
Энэ хэсэгт бид өрхүүдэд учрах инфляцийн нөлөөг судлахыг зорилоо. Ингэхдээ өрх 
бүрийн, сар бүрийн болон жилийн хувьд тооцсон олон төрлийн хэрэглээний жинг 
ашиглаж ХҮИ-ийг сараар, жилээр, өрх бүрээр тооцсон. Учир нь жил бүрийн ӨНЭЗС-д 
өөр өөр өрхүүд сонгогддог. Ерөнхий бүтцийг доорх графикт харуулж байна.  
  

 

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 

94

96

98

100

102

104

106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 

99
100
100
101
101
102
102
103
103
104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 

b. Битүү зураас нь тухайн жилийн нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний 
тооцсон ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

c. Цэгэн зураас нь 2010 оны нийт хэрэглээний жинд үндэслэн  бидний тооцсон 
ХҮИ-ийг илтгэнэ.  

ГРАФИК 5. САР БҮРИЙН ХҮИ-Н ХАРЬЦУУЛАЛТ 

  

  

Дээрх графикаас харахад, битүү болон цэгэн зураасууд хугацааны ихэнх үед давхцаж 
байгаа нь хэрэглээний жин 4 жилийн хугацаанд их өөрчлөгдөөгүй болохыг илтгэж 
байна. Хэлбэрүүдийн хувьд том хэмжээний өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгаа тул бид 
шинжилгээндээ ҮСХ-ны гаргадаг хүнсний бус бүлгийн үнийн индексийг ашиглана.  

6. ХҮИ-ийн тооцоолол 
Энэ хэсэгт бид өрхүүдэд учрах инфляцийн нөлөөг судлахыг зорилоо. Ингэхдээ өрх 
бүрийн, сар бүрийн болон жилийн хувьд тооцсон олон төрлийн хэрэглээний жинг 
ашиглаж ХҮИ-ийг сараар, жилээр, өрх бүрээр тооцсон. Учир нь жил бүрийн ӨНЭЗС-д 
өөр өөр өрхүүд сонгогддог. Ерөнхий бүтцийг доорх графикт харуулж байна.  
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дээрх графикаас харахад, битүү болон цэгэн зураасууд хугацааны ихэнх үед 
давхцаж байгаа нь хэрэглээний жин 4 жилийн хугацаанд их өөрчлөгдөөгүй 
болохыг илтгэж байна. Хэлбэрүүдийн хувьд том хэмжээний өөрчлөлт 
ажиглагдахгүй байгаа тул бид шинжилгээндээ ҮсХ-ны гаргадаг хүнсний бус 
бүлгийн үнийн индексийг ашиглана. 

6. ХүИ-ИйН ТООцООлОл

Энэ хэсэгт бид өрхүүдэд учрах инфляцийн нөлөөг судлахыг зорилоо. ингэхдээ 
өрх бүрийн, сар бүрийн болон жилийн хувьд тооцсон олон төрлийн хэрэглээний 
жинг ашиглаж ХҮи-ийг сараар, жилээр, өрх бүрээр тооцсон. учир нь жил 
бүрийн ӨнЭзс-д өөр өөр өрхүүд сонгогддог. ерөнхий бүтцийг доорх графикт 
харуулж байна. 

График 6. Тооцож олох ХүИ-үүдийн хувилбарын бүтэц

 

ГРАФИК 6. ТООЦОЖ ОЛОХ ХҮИ-ҮҮДИЙН ХУВИЛБАРЫН БҮТЭЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодруулбал, үнийн индекс болон хэрэглээний жингүүдийн хослолуудаас хамааруулан 
тооцсон ХҮИ-ийн олон хувилбар (A1, A2, Б1, Б2, Б3) байгаа юм.  

 

А. Инфляци, жилийн 

А1. Тухайн жилийн хэрэглээний жин ба үнийн жилийн өөрчлөлтүүдийг ашиглаж 
жилийн дундаж инфляцийг тооцно. 

А2. Өрх бүрийн хэрэглээний жинг ашиглаж өрхүүдийн жилийн инфляцийг тооцно.  

Б. Инфляци, сарын 

Б1. Үнийн сарын өөрчлөлт болон А1-д тооцсон шиг жилийн хэрэглээний жинг 
ашиглаж сарын дундаж инфляцийг тооцно. 

Б2. Бүх өрхийн (600 гаруй өрх) тухайн сарын хэрэглээг ашиглан гаргасан сарын 
хэрэглээний жинг ашиглаж сарын инфляцийг тооцно.  

Б3. Өрх бүрийн хэрэглээний жинг ашиглаж өрх бүрийн сарын инфляцийг тооцно.  

Одоо эдгээр таван тохиолдлыг тус тусад нь авч үзье.  

Хувилбар А1 

Энэ хувилбарт бид эхлээд тухайн жилийн судалгаанд хамрагдсан бүх өрхийн 
мэдээллийг ашиглаж тухайн жилийн хэрэглээний жинг олж дараа нь үнүүдийн жилийн 
өөрчлөлтийг ашиглан жилийн дундаж инфляцийг тооцно. Дараах хүснэгтэд тооцож 
гаргасан инфляцийн түвшинг харуулав.  

 
  

B. Сар бүрийн 

3. Өрх бүрийн хувьд  

2. Сарын дундаж 

1. Жилийн дундаж 

Хэрэглээний жин Үнийн индекс 

ХҮИ 

A. Жил бүрийн  

Тодруулбал, үнийн индекс болон хэрэглээний жингүүдийн хослолуудаас 
хамааруулан тооцсон ХҮи-ийн олон хувилбар (A1, A2, Б1, Б2, Б3) байгаа юм. 

А. Инфляци, жилийн

А1. Тухайн жилийн хэрэглээний жин ба үнийн жилийн өөрчлөлтүүдийг 
ашиглаж жилийн дундаж инфляцийг тооцно.

А2. Өрх бүрийн хэрэглээний жинг ашиглаж өрхүүдийн жилийн инфляцийг 
тооцно. 

ӨрХҮҮдЭд учраХ инфлЯЦийн дараМТ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Б. Инфляци, сарын

Б1. Үнийн сарын өөрчлөлт болон а1-д тооцсон шиг жилийн хэрэглээний 
жинг ашиглаж сарын дундаж инфляцийг тооцно.

Б2. Бүх өрхийн (600 гаруй өрх) тухайн сарын хэрэглээг ашиглан гаргасан 
сарын хэрэглээний жинг ашиглаж сарын инфляцийг тооцно. 

Б3. Өрх бүрийн хэрэглээний жинг ашиглаж өрх бүрийн сарын инфляцийг 
тооцно. 

одоо эдгээр таван тохиолдлыг тус тусад нь авч үзье. 

Хувилбар А1

Энэ хувилбарт бид эхлээд тухайн жилийн судалгаанд хамрагдсан бүх өрхийн 
мэдээллийг ашиглаж тухайн жилийн хэрэглээний жинг олж дараа нь үнүүдийн 
жилийн өөрчлөлтийг ашиглан жилийн дундаж инфляцийг тооцно. дараах 
хүснэгтэд тооцож гаргасан инфляцийн түвшинг харуулав. 

Хүснэгт 7. жилийн инфляцийн түвшин (%, оны эцэст)

Он 2009 2010 2011 2012
инфляцийн түвшин 9.2 10.4 13.1 9.6
инфляцийн түвшин* 4.2 13.0 10.2 14.0

*ҮСХ-ны тоо мэдээлэл

Үр дүнгээс харахад, бидний тооцсон жилийн инфляцийн түвшин ҮсХ-ны 
тооцооноос зөрж байна. Үүний шалтгаан нь өмнө дурдсанчлан ялгаатай эх 
сурвалжуудаас авсан үнүүд юм. Үүнээс гадна бид ерөнхий ХҮи-ийг хүнсний 
ба хүнсний бус бүлгээр задалж доорх үр дүнг гаргасан. (график 7) графикт 
тасархай зураас нь ерөнхий ХҮи, битүү зураас нь хүнсний ХҮи-ийг илэрхийлнэ. 
2009 ба 2011 онуудад ерөнхий ХҮи хүнсний ХҮи-ээс их байсан бол бусад 
жилд бага байна. Хүнсний ХҮи хүнсний бус барааны ХҮи-ийг бодвол илүү 
хэлбэлзэлтэй, харин ерөнхий ХҮи нь харьцангуй тогтвортой байсан. 

График 7. Ерөнхий ХүИ ба хүнсний ХүИ

 

ХҮСНЭГТ 7. ЖИЛИЙН ИНФЛЯЦИЙН ТҮВШИН (%, оны эцэст) 
Он 2009 2010 2011 2012 

Инфляцийн түвшин 9.2 10.4 13.1 9.6 
Инфляцийн түвшин* 4.2 13.0 10.2 14.0 

 

 

*ҮСХ-ны тоо мэдээлэл 

Үр дүнгээс харахад, бидний тооцсон жилийн инфляцийн түвшин ҮСХ-ы тооцооноос 
зөрж байна. Үүний шалтгаан нь өмнө дурдсанчлан ялгаатай эх сурвалжуудаас авсан 
үнүүд юм. Үүнээс гадна бид ерөнхий ХҮИ-ийг хүнсний ба хүнсний бус бүлгээр задалж 
доорх үр дүнг гаргасан. (График 7) Графикт тасархай зураас нь ерөнхий ХҮИ, битүү 
зураас нь хүнсний ХҮИ-ийг илэрхийлнэ. 2009 ба 2011 онуудад ерөнхий ХҮИ хүнсний 
ХҮИ-ээс их байсан бол бусад жилд бага байна. Хүнсний ХҮИ хүнсний бус барааны 
ХҮИ-ийг бодвол илүү хэлбэлзэлтэй, харин ерөнхий ХҮИ нь харьцангуй тогтвортой 
байсан.  

 

ГРАФИК 7. ЕРӨНХИЙ ХҮИ БА ХҮНСНИЙ ХҮИ 

 

Хувилбар А2 
Энэ хувилбарт бид жилээрх үнийн өөрчлөлтийг ашиглаж судалгаанд хамрагдсан нийт 
25690 өрх бүрийн ерөнхий ХҮИ-ийг тооцсон. 

Тухайн жилийн нийт 6200 гаруй өрх нь өөр саруудад сонгогдсон байгааг үл харгалзан 
бид өрх бүрийн өөрсдийнх нь хэрэглээний жинг ашигласан. Дараах хүснэгтэд үр 
дүнгүүдийг нэгтгэн харуулав. 

 
ХҮСНЭГТ 8. ИНФЛЯЦИЙН ТҮВШИНИЙ ТАРХАЛТ (өрхийн тоогоор) 

  Инфляцийн түвшин (%) 
Он Өрхийн тоо < 0 0-6 6.1-10 10.1-15 15.1< 

2009 6223 29 1021 3274 1851 48 
2010 6211 4 339 1767 2590 1511 
2011 6205 7 127 1099 4029 943 
2012 7051 2 480 2157 3511 901 

 

 

2009 онд ихэнх өрхүүд 6-10% инфляцитай, харин бусад жилд өрхүүдийн дийлэнх нь 10-
15% инфляцитай тулгарчээ. Иймээс ялгаатай инфляцийн түвшинтэй учирч байгаа 
өрхүүдийн хэрэглээний бүтцийн тухай асуулт гарч ирж байгаа юм. Уг асуултын 
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Хувилбар А2

Энэ хувилбарт бид жилээрх үнийн өөрчлөлтийг ашиглаж судалгаанд хамрагдсан 
нийт 25690 өрх бүрийн ерөнхий ХҮи-ийг тооцсон.

Тухайн жилийн нийт 6200 гаруй өрх нь өөр саруудад сонгогдсон байгааг үл 
харгалзан бид өрх бүрийн өөрсдийнх нь хэрэглээний жинг ашигласан. дараах 
хүснэгтэд үр дүнгүүдийг нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 8. Инфляцийн түвшиний тархалт (өрхийн тоогоор)

Инфляцийн түвшин (%)
Он Өрхийн тоо < 0 0-6 6.1-10 10.1-15 15.1<

2009 6223 29 1021 3274 1851 48
2010 6211 4 339 1767 2590 1511
2011 6205 7 127 1099 4029 943
2012 7051 2 480 2157 3511 901

2009 онд ихэнх өрхүүд 6-10% инфляцитай, харин бусад жилд өрхүүдийн дийлэнх 
нь 10-15% инфляцитай тулгарчээ. иймээс ялгаатай инфляцийн түвшинтэй учирч 
байгаа өрхүүдийн хэрэглээний бүтцийн тухай асуулт гарч ирж байгаа юм. уг 
асуултын хүрээнд бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон хэрэглээний зардлын 
хоорондын корреляцийн коэффициентийг тооцоход 2009 онд 0.31, 2010 онд 
-0.47, 2011 ба 2012 онд харгалзан 0.22, -0.28 гарч байна (график 8). Үүнээс 
харахад, 2009, 2011 онд баян өрхүүд илүү өндөр инфляцитай, харин 2010, 2012 
онд ядуу өрхүүд илүү өндөр инфляцитай тулгарсан байна. Энэ нь ерөнхий ХҮи 
2009, 2011 онд хүнсний ХҮи-ээс их, 2010, 2012 онд бага байгааг харуулсан 
график 7 болон тэгшитгэл (5)-аар тайлбарлагдана. Мөн ядуу өрхүүдийн хүнсний 
хэрэглээний жин баян өрхүүдээс илүү өндөр байдаг. Ядуу өрхүүд хүнсний бус 
бүлгээс илүү өндөр хүнсний үнийн инфляцитай байвал тэдгээр өрхийн ерөнхий 
ХҮи нь баян өрхүүдийнхээс илүү өндөр байх хандлагатай байна.

График 8. Өрхийн хэрэглээний зардал ба ХүИ-ийн түвшний хоорондын хамаарал (мян.төг)
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хүрээнд бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон хэрэглээний зардлын хоорондын 
корреляцийн коэффициентийг тооцоход 2009 онд 0.31, 2010 онд -0.47, 2011 ба 2012 онд 
харгалзан 0.22, -0.28 гарч байна (График 8). Үүнээс харахад, 2009, 2011 онд баян 
өрхүүд илүү өндөр инфляцитай, харин 2010, 2012 онд ядуу өрхүүд илүү өндөр 
инфляцитай тулгарсан байна. Энэ нь ерөнхий ХҮИ 2009, 2011 онд хүнсний ХҮИ-ээс 
их, 2010, 2012 онд бага байгааг харуулсан График 7 болон тэгшитгэл (5)-аар 
тайлбарлагдана. Мөн ядуу өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний жин баян өрхүүдээс илүү 
өндөр байдаг. Ядуу өрхүүд хүнсний бус бүлгээс илүү өндөр хүнсний үнийн инфляцитай 
байвал тэдгээр өрхийн ерөнхий ХҮИ нь баян өрхүүдийнхээс илүү өндөр байх 
хандлагатай байна. 

 

ГРАФИК 8. ӨРХИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРДАЛ БА ХҮИ-ИЙН ТҮВШНИЙ 
ХООРОНДЫН ХАМААРАЛ (мян.төг) 

Уг дөрвөн жилд өрхүүд хэр зэрэг үнийн инфляцитай тулгарсныг харахын тулд бид 
дараах боловсруулалт хийсэн. Нэгдүгээрт, бид өрхүүдийг хэрэглээний түвшнээр нь 
тэнцүү 5 бүлэг буюу квантилд хуваасан. Дараа нь квантил бүр дэх хүнсний бус 10 бүлэг 
ба хүнсний 122 нэр төрлийн хэрэглээний зардлуудыг нэгтгэсэн. Хүнсний бус бүлгийн 
үнийн индексүүд ба хүнсний барааны дундаж үнүүдийн хугацааны цувааг ашиглаж бид 
тухайн хугацаан дахь квантил бүрийн хэрэглэсэн барааны бодит тоо хэмжээг тооцсон. 
Дараа нь ямар нэг сарыг суурь болгон сонгож, тоо хэмжээний тогтмол сагсыг бий 
болгосон. Бид 2009 оны нэгдүгээр сарыг суурь хугацаагаар сонгож, сар бүрийн зохих 
үнүүдээр сагсан дахь тоо хэмжээг үржүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл, сагсанд байгаа тоо 
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хүрээнд бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон хэрэглээний зардлын хоорондын 
корреляцийн коэффициентийг тооцоход 2009 онд 0.31, 2010 онд -0.47, 2011 ба 2012 онд 
харгалзан 0.22, -0.28 гарч байна (График 8). Үүнээс харахад, 2009, 2011 онд баян 
өрхүүд илүү өндөр инфляцитай, харин 2010, 2012 онд ядуу өрхүүд илүү өндөр 
инфляцитай тулгарсан байна. Энэ нь ерөнхий ХҮИ 2009, 2011 онд хүнсний ХҮИ-ээс 
их, 2010, 2012 онд бага байгааг харуулсан График 7 болон тэгшитгэл (5)-аар 
тайлбарлагдана. Мөн ядуу өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний жин баян өрхүүдээс илүү 
өндөр байдаг. Ядуу өрхүүд хүнсний бус бүлгээс илүү өндөр хүнсний үнийн инфляцитай 
байвал тэдгээр өрхийн ерөнхий ХҮИ нь баян өрхүүдийнхээс илүү өндөр байх 
хандлагатай байна. 

 

ГРАФИК 8. ӨРХИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРДАЛ БА ХҮИ-ИЙН ТҮВШНИЙ 
ХООРОНДЫН ХАМААРАЛ (мян.төг) 

Уг дөрвөн жилд өрхүүд хэр зэрэг үнийн инфляцитай тулгарсныг харахын тулд бид 
дараах боловсруулалт хийсэн. Нэгдүгээрт, бид өрхүүдийг хэрэглээний түвшнээр нь 
тэнцүү 5 бүлэг буюу квантилд хуваасан. Дараа нь квантил бүр дэх хүнсний бус 10 бүлэг 
ба хүнсний 122 нэр төрлийн хэрэглээний зардлуудыг нэгтгэсэн. Хүнсний бус бүлгийн 
үнийн индексүүд ба хүнсний барааны дундаж үнүүдийн хугацааны цувааг ашиглаж бид 
тухайн хугацаан дахь квантил бүрийн хэрэглэсэн барааны бодит тоо хэмжээг тооцсон. 
Дараа нь ямар нэг сарыг суурь болгон сонгож, тоо хэмжээний тогтмол сагсыг бий 
болгосон. Бид 2009 оны нэгдүгээр сарыг суурь хугацаагаар сонгож, сар бүрийн зохих 
үнүүдээр сагсан дахь тоо хэмжээг үржүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл, сагсанд байгаа тоо 
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хүрээнд бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон хэрэглээний зардлын хоорондын 
корреляцийн коэффициентийг тооцоход 2009 онд 0.31, 2010 онд -0.47, 2011 ба 2012 онд 
харгалзан 0.22, -0.28 гарч байна (График 8). Үүнээс харахад, 2009, 2011 онд баян 
өрхүүд илүү өндөр инфляцитай, харин 2010, 2012 онд ядуу өрхүүд илүү өндөр 
инфляцитай тулгарсан байна. Энэ нь ерөнхий ХҮИ 2009, 2011 онд хүнсний ХҮИ-ээс 
их, 2010, 2012 онд бага байгааг харуулсан График 7 болон тэгшитгэл (5)-аар 
тайлбарлагдана. Мөн ядуу өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний жин баян өрхүүдээс илүү 
өндөр байдаг. Ядуу өрхүүд хүнсний бус бүлгээс илүү өндөр хүнсний үнийн инфляцитай 
байвал тэдгээр өрхийн ерөнхий ХҮИ нь баян өрхүүдийнхээс илүү өндөр байх 
хандлагатай байна. 

 

ГРАФИК 8. ӨРХИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРДАЛ БА ХҮИ-ИЙН ТҮВШНИЙ 
ХООРОНДЫН ХАМААРАЛ (мян.төг) 

Уг дөрвөн жилд өрхүүд хэр зэрэг үнийн инфляцитай тулгарсныг харахын тулд бид 
дараах боловсруулалт хийсэн. Нэгдүгээрт, бид өрхүүдийг хэрэглээний түвшнээр нь 
тэнцүү 5 бүлэг буюу квантилд хуваасан. Дараа нь квантил бүр дэх хүнсний бус 10 бүлэг 
ба хүнсний 122 нэр төрлийн хэрэглээний зардлуудыг нэгтгэсэн. Хүнсний бус бүлгийн 
үнийн индексүүд ба хүнсний барааны дундаж үнүүдийн хугацааны цувааг ашиглаж бид 
тухайн хугацаан дахь квантил бүрийн хэрэглэсэн барааны бодит тоо хэмжээг тооцсон. 
Дараа нь ямар нэг сарыг суурь болгон сонгож, тоо хэмжээний тогтмол сагсыг бий 
болгосон. Бид 2009 оны нэгдүгээр сарыг суурь хугацаагаар сонгож, сар бүрийн зохих 
үнүүдээр сагсан дахь тоо хэмжээг үржүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл, сагсанд байгаа тоо 
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хүрээнд бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон хэрэглээний зардлын хоорондын 
корреляцийн коэффициентийг тооцоход 2009 онд 0.31, 2010 онд -0.47, 2011 ба 2012 онд 
харгалзан 0.22, -0.28 гарч байна (График 8). Үүнээс харахад, 2009, 2011 онд баян 
өрхүүд илүү өндөр инфляцитай, харин 2010, 2012 онд ядуу өрхүүд илүү өндөр 
инфляцитай тулгарсан байна. Энэ нь ерөнхий ХҮИ 2009, 2011 онд хүнсний ХҮИ-ээс 
их, 2010, 2012 онд бага байгааг харуулсан График 7 болон тэгшитгэл (5)-аар 
тайлбарлагдана. Мөн ядуу өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний жин баян өрхүүдээс илүү 
өндөр байдаг. Ядуу өрхүүд хүнсний бус бүлгээс илүү өндөр хүнсний үнийн инфляцитай 
байвал тэдгээр өрхийн ерөнхий ХҮИ нь баян өрхүүдийнхээс илүү өндөр байх 
хандлагатай байна. 

 

ГРАФИК 8. ӨРХИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРДАЛ БА ХҮИ-ИЙН ТҮВШНИЙ 
ХООРОНДЫН ХАМААРАЛ (мян.төг) 

Уг дөрвөн жилд өрхүүд хэр зэрэг үнийн инфляцитай тулгарсныг харахын тулд бид 
дараах боловсруулалт хийсэн. Нэгдүгээрт, бид өрхүүдийг хэрэглээний түвшнээр нь 
тэнцүү 5 бүлэг буюу квантилд хуваасан. Дараа нь квантил бүр дэх хүнсний бус 10 бүлэг 
ба хүнсний 122 нэр төрлийн хэрэглээний зардлуудыг нэгтгэсэн. Хүнсний бус бүлгийн 
үнийн индексүүд ба хүнсний барааны дундаж үнүүдийн хугацааны цувааг ашиглаж бид 
тухайн хугацаан дахь квантил бүрийн хэрэглэсэн барааны бодит тоо хэмжээг тооцсон. 
Дараа нь ямар нэг сарыг суурь болгон сонгож, тоо хэмжээний тогтмол сагсыг бий 
болгосон. Бид 2009 оны нэгдүгээр сарыг суурь хугацаагаар сонгож, сар бүрийн зохих 
үнүүдээр сагсан дахь тоо хэмжээг үржүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл, сагсанд байгаа тоо 

уг дөрвөн жилд өрхүүд хэр зэрэг үнийн инфляцитай тулгарсныг харахын тулд 
бид дараах боловсруулалт хийсэн. нэгдүгээрт, бид өрхүүдийг хэрэглээний 
түвшнээр нь тэнцүү 5 бүлэг буюу квантилд хуваасан. дараа нь квантил бүр 
дэх хүнсний бус 10 бүлэг ба хүнсний 122 нэр төрлийн хэрэглээний зардлуудыг 
нэгтгэсэн. Хүнсний бус бүлгийн үнийн индексүүд ба хүнсний барааны дундаж 
үнүүдийн хугацааны цувааг ашиглаж бид тухайн хугацаан дахь квантил бүрийн 
хэрэглэсэн барааны бодит тоо хэмжээг тооцсон. дараа нь ямар нэг сарыг суурь 
болгон сонгож, тоо хэмжээний тогтмол сагсыг бий болгосон. Бид 2009 оны 
нэгдүгээр сарыг суурь хугацаагаар сонгож, сар бүрийн зохих үнүүдээр сагсан 
дахь тоо хэмжээг үржүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл, сагсанд байгаа тоо хэмжээнүүд 
өөрчлөгдөхгүй, зөвхөн үнүүд өөрчлөгдөх юм. Ялгаатай квантилд байгаа 
өрхүүдийн хэрэглэсэн хүнсний нэр төрөл бүрийн тоо хэмжээнүүд нь тухайн 
өрхийн орлого ба таашаалын ялгааг илэрхийлнэ гэж төсөөлж болох юм. Тухайн 
сагсны нэрлэсэн зардлыг нэгтгэж жил бүрийн 1-12-р сарын инфляцийн түвшинг 
тооцсон. ингээд бид жил бүрийн бүх өрхийн инфляцийн түвшинг ижил арга 
ашиглаж олсон.8 Үүний үр дүнг дараах хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 9. жилийн ХүИ-үүд (квантилаар)

2009 2010 2011 2012
Квантил 1 3.4 12.1 7.9 9.2
Квантил 2 3.8 11.5 9.6 11.1
Квантил 3 4.6 11.2 9.0 9.7
Квантил 4 5.3 10.4 10.2 11.5
Квантил 5 6.8 7.5 8.4 6.7
Бүх өрхүүд 5.6 9.4 9.0 9.7

дээрх үр дүнгээс харахад квантилуудын ХҮи-ийн түвшин 2009 онд квантил өсөх 
хэрээр өсч байсан бол 2010 онд буурсан, харин 2011, 2012 онд янз бүр байна. 

8 Уг аргаар тооцсон өрхүүдийн жилийн инфляцийн түвшин нь хүснэгт 6-д байгаагаас өөр аргаар тооцсон. 
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Хувилбар Б1 болон Б2

уг хоёр хувилбар нь сарын дундаж ХҮи-ийн инфляцийн түвшинг тооцохдоо 
тухайн сарын хэрэглээний жин, тухайн жилийн хэрэглээний жин тус бүрийг 
ашигласан.

Жилийн болон сарын хэрэглээний жингийн аль аль нь хугацааны туршид 
өөрчлөгдөж байгааг анхаарах хэрэгтэй. дараах графикуудад үр дүнг үзүүлсэн 
бөгөөд битүү зураасаар (Б1) жилийн хэрэглээний жинд суурилсан, цэгтэй 
зураасаар тухайн сарын хэрэглээний жинд суурилсан, тасархай зураасаар ҮсХ-
ны сар бүрийн ХҮи-ийг тус тус харууллаа. графикуудад бидний тооцсон Б1 
болон Б2 хувилбарууд ихэнх хугацаанд давхцаж байгаагаас харвал сарын ба 
жилийн хэрэглээний жингийн хооронд онцын ялгаа байхгүй гэж хэлж болохоор 
байна. Бүх жилд бидний тооцсон ХҮи-үүд нь ҮсХ-ны тооцооллоос зөрүүтэй 
байгаа боловч зөрүү нь бага байна.

График 9. ХүИ, сараар, 2009 он

 

хэмжээнүүд өөрчлөгдөхгүй, зөвхөн үнүүд өөрчлөгдөх юм. Ялгаатай квантилд байгаа 
өрхүүдийн хэрэглэсэн хүнсний нэр төрөл бүрийн тоо хэмжээнүүд нь тухайн өрхийн 
орлого ба таашаалын ялгааг илэрхийлнэ гэж төсөөлж болох юм. Тухайн сагсны 
нэрлэсэн зардлыг нэгтгэж жил бүрийн 1-12-р сарын инфляцийн түвшинг тооцсон. 
Ингээд бид жил бүрийн бүх өрхийн инфляцийн түвшинг ижил арга ашиглаж олсон.8 
Үүний үр дүнг дараах хүснэгтэд харуулав.  

 
ХҮСНЭГТ 9. ЖИЛИЙН ХҮИ-ҮҮД (КВАНТИЛААР) 

 2009 2010 2011 2012 
Квантил 1 3.4 12.1 7.9 9.2 
Квантил 2 3.8 11.5 9.6 11.1 
Квантил 3 4.6 11.2 9.0 9.7 
Квантил 4 5.3 10.4 10.2 11.5 
Квантил 5 6.8 7.5 8.4 6.7 
Бүх өрхүүд 5.6 9.4 9.0 9.7 

 

 

Дээрх үр дүнгээс харахад квантилуудын ХҮИ-ийн түвшин 2009 онд квантил өсөх 
хэрээр өсч байсан бол 2010 онд буурсан, харин 2011, 2012 онд янз бүр байна.  

Хувилбар Б1 болон Б2 
Уг хоѐр хувилбар нь сарын дундаж ХҮИ-ийн инфляцийн түвшинг тооцохдоо тухайн 
сарын хэрэглээний жин, тухайн жилийн хэрэглээний жин тус бүрийг ашигласан. 
Жилийн болон сарын хэрэглээний жингийн аль аль нь хугацааны туршид өөрчлөгдөж 
байгааг анхаарах хэрэгтэй. Дараах графикуудад үр дүнг үзүүлсэн бөгөөд битүү 
зураасаар (Б1) жилийн хэрэглээний жинд суурилсан, цэгтэй зураасаар тухайн сарын 
хэрэглээний жинд суурилсан, тасархай зураасаар ҮСХ-ны сар бүрийн ХҮИ-ийг тус тус 
харууллаа. Графикуудад бидний тооцсон Б1 болон Б2 хувилбарууд ихэнх хугацаанд 
давхцаж байгаагаас харвал сарын ба жилийн хэрэглээний жингийн хооронд онцын 
ялгаа байхгүй гэж хэлж болохоор байна. Бүх жилд бидний тооцсон ХҮИ-үүд нь ҮСХ-
ны тооцооллоос зөрүүтэй байгаа боловч зөрүү нь бага байна. 

ГРАФИК 9. ХҮИ, САРААР, 2009 ОН 

 

 

                                                 
8Уг аргаар тооцсон өрхүүдийн жилийн инфляцийн түвшин нь хүснэгт 6-д байгаагаас өөр аргаар тооцсон.  
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Манай улсад хүнсний ХҮИ маш өндөр хэлбэлзэлтэй байна. Үүний гол шалтгаан нь 
зарим хүнсний барааны үнийн улирлын нөлөө юм. Зун ба намрын эхэн сард (6-10 
сарууд) хүнсний ХҮИ нь хүнсний бус ХҮИ-ээс бага болох, буурах хандлагатай байдаг 
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График 11. ХүИ, сараар, 2011 он
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График 12. ХүИ, сараар, 2012 он
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зарим хүнсний барааны үнийн улирлын нөлөө юм. Зун ба намрын эхэн сард (6-10 
сарууд) хүнсний ХҮИ нь хүнсний бус ХҮИ-ээс бага болох, буурах хандлагатай байдаг 

95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ХҮИ (Б1) ХҮИ (Б2) ХҮИ 

97

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ХҮИ (Б1) ХҮИ (Б2) ХҮИ 

97

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ХҮИ (Б1) ХҮИ (Б2) ХҮИ 

Манай улсад хүнсний ХҮи маш өндөр хэлбэлзэлтэй байна. Үүний гол 
шалтгаан нь зарим хүнсний барааны үнийн улирлын нөлөө юм. зун ба намрын 
эхэн сард (6-10 сарууд) хүнсний ХҮи нь хүнсний бус ХҮи-ээс бага болох, 
буурах хандлагатай байдаг учраас ерөнхий ХҮи нь хүнсний ХҮи-ээс их байх 
хандлагатай болдог байна. учир нь өндөр хэрэглээний жин эзэлж байгаа мах, 
сүү, гурилын төрлийн бараануудын үнэ уг саруудад буурах хандлагатай байдаг 
(Хүснэгт 3-ыг харна уу). дараах графикт бид сарын хэрэглээний жинг ашиглаж 
тооцсон ерөнхий, хүнсний болон хүнсний бус ХҮи-үүдийг бүх хугацааны (48 
сарын) туршид харуулсан. Үүнээс хүнсний ХҮи (тасархай зураас) нь хүнсний 
бус (цэгтэй зураас) ХҮи-ээс илүү хэлбэлзэлтэй цаашлаад уг хоёрын жигнэсэн 
дунджаар ерөнхий ХҮи (битүү зураас) тодорхойлогдож байгааг харж болно. 
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График 13. Ерөнхий, хүнсний ба хүнсний бус ХүИ (сараар)

 

учраас ерөнхий ХҮИ нь хүнсний ХҮИ-ээс их байх хандлагатай болдог байна. Учир нь 
өндөр хэрэглээний жин эзэлж байгаа мах, сүү, гурилын төрлийн бараануудын үнэ уг 
саруудад буурах хандлагатай байдаг (Хүснэгт 3-ыг харна уу). Дараах графикт бид 
сарын хэрэглээний жинг ашиглаж тооцсон ерөнхий, хүнсний болон хүнсний бус ХҮИ-
үүдийг бүх хугацааны (48 сарын) туршид харуулсан. Үүнээс хүнсний ХҮИ (тасархай 
зураас) нь хүнсний бус (цэгтэй зураас) ХҮИ-ээс илүү хэлбэлзэлтэй цаашлаад уг хоѐрын 
жигнэсэн дунджаар ерөнхий ХҮИ (битүү зураас) тодорхойлогдож байгааг харж болно.  

ГРАФИК 13. ЕРӨНХИЙ, ХҮНСНИЙ БА ХҮНСНИЙ БУС ХҮИ (сараар) 

 

Хүнсний болон ерөнхий ХҮИ-үүдэд хүчтэй хамтын хөдөлгөөн байгаа нь өрхүүдэд 
хүнсний барааны үнэ чухал гэдгийг илэрхийлж байна. Нэмж хэлэхэд, хүнсний ХҮИ нь 
улирлын хэлбэлзэлтэй элементүүд агуулсан учраас ерөнхий ХҮИ-ээ хөтлөх 
хандлагатай байна. Үүнээс гадна хэрэглээний эзлэх хувьд гарч буй өөрчлөлтүүд дээрх 
график дахь хүнсний, хүнсний бус болон ерөнхий ХҮИ-д нөлөөлж байж болох юм. 
Иймд бид доорх графикт хүнсний (саарал зураас) ба хүнсний бус бүлгийн (хар зураас) 
сар бүрийн хэрэглээний жинг харуулав. Уг графикийн бүх хугацааны туршид бодит 
жингүүд улирлын болон мөчлөгийн хэлбэлзэлтэй байгаа бол тухайн саруудын дундаж 
жингүүдийн хандлага нь тогтвортой байна. Уг хоѐр жин нь нийт жинг (100%) 
илэрхийлэх тул нэг бүлгийн жин өсвөл (буурвал) нөгөө бүлгийн жин буурна (өснө). Уг 
дөрвөн жилийн хугацаанд хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин нь 2 ба 9-р сард дундаж 
жингийнхээ хандлагаас доогуур байгаа бол харин 4-8-р сард дунджаас дээгүүр байх 
хандлага ажиглагдаж байна. 2 ба 9-р сард хэрэглээний жин доогуур хандлагатай байгаа 
нь Цагаан сарын баяр, хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбоотой юм. Хүнсний 
бус хэрэглээний энэ өсөлтгүйгээр хүнсний бүлгийн хэрэглээний жингийн хандлага 
буюу дундаж нь өндөр бөгөөд бусад сарын утгатай ойролцоо байж болох юм.  
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Хүнсний болон ерөнхий ХҮи-үүдэд хүчтэй хамтын хөдөлгөөн байгаа нь 
өрхүүдэд хүнсний барааны үнэ чухал гэдгийг илэрхийлж байна. нэмж хэлэхэд, 
хүнсний ХҮи нь улирлын хэлбэлзэлтэй элементүүд агуулсан учраас ерөнхий 
ХҮи-ээ хөтлөх хандлагатай байна. Үүнээс гадна хэрэглээний эзлэх хувьд 
гарч буй өөрчлөлтүүд дээрх график дахь хүнсний, хүнсний бус болон ерөнхий 
ХҮи-д нөлөөлж байж болох юм. иймд бид доорх графикт хүнсний (саарал 
зураас) ба хүнсний бус бүлгийн (хар зураас) сар бүрийн хэрэглээний жинг 
харуулав. уг графикийн бүх хугацааны туршид бодит жингүүд улирлын болон 
мөчлөгийн хэлбэлзэлтэй байгаа бол тухайн саруудын дундаж жингүүдийн 
хандлага нь тогтвортой байна. уг хоёр жин нь нийт жинг (100%) илэрхийлэх 
тул нэг бүлгийн жин өсвөл (буурвал) нөгөө бүлгийн жин буурна (өснө). уг 
дөрвөн жилийн хугацаанд хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин нь 2 ба 9-р сард 
дундаж жингийнхээ хандлагаас доогуур байгаа бол харин 4-8-р сард дунджаас 
дээгүүр байх хандлага ажиглагдаж байна. 2 ба 9-р сард хэрэглээний жин доогуур 
хандлагатай байгаа нь Цагаан сарын баяр, хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай 
холбоотой юм. Хүнсний бус хэрэглээний энэ өсөлтгүйгээр хүнсний бүлгийн 
хэрэглээний жингийн хандлага буюу дундаж нь өндөр бөгөөд бусад сарын 
утгатай ойролцоо байж болох юм. 

ӨрХҮҮдЭд учраХ инфлЯЦийн дараМТ
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

График 14. Хүнсний ба хүнсний бус бүлгийн хэрэглээний жин (сараар)

 

ГРАФИК 14.  ХҮНСНИЙ БА ХҮНСНИЙ БУС БҮЛГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЖИН 
(сараар) 

 
Хувилбар Б3 
Өрх бүрийн хэрэглээний жинг ашиглан бид өрхүүдийн сарын инфляцийг тооцно. 
Дэлгэрэнгүй тайлбарлавал, бид сар бүр дэх сонгогдсон өрхүүдийн барааны хэрэглээний 
жинг тооцно. Дараа нь бид тэдгээрийн сарын ХҮИ-ийг тооцохын тулд сонгогдсон сар 
болон дараагийн сарын хоорондын үнийн өөрчлөлтийг ашиглана. Дараах графикт 
дөрвөн жилийн бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон хэрэглээний түвшин хоорондын 
корреляцийн коэффициентийг сар сараар нь харуулав.   
 

ГРАФИК 15. ӨРХИЙН ИНФЛЯЦИ БА ХЭРЭГЛЭЭ ХООРОНДЫН 
КОРРЕЛЯЦИЙН КОЭФФИЦИЕНТ 

 

Корреляцийн коэффициент нь хүчтэй биш хэдий ч хэрэглээний түвшин болон өрхийн 
инфляцийн түвшний корреляцийн коэффициент улирлаас хамааран -0.5 аас 0.5-ын 
хооронд байна. Зуны сард хамаарал нь эерэг хандлагатай байха бусад сард сөрөг байна.   

Дараах графикаар бид бүх өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний жин болон өрхийн сарын 
инфляцийн хоорондын корреляцийн коэффициентийг харууллаа.  
 

 
  

36.9 36.3 40 36.6 

63.1 63.7 60 63.4 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2009 2010 2011 2012

Хүнсний жин (сарын) Хүнсний бус жин (сарын) 

Хүнсний жин (дундаж) Хүнсний бус жин (дундаж) 

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 2010 2011 2012

Хувилбар Б3

Өрх бүрийн хэрэглээний жинг ашиглан бид өрхүүдийн сарын инфляцийг тооцно. 
дэлгэрэнгүй тайлбарлавал, бид сар бүр дэх сонгогдсон өрхүүдийн барааны 
хэрэглээний жинг тооцно. дараа нь бид тэдгээрийн сарын ХҮи-ийг тооцохын 
тулд сонгогдсон сар болон дараагийн сарын хоорондын үнийн өөрчлөлтийг 
ашиглана. дараах графикт дөрвөн жилийн бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон 
хэрэглээний түвшин хоорондын корреляцийн коэффициентийг сар сараар нь 
харуулав. 

График 15. Өрхийн инфляци ба хэрэглээ хоорондын корреляцийн коэффициент

 

ГРАФИК 14.  ХҮНСНИЙ БА ХҮНСНИЙ БУС БҮЛГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЖИН 
(сараар) 

 
Хувилбар Б3 
Өрх бүрийн хэрэглээний жинг ашиглан бид өрхүүдийн сарын инфляцийг тооцно. 
Дэлгэрэнгүй тайлбарлавал, бид сар бүр дэх сонгогдсон өрхүүдийн барааны хэрэглээний 
жинг тооцно. Дараа нь бид тэдгээрийн сарын ХҮИ-ийг тооцохын тулд сонгогдсон сар 
болон дараагийн сарын хоорондын үнийн өөрчлөлтийг ашиглана. Дараах графикт 
дөрвөн жилийн бүх өрхийн инфляцийн түвшин болон хэрэглээний түвшин хоорондын 
корреляцийн коэффициентийг сар сараар нь харуулав.   
 

ГРАФИК 15. ӨРХИЙН ИНФЛЯЦИ БА ХЭРЭГЛЭЭ ХООРОНДЫН 
КОРРЕЛЯЦИЙН КОЭФФИЦИЕНТ 

 

Корреляцийн коэффициент нь хүчтэй биш хэдий ч хэрэглээний түвшин болон өрхийн 
инфляцийн түвшний корреляцийн коэффициент улирлаас хамааран -0.5 аас 0.5-ын 
хооронд байна. Зуны сард хамаарал нь эерэг хандлагатай байха бусад сард сөрөг байна.   

Дараах графикаар бид бүх өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний жин болон өрхийн сарын 
инфляцийн хоорондын корреляцийн коэффициентийг харууллаа.  
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корреляцийн коэффициент нь хүчтэй биш хэдий ч хэрэглээний түвшин болон 
өрхийн инфляцийн түвшний корреляцийн коэффициент улирлаас хамааран -0.5 
аас 0.5-ын хооронд байна. зуны сард хамаарал нь эерэг хандлагатай байх ба 
бусад сард сөрөг байна. 
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дараах графикаар бид бүх өрхүүдийн хүнсний хэрэглээний жин болон өрхийн 
сарын инфляцийн хоорондын корреляцийн коэффициентийг харууллаа. 

График 16. Өрхийн инфляци ба хүнсний хэрэглээний жин хоорондын корреляцийн 
коэффициент

 

ГРАФИК 16. ӨРХИЙН ИНФЛЯЦИ БА ХҮНСНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЖИН 
ХООРОНДЫН КОРРЕЛЯЦИЙН КОЭФФИЦИЕНТ 

 
Дээрхээс харахад өрхийн инфляци нь хүнсний хэрэглээний жинтэй өндөр хамааралтай 
байна. Жишээлбэл: улирлаас хамааран корреляцийн коэффициент -0.7-оос 0.8-ын 
хооронд байна. Зуны сард хамаарал нь сөрөг болох хандлагтай байгаа бөгөөд энэ нь 
хүнсний барааны хэрэглээний жин өндөртэй өрхүүд бага инфляцийн түвшинтэй 
тулгарч байгааг харуулж байна.  

Дараах графикт улирлын нөлөөллийг илүү тодорхой харуулж болох юм. График 17 нь 
2012 оны зарим сарын бүх өрхийн  хүнсний болон хүнсний бус ХҮИ-ийг харуулна. Бүх 
өрхийн хувьд 7-8-р сард хүнсний бус бүлгийн ХҮИ нь хүнсний ХҮИ-ээс өндөр байгаа 
бол 11-12-р сард эсрэгээр байна.  

 
ГРАФИК 17. ӨРХ БҮРИЙН ХҮНСНИЙ БА ХҮНСНИЙ БУС БҮЛГИЙН ХҮИ 

(2012) 

 
7-8-р сар                                                              11-12-р сар 

Бид мөн сарын үнийн өөрчлөлтийг ашиглан квантилуудын ХҮИ-ийг тооцсон. 
Дараагийн графикт 2012 оны квантил бүрийн сарын ХҮИ-ийг харуулав (бусад оныг 
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дээрхээс харахад өрхийн инфляци нь хүнсний хэрэглээний жинтэй өндөр 
хамааралтай байна. Жишээлбэл: улирлаас хамааран корреляцийн коэффициент 
-0.7-оос 0.8-ын хооронд байна. зуны сард хамаарал нь сөрөг болох хандлагатай 
байгаа бөгөөд энэ нь хүнсний барааны хэрэглээний жин өндөртэй өрхүүд бага 
инфляцийн түвшинтэй тулгарч байгааг харуулж байна. 

дараах графикт улирлын нөлөөллийг илүү тодорхой харуулж болох юм. график 
17 нь 2012 оны зарим сарын бүх өрхийн хүнсний болон хүнсний бус ХҮи-ийг 
харуулна. Бүх өрхийн хувьд 7-8-р сард хүнсний бус бүлгийн ХҮи нь хүнсний 
ХҮи-ээс өндөр байгаа бол 11-12-р сард эсрэгээр байна. 
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Бид мөн сарын үнийн өөрчлөлтийг ашиглан квантилуудын ХҮи-ийг тооцсон. 
дараагийн графикт 2012 оны квантил бүрийн сарын ХҮи-ийг харуулав (бусад 
оныг хавсралт 2-оос харах боломжтой). графикаас харахад жилийн эхний 
3.5 сард ядуу өрхүүд хамгийн өндөр үнийн инфляцитай тулгарч байна. нэмж 
хэлэхэд, бүх квантилуудын инфляцийн түвшин бусад саруудтай харьцуулахад 
жилийн эхний эдгээр сард хамгийн өндөр байна. дараагийн саруудад өрхүүдэд 
тулгарч буй инфляцийн зөрүү багассан боловч квантил бага (квантил 5-аас 1 рүү) 
байх тусам 7-10-р сарын хооронд илүү бага инфляцтай тулгарч байсан. графикт 
Q1-квантил 1 гэх мэтчилэн, Q5-квантил 5 гэж тэмдэглэв.

График 18. Өрхийн квантилаарх хүи (сараар, 2012)
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хугацаанд ижил түвшний инфляцитай тулгарч байсныг харж болох юм. 

График 19. Хүнсний, хүнсний бус, ерөнхий өсөн нэмэгдсэн инфляцийн түвшин
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дээрх үр дүнгээс бид дараах дүгнэлтүүдийг гаргаж байна. 

1. Хэрэглээний түвшин болон хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин хоорондоо 
сөрөг хамааралтай. 

2. 6-10-р сард хүнсний ХҮи буурдаг бөгөөд энэ нь ерөнхий ХҮи-ийг 
бууруулах нөлөө үзүүлдэг байхад бусад сард эсрэг зүйл ажиглагдсан. 

3. квантил буурах тусам зуны сард тухайн квантилын инфляцийн түвшин 
илүү бага байна. учир нь эдгээр өрхийн хүнсний бүлгийн хэрэглээний 
жин энэ саруудад өндөр байдаг. 

4. Өрхүүдийн сарын болон жилийн инфляцийн түвшний ялгааг үл харгалзан 
2009-2012 оны бүх квантилын өсөн нэмэгдсэн инфляцийн түвшин нь 
ижил байх хандлагатай байна. 
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7. БОДИТ ХЭрЭГлЭЭ

Бид судалгааны ажлынхаа хүрээнд бүх өрх болон квантилуудын ХҮи-ийг 
тооцон гаргасан. Энэ бүлэгт квантилуудын бодит хэрэглээг авч үзнэ. Үүнийг 
хийхдээ бид өрхүүдийг сар бүрээр нь квантилуудад хуваан, тэдний нийт 
хэрэглээг хүнсний төрлөөр болон квантил бүрийн дундаж өрхийн хэрэглээг бүх 
бараагаар тодорхойлох болно. 

Өрхүүд түүвэрт давтагдаагүй тул бид квантил бүрийн дундаж өрхийн хэрэглээнд 
гол анхаарлаа хандуулсан. квантил бүрийн төлөөлөгч өрхийн нэрлэсэн хэрэглээг 
бид бодит үнэд нь хувааснаар сар бүрийн тухайн өрхийн хэрэглэсэн нэр төрөл 
бүрээрх бодит тоог олж авах боломжтой. Бид 2009 оны 1-р сард (суурь он) 
мэдээлсэн үнийг бүх 48 сарын квантил бүрийн төлөөлөгч өрхийн тоо хэмжээгээр 
үржүүлсэн. ижил үнийн түвшнээр илэрхийлэгдсэн бараа үйлчилгээний 
хэрэглээний зарцуулалтын нийлбэр нь төлөөлөгч өрхүүдийн бодит хэрэглээний 
үнийн түвшинг тооцох боломж олгож байна. дараах хүснэгтээр бид квантил 
бүрийг төлөөлөгч өрхийн жилийн бодит хэрэглээг харуулав.

Хүснэгт 10. Квантилаарх өрхүүдийн бодит хэрэглээ (дундаж, мян.төг)
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үнэд нь хувааснаар сар бүрийн тухайн өрхийн хэрэглэсэн нэр төрөл бүрээрх бодит тоог 
олж авах боломжтой. Бид 2009 оны 1-р сард (суурь он) мэдээлсэн үнийг бүх 48 сарын 
квантил бүрийн төлөөлөгч өрхийн тоо хэмжээгээр үржүүлсэн. Ижил үнийн түвшнээр 
илэрхийлэгдсэн бараа үйлчилгээний хэрэглээний зарцуулалтын нийлбэр нь төлөөлөгч 
өрхүүдийн бодит хэрэглээний үнийн түвшинг тооцох боломж олгож байна. Дараах 
хүснэгтээр бид квантил бүрийг төлөөлөгч өрхийн жилийн бодит хэрэглээг харуулав. 

 
ХҮСНЭГТ 10. КВАНТИЛААРХ ӨРХҮҮДИЙН БОДИТ ХЭРЭГЛЭЭ (дундаж, 

мян.төг) 

 
Дараах график нь өрхүүдийн бодит хэрэглээний хугацаан цувааг харуулж байна. 
Квантил бүрийн өрхийн бодит хэрэглээний өөрчлөлтийг харахад шулуун хандлагатай 
байна. Бид бодит хэрэглээний сар бүрийн өсөлтийн түвшинг тооцсон (Хүснэгт 11). 
Үүнээс дараах зүйлийг харж болно квантил 1 ба квантил 5-ын бодит хэрэглээ сард 
хамгийн хурдтай өссөн, харин бусад гурван квантилын хувьд бараг ижил хурдтай 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
2009 1,435,801 2,457,225 3,393,235 4,760,291 10,759,074
2010 1,505,888 2,604,369 3,664,606 5,115,386 10,987,660
2011 1,737,876 2,761,798 3,673,864 4,954,710 9,977,411
2012 1,554,761 2,647,043 3,736,965 5,325,733 13,098,556
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дараах график нь өрхүүдийн бодит хэрэглээний хугацаан цувааг харуулж 
байна. квантил бүрийн өрхийн бодит хэрэглээний өөрчлөлтийг харахад шулуун 
хандлагатай байна. Бид бодит хэрэглээний сар бүрийн өсөлтийн түвшинг 
тооцсон (Хүснэгт 11). Үүнээс дараах зүйлийг харж болно квантил 1 ба квантил 
5-ын бодит хэрэглээ сард хамгийн хурдтай өссөн, харин бусад гурван квантилын 
хувьд бараг ижил хурдтай өсчээ. Эдгээр өсөлтийн түвшнээс, баян өрх болон 
бусад өрхийн хоорондох зөрүү нэмэгдэх, харин хамгийн ядуу өрхүүд яг 
дараагийн квантилийг гүйцэх хандлагатай байна гэж таамаглаж болох юм. гэвч 
тэгшитгэл бүрийн R2 нь маш бага (1%-иас бага) тул эдгээр өсөлтийн түвшинг зөв 
гэж батлахад хэцүү юм.
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Хүснэгт 11. Бодит хэрэглээний сарын өсөлтийн түвшин (квантилаар)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Өсөлтийн түвшин (%) 0.26 0.17 0.18 0.19 0.42

График 20. Бодит хэрэглээний динамик (квантилээр, мян.төг)

 

өсчээ. Эдгээр өсөлтийн түвшнээс, баян өрх болон бусад өрхийн хоорондох зөрүү 
нэмэгдэх, харин хамгийн ядуу өрхүүд яг дараагийн квантилийг гүйцэх хандлагатай 
байна гэж таамаглаж болох юм. Гэвч тэгшитгэл бүрийн R2 нь маш бага (1%-иас бага) 
тул эдгээр өсөлтийн түвшинг зөв гэж батлахад хэцүү юм. 

   
ХҮСНЭГТ 11. БОДИТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ САРЫН ӨСӨЛТИЙН ТҮВШИН 

(квантилаар) 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Өсөлтийн түвшин (%) 0.26 0.17 0.18 0.19 0.42 

 

 
 

ГРАФИК 20. БОДИТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ДИНАМИК (квантилээр, мян.төг) 

 

График 20-оос харах өөр нэг дүр зураг бол квантил 5-ын бодит хэрэглээ харьцангуй 
хэлбэлзэлтэй байна. Яагаад гэвэл энд өндөр хэрэглээтэй бүх өрхүүд багтсан. Мөн бүх 
квантилуудын хувьд улирлын нөлөөлөл байгааг харж болох юм. Жишээлбэл бүх 
квантилын бодит хэрэглээ 2 ба 7-р сард өсөх хандлагатай байна. Учир нь эдгээр сард 
Цагаан сар, Наадам гэх үндэсний баярууд тохиодог. 

8. Дүгнэлт 
Инфляцийн өрхүүдэд нөлөөлөх нөлөөллийг харахын тулд 2009-2012 оны, нийт 25690 
өрхийн хүнсний бус 10 бүлэг, хүнсний барааны 123 нэр төрлийн хэрэглээний зан 
төлвийг судалсан. Бид өрх тус бүр болон квантилуудын бүх 133 төрлийн хэрэглээний 
жингүүд, сар ба жилийн нийт жинг тооцсон. Үүний үр дүнд хүнсний барааны 
хэрэглээний жин өндөртэй өрхүүд хүнсний үнийн инфляцид өртөмтгий байдгийг 
тогтоосон бөгөөд энэ нь эсрэгээрээ хүнсний жин багатай бол өрхүүд хүнсний үнийн 
инфляцид өртөмтгий биш байна. Жишээлбэл: квантил 1-ийн хүнсний бүлгийн дундаж 
жин 60%-иас илүү байхад квантил 5-ынх ойролцоогоор 25% байна. Харин хүнсний 
бүлгийн хэрэглээний нийт жин 35-39% байсан. Хүнсний бүлгийн бараа дотор мах, 
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график 20-оос харах өөр нэг дүр зураг бол квантил 5-ын бодит хэрэглээ 
харьцангуй хэлбэлзэлтэй байна. Яагаад гэвэл энд өндөр хэрэглээтэй бүх өрхүүд 
багтсан. Мөн бүх квантилуудын хувьд улирлын нөлөөлөл байгааг харж болох 
юм. Жишээлбэл бүх квантилын бодит хэрэглээ 2 ба 7-р сард өсөх хандлагатай 
байна. учир нь эдгээр сард Цагаан сар, наадам гэх үндэсний баярууд тохиодог.

8. ДүГНЭлТ

инфляцийн өрхүүдэд нөлөөлөх нөлөөллийг харахын тулд 2009-2012 оны, 
нийт 25690 өрхийн хүнсний бус 10 бүлэг, хүнсний барааны 123 нэр төрлийн 
хэрэглээний зан төлвийг судалсан. Бид өрх тус бүр болон квантилуудын бүх 
133 төрлийн хэрэглээний жингүүд, сар ба жилийн нийт жинг тооцсон. Үүний 
үр дүнд хүнсний барааны хэрэглээний жин өндөртэй өрхүүд хүнсний үнийн 
инфляцид өртөмтгий байдгийг тогтоосон бөгөөд энэ нь эсрэгээрээ хүнсний жин 
багатай бол өрхүүд хүнсний үнийн инфляцид өртөмтгий биш байна. Жишээлбэл: 
квантил 1-ийн хүнсний бүлгийн дундаж жин 60%-иас илүү байхад квантил 
5-ынх ойролцоогоор 25% байна. Харин хүнсний бүлгийн хэрэглээний нийт жин 
35-39% байсан. Хүнсний бүлгийн бараа дотор мах, сүүний төрлийн бараа, талх, 
гурил, будаа голлох жин эзэлж байсан. Жилээлбэл: 2012 онд хүнсний бүлэгт 
эзлэх мах, махан бүтээгдэхүүний жин ойролцоогоор 40% байсан. Эдгээр нь мөн 
сарын болон жилийн нийт хэрэглээний жинд ойролцоо байсан бөгөөд хугацааны 
туршид энэ хандлагаа хадгалж байсан. 

ӨрХҮҮдЭд учраХ инфлЯЦийн дараМТ
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Цаашлаад бид өрхийн мэдээлсэн хүнсний барааны үнэ болон ҮсХ-оос гаргадаг 
үнийн индексүүдэд шинжилгээ хийсэн. Хүнсний бараануудын хувьд сарын 
дундаж мэдээлсэн үнийг ашигласан. Хүнсний бараануудын худалдан авсан газар, 
хугацаа, чанар зэрэг нь харилцан адилгүй боловч бид стандарт хазайлт тийм их 
биш байгааг тогтоосон. Өрхүүд ӨнЭзс-нд хүнсний бус бүлгийн барааны үнэ 
болон тоо хэмжээг мэдээлдэггүй, харин төлсөн нийт зардлыг мэдээлж байсан 
тул бид ҮсХ-ны хүнсний бус бүлгийн үнийн индексийг хэрэглэх шаардлагатай 
болсон. 

Хэрэглээний жин болон үнийн тоо мэдээллээс бид өрх бүрийн, квантил бүрийн, 
нийт өрхүүдийн сарын болон жилийн инфляцийг тооцсон. Үүнээс бид зун болон 
намрын эхэн сард мах, сүү, ногооны нийлүүлэлт ихэсдэг тул улирлын нөлөөлөл 
нь сарын ХҮи-д чухал болохыг тогтоолоо. Бүх жилийн 5-9-р сард өрхийн 
тодорхой ХҮи-үүд унасан байхад бусад сард өссөн байна. Хэрэглээний түвшин 
болон өрхийн ХҮи-ийн корреляцийн коэффициент зуны сард 0.25 байхад бусад 
сард -0.25 байсан. нөгөө талаар хүнсний бүлгийн хэрэглээний хувь болон өрхийн 
ХҮи-ийн корреляцийн коэффициент зуны сард дунджаар -0.5 байхад бусад сард 
0.5 байсан. Эндээс харахад хүнсний бүлгийн хэрэглээний жин өндөртэй эсвэл 
хэрэглээний зардал багатай өрхүүд зуны сард илүү ашигтай байна. учир нь ХҮи 
нь бусадтай харьцуулахад харьцангуй доогуур байна. гэсэн хэдий ч тэд бусад 
сард харьцангуй өндөр инфляцитай тулгардаг. ерөнхийдөө мах, сүүн төрлийн 
бүтээгдэхүүн зуны сард хүнсний зардлын томоохон хувийг эзэлдэг тул тухайн 
сард хүнсний ХҮи нь хүнсний бус ХҮи-ээс доогуур байх хандлагатай байсан. 

Жилийн ХҮи-ийн хувьд үр дүнгүүд холимог байна. 2009, 2011 онд хэрэглээний 
доогуур түвшний өрхүүд инфляцийн харьцангуй бага түвшинтэй тулгарсан 
нь хэрэглээний түвшин болон өрхийн жилийн ХҮи-ийн хоорондын сөрөг 
хамаарлаас болжээ. 2010, 2012 онд бид өөр үр дүнд хүрсэн. Үүнийг ерөнхий 
ХҮи болон жилийн хүнсний ХҮи-ээр тайлбарлаж болох юм. 2009, 2011 онд 
хүнсний ХҮи нь ерөнхий ХҮи-ээс бага, харин 2010, 2012 онд өндөр байсан. 
квантилын хувьд 2009, 2011 онд квантил 1-ийн өрхүүд хамгийн бага түвшний 
ХҮи-тэй, харин 2010, 2012 онд хамгийн өндөр ХҮи-тэй байсан. Бид ямар нэгэн 
системтэй хамаарал олоогүй. 

Өрхүүд улирлын нөлөөлөл болон бусад зүйлээс шалтгаалан сар бүр болон 
жил бүр ялгаатай инфляцитай тулгарсан хэдий ч, урт хугацааны төгсгөлд 
өөрчлөлтийг харах нь сонирхолтой юм. Бид өсөн нэмэгдсэн инфляцийн 
түвшинг квантилиудад тооцсон бөгөөд үүнд их хэмжээний өөрчлөлт байхгүй нь 
харагдсан. Өөрөөр хэлбэл квантилын өрхүүд 2009 оны 1-р сараас 2012 оны 12-р 
сарын хооронд ижил түвшний инфляцитай тулгарсан. Тодруулбал, квантилийн 
инфляцийн түвшин тус бүрдээ 44.4, 48.0, 46.8, 48.1, 43.3 байсан. 
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Түүнчлэн бид квантилын бодит хэрэглээг судалсан. квантил 1, квантил 5-ын 
хувьд бодит хэрэглээ хамгийн өндөр хувиар өссөн. Тодруулбал, квантил бүрийн 
бодит хэрэглээний сарын дундаж 0.26, 0.17, 0.18, 0.19, 0.42 хувиар тус тус өссөн 
байна. Энэ үр дүн нь баян өрхүүдийн бодит хэрэглээ бусад өрхийнхөөс илүү 
өссөн бол хамгийн ядуу өрхүүдийн хэрэглээ квантил 2-ын түвшинд ойртож 
байгааг илэрхийлж байна. гэвч бодит хэрэглээний найдвартай тоон мэдээлэл 
байхгүй тул энэхүү өсөлтийн хувийг хэмжих нь ихээхэн маргаантай юм. 
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ХАВСрАлТ 1

A1.1. Хэрэглээний бүтэц (квантилаар, %, 2009)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
1 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 62.9 55.8 49.1 41.4 24.2
2 согтууруулах ундаа, тамхи 2.0 1.5 1.6 1.5 1.1
3 Хувцас, бөс бараа, гутал 3.3 4.5 5.6 7.5 8.4
4 орон сууц, ус, цахилгаан түлш 11.2 12.0 11.8 10.1 7.5
5 гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 2.5 2.0 1.9 1.9 3.3
6 Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 1.8 1.8 2.0 2.6 3.8
7 Тээвэр 0.9 1.2 2.8 4.9 11.2
8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 7.3 9.9 10.2 10.2 7.9
9 амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ 0.8 1.1 1.2 1.6 2.7

10 Боловсролын үйлчилгээ 0.0 0.1 0.1 0.2 5.2
11 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр 0.7 1.6 2.3 3.2 3.9
12 Бусад бараа үйлчилгээ 6.4 8.6 11.4 14.9 20.8

A1.2. Хэрэглээний бүтэц (квантилаар, %, 2010)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
1 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 61.6 54.4 47.3 38.4 24.4
2 согтууруулах ундаа, тамхи 1.8 1.5 1.5 1.2 1.0
3 Хувцас, бөс бараа, гутал 4.8 6.1 7.2 8.5 9.6
4 орон сууц, ус, цахилгаан түлш 10.9 11.1 10.8 9.7 7.0
5 гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 2.5 2.2 2.1 2.2 3.4
6 Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 1.8 1.8 2.5 2.8 3.4
7 Тээвэр 0.7 1.4 2.5 5.4 9.9
8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 7.7 9.5 9.7 9.9 7.9
9 амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ 0.9 0.9 1.1 1.3 2.5

10 Боловсролын үйлчилгээ 0.0 0.0 0.1 0.4 3.2
11 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр 0.7 1.7 2.5 3.7 4.0
12 Бусад бараа үйлчилгээ 6.6 9.4 12.6 16.4 23.5

A1.3. Хэрэглээний бүтэц (квантилаар, %, 2011)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
1 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 62.4 57.0 51.9 42.4 27.2
2 согтууруулах ундаа, тамхи 1.8 1.5 1.6 1.4 0.8
3 Хувцас, бөс бараа, гутал 5.0 6.0 6.8 7.4 9.5
4 орон сууц, ус, цахилгаан түлш 10.5 11.8 10.7 11.0 7.6
5 гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 2.3 1.9 2.1 2.2 3.4
6 Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 1.8 1.8 2.3 2.5 3.4
7 Тээвэр 1.8 2.1 2.8 5.5 9.4
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8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 7.7 8.5 8.3 8.6 7.6
9 амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ 0.8 0.9 0.9 1.1 2.5

10 Боловсролын үйлчилгээ 0.0 0.0 0.2 0.4 3.3
11 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр 0.6 1.4 2.0 3.1 3.6
12 Бусад бараа үйлчилгээ 5.3 7.2 10.4 14.4 21.7

ХАВСрАлТ 2
A2.1. Өрхийн квантилаарх хүи (сараар, 2009)
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A2.3. Өрхийн квантилаарх хүи (сараар, 2011)
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Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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1. ОршИл

аливаа улс орны хуримтлагдсан капитал, баялгийн дийлэнх нь үл хөдлөх 
хөрөнгө, тэр дундаа иргэдийн эзэмшдэг орон сууц байдаг. Тиймээс энэ баялгийн 
үнэ хэрхэн өөрчлөгдөхийг тухайн баялгийн эзэд төдийгүй эдийн засгийн бодлого 
боловсруулагчид анхааралтай ажигладаг. Ялангуяа эдийн засаг эгзэгтэй байгаа 
үед үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтөөс их зүйл хамаарна. 
рейнхаэрд, рогоф нарын судалгаагаар1 1970-аад оноос хойш хөгжингүй орнуудад 
тохиолдсон санхүүгийн зах зээлийн хамгийн том хямралууд бүгд үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах зээлийн гажуудал буюу үнийн хөөсрөлтөөс үүдэлтэй байжээ. 
иймээс үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн өөрчлөлтийг цаг алдалгүй, үнэн зөв хэмжих 
асуудалд улс орнуудын бодлого боловсруулагчид, санхүүгийн бизнес эрхлэгчид 
онцгой ач холбогдол өгөх болжээ.

орон сууцны үнийн индекс ямар байх нь эдийн засгийн янз бүрийн оролцогчдын 
үйл ажиллагаанд чухал нөлөөтэй бөгөөд эдийн засгийн бодлого шийдвэр 
гаргахад уг индексийг харгалзаж үзэх шаардлага байнга тулгардаг. Жишээлбэл, 
орон сууцны үнэ өсвөл хувь хүмүүсийн хэрэглээний зардал, хэрэглэгчийн итгэл 
үүнийг дагаад нэмэгддэг бол орон сууцны үнэ унавал орон сууц барьцаалан зээл 
олгосон санхүүгийн байгууллагууд эрсдэлд ордог. гэхдээ ямар аргаар, ямар 
хүрээнд тооцсоноос хамаарч уг индексийн утга өөр өөр гарах учраас индексийг 
ашиглах субьектүүдийн зорилгоос хамаарч тооцооны аргазүйгээ сонгох 
шаардлагатай болдог. Мөн практикт индексийн тооцоонд ашиглах мэдээллийн 
олдоц, орон сууцны үнэд нөлөөлөх онцлог ялгаатай шинжүүд нь тооцоог улам 
ярвигтай болгодог.

орон сууцны үнийн индексийн тооцоог төвөгтэй болгодог суурь хүчин зүйл 
бол орон сууц бүр чанарын хувьд ялгаатай байдаг явдал юм. Үүнээс гадна нийт 
орон сууцны фондтой харьцуулахад харьцангуй цөөхөн орон сууц худалдагддаг 
учраас яг ижил төрлийн орон сууцны борлуулалтын үнийг олж харьцуулах 
боломжийг бууруулдаг. Бодит байдал дээр хүмүүс орон сууц худалдаж, худалдан 
авахдаа байрлал, ашиглалтад орсон хугацаа, талбай, өрөөний тоо, гадаад орчны 
тохижилт, хөршүүд, байрлах давхар, машины зогсоол, гараж, дотоод засвар 
хийсэн байдал, тэр ч байтугай цонх нь хаашаа харсан, урьд нь ямар хүн амьдарч 
байсан гэх мэт үй олон шинж чанарыг харгалзан үнээ тохиролцдог. Тиймээс орон 
сууцны үнэд шингэсэн эдгээр онцлог давуу тал бүрийн өртгийг хасч тооцож 
байж орон сууцны үнийн цэвэр өсөлтийг гаргах шаардлагатай юм.

дэлхийн улс орнууд орон сууцны үнийн индексийг тооцох янз бүрийн 
аргачлалыг сонгон хөгжүүлж иржээ. Жишээлбэл, Энэтхэгийн орон сууцны банк 
RESIDEX хэмээх индексээр 15 гол хотынхоо орон сууцны үнийг хэмждэг бол 

1 (Rogoff and Reinhart 2009).
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канадад Шинэ байрны үнийн индекс, Теранет-Үндэсний банкны орон сууцны 
үнийн нэгдсэн индекс, дахин борлуулж буй орон сууцны үнийн индекс, канадын 
орон сууцны үнийн рояал липэйж түүвэр судалгаа гэсэн дөрвөн индексийг 
тооцдог. Манай улсад Үндэсний статистикийн Хороо (ҮсХ) 2009 оноос орон 
сууцны үнийн индексийг улирал тутам тооцож эхэлжээ. уг индекс зөвхөн 
улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийг хамрах ба орон сууцнуудыг ашиглалтад 
орсон оноор нь гурав ангилж дэд индексүүдийг тооцдог. зураг 1-д уг индексийн 
2008-2013 оны өөрчлөлтийг улирлаар харууллаа. зургаас харахад сууцны зах 
зээл дээр 2009 онд дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн хямралаас үүдэж эдийн 
засгийн өсөлт зогссонтой холбоотойгоор орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 
буурч байсан бол сүүлийн 3 жилд орон сууцны үнэ 100 гаруй хувиар огцом 
өсжээ. Мөн жилийн 3, 4-р улиралд үнийн өсөлт хурдасдаг онцлог ажиглагдаж 
байна. 2013 оны 3-р улиралд орон сууцны үнэ 19 хувь өссөн нь хамгийн 
хурдацтай өсөлт болжээ. Харин тухайн улиралд улаанбаатар хотын хэрэглээний 
үнийн индекс 3.9 хувь өсжээ.

Зураг 1. Орон сууцны үнийн индексийн динамик

 4 

 
ЗУРАГ 1   ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКСИЙН ДИНАМИК 

Эх сурвалж: (Үндэсний Статистикийн Хороо 2009-2013). 

Хэрэглээний үнийн индексэд (ХҮИ) орон сууцны үнийн өсөлтийг оруулж тооцдоггүй 
учраас дээрх зөрүү нь инфляцийг онилох бодлого хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлого 
боловсруулагчдыг шийдвэр гаргахдаа орон сууцны үнийн индексийг зайлшгүй харгалзан 
үзэх шаардлагатайг харуулж байна. Нөгөө талаас ҮСХ-ны орон сууцны үнийн индекс 
тооцох аргачлал нь индексийн суурь тооцох жин шинэчлэгдэхдээ удаан, шинэ байрууд 
олноор ашиглалтад орж байгаа өнөөгийн онцлогийг тусгадаггүй, орон сууцны үнэд 
нөлөөлж буй чанарын үзүүлэлтүүдийг хангалттай харгалзаж үздэггүй, худалдагдсан орон 
сууцны мэдээлэл авч буй эх сурвалж нь хязгаарлагдмал зэрэг сул талтай байгаа юм. 
Иймээс орон сууцны үнийн индексийн тооцоог боловсронгуй болгож, өөрийн орны үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн онцлогийг тусгах шаардлага тавигдаж байна. 
Энэ судалгаагаар бид орон сууцны үнийн индекс тооцох онол, аргазүйн асуудлыг 
дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Эхлээд бид орон сууцны үнийн индекс тооцох хэрэгцээ, ач 
холбогдлыг хэлэлцэх бөгөөд дараа нь орон сууцны үнийн индекс тооцох түгээмэл 
хандлагуудыг тоймлоно. Эдгээр аргаас өргөн хэрэглэгддэг хоѐр арга болох бүлэглэх ба 
хедоник регрессийн аргуудын онцлог, тооцоололд тулгарах бэрхшээл, түүнийг 
шийдвэрлэх боломжийн талаар дэлгэрэнгүй судална. Эцэст нь орон сууцны үнийн индекс 
тооцох бүлэглэх болон хедоник регрессийн хандлагуудыг хийсвэр жишээн дээр симуляц 
хийж, тайлбарлана. 

2. ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ АЧ ХОЛБОГДОЛ 
Орон сууцны үнийн индексийг эдийн засгийн өргөн хүрээнд хэрэглэж байна. Юуны өмнө 
орон сууцны үнийн индексийг эдийн засгийн өсөлтийн нэг үзүүлэлт гэж үздэг. Эдийн 
засаг хурдтай өсч байгаа үед ерөнхийдөө орон сууцны үнэ өсөх хандлагатай байдаг. 
Гүүдхаэрд, Хофмэн нар хөгжингүй орнуудын орон сууцны үнэ ба эдийн засгийн 
идэвхжлийн хооронд мэдэгдэхүйц хамаарал байгааг тогтоожээ.2 Ялангуяа 1985-2006 онд 
орон сууцны үнэ, зээл, мөнгөний нийлүүлэлтийн хоорондын хамаарал улам хүчтэй болсон 
байна. Энэ хамаарлыг дараах шалтгаануудаар тайлбарлаж болно. Нэгдүгээрт, орон сууцны 
үнэ өсвөл барилгын салбар идэвхжиж, улмаар барилгын салбарт ажиллагсад төдийгүй үл 
хөдлөх хөрөнгө зуучлал, санхүүгийн салбарынхны цалин, орлого нэмэгдэнэ. Хоѐрдугаарт, 

                                                 
2 (Goodhart and Hofmann 2007). 
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Эх сурвалж: (Үндэсний Статистикийн Хороо 2009-2013)

Хэрэглээний үнийн индексэд (ХҮи) орон сууцны үнийн өсөлтийг оруулж 
тооцдоггүй учраас дээрх зөрүү нь инфляцийг онилох бодлого хэрэгжүүлж 
байгаа мөнгөний бодлого боловсруулагчдыг шийдвэр гаргахдаа орон сууцны 
үнийн индексийг зайлшгүй харгалзан үзэх шаардлагатайг харуулж байна. нөгөө 
талаас ҮсХ-ны орон сууцны үнийн индекс тооцох аргачлал нь индексийн суурь 
тооцох жин шинэчлэгдэхдээ удаан, шинэ байрууд олноор ашиглалтад орж байгаа 
өнөөгийн онцлогийг тусгадаггүй, орон сууцны үнэд нөлөөлж буй чанарын 
үзүүлэлтүүдийг хангалттай харгалзаж үздэггүй, худалдагдсан орон сууцны 

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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мэдээлэл авч буй эх сурвалж нь хязгаарлагдмал зэрэг сул талтай байгаа юм. 
иймээс орон сууцны үнийн индексийн тооцоог боловсронгуй болгож, өөрийн 
орны үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн онцлогийг тусгах шаардлага тавигдаж 
байна.

Энэ судалгаагаар бид орон сууцны үнийн индекс тооцох онол, аргазүйн асуудлыг 
дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Эхлээд бид орон сууцны үнийн индекс тооцох хэрэгцээ, 
ач холбогдлыг хэлэлцэх бөгөөд дараа нь орон сууцны үнийн индекс тооцох 
түгээмэл хандлагуудыг тоймлоно. Эдгээр аргаас өргөн хэрэглэгддэг хоёр арга 
болох бүлэглэх ба хедоник регрессийн аргуудын онцлог, тооцоололд тулгарах 
бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх боломжийн талаар дэлгэрэнгүй судална. Эцэст 
нь орон сууцны үнийн индекс тооцох бүлэглэх болон хедоник регрессийн 
хандлагуудыг хийсвэр жишээн дээр симуляц хийж, тайлбарлана.

2. ОрОН СУУцНы үНИйН ИНДЕКС ТООцОХ АЧ ХОлБОГДОл

орон сууцны үнийн индексийг эдийн засгийн өргөн хүрээнд хэрэглэж байна. 
Юуны өмнө орон сууцны үнийн индексийг эдийн засгийн өсөлтийн нэг үзүүлэлт 
гэж үздэг. Эдийн засаг хурдтай өсч байгаа үед ерөнхийдөө орон сууцны үнэ 
өсөх хандлагатай байдаг. гүүдхард, Хофмэн нар хөгжингүй орнуудын орон 
сууцны үнэ ба эдийн засгийн идэвхжлийн хооронд мэдэгдэхүйц хамаарал 
байгааг тогтоожээ.2 Ялангуяа 1985-2006 онд орон сууцны үнэ, зээл, мөнгөний 
нийлүүлэлтийн хоорондын хамаарал улам хүчтэй болсон байна. Энэ хамаарлыг 
дараах шалтгаануудаар тайлбарлаж болно. нэгдүгээрт, орон сууцны үнэ өсвөл 
барилгын салбар идэвхжиж, улмаар барилгын салбарт ажиллагсад төдийгүй 
үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, санхүүгийн салбарынхны цалин, орлого нэмэгдэнэ. 
Хоёрдугаарт, орон сууцны үнэ өссөн үед орон сууц өмчлөгчдийн хөрөнгийн 
үнэлгээ буюу баялаг нь нэмэгдэж, бусад бараа, үйлчилгээнд зарцуулах зардлаа 
нэмдэг. гуравдугаарт, орон сууцны борлуулалт нэмэгддэг бөгөөд энэ нь 
татварын орлого ба засгийн газрын зардлыг өсгөдөг.

Хэрвээ орон сууцны үнэ буурвал дээрх бүх үйлчлэл эсрэг зүгт хөдөлж, эдийн 
засгийн нийт эрэлтийг бууруулж, өсөлтийг удаашруулна. иймээс эдийн засгийн 
тогтвортой өсөлтийг хангахын тулд орон сууцны үнэ тогтвортой өсч байх 
шаардлагатай. гэтэл нөгөө талаас инфляцийг зохистой түвшинд тогтвортой 
байлгах зорилготой төв банкны хувьд орон сууцны үнэ өсөлт багатай байвал 
сайн. ихэнх төв банк хувьд инфляцийг онилох бодлого хэрэгжүүлэхдээ ХҮи-д 
суурилдаг бөгөөд орон сууцны үнийн индексийг шууд авч үздэггүй. иймээс 
мөнгөний бодлогодоо орон сууцны үнийн индексийг шууд харгалзаж үзэх 
шаардлага тулгарч байна.

2 (Goodhart and Hofmann 2007).
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Үүнтэй холбоотойгоор ХҮи-ийн тооцоонд орон сууцны үнийг оруулж тооцдог 
байх шаардлага гарч байна. ХҮи-д түрээсийн орлогыг оруулж тооцдог, ингэхдээ 
өөрийн орон сууцандаа амьдарч байгаа хүнийг өөрөө өөртөө түрээс төлж буй 
мэтээр орлуулан тооцдог. иймээс орон сууцны үнэ өөрчлөгдвөл түрээсийн 
төлбөрөөр дамжин ХҮи ямар нэг хэмжээгээр өөрчлөгдөнө. гэхдээ ХҮи-д 
эзэн нь өөрөө амьдарч байгаа орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг нэгтгэж тооцох 
асуудал хамгийн төвөгтэй асуудлын нэг хэвээр байна. Үүнийг шийдэх хэд хэдэн 
арга байдаг боловч орон сууцны үнэд оноох жин, инфляцийн тооцоогоороо 
ялгаатай учраас сонголт хийж аль нэгийг нь сонгох ёстой болдог.

орон сууц нь удаан эдэлгээтэй хэрэглээний бараа боловч үндэсний тооцооны 
системд хөрөнгө оруулалт, капитал болж тусдаг. Хөрөнгийн зах зээл сул 
хөгжсөн манай оронд орон сууцанд хөрөнгө оруулах хандлага түгээмэл 
ажиглагддагийг бас анхаарах хэрэгтэй. орон сууцны үнэ огцом өсч байгаа үед 
хуримтлалаа банк, үнэт цаасанд байршуулахын оронд үл хөдлөх хөрөнгө болгож 
хувиргавал ашигтай. Энэ үйлдэл орон сууцны үнийг улам хөөсрүүлэхэд хүрнэ. 
ийм хөөсрөлт орон сууцны зээлийн зах зээлийг маш том эрсдэлд оруулдаг. Үл 
хөдлөх хөрөнгийн үнэ өсч байх үед орон сууц барьцаалсан зээлээ нэмэгдүүлж 
болно. Харин үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ буурах үед эдийн засгийн идэвх, зээл, 
орон сууцны үнэ бие биенээ татан унана.3 иймээс санхүүгийн салбарынхан 
орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг анхааралтай ажиглаж байх ёстой. иймд 
санхүүгийн зах зээл дээрх эрсдэлийг хянаж, тогтвортой байдлыг шинжлэх нэг 
гол үзүүлэлт бол орон сууцны үнийн индекс юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн 
хэлбэлзэл тодорхойгүй байдаг учраас орон сууцны зах зээлийн үнийн мэдээллийг 
нарийвчлан шинжлэх шаардлагатай. орон сууц бүгд хувийн өмчид шилжсэн, 
орон сууцны зээлийн зах зээл дөнгөж хөгжиж эхэлж байгаа манай оронд орон 
сууцны үнийн индекс бүр ч чухал үзүүлэлт юм.

орон сууцны үнийн индекс эдийн засгийн бодлогын түвшинд төдийгүй хувь 
хүний шийдвэр гаргалтад ч чухал нөлөөтэй. учир нь орон сууц худалдан 
авалт ихэнх өрхөд амьдралынх нь хамгийн том санхүүгийн арилжаа байдаг. 
орон сууцны үнийн өөрчлөлт хүмүүсийн орон сууц худалдан авах, худалдахаа 
шийдэх, хуримтлал, хэрэглээгээ төлөвлөхөд нөлөөлнө. Байр сууц худалдан 
авах нь орон гэртэй болох хэрэгцээг хангахаас гадна хөрөнгө оруулалт болдог. 
орон сууцны үнэ өсөх хандлагатай байдаг тул урт хугацаандаа үнийн зөрүүнөөс 
капиталын хожоо олох боломжтой. орон сууцны өнөөгийн үнэ, цаашдын 
хандлага, орон сууцны зээлийн хүү, түрээсийн төлбөр зэрэг олон хүчин зүйл 
өнөөдөр орон сууц худалдан авах уу, эсвэл хойшлуулах уу гэсэн шийдвэрт 
нөлөөлдөг.

3 (International Monetary Fund 2006).
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иргэдийн бусад хөрөнгө оруулалтад ч орон сууцны үнийн өөрчлөлт нөлөөлдөг. 
Жишээлбэл, санхүүгийн зах зээл сайн хөгжсөн орны тэтгэврийн сангууд янз 
бүрийн хэлбэрээр хөрөнгө байршуулдгийн дотор орон сууцны томоохон 
цогцолборыг худалдан авч түрээслэн орлого олохоос гадна үнийн өсөлтөөс нь 
ашиг олох зорилготой ажилладаг. иймд сангийн өгөөж, эрсдэлийг удирдахад 
орон сууцны зах зээлийн үнийн бодит үзүүлэлт зайлшгүй хэрэгтэй.

Эцэст нь, орон сууцны үнийн индекс бүсийн болон олон улсын амьжиргааны 
өртгийн харьцуулалт хийх боломж олгодог. Үнэндээ орон сууцны үнийн индексийг 
ингэж харьцуулахад маш хэцүү. Бүс нутаг, улс орнуудын орон сууцны шинж чанар 
эрс ялгаатай байдаг. Жишээлбэл, улаанбаатар хот дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл 
учраас барилгын ханын зузаан, дулаан хадгалах чанар бол орон сууцны чухал 
онцлог шинж болдог. гэтэл зөөлөн дулаан уур амьсгалтай хотын барилгад зузаан 
хана шаардлагагүй. гэхдээ энэ бэрхшээлийг шийдвэрлэж, дэлхийн улс орнуудын 
орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг харьцуулагдахуйц болгон хэмжихэд олон улсын 
байгууллагууд, жишээ нь дэлхийн Банк, олон улсын Валютын сан, европын Төв 
Банк анхаарал хандуулж байна. улс орнуудын орон сууцны үнийн индекс тооцох 
аргуудыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн судалгаа хийж, аргазүйн талаар гарын 
авлагууд боловсруулж байгаа нь үүний нэг илрэл юм.4

Хүснэгт 2.1-д дэлхийн зарим улсын орон сууцны үнийн индексийг тооцохдоо 
хэрэглэдэг албан статистикийн аргазүйг харууллаа.

Хүснэгт 2.1 Орон сууцны үнийн индекс тооцох аргазүйн олон улсын хэрэглээ

Улс Бүлэглэх
арга

Хедоник
регрессийн
арга

Дахин
худалдааны
арга

үнэлгээнд
суурилах
арга

Бусад

нэгдсэн Вант улс
австрали
австри
Бразил
канад
дани
финлянд
франц
герман
Энэтхэг
итали
нидерланд
норвег
испани
Швед
ану

4 (European Union 2013).
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дээрх хүснэгтээс харвал хедоник регрессийн арга олон улсын практикт нэлээд 
өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд дахин худалдаа болон үнэлгээнд суурилах аргууд 
орон сууцны зах зээлийн баялаг өгөгдлийн сантай нэгдсэн Вант улс, канад, 
ану, дани, нидерланд, Швед зэрэг улсад хэрэглэгдэж байна. Манай улсын 
хувьд орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөлд эхний хоёр аргазүйн хандлага 
болох бүлэглэх болон хедоник аргуудыг ашиглах нь тохиромжтой болов уу.

3. ОрОН СУУцНы үНИйН ИНДЕКСИйГ ТООцОХ АрГАЗүйН ТОйМ

дэлхийн улсууд орон сууцны зах зээлийн онцлогтойгоо уялдуулан орон сууцны 
үнийн индексийг тооцохдоо янз бүрийн аргазүй ашигладаг. Мэдээж орон 
сууцны зах зээлийн дундаж үнийн өөрчлөлтийг үнэн зөв илэрхийлэх индексийг 
тооцоход өгөгдлийн цуглуулалт, түүний хамрах хүрээ, чанар маш чухал. иймд 
орон сууцны фондоо бүрэн тодорхойлж бүртгэх, тодорхой хугацааны тогтмол 
давтамжтайгаар энэхүү фондоо шинэчилж байх, тухайн хугацааны орон сууцны 
зах зээлийн арилжааны мэдээллийг түүвэр судалгаа ашиглан эх олонлогийг 
төлөөлөхүйцээр цуглуулж, боловсруулахад ихээхэн цаг, хөрөнгө шаардах нь 
ойлгомжтой.

орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг хэмжихэд орон сууцны үнэд нөлөөлөх чанарын 
өөрчлөлтийг тооцох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, тогтмол чанар бүхий орон сууцны 
үнийн индексийг тооцохын тулд орон сууцны онцлог шинжийн үнэ цэнийн 
хэлбэлзлийг ямар нэг аргаар тогтоох шаардлага гарна. орон сууцны хамгийн 
чухал онцлог шинжүүдийг дурдвал:

 � орон сууцны талбайн хэмжээ
 � орон сууц байрлаж буй газрын хэмжээ
 � орон сууцны байршил
 � орон сууцны насжилт
 � орон сууцны хэлбэр
 � орон сууц барихад ашигласан материал
 � орон сууцны бусад онцлог шинж (унтлагын өрөөний тоо, угаалгын 

өрөөний тоо, гараж болон бассейнтэй эсэх гэх мэт).

дэлхийн улсуудын практикаас харвал ерөнхийдөө дараах дөрвөн гол хандлагын 
хүрээнд орон сууцны үнийн индексийг тооцож байна.

 � Бүлэглэх арга
 � дахин худалдааны арга
 � Хедоник регрессийн арга
 � Үнэлгээнд суурилах арга

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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Эхлээд дахин худалдаа болон орон сууцны үнэлгээний аргуудыг товч тоймлоё. 
Харин манай улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд 
хэрэглэхэд илүү тохиромжтой бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудыг 
дараагийн хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй авч үзье.

Дахин худалдааны арга Энэ аргын хувьд судалгааны хамрах хугацаанд нэгээс 
олон удаа худалдагдсан орон сууцнуудын үнийг харьцуулах замаар чанарын 
бүтцийн асуудлыг авч үздэг. уг аргыг Бели, Мүт, ноарс нар 1962 оны эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл (ЭШӨ)-дээ5 анх санал болгожээ. Хамгийн алдартай 
дахин худалдааны индекс бол ану-ын 20 хотод тооцдог стандарт Пүүрс/
кейс-Шэлерийн орон сууцны үнийн индекс юм. дахин худалдааны стандарт 
арга нь бүх хугацааны үеийг нэгтгэсэн дахин худалдааны өгөгдлийг ашиглан 
хийх регрессийн шинжилгээнд үндэслэдэг. стандарт дахин худалдааны аргын 
регрессийн тэгшитгэл дараах хэлбэртэй.

 7 

түүвэр судалгаа ашиглан эх олонлогийг төлөөлөхүйцээр цуглуулж, боловсруулахад 
ихээхэн цаг, хөрөнгө шаардах нь ойлгомжтой. 
Орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг хэмжихэд орон сууцны үнэнд нөлөөлөх чанарын 
өөрчлөлтийг тооцох ѐстой. Өөрөөр хэлбэл, тогтмол чанар бүхий орон сууцны үнийн 
индексийг тооцохын тулд орон сууцны онцлог шинжийн үнэ цэнийн хэлбэлзлийг ямар нэг 
аргаар тогтоох шаардлага гарна. Орон сууцны хамгийн чухал онцлог шинжүүдийг 
дурдвал: 
 Орон сууцны талбайн хэмжээ 
 Орон сууц байрлаж буй газрын хэмжээ 
 Орон сууцны байршил 
 Орон сууцны насжилт 
 Орон сууцны хэлбэр 
 Орон сууц барихад ашигласан материал 
 Орон сууцны бусад онцлог шинж (унтлагын өрөөний тоо, угаалгын өрөөний тоо, 

гараж болон бассейнтэй эсэх гэх мэт). 
Дэлхийн улсуудын практикаас харвал ерөнхийдөө дараах дөрвөн гол хандлагын хүрээнд 
орон сууцны үнийн индексийг тооцож байна. 
 Бүлэглэх арга 
 Дахин худалдааны арга 
 Хедоник регрессийн арга 
 Үнэлгээнд суурилах арга 

Эхлээд дахин худалдаа болон орон сууцны үнэлгээний аргуудыг товч тоймлоѐ. Харин 
манай улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд хэрэглэхэд илүү 
тохиромжтой бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудыг дараагийн хэсгүүдэд 
дэлгэрэнгүй авч үзье. 
Дахин худалдааны арга Энэ аргын хувьд судалгааны хамрах хугацаанд нэгээс олон удаа 
худалдагдсан орон сууцнуудын үнийг харьцуулах замаар чанарын бүтцийн асуудлыг авч 
үздэг. Уг аргыг Бели, Мүт, Ноарс нар 1962 оны эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (ЭШӨ)-дээ5 
анх санал болгожээ. Хамгийн алдартай дахин худалдааны индекс бол АНУ-ын 20 хотод 
тооцдог Стандарт Пүүрс/Кейс-Шэлерийн орон сууцны үнийн индекс юм. Дахин 
худалдааны стандарт арга нь бүх хугацааны үеийг нэгтгэсэн дахин худалдааны өгөгдлийг 
ашиглан хийх регрессийн шинжилгээнд үндэслэдэг. Стандарт дахин худалдааны аргын 
регрессийн тэгшитгэл дараах хэлбэртэй. 

  (  
   

 ⁄ )  ∑ (     
 ) 

      
 

Энд   
  дахин борлуулагдсан хугацааны үед нэгтэй тэнцүү, өмнөх борлуулалт хийгдсэн 

бол хасах нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч, харин   
  

алдаа буюу санамсаргүй хүчин зүйлсийн нөлөөг тусгах хувьсагч болно. Тэгшитгэл (3.1)-
ийг хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэн дами хувьсагчийн өмнөх коэффициентийн 
үнэлгээг олж авах боломжтой. Эндээс дахин худалдааны индекс хялбархан 
тодорхойлогдоно. 

   
     ̂ 

Үнэлгээнд суурилах арга Дэлхийн бараг бүх улс үл хөдлөх хөрөнгөд татвар ноогдуулдаг 
бөгөөд татвар ноогдуулах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг байнга хийдэг албан 
ѐсны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний газартай байдаг. Үнэлгээнд суурилах аргын хувьд 
үнийг харьцангуйгаар тооцох, чанарын бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг хянахын тулд 

                                                 
5 (Bailey, Muth and Nourse 1963). 

(3.1)

Энд 

 7 

түүвэр судалгаа ашиглан эх олонлогийг төлөөлөхүйцээр цуглуулж, боловсруулахад 
ихээхэн цаг, хөрөнгө шаардах нь ойлгомжтой. 
Орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг хэмжихэд орон сууцны үнэнд нөлөөлөх чанарын 
өөрчлөлтийг тооцох ѐстой. Өөрөөр хэлбэл, тогтмол чанар бүхий орон сууцны үнийн 
индексийг тооцохын тулд орон сууцны онцлог шинжийн үнэ цэнийн хэлбэлзлийг ямар нэг 
аргаар тогтоох шаардлага гарна. Орон сууцны хамгийн чухал онцлог шинжүүдийг 
дурдвал: 
 Орон сууцны талбайн хэмжээ 
 Орон сууц байрлаж буй газрын хэмжээ 
 Орон сууцны байршил 
 Орон сууцны насжилт 
 Орон сууцны хэлбэр 
 Орон сууц барихад ашигласан материал 
 Орон сууцны бусад онцлог шинж (унтлагын өрөөний тоо, угаалгын өрөөний тоо, 

гараж болон бассейнтэй эсэх гэх мэт). 
Дэлхийн улсуудын практикаас харвал ерөнхийдөө дараах дөрвөн гол хандлагын хүрээнд 
орон сууцны үнийн индексийг тооцож байна. 
 Бүлэглэх арга 
 Дахин худалдааны арга 
 Хедоник регрессийн арга 
 Үнэлгээнд суурилах арга 

Эхлээд дахин худалдаа болон орон сууцны үнэлгээний аргуудыг товч тоймлоѐ. Харин 
манай улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд хэрэглэхэд илүү 
тохиромжтой бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудыг дараагийн хэсгүүдэд 
дэлгэрэнгүй авч үзье. 
Дахин худалдааны арга Энэ аргын хувьд судалгааны хамрах хугацаанд нэгээс олон удаа 
худалдагдсан орон сууцнуудын үнийг харьцуулах замаар чанарын бүтцийн асуудлыг авч 
үздэг. Уг аргыг Бели, Мүт, Ноарс нар 1962 оны эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (ЭШӨ)-дээ5 
анх санал болгожээ. Хамгийн алдартай дахин худалдааны индекс бол АНУ-ын 20 хотод 
тооцдог Стандарт Пүүрс/Кейс-Шэлерийн орон сууцны үнийн индекс юм. Дахин 
худалдааны стандарт арга нь бүх хугацааны үеийг нэгтгэсэн дахин худалдааны өгөгдлийг 
ашиглан хийх регрессийн шинжилгээнд үндэслэдэг. Стандарт дахин худалдааны аргын 
регрессийн тэгшитгэл дараах хэлбэртэй. 

  (  
   

 ⁄ )  ∑ (     
 ) 

      
 

Энд   
  дахин борлуулагдсан хугацааны үед нэгтэй тэнцүү, өмнөх борлуулалт хийгдсэн 

бол хасах нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч, харин   
  

алдаа буюу санамсаргүй хүчин зүйлсийн нөлөөг тусгах хувьсагч болно. Тэгшитгэл (3.1)-
ийг хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэн дами хувьсагчийн өмнөх коэффициентийн 
үнэлгээг олж авах боломжтой. Эндээс дахин худалдааны индекс хялбархан 
тодорхойлогдоно. 

   
     ̂ 

Үнэлгээнд суурилах арга Дэлхийн бараг бүх улс үл хөдлөх хөрөнгөд татвар ноогдуулдаг 
бөгөөд татвар ноогдуулах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг байнга хийдэг албан 
ѐсны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний газартай байдаг. Үнэлгээнд суурилах аргын хувьд 
үнийг харьцангуйгаар тооцох, чанарын бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг хянахын тулд 

                                                 
5 (Bailey, Muth and Nourse 1963). 

 дахин борлуулагдсан хугацааны үед нэгтэй тэнцүү, өмнөх борлуулалт 
хийгдсэн бол хасах нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд тэгтэй тэнцүү байх дами 

хувьсагч, харин 
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түүвэр судалгаа ашиглан эх олонлогийг төлөөлөхүйцээр цуглуулж, боловсруулахад 
ихээхэн цаг, хөрөнгө шаардах нь ойлгомжтой. 
Орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг хэмжихэд орон сууцны үнэнд нөлөөлөх чанарын 
өөрчлөлтийг тооцох ѐстой. Өөрөөр хэлбэл, тогтмол чанар бүхий орон сууцны үнийн 
индексийг тооцохын тулд орон сууцны онцлог шинжийн үнэ цэнийн хэлбэлзлийг ямар нэг 
аргаар тогтоох шаардлага гарна. Орон сууцны хамгийн чухал онцлог шинжүүдийг 
дурдвал: 
 Орон сууцны талбайн хэмжээ 
 Орон сууц байрлаж буй газрын хэмжээ 
 Орон сууцны байршил 
 Орон сууцны насжилт 
 Орон сууцны хэлбэр 
 Орон сууц барихад ашигласан материал 
 Орон сууцны бусад онцлог шинж (унтлагын өрөөний тоо, угаалгын өрөөний тоо, 

гараж болон бассейнтэй эсэх гэх мэт). 
Дэлхийн улсуудын практикаас харвал ерөнхийдөө дараах дөрвөн гол хандлагын хүрээнд 
орон сууцны үнийн индексийг тооцож байна. 
 Бүлэглэх арга 
 Дахин худалдааны арга 
 Хедоник регрессийн арга 
 Үнэлгээнд суурилах арга 

Эхлээд дахин худалдаа болон орон сууцны үнэлгээний аргуудыг товч тоймлоѐ. Харин 
манай улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд хэрэглэхэд илүү 
тохиромжтой бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудыг дараагийн хэсгүүдэд 
дэлгэрэнгүй авч үзье. 
Дахин худалдааны арга Энэ аргын хувьд судалгааны хамрах хугацаанд нэгээс олон удаа 
худалдагдсан орон сууцнуудын үнийг харьцуулах замаар чанарын бүтцийн асуудлыг авч 
үздэг. Уг аргыг Бели, Мүт, Ноарс нар 1962 оны эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (ЭШӨ)-дээ5 
анх санал болгожээ. Хамгийн алдартай дахин худалдааны индекс бол АНУ-ын 20 хотод 
тооцдог Стандарт Пүүрс/Кейс-Шэлерийн орон сууцны үнийн индекс юм. Дахин 
худалдааны стандарт арга нь бүх хугацааны үеийг нэгтгэсэн дахин худалдааны өгөгдлийг 
ашиглан хийх регрессийн шинжилгээнд үндэслэдэг. Стандарт дахин худалдааны аргын 
регрессийн тэгшитгэл дараах хэлбэртэй. 

  (  
   

 ⁄ )  ∑ (     
 ) 

      
 

Энд   
  дахин борлуулагдсан хугацааны үед нэгтэй тэнцүү, өмнөх борлуулалт хийгдсэн 

бол хасах нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч, харин   
  

алдаа буюу санамсаргүй хүчин зүйлсийн нөлөөг тусгах хувьсагч болно. Тэгшитгэл (3.1)-
ийг хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэн дами хувьсагчийн өмнөх коэффициентийн 
үнэлгээг олж авах боломжтой. Эндээс дахин худалдааны индекс хялбархан 
тодорхойлогдоно. 

   
     ̂ 

Үнэлгээнд суурилах арга Дэлхийн бараг бүх улс үл хөдлөх хөрөнгөд татвар ноогдуулдаг 
бөгөөд татвар ноогдуулах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг байнга хийдэг албан 
ѐсны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний газартай байдаг. Үнэлгээнд суурилах аргын хувьд 
үнийг харьцангуйгаар тооцох, чанарын бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг хянахын тулд 

                                                 
5 (Bailey, Muth and Nourse 1963). 

 алдаа буюу санамсаргүй хүчин зүйлсийн нөлөөг тусгах 
хувьсагч болно. Тэгшитгэл (3.1)-ийг хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэн 
дами хувьсагчийн өмнөх коэффициентийн үнэлгээг олж авах боломжтой. Эндээс 
дахин худалдааны индекс хялбархан тодорхойлогдоно.

 7 

түүвэр судалгаа ашиглан эх олонлогийг төлөөлөхүйцээр цуглуулж, боловсруулахад 
ихээхэн цаг, хөрөнгө шаардах нь ойлгомжтой. 
Орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг хэмжихэд орон сууцны үнэнд нөлөөлөх чанарын 
өөрчлөлтийг тооцох ѐстой. Өөрөөр хэлбэл, тогтмол чанар бүхий орон сууцны үнийн 
индексийг тооцохын тулд орон сууцны онцлог шинжийн үнэ цэнийн хэлбэлзлийг ямар нэг 
аргаар тогтоох шаардлага гарна. Орон сууцны хамгийн чухал онцлог шинжүүдийг 
дурдвал: 
 Орон сууцны талбайн хэмжээ 
 Орон сууц байрлаж буй газрын хэмжээ 
 Орон сууцны байршил 
 Орон сууцны насжилт 
 Орон сууцны хэлбэр 
 Орон сууц барихад ашигласан материал 
 Орон сууцны бусад онцлог шинж (унтлагын өрөөний тоо, угаалгын өрөөний тоо, 

гараж болон бассейнтэй эсэх гэх мэт). 
Дэлхийн улсуудын практикаас харвал ерөнхийдөө дараах дөрвөн гол хандлагын хүрээнд 
орон сууцны үнийн индексийг тооцож байна. 
 Бүлэглэх арга 
 Дахин худалдааны арга 
 Хедоник регрессийн арга 
 Үнэлгээнд суурилах арга 

Эхлээд дахин худалдаа болон орон сууцны үнэлгээний аргуудыг товч тоймлоѐ. Харин 
манай улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд хэрэглэхэд илүү 
тохиромжтой бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудыг дараагийн хэсгүүдэд 
дэлгэрэнгүй авч үзье. 
Дахин худалдааны арга Энэ аргын хувьд судалгааны хамрах хугацаанд нэгээс олон удаа 
худалдагдсан орон сууцнуудын үнийг харьцуулах замаар чанарын бүтцийн асуудлыг авч 
үздэг. Уг аргыг Бели, Мүт, Ноарс нар 1962 оны эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (ЭШӨ)-дээ5 
анх санал болгожээ. Хамгийн алдартай дахин худалдааны индекс бол АНУ-ын 20 хотод 
тооцдог Стандарт Пүүрс/Кейс-Шэлерийн орон сууцны үнийн индекс юм. Дахин 
худалдааны стандарт арга нь бүх хугацааны үеийг нэгтгэсэн дахин худалдааны өгөгдлийг 
ашиглан хийх регрессийн шинжилгээнд үндэслэдэг. Стандарт дахин худалдааны аргын 
регрессийн тэгшитгэл дараах хэлбэртэй. 

  (  
   

 ⁄ )  ∑ (     
 ) 

      
 

Энд   
  дахин борлуулагдсан хугацааны үед нэгтэй тэнцүү, өмнөх борлуулалт хийгдсэн 

бол хасах нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч, харин   
  

алдаа буюу санамсаргүй хүчин зүйлсийн нөлөөг тусгах хувьсагч болно. Тэгшитгэл (3.1)-
ийг хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэн дами хувьсагчийн өмнөх коэффициентийн 
үнэлгээг олж авах боломжтой. Эндээс дахин худалдааны индекс хялбархан 
тодорхойлогдоно. 

   
     ̂ 

Үнэлгээнд суурилах арга Дэлхийн бараг бүх улс үл хөдлөх хөрөнгөд татвар ноогдуулдаг 
бөгөөд татвар ноогдуулах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг байнга хийдэг албан 
ѐсны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний газартай байдаг. Үнэлгээнд суурилах аргын хувьд 
үнийг харьцангуйгаар тооцох, чанарын бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг хянахын тулд 

                                                 
5 (Bailey, Muth and Nourse 1963). 

(3.2)

үнэлгээнд суурилах арга дэлхийн бараг бүх улс үл хөдлөх хөрөнгөд татвар 
ноогдуулдаг бөгөөд татвар ноогдуулах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнэлгээг байнга хийдэг албан ёсны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний газартай 
байдаг. Үнэлгээнд суурилах аргын хувьд үнийг харьцангуйгаар тооцох, чанарын 
бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг хянахын тулд борлуулалтын үнийг үнэлгээтэй 
хослуулдаг. Энэ аргыг үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг баталгаатай хийдэг 
улсуудад зөвхөн хэрэглэх боломжтой. Манай улсын практикт дахин худалдаа 
болон үнэлгээнд суурилах аргуудыг орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл 
байдалд хэрэглэх боломж хараахан бүрдээгүй байна.

4. БүлЭГлЭХ АрГА

орон сууцны үнийн индексийг тооцох хамгийн энгийн арга бол тухайн 
хугацаанд худалдсан орон сууцны үнийн тархалтын дундаж хандлагыг хэмжих 
арга юм. Энэ тохиолдолд ерөнхийдөө үнэ, орлогын тархалт баруун хэлбийлттэй 

5 (Bailey, Muth and Nourse 1963).
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байдаг учраас дунджаас илүүтэй медианыг хэрэглэх нь тохиромжтой. орон 
сууцны шинж чанаруудын талаар мэдээлэлгүй үед медианыг хялбархан хэрэглэж 
болно. гэхдээ медианы сул тал нь үнийн өөрчлөлтийн үнэлгээг хэлбэлзүүлдэг. 
Худалдаж буй орон сууц цөөхөн, нийт ашиглалтад байгаа орон сууцыг төлөөлж 
чадахгүй, худалдсан орон сууцны багцын бүрэлдэхүүнд томоохон өөрчлөлт 
орсон үед медиан эрс өөрчлөгдөх талтай байдаг. Хэрвээ орон сууцны үнийн 
мөчлөгийн хандлага өөрчлөгдөх агшин ба борлогдсон орон сууцны бүтцийн 
өөрчлөлтийн хооронд хамаарал байвал медиан буруу үр дүн өгч болзошгүй юм.

Богино хугацааны хэлбэлзлээс илүүтэй системтэй хазайлт их бэрхшээл 
учруулдаг. нийт орон сууцны чанар жилээс жилд сайжирч байгаа үед медиан 
индекс хэт дээгүүр утгатай, хазайлттай гарна. зарим төрлийн орон сууц 
бусдаасаа олон зарагдах үед хазайлт гарч болно. Жишээлбэл, тансаг зэрэглэлийн 
орон сууц харьцангуй их зарагддаг бөгөөд үнэ нь илүү хурдан өсөх үед орон 
сууцны төрөл бүрийн зарагдсан тоо орон сууцны нөөцийн тоотой тохироогүй бол 
мөн хазайлттай үр дүн гарч болно. зарагдаж буй орон сууц нийт орон сууцны 
нөөцтэй харьцуулахад бага байдаг бөгөөд нийт орон сууцыг төлөөлөх албагүй 
байдаг. Энэ нь түүвэр сонголтын гажуудалд хүргэж болзошгүй.

Түүвэр сонголтын алдааг багасгах үндсэн арга бол бүлэглэх буюу давхарга 
үүсгэх арга юм. Түүврийг олон тооны дэд бүлэгт хуваана гэсэн үг. Энэ нь 
зарагдсан байрны бүтэц буюу чанарын үзүүлэлтийг хялбархан хянах боломж 
олгодог. Мөн зах зээлийн сегмент бүрээр үнийн индекс тооцох боломжтой. уг 
аргаар индекс тооцохдоо бүлэг бүрийн үнийн дундаж хандлагын өөрчлөлтийг 
тооцоолоод тэдгээрийн жигнэсэн дунджийг олдог. австрали, Бразил зэрэг улсад 
бүлэглэх аргыг орон сууцны үнийн индексийн тооцоонд ашиглаж байна.

Бүлгүүдэд оноох жинг хоёр аргаар тооцдог. Худалдсан буюу худалдаж авсан 
орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилготой бол зарагдсан орон 
сууцны борлуулалтад үндэслэсэн жинг тооцдог. Харин орон сууцны үнийн 
индексээр нийт орон сууцны фондын үнийн өөрчлөлтийг хэмжих зорилготой бол 
нийт орон сууцны фондын өртөгт суурилсан жинг тооцож ашиглана.

Манай ҮсХ-ны улирал тутам тооцдог орон сууцны үнийн индекс нь хоёрдахь 
аргаар буюу нийт орон сууцны фондын өртөгт суурилан тооцсон жин 
ашигладаг.6 Үүний тулд эхлээд улаанбаатар хотын 6 дүүрэгт ашиглагдаж байгаа 
нийт орон сууцны жагсаалтыг барилгын төрөл, ашигласан хугацаа, ханын хийц, 
өрөөний тоо зэргээр нь тоолж бэлтгэдэг. Хүн ам, орон сууцны бүрэн тооллогод 
үндэслэн дараах 6 үзүүлэлтээр жинг тооцож шинэчилдэг.

6 (Үндэсний Статистикийн Хороо 2008).

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

 � жин-1: нийтийн орон сууц ба амины орон сууцны эзлэх жин 
(одоохондоо амины орон сууцны үнийг тооцохгүй байгаа болно.)

 � жин-2: 6 дүүргийн эзлэх жин
 � жин-3: ашигласан хугацааны эзлэх жин (1970-аас өмнөх, 1970-2001 

оных, 2002 оноос хойших)
 � жин-4: Ханын хийцээр эзлэх жин (каркас, угсармал, тоосгон)
 � жин-5: зэрэглэлээр эзлэх жин (дээд зэрэглэлийн, сайжруулсан, энгийн)
 � жин-6: Өрөөгөөр эзлэх жин

Бүлэглэлт үр дүнтэй байх эсэх нь бүлэглэсэн хувьсагчаас хамаарна. Жишээ 
нь, зөвхөн дүүргээр бүлэг үүсгэвэл хотын агаарын бохирдол, хотын төвд ойр 
байрлал зэрэг шинж чанарыг ямар нэг хэмжээгээр хянах боломжтой ч барилгын 
хийц, өрөөний тоо зэргийг хянах боломжгүй. иймээс хэд хэдэн хувьсагч 
ашиглаж бүлэглэлтийг маш сайн нарийсгах шаардлагатай. ингэснээр нэг 
бүлэгт орох орон сууцнууд харьцангуй ижил төрлийн болно. гэхдээ бүлэг буюу 
давхаргын тоо ихэсвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын тоо эрс багасна. 
иймд бүлэглэлт хэт нарийссанаар орон сууцны үнийн индексийн стандарт алдаа 
нэмэгдэнэ. Өөр нэг бэрхшээл бол түүврийн бүх нэгж нь бүлгийг тодорхойлох 
бүх шинж чанарыг агуулсан байх шаардлагатай. аль нэг шинжийн мэдээлэл 
дутуу л байвал тухайн орон сууцны мэдээллийг ашиглах боломжгүй болно. Мөн 
орон сууцны фондын мэдээллээс хэт жижиг дэд бүлгүүдийн жинг тооцоход 
хүндрэлтэй, эсвэл огт боломжгүй болдог.

дээрх жингүүдээс харахад ҮсХ үнийн индексийн тооцоондоо орон сууцны 
байршил, насжилт, барилгын хийц зэрэг онцлогийг нэлээд сайн нарийвчилж 
тусгахыг зорьжээ. гэхдээ орон сууцны борлуулалт багатай улиралд зарим дэд 
бүлгийн орон сууц борлогдохгүй бол тухайн дэд бүлгийн үнийн мэдээлэл цөөн, 
эсвэл огт байхгүй байх талтай. иймд орон сууцны үнийн индексийг сар тутам 
гаргахад хүндрэлтэй.

4.1. Индексийн тооцоо: жинлэх, нэгтгэх

чанарын үзүүлэлтийг харгалзсан үнийн индексийн үндсэн томьёог дараах 
байдлаар бичиж болно.
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 Жин-5: Зэрэглэлээр эзлэх жин  (дээд зэрэглэлийн, сайжруулсан, энгийн) 
 Жин-6: Өрөөгөөр эзлэх жин 

Бүлэглэлт үр дүнтэй байх эсэх нь бүлэглэсэн хувьсагчаас хамаарна. Жишээ нь, зөвхөн 
дүүргээр бүлэг үүсгэвэл хотын агаарын бохирдол, хотын төвд ойр байрлал зэрэг шинж 
чанарыг ямар нэг хэмжээгээр хянах боломжтой ч барилгын хийц, өрөөний тоо зэргийг 
хянах боломжгүй. Иймээс хэд хэдэн хувьсагч ашиглаж бүлэглэлтийг маш сайн нарийсгах 
шаардлагатай. Ингэснээр нэг бүлэгт орох орон сууцнууд харьцангуй ижил төрлийн болно. 
Гэхдээ бүлэг буюу давхаргын тоо ихэсвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын тоо эрс 
багасна. Иймд бүлэглэлт хэт нарийссанаар орон сууцны үнийн индексийн стандарт алдаа 
нэмэгдэнэ. Өөр нэг бэрхшээл бол түүврийн бүх нэгж нь бүлгийг тодорхойлох бүх шинж 
чанарыг агуулсан байх шаардлагатай. Аль нэг шинжийн мэдээлэл дутуу л байвал тухайн 
орон сууцны мэдээллийг ашиглах боломжгүй болно. Мөн орон сууцны фондын 
мэдээллээс хэт жижиг дэд бүлгүүдийн жинг тооцоход хүндрэлтэй, эсвэл огт боломжгүй 
болдог. 
Дээрх жингүүдээс харахад ҮСХ үнийн индексийн тооцоондоо орон сууцны байршил, 
насжилт, барилгын хийц зэрэг онцлогийг нэлээд сайн нарийвчилж тусгахыг зорьжээ. 
Гэхдээ орон сууцны борлуулалт багатай улиралд зарим дэд бүлгийн орон сууц 
борлогдохгүй бол тухайн дэд бүлгийн үнийн мэдээлэл цөөн, эсвэл огт байхгүй байх 
талтай. Иймд орон сууцны үнийн индексийг сар тутам гаргахад хүндрэлтэй. 
4.1. Индексийн тооцоо: Жинлэх, нэгтгэх 
Чанарын үзүүлэлтийг харгалзсан үнийн индексийн үндсэн томьѐог дараах байдлаар бичиж 
болно. 

    ∑   
       

   

Тэгшитгэл (4.1)-д      нь  -р бүлгийн   үеийн үнийг суурь (   )  үетэй харьцуулсан 
үнийн индекс,   

  нь  -р бүлгийн суурь (   ) үед тооцсон жин болно. Жин нь тухайн 
бүлгийн орон сууцны өртгийн нийт өртөгт эзлэх хувь хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл, 
нэгэн жижиг хотын орон сууцны үнийн индексийг тооцохдоо эхлээд 2 дүүргээр жинг 
бодож, дараа нь өрөөнийх нь тоогоор тус бүр 3 дэд бүлэгт хувааж жинг тооцдог гэе. 
Тэгвэл Хавсралт 1-ийн Зураг 1-т харуулснаар нийт 6 дэд бүлэг (   ) тус бүрд жин   

 -г 
тооцож, дэд бүлэг тус бүр дээр үнийн индекс     -г тооцно. Бүлгийн ангиллын төгсгөлийн 
дэд бүлгүүдэд тооцсон үнийн индексийг дүүргийн шатанд жигнэж нэгтгэвэл дүүргийн 
үнийн индекс гарна. Дүүргүүдийн үнийн индексийг жигнэж нэгтгэвэл ерөнхий индекс 
гарна. 
Тэгшитгэл (4.1)-ээс үзвэл үнийн индексийн тооцоог эхэлж бүлгийн түвшинд хийгээд 
дараа нь ерөнхий түвшинд хийж байна. Анхдагч бүлэг дээр үнийн индекс буюу нэгжийн 
үнийг тооцохдоо медиан, энгийн арифметик, эсвэл геометр дунджийн арга ашигладаг. 
Тухайлбал, манай ҮСХ энгийн геометр дунджийн аргаар хувийн индекс тооцдог. Геометр 
дундаж нь арифметик дунджаа бодвол харьцангуй тогтвортой байдаг.   үед  -р дэд бүлэгт 
  

  ширхэг орон сууц зарагдсан гэвэл уг дэд бүлгийн нэгжийн үнийг дараах томьѐогоор 
тооцно. 

    *∏        
   +

     

Харин дэд бүлгүүдэд тооцсон үнийг нэгтгэж үнийн ерөнхий индекс тооцохдоо Ласпейрес, 
Пааш, Фишерийн индексийн аль нэгийг ашиглана. Манай ҮСХ Ласпейресийн индексээр 
орон сууцны үнийн индексийг тооцдог. Энэ индекс дараах тэгшитгэлээр тооцогдоно. 

  
  (        )  ∑ (      

 ) 
   ∑ (      

 ) 
   ⁄

(4.1)

Тэгшитгэл (4.1)-д P0t нь m-р бүлгийн t үеийн үнийг суурь t = 0 үетэй харьцуулсан 
үнийн индекс, wm

0 нь m-р бүлгийн суурь (t = 0) үед тооцсон жин болно. Жин 
нь тухайн бүлгийн орон сууцны өртгийн нийт өртөгт эзлэх хувь хэмжээг 
илэрхийлнэ. Жишээлбэл, нэгэн жижиг хотын орон сууцны үнийн индексийг 
тооцохдоо эхлээд 2 дүүргээр жинг бодож, дараа нь өрөөнийх нь тоогоор тус 
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бүр 3 дэд бүлэгт хувааж жинг тооцдог гэе. Тэгвэл Хавсралт 1-ийн зураг 1-т 
харуулснаар нийт 6 дэд бүлэг (m = 6) тус бүрд жин wm

0-г тооцож, дэд бүлэг 
тус бүр дээр үнийн индекс Pm0t-г тооцно. Бүлгийн ангиллын төгсгөлийн дэд 
бүлгүүдэд тооцсон үнийн индексийг дүүргийн шатанд жигнэж нэгтгэвэл 
дүүргийн үнийн индекс гарна. дүүргүүдийн үнийн индексийг жигнэж нэгтгэвэл 
ерөнхий индекс гарна.

Тэгшитгэл (4.1)-ээс үзвэл үнийн индексийн тооцоог эхэлж бүлгийн түвшинд 
хийгээд дараа нь ерөнхий түвшинд хийж байна. анхдагч бүлэг дээр үнийн 
индекс буюу нэгжийн үнийг тооцохдоо медиан, энгийн арифметик, эсвэл геометр 
дунджийн арга ашигладаг. Тухайлбал, манай ҮсХ энгийн геометр дунджийн 
аргаар хувийн индекс тооцдог. геометр дундаж нь арифметик дунджаа бодвол 
харьцангуй тогтвортой байдаг. t үед m-р дэд бүлэгт Qmt ширхэг орон сууц 
зарагдсан гэвэл уг дэд бүлгийн нэгжийн үнийг дараах томьёогоор тооцно.
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 Жин-5: Зэрэглэлээр эзлэх жин  (дээд зэрэглэлийн, сайжруулсан, энгийн) 
 Жин-6: Өрөөгөөр эзлэх жин 

Бүлэглэлт үр дүнтэй байх эсэх нь бүлэглэсэн хувьсагчаас хамаарна. Жишээ нь, зөвхөн 
дүүргээр бүлэг үүсгэвэл хотын агаарын бохирдол, хотын төвд ойр байрлал зэрэг шинж 
чанарыг ямар нэг хэмжээгээр хянах боломжтой ч барилгын хийц, өрөөний тоо зэргийг 
хянах боломжгүй. Иймээс хэд хэдэн хувьсагч ашиглаж бүлэглэлтийг маш сайн нарийсгах 
шаардлагатай. Ингэснээр нэг бүлэгт орох орон сууцнууд харьцангуй ижил төрлийн болно. 
Гэхдээ бүлэг буюу давхаргын тоо ихэсвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын тоо эрс 
багасна. Иймд бүлэглэлт хэт нарийссанаар орон сууцны үнийн индексийн стандарт алдаа 
нэмэгдэнэ. Өөр нэг бэрхшээл бол түүврийн бүх нэгж нь бүлгийг тодорхойлох бүх шинж 
чанарыг агуулсан байх шаардлагатай. Аль нэг шинжийн мэдээлэл дутуу л байвал тухайн 
орон сууцны мэдээллийг ашиглах боломжгүй болно. Мөн орон сууцны фондын 
мэдээллээс хэт жижиг дэд бүлгүүдийн жинг тооцоход хүндрэлтэй, эсвэл огт боломжгүй 
болдог. 
Дээрх жингүүдээс харахад ҮСХ үнийн индексийн тооцоондоо орон сууцны байршил, 
насжилт, барилгын хийц зэрэг онцлогийг нэлээд сайн нарийвчилж тусгахыг зорьжээ. 
Гэхдээ орон сууцны борлуулалт багатай улиралд зарим дэд бүлгийн орон сууц 
борлогдохгүй бол тухайн дэд бүлгийн үнийн мэдээлэл цөөн, эсвэл огт байхгүй байх 
талтай. Иймд орон сууцны үнийн индексийг сар тутам гаргахад хүндрэлтэй. 
4.1. Индексийн тооцоо: Жинлэх, нэгтгэх 
Чанарын үзүүлэлтийг харгалзсан үнийн индексийн үндсэн томьѐог дараах байдлаар бичиж 
болно. 

    ∑   
       

   

Тэгшитгэл (4.1)-д      нь  -р бүлгийн   үеийн үнийг суурь (   )  үетэй харьцуулсан 
үнийн индекс,   

  нь  -р бүлгийн суурь (   ) үед тооцсон жин болно. Жин нь тухайн 
бүлгийн орон сууцны өртгийн нийт өртөгт эзлэх хувь хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл, 
нэгэн жижиг хотын орон сууцны үнийн индексийг тооцохдоо эхлээд 2 дүүргээр жинг 
бодож, дараа нь өрөөнийх нь тоогоор тус бүр 3 дэд бүлэгт хувааж жинг тооцдог гэе. 
Тэгвэл Хавсралт 1-ийн Зураг 1-т харуулснаар нийт 6 дэд бүлэг (   ) тус бүрд жин   

 -г 
тооцож, дэд бүлэг тус бүр дээр үнийн индекс     -г тооцно. Бүлгийн ангиллын төгсгөлийн 
дэд бүлгүүдэд тооцсон үнийн индексийг дүүргийн шатанд жигнэж нэгтгэвэл дүүргийн 
үнийн индекс гарна. Дүүргүүдийн үнийн индексийг жигнэж нэгтгэвэл ерөнхий индекс 
гарна. 
Тэгшитгэл (4.1)-ээс үзвэл үнийн индексийн тооцоог эхэлж бүлгийн түвшинд хийгээд 
дараа нь ерөнхий түвшинд хийж байна. Анхдагч бүлэг дээр үнийн индекс буюу нэгжийн 
үнийг тооцохдоо медиан, энгийн арифметик, эсвэл геометр дунджийн арга ашигладаг. 
Тухайлбал, манай ҮСХ энгийн геометр дунджийн аргаар хувийн индекс тооцдог. Геометр 
дундаж нь арифметик дунджаа бодвол харьцангуй тогтвортой байдаг.   үед  -р дэд бүлэгт 
  

  ширхэг орон сууц зарагдсан гэвэл уг дэд бүлгийн нэгжийн үнийг дараах томьѐогоор 
тооцно. 

    *∏        
   +

     

Харин дэд бүлгүүдэд тооцсон үнийг нэгтгэж үнийн ерөнхий индекс тооцохдоо Ласпейрес, 
Пааш, Фишерийн индексийн аль нэгийг ашиглана. Манай ҮСХ Ласпейресийн индексээр 
орон сууцны үнийн индексийг тооцдог. Энэ индекс дараах тэгшитгэлээр тооцогдоно. 

  
  (        )  ∑ (      

 ) 
   ∑ (      

 ) 
   ⁄

(4.2)

Харин дэд бүлгүүдэд тооцсон үнийг нэгтгэж үнийн ерөнхий индекс тооцохдоо 
ласпейрес, Пааш, фишерийн индексийн аль нэгийг ашиглана. Манай ҮсХ 
ласпейресийн индексээр орон сууцны үнийн индексийг тооцдог. Энэ индекс 
дараах тэгшитгэлээр тооцогдоно.
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 Жин-5: Зэрэглэлээр эзлэх жин  (дээд зэрэглэлийн, сайжруулсан, энгийн) 
 Жин-6: Өрөөгөөр эзлэх жин 

Бүлэглэлт үр дүнтэй байх эсэх нь бүлэглэсэн хувьсагчаас хамаарна. Жишээ нь, зөвхөн 
дүүргээр бүлэг үүсгэвэл хотын агаарын бохирдол, хотын төвд ойр байрлал зэрэг шинж 
чанарыг ямар нэг хэмжээгээр хянах боломжтой ч барилгын хийц, өрөөний тоо зэргийг 
хянах боломжгүй. Иймээс хэд хэдэн хувьсагч ашиглаж бүлэглэлтийг маш сайн нарийсгах 
шаардлагатай. Ингэснээр нэг бүлэгт орох орон сууцнууд харьцангуй ижил төрлийн болно. 
Гэхдээ бүлэг буюу давхаргын тоо ихэсвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын тоо эрс 
багасна. Иймд бүлэглэлт хэт нарийссанаар орон сууцны үнийн индексийн стандарт алдаа 
нэмэгдэнэ. Өөр нэг бэрхшээл бол түүврийн бүх нэгж нь бүлгийг тодорхойлох бүх шинж 
чанарыг агуулсан байх шаардлагатай. Аль нэг шинжийн мэдээлэл дутуу л байвал тухайн 
орон сууцны мэдээллийг ашиглах боломжгүй болно. Мөн орон сууцны фондын 
мэдээллээс хэт жижиг дэд бүлгүүдийн жинг тооцоход хүндрэлтэй, эсвэл огт боломжгүй 
болдог. 
Дээрх жингүүдээс харахад ҮСХ үнийн индексийн тооцоондоо орон сууцны байршил, 
насжилт, барилгын хийц зэрэг онцлогийг нэлээд сайн нарийвчилж тусгахыг зорьжээ. 
Гэхдээ орон сууцны борлуулалт багатай улиралд зарим дэд бүлгийн орон сууц 
борлогдохгүй бол тухайн дэд бүлгийн үнийн мэдээлэл цөөн, эсвэл огт байхгүй байх 
талтай. Иймд орон сууцны үнийн индексийг сар тутам гаргахад хүндрэлтэй. 
4.1. Индексийн тооцоо: Жинлэх, нэгтгэх 
Чанарын үзүүлэлтийг харгалзсан үнийн индексийн үндсэн томьѐог дараах байдлаар бичиж 
болно. 

    ∑   
       

   

Тэгшитгэл (4.1)-д      нь  -р бүлгийн   үеийн үнийг суурь (   )  үетэй харьцуулсан 
үнийн индекс,   

  нь  -р бүлгийн суурь (   ) үед тооцсон жин болно. Жин нь тухайн 
бүлгийн орон сууцны өртгийн нийт өртөгт эзлэх хувь хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл, 
нэгэн жижиг хотын орон сууцны үнийн индексийг тооцохдоо эхлээд 2 дүүргээр жинг 
бодож, дараа нь өрөөнийх нь тоогоор тус бүр 3 дэд бүлэгт хувааж жинг тооцдог гэе. 
Тэгвэл Хавсралт 1-ийн Зураг 1-т харуулснаар нийт 6 дэд бүлэг (   ) тус бүрд жин   

 -г 
тооцож, дэд бүлэг тус бүр дээр үнийн индекс     -г тооцно. Бүлгийн ангиллын төгсгөлийн 
дэд бүлгүүдэд тооцсон үнийн индексийг дүүргийн шатанд жигнэж нэгтгэвэл дүүргийн 
үнийн индекс гарна. Дүүргүүдийн үнийн индексийг жигнэж нэгтгэвэл ерөнхий индекс 
гарна. 
Тэгшитгэл (4.1)-ээс үзвэл үнийн индексийн тооцоог эхэлж бүлгийн түвшинд хийгээд 
дараа нь ерөнхий түвшинд хийж байна. Анхдагч бүлэг дээр үнийн индекс буюу нэгжийн 
үнийг тооцохдоо медиан, энгийн арифметик, эсвэл геометр дунджийн арга ашигладаг. 
Тухайлбал, манай ҮСХ энгийн геометр дунджийн аргаар хувийн индекс тооцдог. Геометр 
дундаж нь арифметик дунджаа бодвол харьцангуй тогтвортой байдаг.   үед  -р дэд бүлэгт 
  

  ширхэг орон сууц зарагдсан гэвэл уг дэд бүлгийн нэгжийн үнийг дараах томьѐогоор 
тооцно. 

    *∏        
   +

     

Харин дэд бүлгүүдэд тооцсон үнийг нэгтгэж үнийн ерөнхий индекс тооцохдоо Ласпейрес, 
Пааш, Фишерийн индексийн аль нэгийг ашиглана. Манай ҮСХ Ласпейресийн индексээр 
орон сууцны үнийн индексийг тооцдог. Энэ индекс дараах тэгшитгэлээр тооцогдоно. 

  
  (        )  ∑ (      

 ) 
   ∑ (      

 ) 
   ⁄ (4.3)

(4.3) тэгшитгэлд Pm0t = Pmt / Pm0 ба wm0 = (Pm0 • Qm0)/σM
m=1(Pm0 • Qm0) гэж 

орлуулга хийвэл (4.1) тэгшитгэл гарна. ласпейресийн индекс суурь үеэс тухайн 
харьцуулах үе рүү тооцоог хийдэг. Харин Паашийн индекс тухайн харьцуулах 
үеэс суурь үе рүү тооцоог хийнэ. Үүнийг дараах тэгшитгэлээс харж болно.
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(4.3) тэгшитгэлд            ⁄  ба   
  (      

 ) ∑ (      
 ) 

   ⁄  гэж орлуулга хийвэл 
(4.1) тэгшитгэл гарна. Ласпейресийн индекс суурь үеэс тухайн харьцуулах үе рүү тооцоог 
хийдэг. Харин Паашийн индекс тухайн харьцуулах үеэс суурь үе рүү тооцоог хийнэ. 
Үүнийг дараах тэгшитгэлээс харж болно. 

  
  (        )  ∑ (      

 ) 
   ∑ (      

 ) 
   ⁄

Фишерийн индекс дээрх хоѐр индексийн геометр дунджаар тооцогддог. 

  
  (           )  [  

  (        )    
  (        )]  ⁄

Дээрх индексүүд харьцуулах суурь үеэ тогтмол авч үздэг тул бэхлэгдсэн суурьтай 
индексүүд юм. Хугацаа өнгөрөхийн хэрээр суурь ба тооцоо хийх үеүүд хоорондоо 
холдож, индекс тооцсон үеийн жин нь харьцуулан тооцох үеийн бодит жингээс 
мэдэгдэхүйц зөрүүтэй болдог. Шинэ орон сууцнууд олноороо баригдах, эсвэл хуучны 
хорооллуудыг олноор нь нураах гэх мэт орон сууцны нийт фондын бүтэц богино 
хугацаанд хурдтай өөрчлөгдөж буй үед бэхлэгдсэн суурьтай индекс орон сууцны үнийн 
өөрчлөлтийг бодитой тусгаж чадахгүйд хүрнэ. Ийм нөхцөлд хэлхээ индексийг тооцох нь 
тохиромжтой. Гэхдээ орон сууцны фондын өөрчлөлтийн мэдээлэл хурдтай шинэчлэгддэг 
байх шаардлагатай. 
Хэлхээ индекс нь дээрх гурван индексийн аль нэг томьѐог ашиглаад худалдагдсан орон 
сууцнуудын зөвхөн дараалсан хоѐр үеийн үнэ ба тоо хэмжээний мэдээлэлд тулгуурладаг. 
Жишээлбэл, Фишерийн индексээр 4 үеийн туршид хэлхээ индекс тооцох аргыг томьѐолон 
харуулбал: 

     
  (           )    

  (           )    
  (           )

болно. Орон сууцны үнэ тогтвортой, эсвэл алгуурхан өөрчлөгддөг үед хэлхээ индекс 
тохиромжтой. Харин орон сууцны үнэ, борлуулалт огцом өөрчлөгдөж байгаа үед 
бэхлэгдсэн суурьтай индекс тохиромжтой гэж үздэг. 
Мөн дээрх индексүүдийн тооцоонд үнэ, тоо хэмжээний талаарх       

  утгууд тухайн үед 
худалдагдсан орон сууцны мэдээллээс гарч байгааг санах хэрэгтэй. Тиймээс борлуулалтад 
үндэслэсэн жин тооцогдож байна. Харин орон сууцны нийт нөөцөд үндэслэсэн жинг 
тооцъѐ гэвэл яах вэ? Хэрвээ тухайн  -р дэд бүлгээс орон сууцнууд санамсаргүй байдлаар 
худалдагддаг гэж үзвэл     нь  -р дэд бүлгийн нийт орон сууцны фондын үнийг төлөөлж 
чадна. Харин   

 -г нийт орон сууцны фондод тухайн  -р дэд бүлгийн орон сууцны эзлэх 
жингээр солих шаардлагатай. 
4.2. Бүлэглэх аргын давуу ба сул талууд  
Орон сууцны үнийн индексийг бүлэглэх аргаар тооцохын гол давуу талууд бол орон 
сууцны байршил, насжилт гэх мэт ангиллын нэмэлт мэдээлэл байгаа үед уг индексэд 
эдгээр шинж чанарыг тусган өөрчлөх боломжтой, мөн ойлгомжтой, тайлбарлахад хялбар 
байдаг. Харин сул тал нь орон сууцны засвар шинэчлэл, байрлах давхар зэрэг онцло-
гуудын талаар нарийн мэдээлэл байхгүй үед эдгээр шинжээрээ ялгаатай орон сууцны 
үнийн ялгааг тайлбарлаж чадахгүй. Иймд нэг дэд бүлэг дотор олон өөр онцлогтой 
сууцнууд орсноор уг дэд бүлгийн нэгжийн үнэ хазайлттай болох эрсдэлтэй. Мөн орон 
сууцны онцлогийг хэт нарийн тусгаж бүлэглэвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын 
тоо хэт цөөн болж нэгжийн үнэ хазайлттай гарах эрсдэлтэй бөгөөд жин оноох чанарын 
үзүүлэлт буюу давхарга тооцох хувьсагчийг сонгохдоо маш сайн үндэслэл дэвшүүлэхийг 
шаарддаг. 

5. ХЕДОНИК РЕГРЕССИЙН АРГА 
Орон сууц бүр хоорондоо чанарын хувьд ялгаатай байдаг. Нэг гудамжинд байрлах хоѐр 
ижил байрны үнэ ялгаатай байж болно. Үүнийг бид орон сууцны чанарын ялгааг 

(4.4)

фишерийн индекс дээрх хоёр индексийн геометр дунджаар тооцогддог.
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(4.3) тэгшитгэлд            ⁄  ба   
  (      

 ) ∑ (      
 ) 

   ⁄  гэж орлуулга хийвэл 
(4.1) тэгшитгэл гарна. Ласпейресийн индекс суурь үеэс тухайн харьцуулах үе рүү тооцоог 
хийдэг. Харин Паашийн индекс тухайн харьцуулах үеэс суурь үе рүү тооцоог хийнэ. 
Үүнийг дараах тэгшитгэлээс харж болно. 

  
  (        )  ∑ (      

 ) 
   ∑ (      

 ) 
   ⁄

Фишерийн индекс дээрх хоѐр индексийн геометр дунджаар тооцогддог. 

  
  (           )  [  

  (        )    
  (        )]  ⁄

Дээрх индексүүд харьцуулах суурь үеэ тогтмол авч үздэг тул бэхлэгдсэн суурьтай 
индексүүд юм. Хугацаа өнгөрөхийн хэрээр суурь ба тооцоо хийх үеүүд хоорондоо 
холдож, индекс тооцсон үеийн жин нь харьцуулан тооцох үеийн бодит жингээс 
мэдэгдэхүйц зөрүүтэй болдог. Шинэ орон сууцнууд олноороо баригдах, эсвэл хуучны 
хорооллуудыг олноор нь нураах гэх мэт орон сууцны нийт фондын бүтэц богино 
хугацаанд хурдтай өөрчлөгдөж буй үед бэхлэгдсэн суурьтай индекс орон сууцны үнийн 
өөрчлөлтийг бодитой тусгаж чадахгүйд хүрнэ. Ийм нөхцөлд хэлхээ индексийг тооцох нь 
тохиромжтой. Гэхдээ орон сууцны фондын өөрчлөлтийн мэдээлэл хурдтай шинэчлэгддэг 
байх шаардлагатай. 
Хэлхээ индекс нь дээрх гурван индексийн аль нэг томьѐог ашиглаад худалдагдсан орон 
сууцнуудын зөвхөн дараалсан хоѐр үеийн үнэ ба тоо хэмжээний мэдээлэлд тулгуурладаг. 
Жишээлбэл, Фишерийн индексээр 4 үеийн туршид хэлхээ индекс тооцох аргыг томьѐолон 
харуулбал: 

     
  (           )    

  (           )    
  (           )

болно. Орон сууцны үнэ тогтвортой, эсвэл алгуурхан өөрчлөгддөг үед хэлхээ индекс 
тохиромжтой. Харин орон сууцны үнэ, борлуулалт огцом өөрчлөгдөж байгаа үед 
бэхлэгдсэн суурьтай индекс тохиромжтой гэж үздэг. 
Мөн дээрх индексүүдийн тооцоонд үнэ, тоо хэмжээний талаарх       

  утгууд тухайн үед 
худалдагдсан орон сууцны мэдээллээс гарч байгааг санах хэрэгтэй. Тиймээс борлуулалтад 
үндэслэсэн жин тооцогдож байна. Харин орон сууцны нийт нөөцөд үндэслэсэн жинг 
тооцъѐ гэвэл яах вэ? Хэрвээ тухайн  -р дэд бүлгээс орон сууцнууд санамсаргүй байдлаар 
худалдагддаг гэж үзвэл     нь  -р дэд бүлгийн нийт орон сууцны фондын үнийг төлөөлж 
чадна. Харин   

 -г нийт орон сууцны фондод тухайн  -р дэд бүлгийн орон сууцны эзлэх 
жингээр солих шаардлагатай. 
4.2. Бүлэглэх аргын давуу ба сул талууд  
Орон сууцны үнийн индексийг бүлэглэх аргаар тооцохын гол давуу талууд бол орон 
сууцны байршил, насжилт гэх мэт ангиллын нэмэлт мэдээлэл байгаа үед уг индексэд 
эдгээр шинж чанарыг тусган өөрчлөх боломжтой, мөн ойлгомжтой, тайлбарлахад хялбар 
байдаг. Харин сул тал нь орон сууцны засвар шинэчлэл, байрлах давхар зэрэг онцло-
гуудын талаар нарийн мэдээлэл байхгүй үед эдгээр шинжээрээ ялгаатай орон сууцны 
үнийн ялгааг тайлбарлаж чадахгүй. Иймд нэг дэд бүлэг дотор олон өөр онцлогтой 
сууцнууд орсноор уг дэд бүлгийн нэгжийн үнэ хазайлттай болох эрсдэлтэй. Мөн орон 
сууцны онцлогийг хэт нарийн тусгаж бүлэглэвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын 
тоо хэт цөөн болж нэгжийн үнэ хазайлттай гарах эрсдэлтэй бөгөөд жин оноох чанарын 
үзүүлэлт буюу давхарга тооцох хувьсагчийг сонгохдоо маш сайн үндэслэл дэвшүүлэхийг 
шаарддаг. 

5. ХЕДОНИК РЕГРЕССИЙН АРГА 
Орон сууц бүр хоорондоо чанарын хувьд ялгаатай байдаг. Нэг гудамжинд байрлах хоѐр 
ижил байрны үнэ ялгаатай байж болно. Үүнийг бид орон сууцны чанарын ялгааг 

(4.5)

дээрх индексүүд харьцуулах суурь үеэ тогтмол авч үздэг тул бэхлэгдсэн 
суурьтай индексүүд юм. Хугацаа өнгөрөхийн хэрээр суурь ба тооцоо хийх 
үеүүд хоорондоо холдож, индекс тооцсон үеийн жин нь харьцуулан тооцох 
үеийн бодит жингээс мэдэгдэхүйц зөрүүтэй болдог. Шинэ орон сууцнууд 
олноороо баригдах, эсвэл хуучны хорооллуудыг олноор нь нураах гэх мэт орон 
сууцны нийт фондын бүтэц богино хугацаанд хурдтай өөрчлөгдөж буй үед 
бэхлэгдсэн суурьтай индекс орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг бодитой тусгаж 

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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чадахгүйд хүрнэ. ийм нөхцөлд хэлхээ индексийг тооцох нь тохиромжтой. 
гэхдээ орон сууцны фондын өөрчлөлтийн мэдээлэл хурдтай шинэчлэгддэг байх 
шаардлагатай.

Хэлхээ индекс нь дээрх гурван индексийн аль нэг томьёог ашиглаад 
худалдагдсан орон сууцнуудын зөвхөн дараалсан хоёр үеийн үнэ ба тоо 
хэмжээний мэдээлэлд тулгуурладаг. Жишээлбэл, фишерийн индексээр 4 үеийн 
туршид хэлхээ индекс тооцох аргыг томьёолон харуулбал:

 10 

(4.3) тэгшитгэлд            ⁄  ба   
  (      

 ) ∑ (      
 ) 

   ⁄  гэж орлуулга хийвэл 
(4.1) тэгшитгэл гарна. Ласпейресийн индекс суурь үеэс тухайн харьцуулах үе рүү тооцоог 
хийдэг. Харин Паашийн индекс тухайн харьцуулах үеэс суурь үе рүү тооцоог хийнэ. 
Үүнийг дараах тэгшитгэлээс харж болно. 

  
  (        )  ∑ (      

 ) 
   ∑ (      

 ) 
   ⁄

Фишерийн индекс дээрх хоѐр индексийн геометр дунджаар тооцогддог. 

  
  (           )  [  

  (        )    
  (        )]  ⁄

Дээрх индексүүд харьцуулах суурь үеэ тогтмол авч үздэг тул бэхлэгдсэн суурьтай 
индексүүд юм. Хугацаа өнгөрөхийн хэрээр суурь ба тооцоо хийх үеүүд хоорондоо 
холдож, индекс тооцсон үеийн жин нь харьцуулан тооцох үеийн бодит жингээс 
мэдэгдэхүйц зөрүүтэй болдог. Шинэ орон сууцнууд олноороо баригдах, эсвэл хуучны 
хорооллуудыг олноор нь нураах гэх мэт орон сууцны нийт фондын бүтэц богино 
хугацаанд хурдтай өөрчлөгдөж буй үед бэхлэгдсэн суурьтай индекс орон сууцны үнийн 
өөрчлөлтийг бодитой тусгаж чадахгүйд хүрнэ. Ийм нөхцөлд хэлхээ индексийг тооцох нь 
тохиромжтой. Гэхдээ орон сууцны фондын өөрчлөлтийн мэдээлэл хурдтай шинэчлэгддэг 
байх шаардлагатай. 
Хэлхээ индекс нь дээрх гурван индексийн аль нэг томьѐог ашиглаад худалдагдсан орон 
сууцнуудын зөвхөн дараалсан хоѐр үеийн үнэ ба тоо хэмжээний мэдээлэлд тулгуурладаг. 
Жишээлбэл, Фишерийн индексээр 4 үеийн туршид хэлхээ индекс тооцох аргыг томьѐолон 
харуулбал: 

     
  (           )    

  (           )    
  (           )

болно. Орон сууцны үнэ тогтвортой, эсвэл алгуурхан өөрчлөгддөг үед хэлхээ индекс 
тохиромжтой. Харин орон сууцны үнэ, борлуулалт огцом өөрчлөгдөж байгаа үед 
бэхлэгдсэн суурьтай индекс тохиромжтой гэж үздэг. 
Мөн дээрх индексүүдийн тооцоонд үнэ, тоо хэмжээний талаарх       

  утгууд тухайн үед 
худалдагдсан орон сууцны мэдээллээс гарч байгааг санах хэрэгтэй. Тиймээс борлуулалтад 
үндэслэсэн жин тооцогдож байна. Харин орон сууцны нийт нөөцөд үндэслэсэн жинг 
тооцъѐ гэвэл яах вэ? Хэрвээ тухайн  -р дэд бүлгээс орон сууцнууд санамсаргүй байдлаар 
худалдагддаг гэж үзвэл     нь  -р дэд бүлгийн нийт орон сууцны фондын үнийг төлөөлж 
чадна. Харин   

 -г нийт орон сууцны фондод тухайн  -р дэд бүлгийн орон сууцны эзлэх 
жингээр солих шаардлагатай. 
4.2. Бүлэглэх аргын давуу ба сул талууд  
Орон сууцны үнийн индексийг бүлэглэх аргаар тооцохын гол давуу талууд бол орон 
сууцны байршил, насжилт гэх мэт ангиллын нэмэлт мэдээлэл байгаа үед уг индексэд 
эдгээр шинж чанарыг тусган өөрчлөх боломжтой, мөн ойлгомжтой, тайлбарлахад хялбар 
байдаг. Харин сул тал нь орон сууцны засвар шинэчлэл, байрлах давхар зэрэг онцло-
гуудын талаар нарийн мэдээлэл байхгүй үед эдгээр шинжээрээ ялгаатай орон сууцны 
үнийн ялгааг тайлбарлаж чадахгүй. Иймд нэг дэд бүлэг дотор олон өөр онцлогтой 
сууцнууд орсноор уг дэд бүлгийн нэгжийн үнэ хазайлттай болох эрсдэлтэй. Мөн орон 
сууцны онцлогийг хэт нарийн тусгаж бүлэглэвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын 
тоо хэт цөөн болж нэгжийн үнэ хазайлттай гарах эрсдэлтэй бөгөөд жин оноох чанарын 
үзүүлэлт буюу давхарга тооцох хувьсагчийг сонгохдоо маш сайн үндэслэл дэвшүүлэхийг 
шаарддаг. 

5. ХЕДОНИК РЕГРЕССИЙН АРГА 
Орон сууц бүр хоорондоо чанарын хувьд ялгаатай байдаг. Нэг гудамжинд байрлах хоѐр 
ижил байрны үнэ ялгаатай байж болно. Үүнийг бид орон сууцны чанарын ялгааг 

(4.6)

болно. орон сууцны үнэ тогтвортой, эсвэл алгуурхан өөрчлөгддөг үед хэлхээ 
индекс тохиромжтой. Харин орон сууцны үнэ, борлуулалт огцом өөрчлөгдөж 
байгаа үед бэхлэгдсэн суурьтай индекс тохиромжтой гэж үздэг.

Мөн дээрх индексүүдийн тооцоонд үнэ, тоо хэмжээний талаарх Pmt, Qmt утгууд 
тухайн үед худалдагдсан орон сууцны мэдээллээс гарч байгааг санах хэрэгтэй. 
Тиймээс борлуулалтад үндэслэсэн жин тооцогдож байна. Харин орон сууцны 
нийт нөөцөд үндэслэсэн жинг тооцъё гэвэл яах вэ? Хэрвээ тухайн m-р дэд 
бүлгээс орон сууцнууд санамсаргүй байдлаар худалдагддаг гэж үзвэл Pmt нь m-р 
дэд бүлгийн нийт орон сууцны фондын үнийг төлөөлж чадна. Харин Qmt-г нийт 
орон сууцны фондод тухайн m-р дэд бүлгийн орон сууцны эзлэх жингээр солих 
шаардлагатай.

4.2. Бүлэглэх аргын давуу ба сул талууд 

орон сууцны үнийн индексийг бүлэглэх аргаар тооцохын гол давуу талууд бол 
орон сууцны байршил, насжилт гэх мэт ангиллын нэмэлт мэдээлэл байгаа үед 
уг индексэд эдгээр шинж чанарыг тусган өөрчлөх боломжтой, мөн ойлгомжтой, 
тайлбарлахад хялбар байдаг. Харин сул тал нь орон сууцны засвар шинэчлэл, 
байрлах давхар зэрэг онцлогуудын талаар нарийн мэдээлэл байхгүй үед эдгээр 
шинжээрээ ялгаатай орон сууцны үнийн ялгааг тайлбарлаж чадахгүй. иймд нэг 
дэд бүлэг дотор олон өөр онцлогтой сууцнууд орсноор уг дэд бүлгийн нэгжийн 
үнэ хазайлттай болох эрсдэлтэй. Мөн орон сууцны онцлогийг хэт нарийн тусгаж 
бүлэглэвэл нэг дэд бүлэгт тохиолдох ажиглалтын тоо хэт цөөн болж нэгжийн үнэ 
хазайлттай гарах эрсдэлтэй бөгөөд жин оноох чанарын үзүүлэлт буюу давхарга 
тооцох хувьсагчийг сонгохдоо маш сайн үндэслэл дэвшүүлэхийг шаарддаг.

5. ХЕДОНИК рЕГрЕССИйН АрГА

орон сууц бүр хоорондоо чанарын хувьд ялгаатай байдаг. нэг гудамжинд 
байрлах хоёр ижил байрны үнэ ялгаатай байж болно. Үүнийг бид орон сууцны 
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чанарын ялгааг тодорхойлох хувьсагчдын тусламжтайгаар тайлбарлах 
боломжтой. иймд орон сууцны үнийн индексийг тооцохдоо чанарын ялгааг 
харгалзан үзэх нь чухал. орон сууцны онцлог шинжийг тус тусад нь үнэлж 
борлуулах боломжгүй учраас уг онцлог шинжүүдийг салгаж арилжаалдаг зах 
зээл гэж байхгүй. Хедоник регрессийн арга орон сууцны үнийг тухайн орон 
сууцны онцлог шинжийг тодорхойлох хувьсагчдаас хамааруулан үнэлсэн 
үнэлгээний үр дүнд үндэслэн индексийг тооцдог. орон сууцны онцлог шинж 
буюу чанарын ялгааг талбайн хэмжээ, ариун цэвэр болон унтлагын өрөөний тоо, 
байршил, цэцэрлэгтэй эсэх, хүрээлэн буй орчны нөхцөл, дэд бүтцийн хөгжил гэх 
мэт хувьсагчдаар тодорхойлж болно. Хедоник регрессийн арга тухайн хугацаанд 
борлогдсон орон сууцнуудын эдгээр онцлог шинж бүрийн үнэнд үзүүлэх 
нөлөөг тодорхойлох боломжийг бидэнд олгодог. Жишээлбэл, энэ аргаар нэмэлт 
унтлагын өрөө болон байршил бүрийн тухайн сарын үнэнд үзүүлэх нөлөөг 
үнэлэх боломжтой.

ерөнхийдөө хедоник загвар тухайн бүтээгдэхүүний үнийг түүний онцлог шинж 
чанарыг илэрхийлэх хувьсагчдаас хамааруулан үнэлдэг. Хедоник тэгшитгэл бол 
бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийн харилцан үйлчлэлээр тодорхойлогдох 
хураангуй хэлбэрийн тэгшитгэл юм.

дэлхийн улс орнуудын практикт орон сууцны үнийн индексийг тооцоход 
хедоник регрессийн аргыг өргөнөөр ашиглагддаг. Тухайлбал, австри, финланд, 
франц, герман итал, норвеги, испани зэрэг улсуудыг дурьдаж болно.

5.1. Хедоник индексийн судлагдсан байдлын товч тойм

Хедоник регрессийн аргыг Воагийн 1928 оны эрдэм шинжилгээний өгүүллээс 
(Waugh 1928) эхлэлтэй гэж үздэг. Мөн энд коэрдийн 1939 оны ЭШӨ (Court 
1939), стөүний 1954 оны ЭШӨ-ийг (Stone 1954) ч дурдах хэрэгтэй. Энэ арга 
грелишсийн 1961, 1971 онд хийсэн судалгааны ажлуудаас (Griliches 1961), 
(Griliches 1971) хойш судлаачдын анхаарлын төвд орж эхэлжээ. (Триплэтийн 
2004 оны ЭШӨ-ээс харна уу.7) Түүнчлэн лэнкаэстерийн 1966 он болон рөүзэний 
1974 оны ЭШӨ-үүдэд уг аргын ойлголтын үндэс тавигдсан байна.8

Хедоник регрессийн аргыг орон сууцны зах зээл дээр гурван үндсэн зорилгоор 
хэрэглэдэг. нэгдүгээрт, энэ арга орон сууцны чанарыг тооцсон үнийн индексийг 
тооцоход чухал ач холбогдолтой. Хоёрдугаарт, үнэлэгдсэн регрессийн үр дүнд 
үндэслэн орон сууцны үнэлгээг шууд тооцох боломжтой байдаг. гуравдугаарт, 
орон сууцны үнийн өөрчлөлтийг тайлбарлах боломжтой. орон сууцны үнэнд 
нөлөөлөгч дараах хүчин зүйлс судлагдсан байдаг.

7 (Triplett 2004).
8 (Lancaster 1966), (Rosen 1974).
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 � Хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөө: Бохирдол (кил, зибел 2000; Мегмилэн 
2004)9

 � Нийтийн бараа: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн (сон, нааб 2004; 
ровэндол, Вэн дер страт 2008 )10

 � Орон нутгийн татвар ба улсын сургуулийн тоо: (оут 1969; гибенс, 
Мачэн 2003)11

 � Гэмт хэргийн гаралт: (гибенс 2004; нэреф, Хелмэн, скинэр 2006)12

5.2. Хедоник регрессийн аргын давуу болон сул талууд

орон сууцны үнийн индексийг тооцдог арга бүр өөр өөрийн давуу болон сул 
талтай. Энэ хэсэгт хедоник регрессийн аргын давуу болон сул талыг тоймлон 
авч үзнэ. уг аргын гол шүүмжлэл дахин худалдаа болон бүлэглэх аргуудтай 
харьцуулагдаж үнэлэгддэг.

ерөнхийдөө хедоник регрессийн аргын давуу тал түүний сул талыг давамгайлдаг 
гэж үздэг. Тус аргын давуу болон сул талыг Хүснэгт 5.1-д тоймлов.

Хүснэгт 5.1

Давуу тал Сул тал

Хэрвээ орон сууцны боломжит онцлог 
шинжийг тодорхойлох хувьсагчдын 
талаарх мэдээлэл хангалттай их байгаа бол 
хедоник регрессийн арга зарчмын хувьд 
түүврийн холимог өөрчлөлт болон орон 
сууцны чанарын өөрчлөлтийг үнэлэхэд 
тохиромжтой байдаг.

Хэрвээ орон сууцны үнэ болон үнийн 
хандлага бүсээрээ ялгаатай бол хедоник 
регрессийн аргаар байршлын хувьд 
хангалттай хэмжээний үнэлгээ хийх 
хүндрэлтэй байдаг. гэхдээ хедоник 
регрессийн давхаргад хуваах хандлага энэ 
бэрхшээлийг зарим талаар даван туулах 
боломжийг олгодог.  

Түүврийн тохирох үечлэлийг ашиглан 
орон сууц болон байршлын ялгаатай 
хэлбэрүүдийн хувьд үнийн индекс тооцох 
боломжтой.

Хедоник регрессийн аргыг хэрэглэхэд 
тухайн орон сууцны бүх онцлог шинжийг 
тодорхойлох өгөгдөл шаардлагатай учраас 
өгөгдлийн маш өргөн хүрээг хамарсан 
сан хэрэгтэй бөгөөд харьцангуй их зардал 
гаргах шаардлагатай тулгарна.

Хедоник регрессийн арга боломжит 
өгөгдлийг ашиглах хамгийн үр ашигтай 
арга юм.

орон сууны үнийн өөрчлөлтийн үнэлгээг 
тогтворгүй болгоход хүргэх тухайн орон 
сууцны онцлог шинжийг тодорхойлох 
хувьсагчид, функцийн хэлбэр, хамааран 
хувьсагчийн боломжит хувиргалт, 
стохастик тодорхойлолтын тухайд ялгаатай 
сонголтыг хийх боломжтой байдаг.

9 (Kiel and Zabel 2000), (McMillen, 2004).
10 (Song and Knaap 2004), (Rouwendal and van der Straaten 2008).
11 (Oates 1969), (Gibbons and Machin 2003).
12 (Gibbons 2004), (Naroff, Hellman and Skinner 2006).
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Хедоник регрессийн аргын орлуулгын 
хувилбар үнийн индексийг тооцоход 
өргөнөөр хэрэглэгддэг тохирох загварын 
аргазүйтэй ижил юм.

Хедоник регрессийн аргын ерөнхий санааг 
ойлгоход хялбар боловч ашиглаж буй зарим 
статистик, эконометрикийн ойлголтыг 
орон сууцны үнийн индекс хэрэглэгчид 
тайлбарлахад хялбар биш байдаг.

Эконометрик шинжилгээ талаасаа хедоник регрессийн аргын сул тал нь олон 
хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээний хувьд үүсдэг орхигдсон хувьсагчийн 
гажуудал, функцийн хэлбэрийг буруу тодорхойлох, өгөгдөл ашиглалт ба ил 
тод байдлын дутмаг байдал, түүврийн сонголтын гажуудал зэрэг асуудалтай 
холбон үздэг. Тухайлбал, Шэлер (2008)13 хедоник регрессийн аргын талаарх 
шүүмжлэлийн нэлээд хэдэн үндэслэлийг дэвшүүлжээ. Тэрээр уг аргын хувьд 
маш олон боломжит хедоник хувьсагчийг регрессийн баруун гар талд сонгох 
боломжтой. Хэрвээ боломжит n хедоник хувьсагч байна гэж үзвэл хедоник 
регрессийн хувьд тайлбарлагч хувьсагчдын n-н факториолтой тэнцэх боломжит 
жагсаалт үүснэ. Эндээс хоёр судлаач ижил өгөгдөл ашиглан хедоник регрессийн 
аргаар орон сууцны үнийн индекс тооцоод эцэст нь ялгаатай үр дүнд хүрж 
болно. иймээс хедоник регрессийн аргыг хэрэглэхдээ тайлбарлагч хувьсагчдын 
хосолсон үржвэрийг регрессийн тэгшитгэлд оруулах эсэх, функцийн хэлбэрээ 
хэрхэн сонгох, хугацааны дами хувьсагч, орлуулга болон онцлог шинжийн 
хандлагуудын аль нэгийг сонгох, орхигдсон хувьсагч болон алслагдсан түүврийн 
асуудал зэргийг зайлшгүй анхаарах ёстой.

5.3. Хедоник регрессийн загварын үндсэн тавил

орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлт нь онцлог шинж чанарын орон сууцны үнэнд 
үзүүлэх нөлөө буюу ахиу хувь нэмрийг шууд бусаар тодорхойлдог. олон хүчин 
зүйлийн регрессийн шинжилгээ тэдгээр ахиу хувь нэмэр буюу сүүдэр үнийг 
үнэлэхэд ашиглагддаг. Хедоник регрессийн аргын нэг зорилго бол төлөхөд 
бэлэн байгаа байдал, эсвэл ялгаатай онцлог шинжийг бий болгох ахиу зардлын 
үнэлгээг олж авахад оршино. Мөн бид орон сууцны зах зээлийн хувьд хедоник 
регрессийн аргыг хэрэглэснээр чанарыг тооцсон орон сууцны үнийн индексийг 
тооцох боломж бүрдэнэ.

Хедоник регрессийн тэгшитгэлийг тодорхойлохын тулд эхлээд орон сууцны 
үнийн функцийг ерөнхий хэлбэрээр авч үзье.

 12 

Ерөнхийдөө хедоник регрессийн аргын давуу тал түүний сул талыг давамгайлдаг гэж 
үздэг. Тус аргын давуу болон сул талыг Хүснэгт 5.1-д тоймлов. 

 
ХҮСНЭГТ 5.1 

Давуу тал Сул тал 
Хэрвээ орон сууцны боломжит онцлог шинжийг 
тодорхойлох хувьсагчдын талаарх мэдээлэл 
хангалттай их байгаа бол хедоник регрессийн 
арга зарчмын хувьд түүврийн холимог өөрчлөлт 
болон орон сууцны чанарын өөрчлөлтийг 
үнэлэхэд тохиромжтой байдаг. 

Хэрвээ орон сууцны үнэ болон үнийн хандлага 
бүсээрээ ялгаатай бол хедоник регрессийн аргаар 
байршлын хувьд хангалттай хэмжээний үнэлгээ хийх 
хүндрэлтэй байдаг. Гэхдээ хедоник регрессийн 
давхаргад хуваах хандлага энэ бэрхшээлийг зарим 
талаар даван туулах боломжийг олгодог.   

Түүврийн тохирох үечлэлийг ашиглан орон сууц 
болон байршлын ялгаатай хэлбэрүүдийн хувьд 
үнийн индекс тооцох боломжтой. 

Хедоник регрессийн аргыг хэрэглэхэд тухайн орон 
сууцны бүх онцлог шинжийг тодорхойлох өгөгдөл 
шаардлагатай учраас өгөгдлийн маш өргөн хүрээг 
хамарсан сан хэрэгтэй бөгөөд харьцангуй их зардал 
гаргах шаардлагатай тулгарна. 

Хедоник регрессийн арга боломжит өгөгдлийг 
ашиглах хамгийн үр ашигтай арга юм. 

Орон сууны үнийн өөрчлөлтийн үнэлгээг тогтворгүй 
болгоход хүргэх тухайн орон сууцны онцлог шинжийг 
тодорхойлох хувьсагчид, функцийн хэлбэр, хамааран 
хувьсагчийн боломжит хувиргалт, стохастик 
тодорхойлолтын тухайд ялгаатай сонголтыг хийх 
боломжтой байдаг. 

Хедоник регрессийн аргын орлуулгын хувилбар 
үнийн индексийг тооцоход өргөнөөр 
хэрэглэгддэг тохирох загварын аргазүйтэй ижил 
юм. 

Хедоник регрессийн аргын ерөнхий санааг ойлгоход 
хялбар боловч ашиглаж буй зарим статистик, 
эконометрикийн ойлголтыг орон сууцны үнийн индекс 
хэрэглэгчид тайлбарлахад хялбар биш байдаг. 

 

Эх сурвалж: (European Union 2013). 

Эконометрик шинжилгээ талаасаа хедоник регрессийн аргын сул тал нь олон хүчин 
зүйлийн регрессийн шинжилгээний хувьд үүсдэг орхигдсон хувьсагчийн гажуудал, 
функцийн хэлбэрийг буруу тодорхойлох, өгөгдөл ашиглалт ба ил тод байдлын дутмаг 
байдал, түүврийн сонголтын гажуудал зэрэг асуудалтай холбон үздэг. Тухайлбал, Шэлер 
(2008) 13  хедоник регрессийн аргын талаарх шүүмжлэлийн нэлээд хэдэн үндэслэлийг 
дэвшүүлжээ. Тэрээр уг аргын хувьд маш олон боломжит хедоник хувьсагчийг регрессийн 
баруун гар талд сонгох боломжтой. Хэрвээ боломжит   хедоник хувьсагч байна гэж үзвэл 
хедоник регрессийн хувьд тайлбарлагч хувьсагчдын  -н факториолтой тэнцэх боломжит 
жагсаалт үүснэ. Эндээс хоѐр судлаач ижил өгөгдөл ашиглан хедоник регрессийн аргаар 
орон сууцны үнийн индекс тооцоод эцэст нь ялгаатай үр дүнд хүрж болно. Иймээс 
хедоник регрессийн аргыг хэрэглэхдээ тайлбарлагч хувьсагчдын хосолсон үржвэрийг 
регрессийн тэгшитгэлд оруулах эсэх, функцийн хэлбэрээ хэрхэн сонгох, хугацааны дами 
хувьсагч, орлуулга болон онцлог шинжийн хандлагуудын аль нэгийг сонгох, орхигдсон 
хувьсагч болон алслагдсан түүврийн асуудал зэргийг зайлшгүй анхаарах ѐстой. 
5.3. Хедоник регрессийн загварын үндсэн тавил 
Орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлт нь онцлог шинж чанарын орон сууцны үнэнд үзүүлэх 
нөлөө буюу ахиу хувь нэмрийг шууд бусаар тодорхойлдог. Олон хүчин зүйлийн 
регрессийн шинжилгээ тэдгээр ахиу хувь нэмэр буюу сүүдэр үнийг үнэлэхэд ашиглагддаг. 
Хедоник регрессийн аргын нэг зорилго бол төлөхөд бэлэн байгаа байдал, эсвэл ялгаатай 
онцлог шинжийг бий болгох ахиу зардлын үнэлгээг олж авахад оршино. Мөн бид орон 
сууцны зах зээлийн хувьд хедоник регрессийн аргыг хэрэглэснээр чанарыг тооцсон орон 
сууцны үнийн индексийг тооцох боломж бүрдэнэ. 
Хедоник регрессийн тэгшитгэлийг тодорхойлохын тулд эхлээд орон сууцны үнийн 
функцийг ерөнхий хэлбэрээр авч үзье. 

  
   (                   )                

                                                 
13 (Shiller 2008). 

(5.1)

Энд Pnt нь t хугацаан дахь n-р орон сууцны үнэ бөгөөд K ширхэг онцлог 
шинжийг харуулах znKt-с хамаарна. (T + 1) үед суурь хугацаанаас (t = 0) 

13 (Shiller 2008).
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тайлант хугацааны (t = T) хооронд (5.1) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх үнэ 
тодорхойлогдоно. εnt цагаан шуугиан процессын дагуу өөрчлөгдөх санамсаргүй 
хэмжигдэхүүн болно.

регрессийн шинжилгээг ашиглан онцлог шинж чанарын ахиу хувь нэмрийг 
үнэлэхийн тулд (5.1) тэгшитгэлийг параметрт загвар хэлбэрээр тодорхойлох 
шаардлагатай. функцийн хэлбэрийн хувьд хедоник регрессийн загварын хамгийн 
өргөн хэрэглэгддэг хоёр хэлбэр бол шугаман-шугаман болон логарифм-шугаман 
регрессийн загварууд юм. Эдгээр хоёр загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг.

 13 

Энд     нь   хугацаан дахь  -р орон сууцны үнэ бөгөөд   ширхэг онцлог шинжийг 
харуулах     -с хамаарна. (   )  үед суурь хугацаанаас (   )  тайлант хугацааны 
(   )  хооронд (5.1) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх үнэ тодорхойлогдоно.     цагаан 
шуугиан процессын дагуу өөрчлөгдөх санамсаргүй хэмжигдэхүүн болно. 
Регрессийн шинжилгээг ашиглан онцлог шинж чанарын ахиу хувь нэмрийг үнэлэхийн 
тулд (5.1) тэгшитгэлийг параметрт загвар хэлбэрээр тодорхойлох шаардлагатай. 
Функцийн хэлбэрийн хувьд хедоник регрессийн загварын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
хоѐр хэлбэр бол шугаман-шугаман болон логарифм-шугаман регрессийн загварууд юм. 
Эдгээр хоѐр загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг. 

      
  ∑ (  

      ) 
       

        
  ∑ (  

      ) 
       

Энд   
    

  харгалзан тогтмол болон тухайн онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд 
болно. Орон сууцны үнээс логарифм авах нь хетероскедастик нөхцөлөөс үүсэх асуудлыг 
тодорхой хэмжээнд шийдэж байгаа хэрэг юм. Бид (5.2) болон (5.3) тэгшитгэлүүдийн хувьд 
  
    

 -г хугацааны туршид өөрчлөгддөг гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, орон сууцны эрэлт, 
нийлүүлэлт өөрчлөгдөхөд онцлог шинжийн ахиу хувь нэмэр тогтмол байх албагүй. Орон 
сууцны зах зээлийн нөхцөлүүд харьцангуй удаан өөрчлөгддөг гэж үзвэл богино хугацаанд 
онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд тогтмол байх үндэслэлтэй. Хэрвээ логарифм-
шугаман загварын хувьд   

 -г хугацаанаас хамаарахгүй гэж үзвэл (5.3) тэгшитгэл дараах 
хэлбэрээр бичигдэнэ. 

        
  ∑ (       ) 

       

Дээрх тэгшитгэлээс харвал зөвхөн тогтмол параметр хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөх 
бөгөөд энэхүү регрессийн үр дүнд тооцогдох индекс тогтмол чанар бүхий үнийн индекс 
болно. 
         хугацаанд борлогдсон  ( )  ( )    ( )  хэмжээс бүхий орон сууцны 
 ( )  ( )    ( ) түүврүүдийн хувьд борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн талаарх 
өгөгдөл байгаа гэж үзье. Үлдэгдэл санамсаргүй хэмжигдэхүүн буюу алдааны сонгодог 
таамаглал болох алдааны хүлээгдэж буй утга тэгтэй тэнцүү, вариац нь тогтмол гэсэн 
таамаглал биелж байхад (5.2), (5.3) тэгшитгэлүүдээр тодорхойлогдох хедоник 
загваруудын параметрыг хамгийн бага квадрын аргаар хугацаа бүрийн түүврийн 
өгөгдлийн хувьд тусад нь үнэлэх боломжтой. Харин (5.4) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх 
загварыг хугацааны бүх үеийг хамрах холимог өгөгдөл ашиглан үнэлж болно. Тэгшитгэл 
(5.4) дэх логарифм-шугаман загварын тэгшитгэлийг хугацааны дами хувьсагч бүхий 
хедоник загвар хэлбэрээр бичвэл дараах хэлбэртэй болно. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  хугацааны дами хувьсагч бөгөөд хэрвээ   хугацаанд ажиглалт илэрвэл энэ 

дамигийн утга нэгтэй тэнцүү, бусад нөхцөлд тэгтэй тэнцүү байна. 
5.4. Хедоник регрессийн аргын хэлбэрүүд 
Хедоник регрессийн аргыг ялгаатай олон арга замаар хэрэглэх боломжтой. Эдгээр аргын 
үндсэн бүтцийг судлах, мөн хоорондоо ямар холбоотой болохыг судлахын тулд ангилан 
авч үзэх нь тохиромжтой байдаг. Орон сууцны үнийн индексийг тооцоход ашиглагдах 
хедоник регрессийн аргын дараах үндсэн хэлбэрүүд байдаг. (Triplett 2004) 
 Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
 Орлуулгын арга 
 Онцлог шинжийн арга 
 Параметрийн бус арга 
 Дахин худалдаа ба хедоник хандлагуудын холимог арга 

(5.2)

 13 

Энд     нь   хугацаан дахь  -р орон сууцны үнэ бөгөөд   ширхэг онцлог шинжийг 
харуулах     -с хамаарна. (   )  үед суурь хугацаанаас (   )  тайлант хугацааны 
(   )  хооронд (5.1) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх үнэ тодорхойлогдоно.     цагаан 
шуугиан процессын дагуу өөрчлөгдөх санамсаргүй хэмжигдэхүүн болно. 
Регрессийн шинжилгээг ашиглан онцлог шинж чанарын ахиу хувь нэмрийг үнэлэхийн 
тулд (5.1) тэгшитгэлийг параметрт загвар хэлбэрээр тодорхойлох шаардлагатай. 
Функцийн хэлбэрийн хувьд хедоник регрессийн загварын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
хоѐр хэлбэр бол шугаман-шугаман болон логарифм-шугаман регрессийн загварууд юм. 
Эдгээр хоѐр загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг. 

      
  ∑ (  

      ) 
       

        
  ∑ (  

      ) 
       

Энд   
    

  харгалзан тогтмол болон тухайн онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд 
болно. Орон сууцны үнээс логарифм авах нь хетероскедастик нөхцөлөөс үүсэх асуудлыг 
тодорхой хэмжээнд шийдэж байгаа хэрэг юм. Бид (5.2) болон (5.3) тэгшитгэлүүдийн хувьд 
  
    

 -г хугацааны туршид өөрчлөгддөг гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, орон сууцны эрэлт, 
нийлүүлэлт өөрчлөгдөхөд онцлог шинжийн ахиу хувь нэмэр тогтмол байх албагүй. Орон 
сууцны зах зээлийн нөхцөлүүд харьцангуй удаан өөрчлөгддөг гэж үзвэл богино хугацаанд 
онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд тогтмол байх үндэслэлтэй. Хэрвээ логарифм-
шугаман загварын хувьд   

 -г хугацаанаас хамаарахгүй гэж үзвэл (5.3) тэгшитгэл дараах 
хэлбэрээр бичигдэнэ. 

        
  ∑ (       ) 

       

Дээрх тэгшитгэлээс харвал зөвхөн тогтмол параметр хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөх 
бөгөөд энэхүү регрессийн үр дүнд тооцогдох индекс тогтмол чанар бүхий үнийн индекс 
болно. 
         хугацаанд борлогдсон  ( )  ( )    ( )  хэмжээс бүхий орон сууцны 
 ( )  ( )    ( ) түүврүүдийн хувьд борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн талаарх 
өгөгдөл байгаа гэж үзье. Үлдэгдэл санамсаргүй хэмжигдэхүүн буюу алдааны сонгодог 
таамаглал болох алдааны хүлээгдэж буй утга тэгтэй тэнцүү, вариац нь тогтмол гэсэн 
таамаглал биелж байхад (5.2), (5.3) тэгшитгэлүүдээр тодорхойлогдох хедоник 
загваруудын параметрыг хамгийн бага квадрын аргаар хугацаа бүрийн түүврийн 
өгөгдлийн хувьд тусад нь үнэлэх боломжтой. Харин (5.4) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх 
загварыг хугацааны бүх үеийг хамрах холимог өгөгдөл ашиглан үнэлж болно. Тэгшитгэл 
(5.4) дэх логарифм-шугаман загварын тэгшитгэлийг хугацааны дами хувьсагч бүхий 
хедоник загвар хэлбэрээр бичвэл дараах хэлбэртэй болно. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  хугацааны дами хувьсагч бөгөөд хэрвээ   хугацаанд ажиглалт илэрвэл энэ 

дамигийн утга нэгтэй тэнцүү, бусад нөхцөлд тэгтэй тэнцүү байна. 
5.4. Хедоник регрессийн аргын хэлбэрүүд 
Хедоник регрессийн аргыг ялгаатай олон арга замаар хэрэглэх боломжтой. Эдгээр аргын 
үндсэн бүтцийг судлах, мөн хоорондоо ямар холбоотой болохыг судлахын тулд ангилан 
авч үзэх нь тохиромжтой байдаг. Орон сууцны үнийн индексийг тооцоход ашиглагдах 
хедоник регрессийн аргын дараах үндсэн хэлбэрүүд байдаг. (Triplett 2004) 
 Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
 Орлуулгын арга 
 Онцлог шинжийн арга 
 Параметрийн бус арга 
 Дахин худалдаа ба хедоник хандлагуудын холимог арга 

(5.3)

Энд βnt, βKt харгалзан тогтмол болон тухайн онцлог шинжийг илэрхийлэх 
параметрүүд болно. орон сууцны үнээс логарифм авах нь хетероскедастик 
нөхцөлөөс үүсэх асуудлыг тодорхой хэмжээнд шийдэж байгаа хэрэг юм. Бид 
(5.2) болон (5.3) тэгшитгэлүүдийн хувьд β0t, βKt-г хугацааны туршид өөрчлөгддөг 
гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлт өөрчлөгдөхөд онцлог 
шинжийн ахиу хувь нэмэр тогтмол байх албагүй. орон сууцны зах зээлийн 
нөхцөлүүд харьцангуй удаан өөрчлөгддөг гэж үзвэл богино хугацаанд онцлог 
шинжийг илэрхийлэх параметрүүд тогтмол байх үндэслэлтэй. Хэрвээ логарифм-
шугаман загварын хувьд βKt-г хугацаанаас хамаарахгүй гэж үзвэл (5.3) тэгшитгэл 
дараах хэлбэрээр бичигдэнэ.
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Энд     нь   хугацаан дахь  -р орон сууцны үнэ бөгөөд   ширхэг онцлог шинжийг 
харуулах     -с хамаарна. (   )  үед суурь хугацаанаас (   )  тайлант хугацааны 
(   )  хооронд (5.1) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх үнэ тодорхойлогдоно.     цагаан 
шуугиан процессын дагуу өөрчлөгдөх санамсаргүй хэмжигдэхүүн болно. 
Регрессийн шинжилгээг ашиглан онцлог шинж чанарын ахиу хувь нэмрийг үнэлэхийн 
тулд (5.1) тэгшитгэлийг параметрт загвар хэлбэрээр тодорхойлох шаардлагатай. 
Функцийн хэлбэрийн хувьд хедоник регрессийн загварын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
хоѐр хэлбэр бол шугаман-шугаман болон логарифм-шугаман регрессийн загварууд юм. 
Эдгээр хоѐр загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг. 

      
  ∑ (  

      ) 
       

        
  ∑ (  

      ) 
       

Энд   
    

  харгалзан тогтмол болон тухайн онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд 
болно. Орон сууцны үнээс логарифм авах нь хетероскедастик нөхцөлөөс үүсэх асуудлыг 
тодорхой хэмжээнд шийдэж байгаа хэрэг юм. Бид (5.2) болон (5.3) тэгшитгэлүүдийн хувьд 
  
    

 -г хугацааны туршид өөрчлөгддөг гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, орон сууцны эрэлт, 
нийлүүлэлт өөрчлөгдөхөд онцлог шинжийн ахиу хувь нэмэр тогтмол байх албагүй. Орон 
сууцны зах зээлийн нөхцөлүүд харьцангуй удаан өөрчлөгддөг гэж үзвэл богино хугацаанд 
онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд тогтмол байх үндэслэлтэй. Хэрвээ логарифм-
шугаман загварын хувьд   

 -г хугацаанаас хамаарахгүй гэж үзвэл (5.3) тэгшитгэл дараах 
хэлбэрээр бичигдэнэ. 

        
  ∑ (       ) 

       

Дээрх тэгшитгэлээс харвал зөвхөн тогтмол параметр хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөх 
бөгөөд энэхүү регрессийн үр дүнд тооцогдох индекс тогтмол чанар бүхий үнийн индекс 
болно. 
         хугацаанд борлогдсон  ( )  ( )    ( )  хэмжээс бүхий орон сууцны 
 ( )  ( )    ( ) түүврүүдийн хувьд борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн талаарх 
өгөгдөл байгаа гэж үзье. Үлдэгдэл санамсаргүй хэмжигдэхүүн буюу алдааны сонгодог 
таамаглал болох алдааны хүлээгдэж буй утга тэгтэй тэнцүү, вариац нь тогтмол гэсэн 
таамаглал биелж байхад (5.2), (5.3) тэгшитгэлүүдээр тодорхойлогдох хедоник 
загваруудын параметрыг хамгийн бага квадрын аргаар хугацаа бүрийн түүврийн 
өгөгдлийн хувьд тусад нь үнэлэх боломжтой. Харин (5.4) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх 
загварыг хугацааны бүх үеийг хамрах холимог өгөгдөл ашиглан үнэлж болно. Тэгшитгэл 
(5.4) дэх логарифм-шугаман загварын тэгшитгэлийг хугацааны дами хувьсагч бүхий 
хедоник загвар хэлбэрээр бичвэл дараах хэлбэртэй болно. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  хугацааны дами хувьсагч бөгөөд хэрвээ   хугацаанд ажиглалт илэрвэл энэ 

дамигийн утга нэгтэй тэнцүү, бусад нөхцөлд тэгтэй тэнцүү байна. 
5.4. Хедоник регрессийн аргын хэлбэрүүд 
Хедоник регрессийн аргыг ялгаатай олон арга замаар хэрэглэх боломжтой. Эдгээр аргын 
үндсэн бүтцийг судлах, мөн хоорондоо ямар холбоотой болохыг судлахын тулд ангилан 
авч үзэх нь тохиромжтой байдаг. Орон сууцны үнийн индексийг тооцоход ашиглагдах 
хедоник регрессийн аргын дараах үндсэн хэлбэрүүд байдаг. (Triplett 2004) 
 Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
 Орлуулгын арга 
 Онцлог шинжийн арга 
 Параметрийн бус арга 
 Дахин худалдаа ба хедоник хандлагуудын холимог арга 

(5.4)

дээрх тэгшитгэлээс харвал зөвхөн тогтмол параметр хугацаанаас хамаарч 
өөрчлөгдөх бөгөөд энэхүү регрессийн үр дүнд тооцогдох индекс тогтмол чанар 
бүхий үнийн индекс болно.

t = 0, ... , T хугацаанд борлогдсон N(0), N(1), ... , N(T) хэмжээс бүхий орон сууцны 
S(0), S(1), ... , S(T) түүврүүдийн хувьд борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн 
талаарх өгөгдөл байгаа гэж үзье. Үлдэгдэл санамсаргүй хэмжигдэхүүн буюу 
алдааны сонгодог таамаглал болох алдааны хүлээгдэж буй утга тэгтэй тэнцүү, 
вариац нь тогтмол гэсэн таамаглал биелж байхад (5.2), (5.3) тэгшитгэлүүдээр 
тодорхойлогдох хедоник загваруудын параметрыг хамгийн бага квадрын аргаар 
хугацаа бүрийн түүврийн өгөгдлийн хувьд тусад нь үнэлэх боломжтой. Харин 
(5.4) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх загварыг хугацааны бүх үеийг хамрах холимог 
өгөгдөл ашиглан үнэлж болно. Тэгшитгэл (5.4) дэх логарифм-шугаман загварын 
тэгшитгэлийг хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник загвар хэлбэрээр бичвэл 
дараах хэлбэртэй болно.
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Энд     нь   хугацаан дахь  -р орон сууцны үнэ бөгөөд   ширхэг онцлог шинжийг 
харуулах     -с хамаарна. (   )  үед суурь хугацаанаас (   )  тайлант хугацааны 
(   )  хооронд (5.1) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх үнэ тодорхойлогдоно.     цагаан 
шуугиан процессын дагуу өөрчлөгдөх санамсаргүй хэмжигдэхүүн болно. 
Регрессийн шинжилгээг ашиглан онцлог шинж чанарын ахиу хувь нэмрийг үнэлэхийн 
тулд (5.1) тэгшитгэлийг параметрт загвар хэлбэрээр тодорхойлох шаардлагатай. 
Функцийн хэлбэрийн хувьд хедоник регрессийн загварын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
хоѐр хэлбэр бол шугаман-шугаман болон логарифм-шугаман регрессийн загварууд юм. 
Эдгээр хоѐр загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг. 

      
  ∑ (  

      ) 
       

        
  ∑ (  

      ) 
       

Энд   
    

  харгалзан тогтмол болон тухайн онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд 
болно. Орон сууцны үнээс логарифм авах нь хетероскедастик нөхцөлөөс үүсэх асуудлыг 
тодорхой хэмжээнд шийдэж байгаа хэрэг юм. Бид (5.2) болон (5.3) тэгшитгэлүүдийн хувьд 
  
    

 -г хугацааны туршид өөрчлөгддөг гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, орон сууцны эрэлт, 
нийлүүлэлт өөрчлөгдөхөд онцлог шинжийн ахиу хувь нэмэр тогтмол байх албагүй. Орон 
сууцны зах зээлийн нөхцөлүүд харьцангуй удаан өөрчлөгддөг гэж үзвэл богино хугацаанд 
онцлог шинжийг илэрхийлэх параметрүүд тогтмол байх үндэслэлтэй. Хэрвээ логарифм-
шугаман загварын хувьд   

 -г хугацаанаас хамаарахгүй гэж үзвэл (5.3) тэгшитгэл дараах 
хэлбэрээр бичигдэнэ. 

        
  ∑ (       ) 

       

Дээрх тэгшитгэлээс харвал зөвхөн тогтмол параметр хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөх 
бөгөөд энэхүү регрессийн үр дүнд тооцогдох индекс тогтмол чанар бүхий үнийн индекс 
болно. 
         хугацаанд борлогдсон  ( )  ( )    ( )  хэмжээс бүхий орон сууцны 
 ( )  ( )    ( ) түүврүүдийн хувьд борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн талаарх 
өгөгдөл байгаа гэж үзье. Үлдэгдэл санамсаргүй хэмжигдэхүүн буюу алдааны сонгодог 
таамаглал болох алдааны хүлээгдэж буй утга тэгтэй тэнцүү, вариац нь тогтмол гэсэн 
таамаглал биелж байхад (5.2), (5.3) тэгшитгэлүүдээр тодорхойлогдох хедоник 
загваруудын параметрыг хамгийн бага квадрын аргаар хугацаа бүрийн түүврийн 
өгөгдлийн хувьд тусад нь үнэлэх боломжтой. Харин (5.4) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх 
загварыг хугацааны бүх үеийг хамрах холимог өгөгдөл ашиглан үнэлж болно. Тэгшитгэл 
(5.4) дэх логарифм-шугаман загварын тэгшитгэлийг хугацааны дами хувьсагч бүхий 
хедоник загвар хэлбэрээр бичвэл дараах хэлбэртэй болно. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  хугацааны дами хувьсагч бөгөөд хэрвээ   хугацаанд ажиглалт илэрвэл энэ 

дамигийн утга нэгтэй тэнцүү, бусад нөхцөлд тэгтэй тэнцүү байна. 
5.4. Хедоник регрессийн аргын хэлбэрүүд 
Хедоник регрессийн аргыг ялгаатай олон арга замаар хэрэглэх боломжтой. Эдгээр аргын 
үндсэн бүтцийг судлах, мөн хоорондоо ямар холбоотой болохыг судлахын тулд ангилан 
авч үзэх нь тохиромжтой байдаг. Орон сууцны үнийн индексийг тооцоход ашиглагдах 
хедоник регрессийн аргын дараах үндсэн хэлбэрүүд байдаг. (Triplett 2004) 
 Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
 Орлуулгын арга 
 Онцлог шинжийн арга 
 Параметрийн бус арга 
 Дахин худалдаа ба хедоник хандлагуудын холимог арга 

(5.5)

Энд Dnτ хугацааны дами хувьсагч бөгөөд хэрвээ τ хугацаанд ажиглалт илэрвэл 
энэ дамигийн утга нэгтэй тэнцүү, бусад нөхцөлд тэгтэй тэнцүү байна.

5.4. Хедоник регрессийн аргын хэлбэрүүд

Хедоник регрессийн аргыг ялгаатай олон арга замаар хэрэглэх боломжтой. 
Эдгээр аргын үндсэн бүтцийг судлах, мөн хоорондоо ямар холбоотой болохыг 
судлахын тулд ангилан авч үзэх нь тохиромжтой байдаг. орон сууцны үнийн 
индексийг тооцоход ашиглагдах хедоник регрессийн аргын дараах үндсэн 
хэлбэрүүд байдаг. (Triplett 2004)

 � Хугацааны дами хувьсагчийн арга
 � орлуулгын арга
 � онцлог шинжийн арга
 � Параметрийн бус арга
 � дахин худалдаа ба хедоник хандлагуудын холимог арга

Бид дээрх хедоник регрессийн 5 ялгаатай хэлбэрээс эхний гурвыг товч авч 
үзэж, хийсвэр жишээн дээр хэрхэн тооцох талаар тайлбар хийх болно. сүүлийн 
хоёр хэлбэр болох параметрийн бус арга болон дахин худалдааны ба хедоник 
хандлагуудын холимог аргын хувьд хэрэглэх эконометрик үнэлгээний аргазүй нь 
бага зэрэг төвөгтэй учраас энэ удаад авч үзэлгүй үлдээлээ.

5.4.1. Хугацааны дами хувьсагч бүхий арга

академик судалгааны түвшинд хедоник орон сууцны үнийн индексийг тооцоход 
хугацааны дами хувьсагч бүхий хандлага түлхүү ашиглагддаг бол дэлхийн 
улсуудын статистикийн газрууд энэ хандлагыг нэг их хэрэглэдэггүй. индексийг 
тооцоход хялбар байдаг нь энэ аргын нэг давуу тал юм. Тодруулбал, орон сууцны 
үнийн индексийг (5.5) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх холимог хугацааны дами 
хувьсагч бүхий регрессийн тэгшитгэлийн үнэлгээнээс шууд тооцох боломжтой. 
t = 0, ... , T хугацаанд борлогдсон N(0), N(1), ... , N(T) хэмжээс бүхий орон сууцны 
S(0), S(1), ... , S(T) түүврүүдийн хувьд борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн 
талаарх өгөгдлийг ашиглан (5.5) тэгшитгэл дэх хугацааны дами хувьсагчийн 

хедоник загварыг үнэлж, 
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Бид дээрх хедоник регрессийн 5 ялгаатай хэлбэрээс эхний гурвыг товч авч үзэж, хийсвэр 
жишээн дээр хэрхэн тооцох талаар тайлбар хийх болно. Сүүлийн хоѐр хэлбэр болох 
параметрийн бус арга болон дахин худалдааны ба хедоник хандлагуудын холимог аргын  
хувьд хэрэглэх эконометрик үнэлгээний аргазүй нь бага зэрэг төвөгтэй учраас энэ удаад 
авч үзэлгүй үлдээлээ. 
5.4.1. Хугацааны дами хувьсагч бүхий арга 
Академик судалгааны түвшинд хедоник орон сууцны үнийн индексийг тооцоход 
хугацааны дами хувьсагч бүхий хандлага түлхүү ашиглагддаг бол дэлхийн улсуудын 
статистикийн газрууд энэ хандлагыг нэг их хэрэглэдэггүй. Индексийг тооцоход хялбар 
байдаг нь энэ аргын нэг давуу тал юм. Тодруулбал, орон сууцны үнийн индексийг (5.5) 
тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх холимог хугацааны дами хувьсагч бүхий регрессийн 
тэгшитгэлийн үнэлгээнээс шууд тооцох боломжтой.          хугацаанд борлогдсон 
 ( )  ( )    ( )  хэмжээс бүхий орон сууцны  ( )  ( )    ( )  түүврүүдийн хувьд 
борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн талаарх өгөгдлийг ашиглан (5.5) тэгшитгэл дэх 
хугацааны дами хувьсагчийн хедоник загварыг үнэлж,  ̂   ̂   ̂  үнэлэгдсэн 
параметрүүдийг олж авна. Эндээс суурь хугацаа     болон тайлант хугацааны 
хоорондох хугацааны дами хувьсагч бүхий орон сууцны үнийн индекс доорх томьѐогоор 
тооцогдоно. 

   
     ̂ 

Энэ аргыг хедоник регрессийн аргын эх сурвалж гэж үздэг бөгөөд үнийн логарифм хэлбэр 
бүхий хамааран хувьсагчтай хугацааны дами хувьсагчийн загвар, үнийн шугаман хэлбэр 
бүхий хамааран хувьсагчтай хугацааны дами хувьсагчийн загвар, хедоник орлуулгын 
регрессийн загвар гэсэн ялгаатай хэлбэрүүдээр тодорхойлж, үнэлдэг. 
5.4.2. Орлуулгын арга 
Орлуулгын аргын хувьд стандарт үнийн индексийн томьѐог ашигладаг. Эдгээрээс 
хамгийн өргөн хэрэглэгддэг үнийн индексүүд бол Ласпейрес, Пааш юм. Ласпейрес болон 
Паашийн үнийн индексийн томьѐонууд бараа, үйлчилгээний (орон сууц) өгөгдсөн сагсны 
хувьд тодорхой хугацааны туршид үнийн өөрчлөлтийг хэмждэг бөгөөд хугацаа бүр дэх 
сагсан дахь бараа, үйлчилгээ бүрийн үнийн талаарх мэдээлэл шаардлагатай болдог. Орон 
сууцны зах зээл дээр бодит арилжааны үнэнд үндэслэн Ласпейрес ба Паашийн үнийн 
индексийг тооцох боломжгүй. Учир нь орон сууц хугацааны үе бүрд байнга 
борлуулагддаг бараа, үйлчилгээ биш юм. Иймд орлуулгын үнээр бодит арилжааны үнийг 
төлөөлүүлэн Ласпейрес болон Паашийн үнийн индексийг тооцох боломжийг орлуулгын 
арга бидэнд олгодог. Тодруулбал, үнэлэгдсэн хедоник загварыг орон сууцны орлуулгын 
үнийг тооцоход ашигладаг. Өргөн хэрэглэгддэг үнийн индексүүдийг дурьдвал Ласпейрес, 
Пааш, Фишер, Геометр Пааш, Геометр Ласпейрес, Тонквэстийн индексүүд юм. (Хелл, 
2011)14 
Орлуулгын аргыг хэрэглэхэд маш уян хатан байдаг бөгөөд энэ аргаар хугацааны туршид 
өөрчлөгдөх онцлог шинжийн сүүдэр үнийг үнэлэх боломжтой. Давхар орлуулгыг 
хэрэглэснээр орхигдсон хувьсагчийн гажуудлыг бууруулна. Тэгшитгэлүүдийн хоорондох 
харилцан нөлөөг хэрэглэхэд саад учруулах хугацааны үе бүрд өөр хедоник загварыг 
үнэлдэг нь энэ аргын хамгийн анхаарал татдаг шүүмжлэл юм. 
5.4.3. Онцлог шинжийн арга 
Энэ аргын хувьд орлуулгын аргатай адил хедоник загварыг хугацааны үе бүрд тусад нь 
үнэлдэг бөгөөд орон сууцны үнийн индексийг стандарт үнийн индексийг томьѐо ашиглан 
тооцдог. Орон сууцны зах зээл дээр хамгийн нийтлэг хэрэглэгддэг онцлог шинжийн арга 

                                                 
14 (Hill 2011). 

 үнэлэгдсэн параметрүүдийг олж авна. 
Эндээс суурь хугацаа t = 0 болон тайлант хугацааны хоорондох хугацааны дами 
хувьсагч бүхий орон сууцны үнийн индекс доорх томьёогоор тооцогдоно.
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Бид дээрх хедоник регрессийн 5 ялгаатай хэлбэрээс эхний гурвыг товч авч үзэж, хийсвэр 
жишээн дээр хэрхэн тооцох талаар тайлбар хийх болно. Сүүлийн хоѐр хэлбэр болох 
параметрийн бус арга болон дахин худалдааны ба хедоник хандлагуудын холимог аргын  
хувьд хэрэглэх эконометрик үнэлгээний аргазүй нь бага зэрэг төвөгтэй учраас энэ удаад 
авч үзэлгүй үлдээлээ. 
5.4.1. Хугацааны дами хувьсагч бүхий арга 
Академик судалгааны түвшинд хедоник орон сууцны үнийн индексийг тооцоход 
хугацааны дами хувьсагч бүхий хандлага түлхүү ашиглагддаг бол дэлхийн улсуудын 
статистикийн газрууд энэ хандлагыг нэг их хэрэглэдэггүй. Индексийг тооцоход хялбар 
байдаг нь энэ аргын нэг давуу тал юм. Тодруулбал, орон сууцны үнийн индексийг (5.5) 
тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх холимог хугацааны дами хувьсагч бүхий регрессийн 
тэгшитгэлийн үнэлгээнээс шууд тооцох боломжтой.          хугацаанд борлогдсон 
 ( )  ( )    ( )  хэмжээс бүхий орон сууцны  ( )  ( )    ( )  түүврүүдийн хувьд 
борлуулалтын үнэ болон онцлог шинжийн талаарх өгөгдлийг ашиглан (5.5) тэгшитгэл дэх 
хугацааны дами хувьсагчийн хедоник загварыг үнэлж,  ̂   ̂   ̂  үнэлэгдсэн 
параметрүүдийг олж авна. Эндээс суурь хугацаа     болон тайлант хугацааны 
хоорондох хугацааны дами хувьсагч бүхий орон сууцны үнийн индекс доорх томьѐогоор 
тооцогдоно. 

   
     ̂ 

Энэ аргыг хедоник регрессийн аргын эх сурвалж гэж үздэг бөгөөд үнийн логарифм хэлбэр 
бүхий хамааран хувьсагчтай хугацааны дами хувьсагчийн загвар, үнийн шугаман хэлбэр 
бүхий хамааран хувьсагчтай хугацааны дами хувьсагчийн загвар, хедоник орлуулгын 
регрессийн загвар гэсэн ялгаатай хэлбэрүүдээр тодорхойлж, үнэлдэг. 
5.4.2. Орлуулгын арга 
Орлуулгын аргын хувьд стандарт үнийн индексийн томьѐог ашигладаг. Эдгээрээс 
хамгийн өргөн хэрэглэгддэг үнийн индексүүд бол Ласпейрес, Пааш юм. Ласпейрес болон 
Паашийн үнийн индексийн томьѐонууд бараа, үйлчилгээний (орон сууц) өгөгдсөн сагсны 
хувьд тодорхой хугацааны туршид үнийн өөрчлөлтийг хэмждэг бөгөөд хугацаа бүр дэх 
сагсан дахь бараа, үйлчилгээ бүрийн үнийн талаарх мэдээлэл шаардлагатай болдог. Орон 
сууцны зах зээл дээр бодит арилжааны үнэнд үндэслэн Ласпейрес ба Паашийн үнийн 
индексийг тооцох боломжгүй. Учир нь орон сууц хугацааны үе бүрд байнга 
борлуулагддаг бараа, үйлчилгээ биш юм. Иймд орлуулгын үнээр бодит арилжааны үнийг 
төлөөлүүлэн Ласпейрес болон Паашийн үнийн индексийг тооцох боломжийг орлуулгын 
арга бидэнд олгодог. Тодруулбал, үнэлэгдсэн хедоник загварыг орон сууцны орлуулгын 
үнийг тооцоход ашигладаг. Өргөн хэрэглэгддэг үнийн индексүүдийг дурьдвал Ласпейрес, 
Пааш, Фишер, Геометр Пааш, Геометр Ласпейрес, Тонквэстийн индексүүд юм. (Хелл, 
2011)14 
Орлуулгын аргыг хэрэглэхэд маш уян хатан байдаг бөгөөд энэ аргаар хугацааны туршид 
өөрчлөгдөх онцлог шинжийн сүүдэр үнийг үнэлэх боломжтой. Давхар орлуулгыг 
хэрэглэснээр орхигдсон хувьсагчийн гажуудлыг бууруулна. Тэгшитгэлүүдийн хоорондох 
харилцан нөлөөг хэрэглэхэд саад учруулах хугацааны үе бүрд өөр хедоник загварыг 
үнэлдэг нь энэ аргын хамгийн анхаарал татдаг шүүмжлэл юм. 
5.4.3. Онцлог шинжийн арга 
Энэ аргын хувьд орлуулгын аргатай адил хедоник загварыг хугацааны үе бүрд тусад нь 
үнэлдэг бөгөөд орон сууцны үнийн индексийг стандарт үнийн индексийг томьѐо ашиглан 
тооцдог. Орон сууцны зах зээл дээр хамгийн нийтлэг хэрэглэгддэг онцлог шинжийн арга 

                                                 
14 (Hill 2011). 

(5.6)
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Энэ аргыг хедоник регрессийн аргын эх сурвалж гэж үздэг бөгөөд үнийн 
логарифм хэлбэр бүхий хамааран хувьсагчтай хугацааны дами хувьсагчийн 
загвар, үнийн шугаман хэлбэр бүхий хамааран хувьсагчтай хугацааны дами 
хувьсагчийн загвар, хедоник орлуулгын регрессийн загвар гэсэн ялгаатай 
хэлбэрүүдээр тодорхойлж, үнэлдэг.

5.4.2. Орлуулгын арга

орлуулгын аргын хувьд стандарт үнийн индексийн томьёог ашигладаг. 
Эдгээрээс хамгийн өргөн хэрэглэгддэг үнийн индексүүд бол ласпейрес, 
Пааш юм. ласпейрес болон Паашийн үнийн индексийн томьёонууд бараа, 
үйлчилгээний (орон сууц) өгөгдсөн сагсны хувьд тодорхой хугацааны туршид 
үнийн өөрчлөлтийг хэмждэг бөгөөд хугацаа бүр дэх сагсан дахь бараа, үйлчилгээ 
бүрийн үнийн талаарх мэдээлэл шаардлагатай болдог. орон сууцны зах зээл 
дээр бодит арилжааны үнэнд үндэслэн ласпейрес ба Паашийн үнийн индексийг 
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индексүүдийг дурьдвал ласпейрес, Пааш, фишер, геометр Пааш, геометр 
ласпейрес, Тонквэстийн индексүүд юм. (Хелл, 2011)14

орлуулгын аргыг хэрэглэхэд маш уян хатан байдаг бөгөөд энэ аргаар хугацааны 
туршид өөрчлөгдөх онцлог шинжийн сүүдэр үнийг үнэлэх боломжтой. давхар 
орлуулгыг хэрэглэснээр орхигдсон хувьсагчийн гажуудлыг бууруулна. 
Тэгшитгэлүүдийн хоорондох харилцан нөлөөг хэрэглэхэд саад учруулах 
хугацааны үе бүрд өөр хедоник загварыг үнэлдэг нь энэ аргын хамгийн анхаарал 
татдаг шүүмжлэл юм.

5.4.3. Онцлог шинжийн арга

Энэ аргын хувьд орлуулгын аргатай адил хедоник загварыг хугацааны үе 
бүрд тусад нь үнэлдэг бөгөөд орон сууцны үнийн индексийг стандарт үнийн 
индексийг томьёо ашиглан тооцдог. орон сууцны зах зээл дээр хамгийн нийтлэг 
хэрэглэгддэг онцлог шинжийн арга бол хедоник загварын үнэлгээний үр дүнд 
тодорхойлогдох сүүдэр үнийг ашиглан онцлог шинж чанарын функц хэлбэрээр 
хугацааны үе бүрд дундаж орон сууцыг тодорхойлдог. Тэгээд энэ дундаж орон 
сууцны үнийг тооцдог.

14 (Hill 2011).
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Хедоник регрессийн хандлагын энэ хэлбэрийг илүү ойлгомжтой тайлбарлах 
үүднээс бидэнд суурь болон тайлант хугацаанд борлуулагдсан орон сууцны 
үнэ болон холбогдох бүх онцлог шинж чанарын түүвэр өгөгдөл байгаа гэж 
үзье. Тэгшитгэл (5.2)-оор илэрхийлэгдэх хедоник шугаман загварыг хугацааны 
үе бүрд тус тусад нь ХБка-аар үнэлж, үнэлгээний үр дүнд 
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Хедоник регрессийн хандлагын энэ хэлбэрийг илүү ойлгомжтой тайлбарлах үүднээс 
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бүх онцлог шинж чанарын түүвэр өгөгдөл байгаа гэж үзье. Тэгшитгэл (5.2)-оор 
илэрхийлэгдэх хедоник шугаман загварыг хугацааны үе бүрд тус тусад нь ХБКА-аар 
үнэлж, үнэлгээний үр дүнд  ̂ 
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авах боломжтой. Эдгээр үнэлэгдсэн коэффициентыг ашиглан суурь болон тайлант үеүүдэд 
орон сууц бүрийн үнийн үнэлэгдсэн утгыг дараах тэгшитгэлүүдээр тооцно. 
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Эндээс тогтмол (тоо хэмжээний хувьд) онцлог шинж чанар бүхий (   )  орон сууцны 
хедоник үнийн индексийг үнэлэгдсэн харьцангуй үнэ хэлбэрээр хялбархан тооцож болно. 
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Тэгшитгэл (5.9)-өөр тооцогдох орон сууцны хедоник үнийн индекс    -н ялгаатай утгаас 
хамаарч өөр өөр гарах боломжтой. Тухайлбал,    -г суурь үеийн онцлог шинжүүдийн 
түүврийн дунджаар төлөөлүүлэн авч болно. 

6. ЭМПИРИК ХИЙСВЭР ЖИШЭЭ 
Өмнөх бүлэгт бид орон сууцны үнийн индекс тооцох аргазүйг товч тоймлон судалсан 
билээ. Одоо бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудаар хийсвэр тоон өгөгдөл 15 
ашиглан орон сууцны үнийн индексийг хэрхэн тооцохыг дэлгэрэнгүй тайлбартайгаар авч 
үзье. 

6.1. Бүлэглэх арга 
6.1.1. Ангилал ба тоон өгөгдөл 
Энэ жишээнд орон сууцны үнийн индекс тооцох ангиллыг Хавсралт 1-ийн Зураг 2-т 
харуулсан жингийн ангиллаар тооцов. Эхлээд орон сууцыг дүүргээр нь 6 ангилсан бөгөөд 
дараа нь дүүрэг бүрийн орон сууцыг ашиглалтад орсон оноор нь 3 дэд хэсэгт хуваасан 
болно. Эдгээр дэд хэсэг тус бүрийг тухайн барилгын хийцээр нь дахин 3 дэд хэсэгт 
хувааж, эцэст нь дэд хэсэг тус бүрийн орон сууцнуудыг өрөөнийх нь тоогоор 4 дэд бүлэгт 
хуваав. Ингэж хуваасны дүнд нийтдээ бүх орон сууцны 216 дэд бүлэг үүснэ. 
Суурь онд бүртгүүлсэн бүх орон сууцны төрөл, үнэ зэрэг мэдээллийг жигд тархалттай 
санамсаргүй хэмжигдэхүүнээр авав. Энэ жишээний нэг онцлог бол орон сууцны үнийг 
нэгж талбайн үнээр биш, нийт дүнгээр нь авсанд оршино. Мөн тухайн онд худалдагдсан 
орон сууцнуудын төрөл, үнийн мэдээллийг жигд тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн 
болгож авсан болно. Ашигласан тоон мэдээлэл, индекс тооцооллыг Майкрософт Эксэль 
програм дээр хийж, файлаар хавсаргалаа. 

6.1.2. Жинг тооцох 
Бүлэглэх аргаар индекс тооцоход суурь онд бүртгэгдсэн нийт орон сууцны фондын 
мэдээлэл ашигладаг. Жинг дараах томьѐогоор тооцно. 

                                                                    
                      

                                                 
15 HPRICE2.DTA, HPRICE3.DTA Data set, (Wooldridge 2013). 
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Эндээс тогтмол (тоо хэмжээний хувьд) онцлог шинж чанар бүхий (   )  орон сууцны 
хедоник үнийн индексийг үнэлэгдсэн харьцангуй үнэ хэлбэрээр хялбархан тооцож болно. 
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Тэгшитгэл (5.9)-өөр тооцогдох орон сууцны хедоник үнийн индекс    -н ялгаатай утгаас 
хамаарч өөр өөр гарах боломжтой. Тухайлбал,    -г суурь үеийн онцлог шинжүүдийн 
түүврийн дунджаар төлөөлүүлэн авч болно. 

6. ЭМПИРИК ХИЙСВЭР ЖИШЭЭ 
Өмнөх бүлэгт бид орон сууцны үнийн индекс тооцох аргазүйг товч тоймлон судалсан 
билээ. Одоо бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудаар хийсвэр тоон өгөгдөл 15 
ашиглан орон сууцны үнийн индексийг хэрхэн тооцохыг дэлгэрэнгүй тайлбартайгаар авч 
үзье. 

6.1. Бүлэглэх арга 
6.1.1. Ангилал ба тоон өгөгдөл 
Энэ жишээнд орон сууцны үнийн индекс тооцох ангиллыг Хавсралт 1-ийн Зураг 2-т 
харуулсан жингийн ангиллаар тооцов. Эхлээд орон сууцыг дүүргээр нь 6 ангилсан бөгөөд 
дараа нь дүүрэг бүрийн орон сууцыг ашиглалтад орсон оноор нь 3 дэд хэсэгт хуваасан 
болно. Эдгээр дэд хэсэг тус бүрийг тухайн барилгын хийцээр нь дахин 3 дэд хэсэгт 
хувааж, эцэст нь дэд хэсэг тус бүрийн орон сууцнуудыг өрөөнийх нь тоогоор 4 дэд бүлэгт 
хуваав. Ингэж хуваасны дүнд нийтдээ бүх орон сууцны 216 дэд бүлэг үүснэ. 
Суурь онд бүртгүүлсэн бүх орон сууцны төрөл, үнэ зэрэг мэдээллийг жигд тархалттай 
санамсаргүй хэмжигдэхүүнээр авав. Энэ жишээний нэг онцлог бол орон сууцны үнийг 
нэгж талбайн үнээр биш, нийт дүнгээр нь авсанд оршино. Мөн тухайн онд худалдагдсан 
орон сууцнуудын төрөл, үнийн мэдээллийг жигд тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн 
болгож авсан болно. Ашигласан тоон мэдээлэл, индекс тооцооллыг Майкрософт Эксэль 
програм дээр хийж, файлаар хавсаргалаа. 

6.1.2. Жинг тооцох 
Бүлэглэх аргаар индекс тооцоход суурь онд бүртгэгдсэн нийт орон сууцны фондын 
мэдээлэл ашигладаг. Жинг дараах томьѐогоор тооцно. 
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 (5.8)

Эндээс тогтмол (тоо хэмжээний хувьд) онцлог шинж чанар бүхий (z*
k) орон 

сууцны хедоник үнийн индексийг үнэлэгдсэн харьцангуй үнэ хэлбэрээр 
хялбархан тооцож болно.
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бол хедоник загварын үнэлгээний үр дүнд тодорхойлогдох сүүдэр үнийг ашиглан онцлог 
шинж чанарын функц хэлбэрээр хугацааны үе бүрд дундаж орон сууцыг тодорхойлдог. 
Тэгээд энэ дундаж орон сууцны үнийг тооцдог. 
Хедоник регрессийн хандлагын энэ хэлбэрийг илүү ойлгомжтой тайлбарлах үүднээс 
бидэнд суурь болон тайлант хугацаанд борлуулагдсан орон сууцны үнэ болон холбогдох 
бүх онцлог шинж чанарын түүвэр өгөгдөл байгаа гэж үзье. Тэгшитгэл (5.2)-оор 
илэрхийлэгдэх хедоник шугаман загварыг хугацааны үе бүрд тус тусад нь ХБКА-аар 
үнэлж, үнэлгээний үр дүнд  ̂ 
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авах боломжтой. Эдгээр үнэлэгдсэн коэффициентыг ашиглан суурь болон тайлант үеүүдэд 
орон сууц бүрийн үнийн үнэлэгдсэн утгыг дараах тэгшитгэлүүдээр тооцно. 
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хедоник үнийн индексийг үнэлэгдсэн харьцангуй үнэ хэлбэрээр хялбархан тооцож болно. 
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Тэгшитгэл (5.9)-өөр тооцогдох орон сууцны хедоник үнийн индекс    -н ялгаатай утгаас 
хамаарч өөр өөр гарах боломжтой. Тухайлбал,    -г суурь үеийн онцлог шинжүүдийн 
түүврийн дунджаар төлөөлүүлэн авч болно. 

6. ЭМПИРИК ХИЙСВЭР ЖИШЭЭ 
Өмнөх бүлэгт бид орон сууцны үнийн индекс тооцох аргазүйг товч тоймлон судалсан 
билээ. Одоо бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудаар хийсвэр тоон өгөгдөл 15 
ашиглан орон сууцны үнийн индексийг хэрхэн тооцохыг дэлгэрэнгүй тайлбартайгаар авч 
үзье. 

6.1. Бүлэглэх арга 
6.1.1. Ангилал ба тоон өгөгдөл 
Энэ жишээнд орон сууцны үнийн индекс тооцох ангиллыг Хавсралт 1-ийн Зураг 2-т 
харуулсан жингийн ангиллаар тооцов. Эхлээд орон сууцыг дүүргээр нь 6 ангилсан бөгөөд 
дараа нь дүүрэг бүрийн орон сууцыг ашиглалтад орсон оноор нь 3 дэд хэсэгт хуваасан 
болно. Эдгээр дэд хэсэг тус бүрийг тухайн барилгын хийцээр нь дахин 3 дэд хэсэгт 
хувааж, эцэст нь дэд хэсэг тус бүрийн орон сууцнуудыг өрөөнийх нь тоогоор 4 дэд бүлэгт 
хуваав. Ингэж хуваасны дүнд нийтдээ бүх орон сууцны 216 дэд бүлэг үүснэ. 
Суурь онд бүртгүүлсэн бүх орон сууцны төрөл, үнэ зэрэг мэдээллийг жигд тархалттай 
санамсаргүй хэмжигдэхүүнээр авав. Энэ жишээний нэг онцлог бол орон сууцны үнийг 
нэгж талбайн үнээр биш, нийт дүнгээр нь авсанд оршино. Мөн тухайн онд худалдагдсан 
орон сууцнуудын төрөл, үнийн мэдээллийг жигд тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн 
болгож авсан болно. Ашигласан тоон мэдээлэл, индекс тооцооллыг Майкрософт Эксэль 
програм дээр хийж, файлаар хавсаргалаа. 

6.1.2. Жинг тооцох 
Бүлэглэх аргаар индекс тооцоход суурь онд бүртгэгдсэн нийт орон сууцны фондын 
мэдээлэл ашигладаг. Жинг дараах томьѐогоор тооцно. 
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(5.9)

Тэгшитгэл (5.9)-өөр тооцогдох орон сууцны хедоник үнийн индекс z*
k-н ялгаатай 

утгаас хамаарч өөр өөр гарах боломжтой. Тухайлбал, z*
k-г суурь үеийн онцлог 

шинжүүдийн түүврийн дунджаар төлөөлүүлэн авч болно.

6. ЭМПИрИК ХИйСВЭр жИшЭЭ

Өмнөх бүлэгт бид орон сууцны үнийн индекс тооцох аргазүйг товч тоймлон 
судалсан билээ. одоо бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудаар хийсвэр 
тоон өгөгдөл15 ашиглан орон сууцны үнийн индексийг хэрхэн тооцохыг 
дэлгэрэнгүй тайлбартайгаар авч үзье.

6.1. Бүлэглэх арга

6.1.1. Ангилал ба тоон өгөгдөл

Энэ жишээнд орон сууцны үнийн индекс тооцох ангиллыг Хавсралт 1-ийн зураг 
2-т харуулсан жингийн ангиллаар тооцов. Эхлээд орон сууцыг дүүргээр нь 6 
ангилсан бөгөөд дараа нь дүүрэг бүрийн орон сууцыг ашиглалтад орсон оноор 
нь 3 дэд хэсэгт хуваасан болно. Эдгээр дэд хэсэг тус бүрийг тухайн барилгын 
хийцээр нь дахин 3 дэд хэсэгт хувааж, эцэст нь дэд хэсэг тус бүрийн орон 
сууцнуудыг өрөөнийх нь тоогоор 4 дэд бүлэгт хуваав. ингэж хуваасны дүнд 
нийтдээ бүх орон сууцны 216 дэд бүлэг үүснэ.

15 HPRICE2.DTA, HPRICE3.DTA Data set, (Wooldridge 2013).
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суурь онд бүртгүүлсэн бүх орон сууцны төрөл, үнэ зэрэг мэдээллийг жигд 
тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүнээр авав. Энэ жишээний нэг онцлог бол 
орон сууцны үнийг нэгж талбайн үнээр биш, нийт дүнгээр нь авсанд оршино. 
Мөн тухайн онд худалдагдсан орон сууцнуудын төрөл, үнийн мэдээллийг жигд 
тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн болгож авсан болно. ашигласан тоон 
мэдээлэл, индекс тооцооллыг Майкрософт Эксэль програм дээр хийж, файлаар 
хавсаргалаа.

6.1.2. жинг тооцох

Бүлэглэх аргаар индекс тооцоход суурь онд бүртгэгдсэн нийт орон сууцны 
фондын мэдээлэл ашигладаг. Жинг дараах томьёогоор тооцно.

 15 

бол хедоник загварын үнэлгээний үр дүнд тодорхойлогдох сүүдэр үнийг ашиглан онцлог 
шинж чанарын функц хэлбэрээр хугацааны үе бүрд дундаж орон сууцыг тодорхойлдог. 
Тэгээд энэ дундаж орон сууцны үнийг тооцдог. 
Хедоник регрессийн хандлагын энэ хэлбэрийг илүү ойлгомжтой тайлбарлах үүднээс 
бидэнд суурь болон тайлант хугацаанд борлуулагдсан орон сууцны үнэ болон холбогдох 
бүх онцлог шинж чанарын түүвэр өгөгдөл байгаа гэж үзье. Тэгшитгэл (5.2)-оор 
илэрхийлэгдэх хедоник шугаман загварыг хугацааны үе бүрд тус тусад нь ХБКА-аар 
үнэлж, үнэлгээний үр дүнд  ̂ 

   ̂ 
  (      ) гэсэн үнэлэгдсэн коэффициентуудыг олж 

авах боломжтой. Эдгээр үнэлэгдсэн коэффициентыг ашиглан суурь болон тайлант үеүүдэд 
орон сууц бүрийн үнийн үнэлэгдсэн утгыг дараах тэгшитгэлүүдээр тооцно. 
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Эндээс тогтмол (тоо хэмжээний хувьд) онцлог шинж чанар бүхий (   )  орон сууцны 
хедоник үнийн индексийг үнэлэгдсэн харьцангуй үнэ хэлбэрээр хялбархан тооцож болно. 
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Тэгшитгэл (5.9)-өөр тооцогдох орон сууцны хедоник үнийн индекс    -н ялгаатай утгаас 
хамаарч өөр өөр гарах боломжтой. Тухайлбал,    -г суурь үеийн онцлог шинжүүдийн 
түүврийн дунджаар төлөөлүүлэн авч болно. 

6. ЭМПИРИК ХИЙСВЭР ЖИШЭЭ 
Өмнөх бүлэгт бид орон сууцны үнийн индекс тооцох аргазүйг товч тоймлон судалсан 
билээ. Одоо бүлэглэх болон хедоник регрессийн аргуудаар хийсвэр тоон өгөгдөл 15 
ашиглан орон сууцны үнийн индексийг хэрхэн тооцохыг дэлгэрэнгүй тайлбартайгаар авч 
үзье. 

6.1. Бүлэглэх арга 
6.1.1. Ангилал ба тоон өгөгдөл 
Энэ жишээнд орон сууцны үнийн индекс тооцох ангиллыг Хавсралт 1-ийн Зураг 2-т 
харуулсан жингийн ангиллаар тооцов. Эхлээд орон сууцыг дүүргээр нь 6 ангилсан бөгөөд 
дараа нь дүүрэг бүрийн орон сууцыг ашиглалтад орсон оноор нь 3 дэд хэсэгт хуваасан 
болно. Эдгээр дэд хэсэг тус бүрийг тухайн барилгын хийцээр нь дахин 3 дэд хэсэгт 
хувааж, эцэст нь дэд хэсэг тус бүрийн орон сууцнуудыг өрөөнийх нь тоогоор 4 дэд бүлэгт 
хуваав. Ингэж хуваасны дүнд нийтдээ бүх орон сууцны 216 дэд бүлэг үүснэ. 
Суурь онд бүртгүүлсэн бүх орон сууцны төрөл, үнэ зэрэг мэдээллийг жигд тархалттай 
санамсаргүй хэмжигдэхүүнээр авав. Энэ жишээний нэг онцлог бол орон сууцны үнийг 
нэгж талбайн үнээр биш, нийт дүнгээр нь авсанд оршино. Мөн тухайн онд худалдагдсан 
орон сууцнуудын төрөл, үнийн мэдээллийг жигд тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн 
болгож авсан болно. Ашигласан тоон мэдээлэл, индекс тооцооллыг Майкрософт Эксэль 
програм дээр хийж, файлаар хавсаргалаа. 

6.1.2. Жинг тооцох 
Бүлэглэх аргаар индекс тооцоход суурь онд бүртгэгдсэн нийт орон сууцны фондын 
мэдээлэл ашигладаг. Жинг дараах томьѐогоор тооцно. 
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болно. Хийсвэр жишээнд дээрх аргаар орон сууцны жинг, дүүрэг, ашиглалтад орсон, 
барилгын хийцээр нь задалж тооцсон тооцоог дараах хүснэгтэд харуулав. 

 
ХҮСНЭГТ 6.1   ОРОН СУУЦНЫ ЖИН ТООЦСОН ХИЙСВЭР ЖИШЭЭ 

Дүүргээр 
тооцсон жин 

Ашиглалтад орсон 
оноор тооцсон жин 

Барилгын хийцээр 
тооцсон жин 

БГД 0.1729 

1970 оноос өмнө 0.0527 
Угсармал 0.0236 
Каркас 0.0210 
Тоосго 0.0082 

1970-2000 он 0.0594 
Угсармал 0.0226 
Каркас 0.0233 
Тоосго 0.0136 

2000 оноос хойш 0.0607 
Угсармал 0.0164 
Каркас 0.0244 
Тоосго 0.0199 

БЗД 0.1861 

1970 оноос өмнө 0.0616 
Угсармал 0.0151 
Каркас 0.0214 
Тоосго 0.0250 

1970-2000 он 0.0696 
Угсармал 0.0224 
Каркас 0.0288 
Тоосго 0.0184 

2000 оноос хойш 0.0549 
Угсармал 0.0162 
Каркас 0.0228 
Тоосго 0.0159 

СХД 0.1614 

1970 оноос өмнө 0.0523 
Угсармал 0.0134 
Каркас 0.0183 
Тоосго 0.0207 

1970-2000 он 0.0522 
Угсармал 0.0121 
Каркас 0.0182 
Тоосго 0.0219 

2000 оноос хойш 0.0569 
Угсармал 0.0142 
Каркас 0.0210 
Тоосго 0.0218 

СБД 0.1483 

1970 оноос өмнө 0.0518 
Угсармал 0.0136 
Каркас 0.0144 
Тоосго 0.0238 

1970-2000 он 0.0490 
Угсармал 0.0156 
Каркас 0.0183 
Тоосго 0.0151 

2000 оноос хойш 0.0475 
Угсармал 0.0169 
Каркас 0.0158 
Тоосго 0.0148 

ХУД 0.1653 

1970 оноос өмнө 0.0467 
Угсармал 0.0190 
Каркас 0.0156 
Тоосго 0.0122 

1970-2000 он 0.0605 
Угсармал 0.0168 
Каркас 0.0245 
Тоосго 0.0192 

2000 оноос хойш 0.0581 
Угсармал 0.0125 
Каркас 0.0261 
Тоосго 0.0195 

ЧД 0.1660 1970 оноос өмнө 0.0487 
Угсармал 0.0138 
Каркас 0.0114 
Тоосго 0.0235 

1970-2000 он 0.0585 Угсармал 0.0175 

болно. Хийсвэр жишээнд дээрх аргаар орон сууцны жинг, дүүрэг, ашиглалтад 
орсон, барилгын хийцээр нь задалж тооцсон тооцоог дараах хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 6.1 Орон сууцны жин тооцсон хийсвэр жишээ

Дүүргээр
тооцсон жин

Ашиглалтад орсон
оноор тооцсон жин

Барилгын хийцээр
тооцсон жин

Бгд 0.1729

1970 оноос өмнө 0.0527
угсармал 0.0236
каркас 0.0210
Тоосго 0.0082

1970-2000 он 0.0594
угсармал 0.0226
каркас 0.0233
Тоосго 0.0136

2000 оноос хойш 0.0607
угсармал 0.0164
каркас 0.0244
Тоосго 0.0199

Бзд 0.1861

1970 оноос өмнө 0.0616
угсармал 0.0151
каркас 0.0214
Тоосго 0.0250

1970-2000 он 0.0696
угсармал 0.0224
каркас 0.0288
Тоосго 0.0184

2000 оноос хойш 0.0549
угсармал 0.0162
каркас 0.0228
Тоосго 0.0159
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сХд 0.1614

1970 оноос өмнө 0.0523
угсармал 0.0134
каркас 0.0183
Тоосго 0.0207

1970-2000 он 0.0522
угсармал 0.0121
каркас 0.0182
Тоосго 0.0219

2000 оноос хойш 0.0569
угсармал 0.0142
каркас 0.0210
Тоосго 0.0218

сБд 0.1483

1970 оноос өмнө 0.0518
угсармал 0.0136
каркас 0.0144
Тоосго 0.0238

1970-2000 он 0.0490
угсармал 0.0156
каркас 0.0183
Тоосго 0.0151

2000 оноос хойш 0.0475
угсармал 0.0169
каркас 0.0158
Тоосго 0.0148

Худ 0.1653

1970 оноос өмнө 0.0467
угсармал 0.0190
каркас 0.0156
Тоосго 0.0122

1970-2000 он 0.0605
угсармал 0.0168
каркас 0.0245
Тоосго 0.0192

2000 оноос хойш 0.0581
угсармал 0.0125
каркас 0.0261
Тоосго 0.0195

чд 0.1660

1970 оноос өмнө 0.0487
угсармал 0.0138
каркас 0.0114
Тоосго 0.0235

1970-2000 он 0.0585
угсармал 0.0175
каркас 0.0263
Тоосго 0.0147

2000 оноос хойш 0.0588
угсармал 0.0161
каркас 0.0211
Тоосго 0.0217

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо. (Санамсаргүйгээр үүсгэсэн өгөгдлийг ашиглав.)

Жингийн дөрөв дэх ангилал болох өрөөний тоогоор тооцсон жинг харуулбал 
дээрх хүснэгт хэт том болох байсан учраас үлдээлээ. Тухайн ангиллын жин доод 
ангиллуудынхаа жингийн нийлбэртэй тэнцүү байгааг эндээс харж болно. 

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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6.1.3. Орон сууцны үнийн ерөнхий индексийн тооцоо 

дээрх хийсвэр тооцооллыг ашиглан орон сууцны үнийн индексийг ласпейресийн 
аргаар тооцъё. Бүлэглэх аргаар индекс тооцоход дараах томьёог ашиглах бөгөөд 
энд суурь оны үеийн орон сууцны төрөл тус бүрээрх жин wm0-г тооцоонд 
ашигладаг. ((4.1) томьёог харна уу.)

орон сууцын үнийн ерөнхий индексийг тооцох хийсвэр жишээнд орон сууцны 
нийт 216 дэд ангилал байгаа бөгөөд дэд ангилал тус бүрийн жинг дэд ангилал тус 
бүрийн индексээр үржүүлж нэмбэл (жигнэсэн дунджийг олбол) ерөнхий индекс 
гарна. Бидний ашиглаж буй хийсвэр жишээний хувьд орон сууцны ерөнхий 
индексийг тооцвол дараах үр дүн гарна.

 17 

Каркас 0.0263 
Тоосго 0.0147 

2000 оноос хойш 0.0588 
Угсармал 0.0161 
Каркас 0.0211 
Тоосго 0.0217 

 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо. (Санамсаргүйгээр үүсгэсэн өгөгдлийг ашиглав.) 

Жингийн дөрөв дэх ангилал болох өрөөний тоогоор тооцсон жинг харуулбал дээрх 
хүснэгт хэт том болох байсан учраас үлдээлээ. Тухайн ангиллын жин доод 
ангиллуудынхаа жингийн нийлбэртэй тэнцүү байгааг эндээс харж болно.  
6.1.3. Орон сууцны үнийн ерөнхий индексийн тооцоо  
Дээрх хийсвэр тооцооллыг ашиглан орон сууцны үнийн индексийг Ласпейресийн аргаар 
тооцъѐ. Бүлэглэх аргаар индекс тооцоход дараах томьѐог ашиглах бөгөөд энд суурь оны 
үеийн  орон сууцны төрөл тус бүрээрх жин   

 -г тооцоонд ашигладаг. ((4.1) томьѐог харна 
уу.) 
Орон сууцын үнийн ерөнхий индексийг тооцох хийсвэр жишээнд орон сууцны нийт 216 
дэд ангилал байгаа бөгөөд дэд ангилал тус бүрийн жинг дэд ангилал тус бүрийн индексээр 
үржүүлж нэмбэл (жигнэсэн дунджийг олбол) ерөнхий индекс гарна. Бидний ашиглаж буй 
хийсвэр жишээний хувьд орон сууцны ерөнхий индексийг тооцвол дараах үр дүн гарна. 

               ∑ (  
       )           

   

Эндээс Ласейресийн аргаар тооцсон орон сууцны үнэ суурь үетэй харьцуулахад 3.77 
хувиар өсжээ. 
Дүүргээр тооцсон орон сууцны үнийн индексийн тооцоо дээрхтэй адил зарчмаар 
хийгдэнэ. Гэхдээ тухайн дүүргийн хувьд тооцогдох индекс нь 36 дэд ангиллын жигнэсэн 
дундаж байх юм. Бидний ашиглаж буй хийсвэр жишээний хувьд хийгдсэн тооцоог доорх 
хүснэгтэд харуулав. 

 
ХҮСНЭГТ 6.2   ДҮҮРГЭЭР ТООЦСОН 

ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС 
Дүүрэг Индекс 

Баянгол 116.76 
Баянзүрх 95.01 
Сонгинохайрхан 100.37 
Сүхбаатар 105.26 
Хан-Уул 103.53 
Чингэлтэй 103.25 

 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо. 

Дээрх хүснэгтээс харвал суурь үеэс хойш Баянзүрх дүүрэгт орон сууцны үнэ 5 орчим 
хүвиар буурсан, бусад дүүрэгт өссөн, гэхдээ Баянгол дүүрэгт хамгийн их буюу 16.76 
хувиар өсжээ. 
Орон сууцны үнийн индексийн тооцоог худалдагдсан орон сууцнуудын ашиглалтад орсон 
оноор ангилж харж болно. Тооцох зарчим дээрхтэй адил. Ашиглалтад орсон оны 
ангиллын хувьд тооцогдох индекс нь 72 дэд ангиллын жигнэсэн дундаж байх юм. Учир нь 
нийт 216 дэд ангиллыг ашиглалтад орсон оноор нь 3 хувааж байгаа. Бидний ашиглаж буй 
хийсвэр жишээний хувьд хийгдсэн тооцоог дараах хүснэгтэд харууллаа. 

 
ХҮСНЭГТ 6.3   АШИГЛАЛТАД ОРСОН ОНООР 
ТООЦСОН ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС 

Ашиглалтад орсон он Индекс 
1970 оноос өмнө 103.51 
1970-2000 он 101.18 
2000 оноос хойш 106.43 

 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо. 

Эндээс ласейресийн аргаар тооцсон орон сууцны үнэ суурь үетэй харьцуулахад 
3.77 хувиар өсжээ.

дүүргээр тооцсон орон сууцны үнийн индексийн тооцоо дээрхтэй адил зарчмаар 
хийгдэнэ. гэхдээ тухайн дүүргийн хувьд тооцогдох индекс нь 36 дэд ангиллын 
жигнэсэн дундаж байх юм. Бидний ашиглаж буй хийсвэр жишээний хувьд 
хийгдсэн тооцоог доорх хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 6.2 Дүүргээр тооцсон орон сууцны үнийн индекс

Дүүрэг Индекс
Баянгол 116.76
Баянзүрх 95.01
сонгинохайрхан 100.37
сүхбаатар 105.26
Хан-уул 103.53
чингэлтэй 103.25

дээрх хүснэгтээс харвал суурь үеэс хойш Баянзүрх дүүрэгт орон сууцны үнэ 5 
орчим хүвиар буурсан, бусад дүүрэгт өссөн, гэхдээ Баянгол дүүрэгт хамгийн их 
буюу 16.76 хувиар өсжээ.

орон сууцны үнийн индексийн тооцоог худалдагдсан орон сууцнуудын 
ашиглалтад орсон оноор ангилж харж болно. Тооцох зарчим дээрхтэй адил. 
ашиглалтад орсон оны ангиллын хувьд тооцогдох индекс нь 72 дэд ангиллын 
жигнэсэн дундаж байх юм. учир нь нийт 216 дэд ангиллыг ашиглалтад орсон 
оноор нь 3 хувааж байгаа. Бидний ашиглаж буй хийсвэр жишээний хувьд 
хийгдсэн тооцоог дараах хүснэгтэд харууллаа.
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Хүснэгт 6.3 Ашиглалтад орсон оноор тооцсон орон сууцны үнийн индекс

Ашиглалтад орсон он Индекс
1970 оноос өмнө 103.51
1970-2000 он 101.18
2000 оноос хойш 106.43

Хүснэгт 6.3-аас харвал 2000 оноос хойш ашиглалтад орсон орон сууцны үнийн 
өсөлт хамгийн их буюу 6.43 хувь байна.

орон сууцны үнийн индексийн тооцоог худалдагдсан орон сууцнуудын 
барилгын хийцээр ангилан харж болно. Тооцох зарчим өмнөхтэй адил байна. 
Барилгын хийцээрх ангиллын хувьд тооцогдох индекс нь 72 дэд ангиллын 
жигнэсэн дундаж байх юм. учир нь нийт 216 дэд ангиллыг барилгын хийцээр 
3 хуваасан болно. Бидний ашиглаж буй хийсвэр жишээ-ний хувьд хийгдсэн 
тооцоог доорх хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 6.4 Барилгын хийцээр тооцсон орон сууцны үнийн индекс

Барилгын хийц Индекс
Тоосгон 104.23
угсармал 106.11
каркас 100.78

дээрх хүснэгтээс харвал угсармал хийцтэй орон сууцны үнэ хамгийн их өссөн 
бол каркас хийцтэй орон сууцны үнэ бараг өсөөгүй байна.

орон сууцны үнийн индексийн тооцоог худалдагдсан орон сууцнуудын өрөөний 
тоогоор ангилан харах боломжтой. Тооцох зарчим өмнөхтэй адил. Өрөөний 
тоогоорх ангиллын хувьд тооцогдох индекс нь 54 дэд ангиллын жигнэсэн дундаж 
байх юм. учир нь нийт 216 дэд ангиллыг өрөөний тоогоор нь 4 хуваана. Бидний 
ашиглаж буй хийсвэр жишээний хувьд хийгдсэн тооцоог дараах хүснэгтэд 
харууллаа.

Хүснэгт 6.5 Өрөөний тоогоор тооцох орон сууцны үнийн индекс

Өрөөний тоо Индекс
1 өрөө 110.07
2 өрөө 114.59
3 өрөө 93.21
4 ба түүнээс дээш өрөө 102.58

дээрх хүснэгтээс харвал 3 өрөө байрны үнэ 6.79 хувь буурч, бусад байрны үнэ 
ерөнхийдөө өссөн бөгөөд үүнээс 2 өрөө байрны үнэ хамгийн их буюу 14.59 хувь 
өссөн байна.

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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6.1.4. Орон сууцны үнийн индекийг бүлэглэх аргаар тооцоход анхаарах 
зүйлс

орон сууцны үнийн индексийг бүлэглэх аргаар тооцоход тулгардаг нэг гол 
бэрхшээл бол тухайн үед зарим ангиллын байр зах зээлд зарагдахгүй байх 
тохиолдол юм. ийм нөхцөлд орон сууцны үнийн энэхүү дутуу мэдээллийг нөхөх 
шаардлагатай. Үүний тулд тухайн ангиллын байрны үнэ дээд ангиллынхаа 
зарагдсан байрны жигнэсэн дундаж үнэд нөлөөлөхгүй байхаар нөхөх хэрэгтэй. 
Тухайлбал, хийсвэр жишээнд Баянгол дүүргийн 1970 оноос өмнө баригдсан 
тоосгон хийцтэй орон сууцнуудаас тухайн сард 2 ба 3 өрөө байр огт зарагдаагүй 
бол эдгээр дэд ангилалд үнийг нөхөж бичих шаардлагатай. Үүнийг нөхөхдөө 
Баянгол дүүргийн 1970 оноос өмнө баригдсан тоосгон хийцтэй орон сууцны 
1 ба 4 өрөөтэй байрны үнийн жигнэсэн дунджаар нөхнө. ийм ангиллын 1 өрөө 
байрны дундаж үнэ 57.97 сая төгрөг ба жин нь 0.006076, 4 ба түүнээс өрөө 
байрны үнэ 88 сая төгрөг ба 0.006237 байна гэвэл энэ ангиллын 2 ба 3 өрөө 
байрнуудын нөхөж тооцох үнэ 73.18 сая төгрөг болно.

Хамгийн доод түвшний ангиллын үнийг тооцохдоо тухайн сард уг ангиллын 
байрнаас зарагдсан сууцнуудын үнийн дунджаар тооцно. ингэхдээ энгийн 
арифметик дундаж, геометр дундаж, эсвэл медиан үнийг ашиглаж болно. 
Жишээлбэл, тухайн сард сонгинохайрхан дүүрэгт 2000 оноос хойш баригдсан 
каркасан хийцтэй орон сууцнаас 2 өрөө байр нийт 4 зарагдсан бөгөөд тус 
бүрийн үнэ 76 сая, 74 сая, 69.6 сая, 70.8 сая төгрөг гэвэл арифметик дундаж нь 
72.6 сая төгрөг байна. иймээс уг ангиллын дундаж үнийн нүдэнд 72.6 гэсэн тоо 
бичигдэнэ.

6.2. Хедоник регрессийн арга

Хедоник регрессийн хандлага аливаа бараа, үйлчилгээний үнийг түүний онцлог 
шинж чанараас хамааруулан үнэлэх замаар тодорхойлдог. иймд орон сууцны 
зах зээлийн үнийн индексийг тооцоход хедоник регрессийн аргыг олон ялгаатай 
хэлбэрээр хэрэглэх боломжтой. Тодруулбал, хедоник регрессийн аргын хувьд 
хугацааны дами хувьсагчийн арга, онцлог шинжийн арга, орлуулгын аргыг 
өргөн ашигладаг байна. Бусад аргазүйтэй харьцуулахад хедоник регрессийн 
арга нэлээд баялаг өгөгдлийн санг шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл, зах зээл дээр 
борлуулагдсан орон сууцны үнээс гадна түүний онцлог шинжийг илэрхийлэх 
хувьсагчдын талаарх мэдээллийг цуглуулах шаардлагатай болдог. Жишээлбэл, 
дараах хүснэгтээс орон сууцны медиан үнээс (price) гадна нэг хүнд ноогдох гэмт 
хэргийн тоо (crime), бохирдол буюу 100 үйлдвэр тутамд ноогдох азотын исэл 
(nox), өрөөний тоо (rooms) зэрэг орон сууцны медиан үнэнд нөлөөлөх хүчин 
зүйлийн өгөгдлийн тодорхойлох статистикийг харах боломжтой. (Хүснэгт 6.6)
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Хүснэгт 6.6 Тодорхойлох статистик

Хувьсагч Түүврийн
тоо Дундаж Стандарт

хазайлт
Хамгийн
бага утга

Хамгийн
их утга

price 506 22511.51 9208.86 5000.00 50001.00
crime 506 3.61 8.59 0.01 88.98
nox 506 5.55 1.16 3.85 8.71
rooms 506 6.28 0.70 3.56 8.78
dist 506 3.80 2.11 1.13 12.13
radial 506 9.55 8.71 1.00 24.00
proptax 506 40.82 16.85 18.70 71.10
stratio 506 18.46 2.17 12.60 22.00

одоо Хүснэгт 6.6-ийн өгөгдлийг ашиглан орон сууцны медиан үнийг бусад 
тайлбарлагч хувьсагчаас хамааруулан холимог хөндлөн өгөгдлийн олон хүчин 
зүйлийн логарифм-логарифм регрессийн загварыг үнэлье. Үнэлгээний үр дүнг 
Хүснэгт 6.7-д харууллаа.

Хүснэгт 6.7 логарифм-логарифм регрессийн загварын үнэлгээний үр дүн

Тайлбарлагч хувьсагч үнэлэгдсэн параметр
crime -0.01209

(0.00154)
nox -0.06369

(0.01297)
rooms 0.24781

(0.01724)
lproptax -0.08531

(0.04275)
stratio -0.03878

(0.00589)
тогтмол 10.00278

(0.25637)
Түүврийн тоо 506
R2 0.643

Хүснэгт 6.7-оос харвал орон сууцны медиан үнийн өөрчлөлтөд (log(price)) 
нэг хүнд ноогдох гэмт хэргийн тоо, 100 үйлдвэр тутамд ноогдох азотын исэл, 
өрөөний тоо, 1000$ тутмаас авах үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар, сурагч (оюутан)-
багшийн дундаж харьцаа гэсэн тайлбарлагч хувьсагчид статистикийн хувьд ач 
холбогдолтой бөгөөд эдгээр тайлбарлагч хүчин зүйл орон сууцны медиан үнийн 
өөрчлөлтийн 64.3 хувийг тайлбарлаж байна. Тухайлбал, сурагч-оюутны дундаж 
харьцаа нэгжээр өсөхөд орон сууцны медиан үнэ 3.9 хувиар буурахаар байна. 
Мөн өрөөний тоо нэгжээр өсөхөд орон сууцны медиан үнэ 2.5 хувиар өсөж 
байна. гэхдээ энэ үр дүн практикийн хувьд заавал ач холбогдолтой байна гэсэн 
үг биш гэдгийг санах хэрэгтэй.

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

6.2.1. Хугацааны дами хувьсагчийн арга

Хедоник регрессийн хандлагын хамгийн энгийн арга бол хугацааны дами 
хувьсагчийн арга юм. Хугацааны дами хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман 
хэлбэрээр үнэлэхийг ихэнх судлаач санал болгодог. Энэ загвар дараах хэлбэрээр 
бичигддэг болохыг бид өмнө авч билээ.

 20 

үнэ 2.5 хувиар өсөж байна. Гэхдээ энэ үр дүн практикийн хувьд заавал ач холбогдолтой 
байна гэсэн үг биш гэдгийг санах хэрэгтэй. 

6.2.1. Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
Хедоник регрессийн хандлагын хамгийн энгийн арга бол хугацааны дами хувьсагчийн 
арга юм. Хугацааны дами хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман хэлбэрээр үнэлэхийг 
ихэнх судлаач санал болгодог. Энэ загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг болохыг бид өмнө 
авч билээ. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  ажиглалт   (       ) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд 

тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
үнийн өөрчлөлтийн хувийг харуулна. Суурь хугацааны (    (       )) онцлог шин-
жүүдийн хувьд таамаглах боломжтой үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр бичиж 
болно. 

   ̂    ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

Мөн     байх үед орон сууцны суурь үеийн онцлог шинжүүдийн хувьд таамаглах 
боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 

 
ХҮСНЭГТ 6.8   ХУВЬСАГЧДЫН ТАЙЛБАР 

Хувьсагч Тайлбар 
year 1978, 1981 
age Орон сууцны ашиглагдсан хугацаа 
nbh Хөршийн нийгмийн статус/нэр хүнд 

                                                 
16 (Berndt 1991) 

(6.1)

Энд Dn
τ ажиглалт τ, (τ = 1, ... , T) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад 

тохиолдолд тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. суурь үе буюу дараагийн 
үеийн үнийн өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны 
дами хувьсагчийн хувьд дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг 
орхих, эсвэл (τ - 1) тооны дами хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. дээрх 
регрессийн тэгшитгэлийн хувьд 
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үнэ 2.5 хувиар өсөж байна. Гэхдээ энэ үр дүн практикийн хувьд заавал ач холбогдолтой 
байна гэсэн үг биш гэдгийг санах хэрэгтэй. 

6.2.1. Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
Хедоник регрессийн хандлагын хамгийн энгийн арга бол хугацааны дами хувьсагчийн 
арга юм. Хугацааны дами хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман хэлбэрээр үнэлэхийг 
ихэнх судлаач санал болгодог. Энэ загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг болохыг бид өмнө 
авч билээ. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  ажиглалт   (       ) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд 

тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
үнийн өөрчлөлтийн хувийг харуулна. Суурь хугацааны (    (       )) онцлог шин-
жүүдийн хувьд таамаглах боломжтой үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр бичиж 
болно. 

   ̂    ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

Мөн     байх үед орон сууцны суурь үеийн онцлог шинжүүдийн хувьд таамаглах 
боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 

 
ХҮСНЭГТ 6.8   ХУВЬСАГЧДЫН ТАЙЛБАР 

Хувьсагч Тайлбар 
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age Орон сууцны ашиглагдсан хугацаа 
nbh Хөршийн нийгмийн статус/нэр хүнд 

                                                 
16 (Berndt 1991) 

 үнийн өөрчлөлтийн хувийг харуулна. 

суурь хугацааны 
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үнэ 2.5 хувиар өсөж байна. Гэхдээ энэ үр дүн практикийн хувьд заавал ач холбогдолтой 
байна гэсэн үг биш гэдгийг санах хэрэгтэй. 

6.2.1. Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
Хедоник регрессийн хандлагын хамгийн энгийн арга бол хугацааны дами хувьсагчийн 
арга юм. Хугацааны дами хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман хэлбэрээр үнэлэхийг 
ихэнх судлаач санал болгодог. Энэ загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг болохыг бид өмнө 
авч билээ. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  ажиглалт   (       ) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд 

тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
үнийн өөрчлөлтийн хувийг харуулна. Суурь хугацааны (    (       )) онцлог шин-
жүүдийн хувьд таамаглах боломжтой үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр бичиж 
болно. 

   ̂    ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

Мөн     байх үед орон сууцны суурь үеийн онцлог шинжүүдийн хувьд таамаглах 
боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 

 
ХҮСНЭГТ 6.8   ХУВЬСАГЧДЫН ТАЙЛБАР 

Хувьсагч Тайлбар 
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nbh Хөршийн нийгмийн статус/нэр хүнд 
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 онцлог шинжүүдийн хувьд таамаглах 
боломжтой үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр бичиж болно.
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үнэ 2.5 хувиар өсөж байна. Гэхдээ энэ үр дүн практикийн хувьд заавал ач холбогдолтой 
байна гэсэн үг биш гэдгийг санах хэрэгтэй. 

6.2.1. Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
Хедоник регрессийн хандлагын хамгийн энгийн арга бол хугацааны дами хувьсагчийн 
арга юм. Хугацааны дами хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман хэлбэрээр үнэлэхийг 
ихэнх судлаач санал болгодог. Энэ загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг болохыг бид өмнө 
авч билээ. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  ажиглалт   (       ) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд 

тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
үнийн өөрчлөлтийн хувийг харуулна. Суурь хугацааны (    (       )) онцлог шин-
жүүдийн хувьд таамаглах боломжтой үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр бичиж 
болно. 

   ̂    ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

Мөн     байх үед орон сууцны суурь үеийн онцлог шинжүүдийн хувьд таамаглах 
боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 
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(6.2)

Мөн t = 1 байх үед орон сууцны суурь үеийн онцлог шинжүүдийн хувьд 
таамаглах боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой.
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    ∑ (       ) 
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  ажиглалт   (       ) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд 

тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
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боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 

 
ХҮСНЭГТ 6.8   ХУВЬСАГЧДЫН ТАЙЛБАР 
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(6.3)

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ.
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6.2.1. Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
Хедоник регрессийн хандлагын хамгийн энгийн арга бол хугацааны дами хувьсагчийн 
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    ∑ (       ) 
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  ажиглалт   (       ) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд 

тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
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боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 
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(6.4)

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь n-ээс хамаарахгүй байгаа 
учир энэ үр дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд 
Бөэнд16 δτ-н үнэлгээг бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь 
үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. 
Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар t = 1 байх үеийн үнийн индексийг дараах 
хэлбэрээр үнэлж болно.
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 ) 

    ∑ (       ) 
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тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
үнийн өөрчлөлтийн хувийг харуулна. Суурь хугацааны (    (       )) онцлог шин-
жүүдийн хувьд таамаглах боломжтой үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр бичиж 
болно. 

   ̂    ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

Мөн     байх үед орон сууцны суурь үеийн онцлог шинжүүдийн хувьд таамаглах 
боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 

 
ХҮСНЭГТ 6.8   ХУВЬСАГЧДЫН ТАЙЛБАР 

Хувьсагч Тайлбар 
year 1978, 1981 
age Орон сууцны ашиглагдсан хугацаа 
nbh Хөршийн нийгмийн статус/нэр хүнд 

                                                 
16 (Berndt 1991) 

(6.5)

суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьёо 
биелнэ.

16 (Berndt 1991)



561

 20 

үнэ 2.5 хувиар өсөж байна. Гэхдээ энэ үр дүн практикийн хувьд заавал ач холбогдолтой 
байна гэсэн үг биш гэдгийг санах хэрэгтэй. 

6.2.1. Хугацааны дами хувьсагчийн арга 
Хедоник регрессийн хандлагын хамгийн энгийн арга бол хугацааны дами хувьсагчийн 
арга юм. Хугацааны дами хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман хэлбэрээр үнэлэхийг 
ихэнх судлаач санал болгодог. Энэ загвар дараах хэлбэрээр бичигддэг болохыг бид өмнө 
авч билээ. 

         ∑ (     
 ) 

    ∑ (       ) 
       

Энд   
  ажиглалт   (       ) хугацаанд илэрсэн бол нэгтэй тэнцүү, бусад тохиолдолд 

тэгтэй тэнцүү байх дами хувьсагч болно. Суурь үе буюу дараагийн үеийн үнийн 
өөрчлөлттэй харьцуулагдах эхлэх хугацаа бүхий хугацааны дами хувьсагчийн хувьд 
дамигийн хавхаас зайлсхийхийн тулд сул гишүүнийг орхих, эсвэл (   )  тооны дами 
хувьсагч оруулах замаар үнэлгээг хийдэг. Дээрх регрессийн тэгшитгэлийн хувьд (  ̂ ) 
үнийн өөрчлөлтийн хувийг харуулна. Суурь хугацааны (    (       )) онцлог шин-
жүүдийн хувьд таамаглах боломжтой үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр бичиж 
болно. 

   ̂    ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

Мөн     байх үед орон сууцны суурь үеийн онцлог шинжүүдийн хувьд таамаглах 
боломжит үнийн логарифм утгыг доорх хэлбэрээр үнэлэх боломжтой. 

   ̂    ̂   ̂  ∑ ( ̂      ) 
   

(6.3) тэгшитгэлээс (6.2) тэгшитгэлийг хасвал дараах үр дүнд хүрнэ. 

   ̂      ̂     ( ̂ 
  ̂  ⁄ )   ̂ 

(6.4) тэгшитгэлээс харвал үнийн өөрчлөлтийн хувь  -ээс хамаарахгүй байгаа учир энэ үр 
дүн түүвэр дэх бүх орон сууцны хувьд биелнэ гэсэн үг. 1991 онд Бөэнд16   -н үнэлгээг 
бусад хүчин зүйл тогтмол байхад тодорхой хугацаан дахь үнийн логарифмын өөрчлөлтөөр 
тайлбарлаж болно хэмээн онцолсон байдаг. Тодруулбал, суурь үетэй харьцуулснаар     
байх үеийн үнийн индексийг дараах хэлбэрээр үнэлж болно. 

   
     ̂ 

Суурь үетэй харьцуулснаар хугацааны дурын үед дээрх үнийн индексийг томьѐо биелнэ. 

   
     ̂ 

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй тэнцүү. Бидний 
ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны зарагдсан үнэ, түүний онцлог 
шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид 
байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами 
хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар 
хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг 
тооцохдоо 1978 оныг суурь он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ. 

 
ХҮСНЭГТ 6.8   ХУВЬСАГЧДЫН ТАЙЛБАР 

Хувьсагч Тайлбар 
year 1978, 1981 
age Орон сууцны ашиглагдсан хугацаа 
nbh Хөршийн нийгмийн статус/нэр хүнд 

                                                 
16 (Berndt 1991) 

(6.6)

Мэдээж суурь үед хугацааны дами хувьсагч бүхий хедоник индекс нэгтэй 
тэнцүү. Бидний ашиглах түүврийн хувьд 1978, 1981 онуудын орон сууцны 
зарагдсан үнэ, түүний онцлог шинжүүдийг тодорхойлох хувьсагчид байгаа 
болно. Энэхүү түүвэрт ямар хувьсагчид байгааг Хүснэгт 6.8-д харуулав. Бид (6.1) 
тэгшитгэлээр өгөгдсөн хугацааны дами хувьсагчийн аргыг логарифм-шугаман, 
эсвэл логарифм-логарифм регрессийн загвар хэлбэрээр үнэлнэ. Хугацааны дами 
хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индексийг тооцохдоо 1978 оныг суурь 
он гэж авах бөгөөд 1981 оныг тайлант жил гэж үзнэ.

Хүснэгт 6.8 Хувьсагчдын тайлбар

Хувьсагч Тайлбар
year 1978, 1981
age орон сууцны ашиглагдсан хугацаа
nbh Хөршийн нийгмийн статус/нэр хүнд
cbd Төвийн дүүрэг хүртэлх зай
price орон сууцны зарагдсан үнэ
rooms Өрөөний тоо
area ашигтай талбайн хэмжээ
land нийт талбайн хэмжээ
baths ариун цэврийн өрөөний тоо
dist Хог хаях цэг хүртэлх зай
y81 Хугацааны дами хувьсагч

(6.1) тэгшитгэлээр өгөгдөх хугацааны дами хувьсагчийн загварыг Хүснэгт 6.8-д 
өгөгдсөн хувьсагчдын хувьд дахин бичье.
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cbd Төвийн дүүрэг хүртэлх зай 
price Орон сууцны зарагдсан үнэ 
rooms Өрөөний тоо 
area Ашигтай талбайн хэмжээ 
land Нийт талбайн хэмжээ 
baths Ариун цэврийн өрөөний тоо 
dist Хог хаях цэг хүртэлх зай 
y81 Хугацааны дами хувьсагч 

 

Эх сурвалж: HPRICE3.DTA, (Wooldridge 2013). 

(6.1) тэгшитгэлээр өгөгдөх хугацааны дами хувьсагчийн загварыг Хүснэгт 6.8-д өгөгдсөн 
хувьсагчдын хувьд дахин бичье. 

    
                                              

                                                                           

Дээрх тэгшитгэлийн зүүн гар тал буюу хамааран хувьсагч  -р жил (           ) дэх  -
р орон сууцны зарагдсан үнэ болно. Уг регрессийн загварын хувьд зарим тайлбарлагч 
хувьсагчаас логарифм авах замаар үнэлгээг хийх боломжтой. Хүснэгт 6.9-т хамааран 
болон тайлбарлагч хувьсагчдын тодорхойлох статистикийг харууллаа. 

 
ХҮСНЭГТ 6.9   ТОДОРХОЙЛОХ СТАТИСТИК 

Хувьсагч Түүврийн 
тоо Дундаж Стандарт 

хазайлт 
Хамгийн 
бага утга 

Хамгийн 
их утга 

price 321 96100.66 43223.73 26000 300000 
age 321 18.01 32.57 0 189 
nbh 321 2.21 2.16 0 6 
cbd 321 15822.43 8967.11 1000 35000 
rooms 321 6.59 0.90 4 10 
area 321 2106.73 694.96 735 5136 
land 321 39629.89 39514.39 1710 544500 
baths 321 2.34 0.77 1 4 
dist 321 20715.58 8508.18 5000 40000 
y81 321 0.44 0.50 0 1 

 

Эх сурвалж: HPRICE3.DTA, (Wooldridge 2013). 

(6.7) тэгшитгэлээр өгөгдөх загварыг логарифм-логарифм хэлбэрээр хамгийн бага 
квадратын аргаар үнэлж, үнэлгээний эцсийн үр дүнг Хүснэгт 6.10-т харууллаа. Энэ 
үнэлгээний үр дүнгийн хувьд үүсэх боломжтой эконометрик асуудлууд болох 
хетероскедастик нөхцөл, мультиколлинеар нөхцөл, орхигдсон хувьсагчийн гажуудал 
зэргийг шалгасан болно. Түүнчлэн зарим боломжит тайлбарлагч хувьсагчын хосолсон 
нөлөөг мөн шалгасныг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу. 

 
ХҮСНЭГТ 6.10   ЛОГАРИФМ-ЛОГАРИФМ РЕГРЕССИЙН 

ЗАГВАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 
Тайлбарлагч хувьсагч Үнэлэгдсэн параметр 
y81 0.37814 
 (0.02342) 
age -0.00833 
 (0.00142) 
agesq 0.00003 
 (8.33333) 
nbh -0.01379 
 (0.00635) 
cdb -0.00001 
 (0.000004) 
rooms 0.04486 
 (0.01688) 
larea 0.34666 
 (0.05087) 
lland 0.09723 
 (0.02311) 
baths 0.09878 

(6.7)

дээрх тэгшитгэлийн зүүн гар тал буюу хамааран хувьсагч t-р жил (t = 1978, 
1981) дэх i-р орон сууцны зарагдсан үнэ болно. уг регрессийн загварын 
хувьд зарим тайлбарлагч хувьсагчаас логарифм авах замаар үнэлгээг хийх 
боломжтой. Хүснэгт 6.9-т хамааран болон тайлбарлагч хувьсагчдын тодорхойлох 
статистикийг харууллаа.

Хүснэгт 6.9 Тодорхойлох статистик

Хувьсагч Түүврийн
тоо Дундаж Стандарт

хазайлт
Хамгийн
бага утга

Хамгийн
их утга

price 321 96100.66 43223.73 26000 300000
age 321 18.01 32.57 0 189
nbh 321 2.21 2.16 0 6
cbd 321 15822.43 8967.11 1000 35000

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

rooms 321 6.59 0.90 4 10
area 321 2106.73 694.96 735 5136
land 321 39629.89 39514.39 1710 544500
baths 321 2.34 0.77 1 4
dist 321 20715.58 8508.18 5000 40000
y81 321 0.44 0.50 0 1

(6.7) тэгшитгэлээр өгөгдөх загварыг логарифм-логарифм хэлбэрээр хамгийн бага 
квадратын аргаар үнэлж, үнэлгээний эцсийн үр дүнг Хүснэгт 6.10-т харууллаа. 
Энэ үнэлгээний үр дүнгийн хувьд үүсэх боломжтой эконометрик асуудлууд 
болох хетероскедастик нөхцөл, мультиколлинеар нөхцөл, орхигдсон хувьсагчийн 
гажуудал зэргийг шалгасан болно. Түүнчлэн зарим боломжит тайлбарлагч 
хувьсагчын хосолсон нөлөөг мөн шалгасныг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу.

Хүснэгт 6.10 логарифм-логарифм регрессийн загварын үнэлгээний үр дүн

Тайлбарлагч хувьсагч үнэлэгдсэн параметр
y81 0.37814

(0.02342)
age -0.00833

(0.00142)
agesq 0.00003

(8.33333)
nbh -0.01379

(0.00635)
cdb -0.00001

(0.000004)
rooms 0.04486

(0.01688)
larea 0.34666

(0.05087)
lland 0.09723

(0.02311)
baths 0.09878

(0.02698)
ldist 0.15630

(0.05749)
age*nbh 0.00036

(0.00015)
_cons 5.80532

(0.67181)
Түүврийн тоо 321
R2 0.799

Хүснэгт 6.10-аас харвал хугацааны дами, орон сууцны ашиглагдсан хугацаа 
болон түүний квадрат утга, хөршийн нийгмийн статус, төвийн дүүрэг хүртэлх 
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зай, өрөөний тоо, ашигтай талбайн хэмжээний логарифм, нийт талбайн 
хэмжээний логарифм, ариун цэврийн өрөөний тоо, хог хаях цэг хүртэлх зайн 
логарифм орон сууцны үнийн өөрчлөлтийн 80 хувийг тайлбарлаж байна. уг 
регрессийн үнэлгээний үр дүнгээс бид 1981 онд нэгтэй тэнцүү байх хугацааны 
дами хувьсагчийн (y81) өмнөх үнэлэгдсэн коэффициент болох 0.37814-ийг 
орон сууцны хугацааны дами хувьсагчийн хедоник үнийн индексийг тооцоход 
ашиглана. Тодруулбал, (6.6) тэгшитгэлийн хувьд δ1981 = 0.37814 болно.

PTD1981/1978 = e0.37814 = 1.45956727  

Энэ үр дүн 1978 оноос 1981 оны хооронд орон сууцны үнэ ойролцоогоор 46 
хувиар өссөн гэдгийг харуулж байна.

6.2.2. Онцлог шинжийн үнэ буюу орлуулгын арга
онцлог шинжийн үнийн хандлагаар орон сууцны үнийн индекс тооцоход 
регрессийн загварын орон сууцны онцлог шинжийн далд (сүүдэр) үнүүдийг 
(регрессийн коэфициентууд) ашигладаг. уг аргаар орон сууцны хедоник үнийн 
индекс тооцохын тулд хедоник тэгшитгэлийг хугацааны үе бүрд тус тусад нь 
үнэлдэг. Бидний тохиолдолд 1978 (суурь хугацаа) болон 1981 (тайлант хугацаа) 
онуудад тус тусад регрессийн загвар үнэлэх бөгөөд эдгээр үнэлгээний үр дүнгээ 
ашиглан орон сууцны хедоник үнийн индексийг тооцно. 1978 болон 1981 
онуудад регрессийн шугаман тэгшитгэлийг доорх хэлбэрээр бичих боломжтой.
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 (0.02698) 
ldist 0.15630 
 (0.05749) 
age*nbh 0.00036 
 (0.00015) 
_cons 5.80532 
 (0.67181) 
Түүврийн тоо 321 
R2 0.799 

 

Эх сурвалж: Судлаачийн үнэлгээ, HPRICE3.DTA, (Wooldridge 2013). 

Хүснэгт 6.10-аас харвал хугацааны дами, орон сууцны ашиглагдсан хугацаа болон түүний 
квадрат утга, хөршийн нийгмийн статус, төвийн дүүрэг хүртэлх зай, өрөөний тоо, ашигтай 
талбайн хэмжээний логарифм, нийт талбайн хэмжээний логарифм, ариун цэврийн 
өрөөний тоо, хог хаях цэг хүртэлх зайн логарифм орон сууцны үнийн өөрчлөлтийн 80 
хувийг тайлбарлаж байна. Уг регрессийн үнэлгээний үр дүнгээс бид 1981 онд нэгтэй 
тэнцүү байх хугацааны дами хувьсагчийн (y81) өмнөх үнэлэгдсэн коэффициент болох 
0.37814-ийг орон сууцны хугацааны дами хувьсагчийн хедоник үнийн индексийг 
тооцоход ашиглана. Тодруулбал, (6.6) тэгшитгэлийн хувьд               болно. 

   
                             

Энэ үр дүн 1978 оноос 1981 оны хооронд орон сууцны үнэ ойролцоогоор 46 хувиар өссөн 
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1978 (суурь хугацаа) болон 1981 (тайлант хугацаа) онуудад тус тусад регрессийн загвар 
үнэлэх бөгөөд эдгээр үнэлгээний үр дүнгээ ашиглан орон сууцны хедоник үнийн 
индексийг тооцно. 1978 болон 1981 онуудад регрессийн шугаман тэгшитгэлийг доорх 
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Тэгшитгэл (6.8), (6.9)-ийг өмнө нь ашигласан өгөгдлийн хувьд ХБКА-аар үнэлж, 
үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 6.11-д харуулав. 

 
ХҮСНЭГТ 6.11   РЕГРЕССИЙН ШУГАМАН 

ЗАГВАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

Тайлбарлагч хувьсагч 
Үнэлэгдсэн 
параметр, 

1981 он 

Үнэлэгдсэн 
параметр, 

1978 он 
age -306.5786 -197.1599 
 (125.0774) (45.3065) 
rooms 5442.4650 2131.9880 
 (1905.5610) (1079.5800) 
area 16.5755 24.1817 
 (4.4561) (3.4216) 
baths 21818.5300 8100.7890 
 (5350.1180) (3247.4960) 
Түүврийн тоо 142 179 
R2 0.957 0.940 

 

Эх сурвалж: Судлаачийн үнэлгээ, HPRICE3.DTA, (Wooldridge 2013). 

(6.8)

 22 

 (0.02698) 
ldist 0.15630 
 (0.05749) 
age*nbh 0.00036 
 (0.00015) 
_cons 5.80532 
 (0.67181) 
Түүврийн тоо 321 
R2 0.799 

 

Эх сурвалж: Судлаачийн үнэлгээ, HPRICE3.DTA, (Wooldridge 2013). 
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(6.9)

Тэгшитгэл (6.8), (6.9)-ийг өмнө нь ашигласан өгөгдлийн хувьд ХБка-аар үнэлж, 
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Хүснэгт 6.11 регрессийн шугаман загварын үнэлгээний үр дүн

Тайлбарлагч хувьсагч үнэлэгдсэн 
параметр, 1981 он

үнэлэгдсэн 
параметр, 1978 он

age -306.5786 -197.1599
(125.0774) (45.3065)

rooms 5442.4650 2131.9880
(1905.5610) (1079.5800)

area 16.5755 24.1817
(4.4561) (3.4216)

baths 21818.5300 8100.7890
(5350.1180) (3247.4960)

Түүврийн тоо 142 179
R2 0.957 0.940

орон сууЦны Үнийн индекс ТооЦооллын онолын ҮндЭслЭл, арга зҮй
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дараагийн алхам бол энэ регрессийн үнэлгээний үр дүнгээс орон сууцны 
хедоник үнийн индексийг тооцох бөгөөд энэ индексийг дараах томьёогоор 
тооцно.
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Дараагийн алхам бол энэ регрессийн үнэлгээний үр дүнгээс орон сууцны хедоник үнийн 
индексийг тооцох бөгөөд энэ индексийг дараах томьѐогоор тооцно. 
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  нь суурь үеийн тухайн орон сууцны  -р онцлог шинжийн түүврийн дундаж утга 
бөгөөд   ̅

    байна. (6.10) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх үнийн индексийг бид Ласпейрес 
төрлийн үнийн индекс гэдгээр мэднэ. Суурь (1978) болон тайлант (1981) үеүүдэд 
үнэлэгдсэн сүүдэр үнүүд болох  ̂ 

   ̂ 
 -г онцлог шинжүүдийн суурь үеийн дундаж тоо 

хэмжээгээр жинлэнэ. Хүснэгт 6.12-т суурь он буюу 1978 оны орон сууцны онцлог 
шинжийг илэрхийлэх хувьсагчдын өгөгдлийн тодорхойлох статистикийг харуулсан 
бөгөөд эндээс онцлог шинж тус бүрийн түүврийн дунджийг авах боломжтой. 

 
ХҮСНЭГТ 6.12   ТОДОРХОЙЛОХ СТАТИСТИК 

Хувьсагч Түүврийн 
тоо Дундаж Стандарт 

хазайлт 
Хамгийн 
бага утга 

Хамгийн 
их утга 

price 179 76628.04 30626.44 26000 300000 
age 179 21.21 37.89 0 189 
rooms 179 6.58 0.96 4 10 
area 179 1999.64 635.01 750 5078 
baths 179 2.31 0.74 1 4 

 

Эх сурвалж: HPRICE3.DTA, (Wooldridge 2013). 

Хүснэгт 6.12 дахь үнэлгээний үр дүнг (6.10) тэгшитгэлд орлуулж, онцлог шинжийн үнийн 
аргаар хедоник үнийн индексийг тооцвол дараах үр дүн гарна. 
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Эндээс дүгнэвэл 1978-аас 1981 оны хооронд орон сууцны үнэ ойролцоогоор 47 хувиар 
өсжээ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индекс 1.460 гарч 
байсантай харьцуулбал бараг ижил үр дүн гэж хэлж болохоор байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.10)

Энд zk
-0 нь суурь үеийн тухайн орон сууцны k-р онцлог шинжийн түүврийн 

дундаж утга бөгөөд z0
-0 = 1 байна. (6.10) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх үнийн 

индексийг бид ласпейрес төрлийн үнийн индекс гэдгээр мэднэ. суурь (1978) 
болон тайлант (1981) үеүүдэд үнэлэгдсэн сүүдэр үнүүд болох 
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-г онцлог 
шинжүүдийн суурь үеийн дундаж тоо хэмжээгээр жинлэнэ. Хүснэгт 6.12-т 
суурь он буюу 1978 оны орон сууцны онцлог шинжийг илэрхийлэх хувьсагчдын 
өгөгдлийн тодорхойлох статистикийг харуулсан бөгөөд эндээс онцлог шинж тус 
бүрийн түүврийн дунджийг авах боломжтой.

Хүснэгт 6.12 Тодорхойлох статистик

Хувьсагч Түүврийн
тоо Дундаж Стандарт

хазайлт
Хамгийн
бага утга

Хамгийн
их утга

price 179 76628.04 30626.44 26000 300000
age 179 21.21 37.89 0 189
rooms 179 6.58 0.96 4 10
area 179 1999.64 635.01 750 5078
baths 179 2.31 0.74 1 4

Хүснэгт 6.12 дахь үнэлгээний үр дүнг (6.10) тэгшитгэлд орлуулж, онцлог 
шинжийн үнийн аргаар хедоник үнийн индексийг тооцвол дараах үр дүн гарна.
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Эх сурвалж: HPRICE3.DTA, (Wooldridge 2013). 
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Эндээс дүгнэвэл 1978-аас 1981 оны хооронд орон сууцны үнэ ойролцоогоор 47 хувиар 
өсжээ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индекс 1.460 гарч 
байсантай харьцуулбал бараг ижил үр дүн гэж хэлж болохоор байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6.11)

Эндээс дүгнэвэл 1978-аас 1981 оны хооронд орон сууцны үнэ ойролцоогоор 47 
хувиар өсжээ. Хугацааны дами хувьсагчийн орон сууцны хедоник үнийн индекс 
1.460 гарч байсантай харьцуулбал бараг ижил үр дүн гэж хэлж болохоор байна.
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ТОВЧИлСОН үГ

аХБ  азийн хөгжлийн банк
ану  америкийн нэгдсэн улс
БнХау Бүгд найрамдах Хятад ард улс
Бнсу  Бүгд найрамдах солонгос улс
БаХ  Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг
гШХо  гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
гТ  газар тариалан
днБ  дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
еХ  европын холбоо
зг  засгийн газар
МХааХҮХ Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний хороо
МЭМ  Малын эрүүл мэнд
Маа  Мал аж ахуй
оХу  оросын холбооны улс
сБаХ  сумын бэлчээр ашиглагчдын хэсэг
ТББ  Төрийн бус байгууллага
уЦуоШг ус цаг уурын орчны шинжилгээний газар
ҮсХ  Үндэсний статистикийн хороо
ҮХааЯ Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам
Хаа  Хөдөө аж ахуй
ХБнгу Холбооны бүгд найрамдах герман улс
ХҮи  Хэрэглээний үнийн индекс
ХааМиТ Хөдөө ах ахуйн мэдлэг инновацийн тогтолцоо
Хааис Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ХааҮШуонТ Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх 
  төв
МҮХаҮТ Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
ХХааЯ Хүнс хөдөө аж ахуйн яам
 
AQSIQ  Administration of Quality Supervision, Inspection Quality
CNCA  China National Certification and Accreditation Administration
EU SCAR European Union, the Standing Committee on Agriculture Research
OECD  The Organization for Economic Co-operation and Development
RCA  Revealed Comparative Advantage
SDC  Swiss Development Cooperation
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ӨМНӨХ үГ

Хөдөө аж ахуйн (Хаа) салбар бусад салбартай харьцуулахад ихээхэн онцлогтой. 
Хаа-н салбарыг хөгжүүлснээр нэгдүгээрт, хүнсний аюулгүй байдлыг хангадаг, 
хоёрдугаарт, орон нутгийн иргэдийн амьжиргаа, орлогыг дэмждэг, гуравдугаарт, 
газрын нөөцийг оновчтой ашиглахад чухал үүрэгтэй.Хаа-н салбарын өсөлт 
бусад салбараас илүүгээр ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулдаг болохыг 
ч зарим судалгаа харуулдаг (Joe Dewbre, Dalila Cervantes-Gody, Silvia Sorescu, 
2011).Монголын Хаа, тэр дундаа орон нутгийн дийлэнх өрхүүдийн эрхэлдэг 
мал аж ахуй нь байгаль цаг уурын онцлогт зохицож шалгарсан уламжлалт салбар 
бөгөөд дан ганц уул уурхайн салбараас хараат, хэлбэлзэл ихтэй эдийн засгийг 
тогтворжуулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулах боломжтой салбарын нэг.

Манай улсын Хаа-н салбар сүүлийн 5 жилийн дунджаар днБ-ий 13 хувийг 
эзэлж, ажиллах хүчний 30 орчим хувийг хамарч байна. нийт өрхийн 36 хувь 
нь хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа өнөө үед тус салбарын өрсөлдөх чадвар 
эдгээр хүмүүсийн амьжиргааны түвшинд шууд нөлөөтэй. Эдийн засаг эрчимтэй 
өсөхийн хэрээр Хаа-н салбарын өрсөлдөх чадвар суларч байгаа дүр зураг тод 
харагдаж байна. Тухайлбал, ҮсХ-ны мэдээллээс харахад, 2000 онд Хаа-н 
салбар днБ-ий 27 хувийг эзэлж байсан бол 2014 онд 14 хувь болж эрс буурчээ. 
Түүнчлэн Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайланд орон нутгийн эдийн засагт 
нь Хаа, тэр дундаа мал аж ахуй зонхилдог аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
үзүүлэлт бусад аймгаас нэлээд доогуур байгааг тэмдэглэсэн байна.

Энэхүү судалгаагаар манай улсын Хаа-н салбарын өрсөлдөх чадвар болон 
орон нутгийн иргэдийн амьжиргааны түвшин, эдгээрт нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг судалж, цаашид Хаа-н бүтээмж сайжирч орон нутгийн иргэдийн 
амьжиргаа, орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээний 
талаар авч үзэхийг зорилоо. Хэдийгээр бэлчээрийн талхигдал, даац хэтрэл 
зэрэг хүчин зүйлсийн салбарын өрсөлдөх чадвар болон амьжиргааны түвшинд 
үзүүлэх нөлөөллийн талаар зарим судалгаа (SDC, 2015) хийгдсэн байдаг ч бид 
судалгаандаа энэ сэдвийг авч үзээгүй. 

Эхний бүлэгт, Хаа-н салбарын өнөөгийн байдал, өрсөлдөх чадварыг, дараах 
бүлгүүдэд, орон нутгийн иргэдийн амьжиргааны түвшинд нөлөөлж буй хүчин 
зүйлс, Хаа-н салбарыг хөгжүүлсэн олон улсын туршлага, Монгол улсын Хаа-н 
салбарыг хөгжүүлэх цаашдын боломжийг тодорхойлж, эцэст нь дүгнэлт өгөх юм

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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I. БүлЭГ. ХАА-Н САлБАрыН ӨрСӨлДӨХ ЧАДВАр

Өрсөлдөх чадвар гэдэг нь өрсөлдөх чадвартай байх, өрсөлдөөнд амжилт 
гаргах, эрэлтийн үнэ, чанар, тоо хэмжээний шаардлагыг хангахын зэрэгцээ 
тухайн бизнес нь цаг хугацааны турш олох ашгаараа оршин тогтносоор байхыг 
хэлнэ (Latruffe, 2010). Өрсөлдөх чадвартай байхын тулд бизнес эрхлэгч ижил 
бүтээгдэхүүн борлуулагчидтай өрсөлдөхүйц үнээр, адил чанар стандартыг 
хангасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох чадвартай, үйлдвэрлэлд 
ашиглаж буй нөөцүүдийн зохих өгөөжийг хангадаг байх ёстой. Өрсөлдөх 
чадвартай аж ахуйн нэгж, улс орон бусадтай харьцуулахад ерөнхийдөө тухайн 
төрлийн бүтээгдэхүүнийг өртөг багатай, эсвэл тухайн үнэ, зардалийн түвшинд 
илүү чанартай үйлдвэрлэдэг. 

аливаа улсын нөөц, технологи, төсөв ба мөнгөний бодлого, валютын ханшаас 
өрсөлдөх чадвар нь голчлон шалтгаалдаг гэж үздэг. Тухайлбал, аж ахуйн 
нэгжийн татвар, зээлийн хүү өндөр, ханш нь чангарч буй эдийн засаг өрсөлдөх 
чадвар муутай байна. Харин газар, хөдөлмөр, капиталын зардал багатай, 
илүү сайн технологитой, хүчин зүйлсийн бүтээмж өндөртэй улсын өрсөлдөх 
чадвар сайн байна. Өрсөлдөх чадварын стандарт шинжилгээ эдгээр хүчин 
зүйлд төвлөрөх ба үйлдвэрлэлийн орцын зардал, бүтээгдэхүүний чанар, үнэ, 
бүтээмжийн олон янзын үзүүлэлтийг харьцуулан авч үздэг. 

Хаа-н салбарын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлоход эдгээрээс гадна зах 
зээлийн хувирал болон уур амьсгалын өөрчлөлтөд хүнс, Хаа-н үйлдвэрлэлийн 
дасан зохицох чадварыг шинжлэх шаардлагатай. Хаа-н бүтээгдэхүүний 
өрсөлдөх чадварыг хэмжихэд дэд салбарууд (мал аж ахуй, үр тариа, хүнсний 
ногоо гэх мэт) болон газар зүйн байршлын ялгаатай үйлдвэрлэлийг нэгтгэж 
судлах шаардлага гардаг учраас нэлээд ярвигтай байдаг. Тухайлбал, Хаа-н 
бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар нь тухайн газар нутгийн хэмжээ, фермийн 
хэмжээ, бүтэц, бүтээмж, зах зээлээс алслагдсан байдал, үнийн өөрчлөлтөд 
тэсвэртэй, хүний нөөцийн хүрэлцээ (ур чадвартай ажиллах хүч, маркетингийн 
чадавхи), технологийн дэвшил, эсцийн бүтээгдэхүүний чанар, тээврийн зардал, 
дүрэм журам, бодлого (төсвийн, гадаад худалдааны, салбарын гэх мэт) зэргээр 
тодорхойлогддог (Janet Dwyer et all, 2012).

Хаа-н салбарын тогтвортой өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлдөг хоёр гол 
хүчин зүйл бий. нэгдүгээрт, тус салбарын бэлтгэн нийлүүлэгч ба худалдан 
авагчид төвлөрсөн байдаг учраас Хаа-н үйлдвэрлэл эрхлэгчид зах зээлийн эрх 
мэдэл багатай байдаг. Хаа-н ихэнх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчийн тоо маш 
их байдаг боловч тэдний үйлдвэрлэлд шаардагдах орцыг нийлүүлэгчид буюу 
бордоо, үр, машин тоног төхөөрөмж, малын эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, зээл 
нийлүүлэгчид ихээхэн төвлөрсөн байдаг. Мөн Хаа эрхлэгчдээс бүтээгдэхүүнийг 
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нь худалдан авагчид цөөн тоотой, төвлөрсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, төгс 
өрсөлдөөнөөр үнэ нь тогтдоггүй салбараас орцоо авч, олигополь шинжтэй 
худалдан авагчдад бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдгээс тэдэнд зах зээл дээр үнэд 
нөлөөлөх боломж тааруу байдаг ба өрсөлдөх чадварын сул талыг бий болгодог. 
Хоёрдугаарт, Хаа-н үйлдвэрлэгчдийн зах зээлийн нөхцөлулирлын чанартайгаас 
гадна урт хугацааны мөчлөгт өртөмхий, байнгын өөрчлөлт савлагаандоршдог. 
Энэ нь Хаа-н салбарын жижиг дунд бизнес эхлэгчдэд ихээхэн эрсдэл учруулдаг. 
Тэд өндөр өртөгтэй судалгаа, хөгжлийн хөрөнгө оруулалт бага хийдэг тул 
тогтвортой өрсөлдөх чадвартай болж чаддаггүй (Janet Dwyer et all, 2012). 

Тогтвортой өрсөлдөх чадварыг дэмжихийн тулд Хаа-н зах зээлийн төгс бус 
байдлыг бууруулах, мөн тухайн салбарын үр ашигтай байдал, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай. инноваци нь Хаа-н салбарын урт хугацааны 
тогтвортой байдал, эрсдэл даах чадварыг бий болгох нэг гол стратеги юм. 
иновацийн уламжлалт хандлага технологийн болон менежментийн өөрчлөлтийг 
чухалчилдаг бол орчин үеийн хандлага нь бизнес эрхлэгчдийн аж ахуй эрхлэх 
ур чадвар, овсгоог нэмэгдүүлэх, инноваци хийх чадвартай болгох, институцийн 
болон бодлогын инновацид анхаарал хандуулдаг болсон (C.Martin Webber, 
Partrick Labaste, 2010). Хаа-н салбарын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах 
боломжийн талаар гуравдугаар бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

дараагийн хэсгүүдэд Монгол улсын Хаа-н салбарын өнөөгийн байдал, өрсөлдөх 
чадварын талаар тоймлож, экспортын давуу тал бүхий Хаа-н бүтээгдэхүүнийг 
RCA индекс ашиглан тодорхойлж, уг бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх 
боломжийн талаар судална. 

1. Монгол улсын ХАА-н салбарын өнөөгийн байдал, өрсөлдөх чадвар

Манай улсын эдийн засагт Хаа-н салбарын гүйцэтгэх үүрэг өндөр байсаар 
ирсэн. сүүлийн 25 жилийн хугацаанд Хаа-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нь 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 21 хувийг бүрдүүлжээ. Монгол улсын Хаа-н 
үйлдвэрлэлийн 83 хувь нь уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуйд ноогдож байна 
(ҮсХ, 2014).

Хаа-н салбар 1990 онд днБ-ий 12 хувийг эзэлдэг байв. 1990-ээд оны эхээр 
болсон эдийн засгийн уналтын үед бусад салбарууд хүчтэй унасан, мөн 
шилжилтийн үед бусад салбарын сэргэлт удаан байсан зэрэг нь 1996 онд тус 
салбарын днБ-д эзлэх хувийн жинг өсгөж 38 хувьд хүргэжээ. сүүлийн жилүүдэд 
уул уурхайн салбар эрчимтэй өсч байгаа, мөн 2000-2002, 2010 оны зуданд мал 
ихээр хорогдсон зэргээс шалтгаалж днБ-д эзлэх хувь нь 2014 онд 14 хувь болж 
буураад байна (зураг 2.1).

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

1.1. Мал аж ахуй (MAA)

сүүлийн 25 жилд Монголын эдийн засаг дунджаар 4.5 хувиар, Хаа-н салбар 1.5 
хувиар өсч, Хаа-гаас бусад салбарын өсөлт 5.4 хувь байлаа. Хаа-н салбарын 
дундаж өсөлт бусад салбарын өсөлтөөс бага байгаа төдийгүй илүү хэлбэлзэлтэй 
байна. Тухайлбал, 2000-2002 оны өвөл жил дараалан болсон зуданд 11 сая мал 
зүй бусаар хорогдож, нийт малын тоо 30-аад хувиар буурчээ. ингэснээр Хаа-н 
салбар дээрх онуудад 16, 19, 11 хувиар тус тус унажээ. Мөн 2010 онд болсон 
зуданд дахин 10 сая мал зүй бусаар хорогдож, малын тоо 26 хувиар, Хаа-н 
салбарын үйлдвэрлэл 17 хувиар буурчээ (зураг 1.2). 

Зураг 1.1 ДНБ-д эзлэх ХАА-н салбарын жин буурлаа

  11  

 

ЗУРАГ 0.1ДНБ-д эзлэх ХАА-н салбарын жин буурлаа. 

 

ЗУРАГ 0.2ХАА-н салбар хэлбэлзэл ихтэй. 

 
Эх сурвалж: ҮСХ 

Уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй (MAA)  нь цаг агаарын нөхцөлөөс ихээхэн хараат байдаг 
боловч бусад салбараас буюу эдийн засгийн мөчлөгөөс харьцангуй хараат бус байдаг. 
Жишээлбэл, 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын сөрөг нөлөөгөөр манай улсын ХАА-
гаас бусад салбарын үйлдвэрлэл 2.4 хувиар унасан бол ХАА-н салбар 3.6 хувийн өсөлттэй 
байжээ. Мөн сүүлийн жилүүдэд гадаад эрэлт буурснаар бусад салбарын өсөлт эрс саарсан 
бол ХАА-н салбарын өсөлт харьцангуй өндөр байна. 

МАА-н үйлдвэрлэл 1989-2014 онд 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр тооцоход 2.1 дахин нэмэгдэж 
1.9 их наяд төгрөгт хүрээд байна1. Мөн энэ хугацаанд малын тоо толгой 2.1 дахин буюу 27 
саяар өсч 52 саяд хүрсэн бөгөөд энэ нь малыг малчдад хувьчилсны үр дүн гэж дүгнэж болно. 
Энэ өсөлтөд ямаан сүрэг 17 саяар буюу 4.4 дахин өссөн нь гол нөлөө үзүүлсэн. Ямааны тоо 
толгой ингэж огцом өсөхөд зах зээлийн тогтолцоонд шилжиж, гадаад худалдааг чөлөөлснөөр 
ямааны ноолуурыг өндөр үнээр гадаад руу экспортлох боломжтой болж, ямаанаас авах ашиг 
шим бусад малынхаас илүү болсонтой холбоотой. Манай улсын адуу, үхрийн тоо толгой тус 

                                                 
1ҮСХ-оос гаргасан МАА-н салбарын тоон мэдээ нь 1993, 1995, 2000, 2005, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр гаргасан 
ба үүнийг судлаачид өөрсдөө 2010 оны зэрэгцүүлэх үнэ рүү хувиргасан болно.  
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Зураг 1.2 ХАА-н салбар хэлбэлзэл ихтэй
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ЗУРАГ 0.1ДНБ-д эзлэх ХАА-н салбарын жин буурлаа. 

 

ЗУРАГ 0.2ХАА-н салбар хэлбэлзэл ихтэй. 

 
Эх сурвалж: ҮСХ 

Уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй (MAA)  нь цаг агаарын нөхцөлөөс ихээхэн хараат байдаг 
боловч бусад салбараас буюу эдийн засгийн мөчлөгөөс харьцангуй хараат бус байдаг. 
Жишээлбэл, 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын сөрөг нөлөөгөөр манай улсын ХАА-
гаас бусад салбарын үйлдвэрлэл 2.4 хувиар унасан бол ХАА-н салбар 3.6 хувийн өсөлттэй 
байжээ. Мөн сүүлийн жилүүдэд гадаад эрэлт буурснаар бусад салбарын өсөлт эрс саарсан 
бол ХАА-н салбарын өсөлт харьцангуй өндөр байна. 

МАА-н үйлдвэрлэл 1989-2014 онд 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр тооцоход 2.1 дахин нэмэгдэж 
1.9 их наяд төгрөгт хүрээд байна1. Мөн энэ хугацаанд малын тоо толгой 2.1 дахин буюу 27 
саяар өсч 52 саяд хүрсэн бөгөөд энэ нь малыг малчдад хувьчилсны үр дүн гэж дүгнэж болно. 
Энэ өсөлтөд ямаан сүрэг 17 саяар буюу 4.4 дахин өссөн нь гол нөлөө үзүүлсэн. Ямааны тоо 
толгой ингэж огцом өсөхөд зах зээлийн тогтолцоонд шилжиж, гадаад худалдааг чөлөөлснөөр 
ямааны ноолуурыг өндөр үнээр гадаад руу экспортлох боломжтой болж, ямаанаас авах ашиг 
шим бусад малынхаас илүү болсонтой холбоотой. Манай улсын адуу, үхрийн тоо толгой тус 

                                                 
1ҮСХ-оос гаргасан МАА-н салбарын тоон мэдээ нь 1993, 1995, 2000, 2005, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр гаргасан 
ба үүнийг судлаачид өөрсдөө 2010 оны зэрэгцүүлэх үнэ рүү хувиргасан болно.  
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Эх сурвалж: ҮСХ

уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй (MAA) нь цаг агаарын нөхцөлөөс ихээхэн 
хараат байдаг боловч бусад салбараас буюу эдийн засгийн мөчлөгөөс харьцангуй 
хараат бус байдаг. Жишээлбэл, 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын сөрөг 
нөлөөгөөр манай улсын Хаа-гаас бусад салбарын үйлдвэрлэл 2.4 хувиар унасан 
бол Хаа-н салбар 3.6 хувийн өсөлттэй байжээ. Мөн сүүлийн жилүүдэд гадаад 
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эрэлт буурснаар бусад салбарын өсөлт эрс саарсан бол Хаа-н салбарын өсөлт 
харьцангуй өндөр байна.

Маа-н үйлдвэрлэл 1989-2014 онд 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр тооцоход 2.1 
дахин нэмэгдэж 1.9 их наяд төгрөгт хүрээд байна1. Мөн энэ хугацаанд малын тоо 
толгой 2.1 дахин буюу 27 саяар өсч 52 саяд хүрсэн бөгөөд энэ нь малыг малчдад 
хувьчилсны үр дүн гэж дүгнэж болно. Энэ өсөлтөд ямаан сүрэг 17 саяар буюу 4.4 
дахин өссөн нь гол нөлөө үзүүлсэн. Ямааны тоо толгой ингэж огцом өсөхөд зах 
зээлийн тогтолцоонд шилжиж, гадаад худалдааг чөлөөлснөөр ямааны ноолуурыг 
өндөр үнээр гадаад руу экспортлох боломжтой болж, ямаанаас авах ашиг шим 
бусад малынхаас илүү болсонтой холбоотой. Манай улсын адуу, үхрийн тоо 
толгой тус бүр 36 хувь ба 27 хувиар өсч 3 сая, 3.4 саяд тус тус хүрчээ. Харамсалтай 
нь тэмээний тоо 37 хувиар буурч 349 мянга болов (зураг 1.3, зураг 1.4).

Зураг 1.3 МАА-н үйлдвэрлэл тогтворгүй

  12  

 

бүр 36 хувь ба 27 хувиар өсч 3 сая, 3.4 саяд тус тус хүрчээ. Харамсалтай нь тэмээний тоо 37 
хувиар буурч 349 мянга болов (Зураг 1.3, Зураг 1.4). 

ЗУРАГ 0.3 МАА-н үйлдвэрлэл тогтворгүй 

 

ЗУРАГ 0.4 Ямааны тоо толгойн өсөлт өндөр 

 
Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014), судлаачдын тооцоолол 

1.2.Газар тариалан 

Манай улсад МАА нь олон зуун жилийн туршид эрхэлж ирсэн уламжлалт аж ахуй бол газар 
тариалангийн салбар 1950-аад оны сүүлчээр өргөн далайцтай хөгжиж эхэлсэн юм. Энэ үеэс 
атар газар шинээр эзэмшиж, газар тариалангийн үйлдвэрлэлд механикжилт нэвтэрч эхэлсэн 
бөгөөд 1980-аад оны төгсгөл гэхэд Монгол улс дотоодын улаанбуудай, хүнсний ногооны 
хэрэгцээгээ бүрэн хангахаас гадна цаг агаарын тааламжтай жилүүдэд хэрэгцээнээсээ илүү 
гарсныг экспортлодог болсон. Мөн малын тэжээлийг тарьдаг болсноор бэлчээрийн МАА-г 
байгаль цаг уурын нөхцөлөөс хараат бус болгож, МАА-г тогтвортой өсөх нөхцөлийг 
бүрдүүлж байсан. Гэвч 1990-ээд оны өмч хувьчлалаар сангийн аж ахуйнуудыг олон жижиг 
хуваан хувьчлахын зэрэгцээ газар тариалангийн тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн засвар 
үйлчилгээний баазыг эзэнгүйдүүлсэн нь тус салбарын хөгжилд сөргөөр нөлөөлж, зардлыг 
өсгөн, техник технологийн шинэчлэл хийх чадавхийг бууруулжээ (Гунгаадорж, 2009).  

Үндсэн хөрөнгө, хүний нөөцийн сарнилт олон жил үргэлжилж, хүнд байдалд байсан газар 
тариалангийн салбар 2008 оноос, “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын жил”-ийг зарласан 
үеэс сэргэж эхэлсэн юм (Хүн-Эвсэл, ТББ, 2008). Монгол улсын Засгийн газар дотоодын 
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Зураг 1.4 Ямааны тоо толгойн өсөлт өндөр
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бүр 36 хувь ба 27 хувиар өсч 3 сая, 3.4 саяд тус тус хүрчээ. Харамсалтай нь тэмээний тоо 37 
хувиар буурч 349 мянга болов (Зураг 1.3, Зураг 1.4). 

ЗУРАГ 0.3 МАА-н үйлдвэрлэл тогтворгүй 

 

ЗУРАГ 0.4 Ямааны тоо толгойн өсөлт өндөр 

 
Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014), судлаачдын тооцоолол 

1.2.Газар тариалан 

Манай улсад МАА нь олон зуун жилийн туршид эрхэлж ирсэн уламжлалт аж ахуй бол газар 
тариалангийн салбар 1950-аад оны сүүлчээр өргөн далайцтай хөгжиж эхэлсэн юм. Энэ үеэс 
атар газар шинээр эзэмшиж, газар тариалангийн үйлдвэрлэлд механикжилт нэвтэрч эхэлсэн 
бөгөөд 1980-аад оны төгсгөл гэхэд Монгол улс дотоодын улаанбуудай, хүнсний ногооны 
хэрэгцээгээ бүрэн хангахаас гадна цаг агаарын тааламжтай жилүүдэд хэрэгцээнээсээ илүү 
гарсныг экспортлодог болсон. Мөн малын тэжээлийг тарьдаг болсноор бэлчээрийн МАА-г 
байгаль цаг уурын нөхцөлөөс хараат бус болгож, МАА-г тогтвортой өсөх нөхцөлийг 
бүрдүүлж байсан. Гэвч 1990-ээд оны өмч хувьчлалаар сангийн аж ахуйнуудыг олон жижиг 
хуваан хувьчлахын зэрэгцээ газар тариалангийн тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн засвар 
үйлчилгээний баазыг эзэнгүйдүүлсэн нь тус салбарын хөгжилд сөргөөр нөлөөлж, зардлыг 
өсгөн, техник технологийн шинэчлэл хийх чадавхийг бууруулжээ (Гунгаадорж, 2009).  

Үндсэн хөрөнгө, хүний нөөцийн сарнилт олон жил үргэлжилж, хүнд байдалд байсан газар 
тариалангийн салбар 2008 оноос, “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын жил”-ийг зарласан 
үеэс сэргэж эхэлсэн юм (Хүн-Эвсэл, ТББ, 2008). Монгол улсын Засгийн газар дотоодын 
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Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014), судлаачдын тооцоолол

1 ҮСХ-оос гаргасан МАА-н салбарын тоон мэдээ нь 1993, 1995, 2000, 2005, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 
гаргасан ба үүнийг судлаачид өөрсдөө 2010 оны зэрэгцүүлэх үнэ рүү хувиргасан болно. 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

1.2. Газар тариалан

Манай улсад Маа нь олон зуун жилийн туршид эрхэлж ирсэн уламжлалт аж 
ахуй бол газар тариалангийн салбар 1950-аад оны сүүлчээр өргөн далайцтай 
хөгжиж эхэлсэн юм. Энэ үеэс атар газар шинээр эзэмшиж, газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлд механикжилт нэвтэрч эхэлсэн бөгөөд 1980-аад оны төгсгөл гэхэд 
Монгол улс дотоодын улаан буудай, хүнсний ногооны хэрэгцээгээ бүрэн 
хангахаас гадна цаг агаарын тааламжтай жилүүдэд хэрэгцээнээсээ илүү гарсныг 
экспортлодог болсон. Мөн малын тэжээлийг тарьдаг болсноор бэлчээрийн 
Маа-г байгаль цаг уурын нөхцөлөөс хараат бус болгож, Маа-г тогтвортой 
өсөх нөхцөлийг бүрдүүлж байсан. гэвч 1990-ээд оны өмч хувьчлалаар сангийн 
аж ахуйнуудыг олон жижиг хуваан хувьчлахын зэрэгцээ газар тариалангийн 
тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн засвар үйлчилгээний баазыг эзэнгүйдүүлсэн нь 
тус салбарын хөгжилд сөргөөр нөлөөлж, зардлыг өсгөн, техник технологийн 
шинэчлэл хийх чадавхийг бууруулжээ (гунгаадорж, 2009). 

Үндсэн хөрөнгө, хүний нөөцийн сарнилт олон жил үргэлжилж, хүнд байдалд 
байсан газар тариалангийн салбар 2008 оноос, “Хүнсний хангамж, аюулгүй 
байдлын жил”-ийг зарласан үеэс сэргэж эхэлсэн юм (Хүн-Эвсэл, ТББ, 2008). 
Монгол улсын засгийн газар дотоодын улаан буудайн гурил болон төмс, гол 
нэрийн хүнсний ногоогоор хэрэгцээгээ бүрэн хангах зорилго бүхий “атрын 
гурав дахь аян” хэмээх тариалангийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг 
боловсруулан 2008-2011 онд хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд газар 
тариалангийн салбарын техникийг шинэчлэх хөрөнгө оруулалтын тодорхой 
хувийг төсвөөс санхүүжүүлж, хаврын тариалалтад хэрэглэх үр бордоо, гербицид 
авахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, тариалалтад хэрэглэх шатахууны үнийг 
хөнгөлөх зэрэг олон арга хэмжээг засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн. Үүний үр 
дүнд улаан буудайн ургац 3 дахин өсч, төмс, хүнсний ногооны тариалалт 1989 
оны түвшинг давжээ. Тэжээлийн ургамлын тариалалт харин төдийлөн сайн 
сэргэж чадаагүй байна (зураг 2.5, 2.6). 
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2ҮСХ-оос гаргасан Газар тариалангын салбарын тоон мэдээ нь 1993, 1995, 2000, 2005, 2010 оны зэрэгцүүлэх 
үнээр гаргасан ба үүнийг судлаачид өөрсдөө 2010 оны зэрэгцүүлэх үнэ рүү хувиргасан болно. 
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1.3. ХАА-н бүтээгдэхүүний экспорт, импорт

Хаа-н экспортын голлох бүтээгдэхүүн болох мах, ноолуур, арьс ширний 
экспорт сүүлийн 20 жилд дунджаар нийт экспортын 11 хувийг эзэлж 
байна. Харин 2014 оны байдлаар 325 сая ам.долларын Хаа-н бүтээгдэхүүн 
экспортолсон нь нийт экспортын 5.6 хувийг бүрдүүлж байна. Үүнээс ямааны 
ноолуурын экспорт 286 сая ам.доллар буюу дийлэнх хувийг бүрдүүлж байгаа 
юм. сүүлийн жилүүдэд махны экспорт огцом буурсан нь монголын махны эрүүл 
ахуй олон улсын стандартыг хангахгүй байгаатай холбоотой. Мөн арьс ширний 
экспорт төдийлөн нэмэгдэхгүй байна (зураг 1.7) (гаалийн ерөнхий газар, 2014). 

дотоодод үйлдвэрлэх боломжтой Хаа-ны бүтээгдэхүүн болох улаан буудай, 
төмс, хүнсний ногоо, өндөг, гахайн мах, тахиан мах, шингэн сүү, цөцгийн импорт 
сүүлийн 20 жилд нийт импортын 1.8 хувийг эзэлжээ. 2014 оны байдлаар тус 
2 ҮСХ-оос гаргасан Газар тариалангын салбарын тоон мэдээ нь 1993, 1995, 2000, 2005, 2010 оны зэрэгцүүлэх 

үнээр гаргасан ба үүнийг судлаачид өөрсдөө 2010 оны зэрэгцүүлэх үнэ рүү хувиргасан болно.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

импортын хэмжээ 50 сая ам.доллар буюу нийт импортын 0.9 хувийг бүрдүүлж 
байна. сүүлийн жилүүдэд улаан буудайн импорт ихээхэн буурч байсан боловч 
2014 онд 11 сая ам.долларын импорт хийжээ. Мөн сүүлийн жилүүдэд дотоодод 
махны үнэ өссөнөөр орлох бүтээгдэхүүн болох тахианы махны импорт 15 сая 
ам.долларт хүрч өсөөд байна (зураг 1.8) (гаалийн ерөнхий газар, 2014). 

ЗУрАГ 1.7 ХАА-н бүтээгдэхүүний экспорт өсчээ3
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3Үүнд хонь, ямаа, үхэр, адууны хөлдөөсөн махыг оруулсан. 
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ЗУрАГ 1.8 ХАА-н бүтээгдэхүүний импорт буурчээ4
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ЗУРАГ 0.8 ХАА-н бүтээгдэхүүний импорт буурчээ.4 

 
Эх сурвалж:, (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015) 

1.4. ХАА-н бүтээдэхүүний өрсөлдөх чадвар 

Энэ хэсэгт Монгол улсын ХАА-н бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дараах дарааллын 
дагуу шинжилнэ. Үүнд: 

 Тухайн салбарын бүтээгдэхүүний үр ашиг сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа эсэх 
 МАА, газар тариалангийн үржил шим бусад оронтой харьцуулахад ямар түвшинд 

байгаа 
 Бодит ханшийн чангаралт, түүний ХАА-н үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөө 
 ХАА-н салбарын голлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспорт, импортын хэмжээ, 

дотоод, гадаад үнэ. 

 

ХАА-н салбарын үр ашиг 

Хэдийгээр МАА-н салбар, малын тоо толгой ихээр өссөн боловч нэг малаас авах ашиг шим 
сүүлийн 25 жилд өсөөгүй байна. 1989 онд нэг малаас 100 төгрөгийн нэмүү өртөг бий болдог 
байсан бол 2014 онд 60.2 мянган төгрөгийн нэмүү өртөг бий болж байгаа боловч энэ нь 
бүтээмжийн өсөлттэй холбоогүй байна. Тухайлбал, МАА-н үйлдвэрлэлийг 2010 оны үнэд 
шилжүүлэн нэг малд ноогдох үйлдвэрлэлийг тооцоход 1989 онд нэг малаас 37.5 мянган 
төгрөгийн нэмүү өртөг бий болж байсан бол 2014 онд энэ үзүүлэлт 37.6 мянган төгрөг байна 
(Зураг 1.9). Харин газар тариалангийн салбарын хувьд мөн хугацаанд нэг га талбайгаас авах 
ургацын хэмжээ 40 гаруй хувиар өсч, 2010 оны үнээр тооцоход 1989 онд нэг га талбайгаас 
711 мянган төгрөгийн нэмүү өртөг бүтээж байсан бол 2014 онд 1017 мянган төгрөгийн нэмүү 
өртөг бий болгожээ (Зураг 1.10).  

Газар тариалангийн салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 
зэрэг нь ийнхүү тус салбарын өгөөжийг нэмэгдүүлсэн бол МАА-н салбар нь өрхийн аж ахуй 
дээр суурилсан бичил хэмжээтэй байдгаас малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай 

                                                 
4Улаан буудайн импортын 2004 оноос өмнөх үнийн дүнгийн мэдээлэл байхгүй, харин тоо хэмжээний мэдээлэл байсан. Тоо хэмжээг 
олохдоо импортын хэмжээг дэлхийн зах зээл дээрх улаан буудайн үнээр үржүүлж тооцоолов. Хүнсний ногоонд лууван, манжин, байцай, 
сонгино, сармис орсон. 
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• Тухайн салбарын бүтээгдэхүүний үр ашиг сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж 

3 Үүнд хонь, ямаа, үхэр, адууны хөлдөөсөн махыг оруулсан.
4 Улаан буудайн импортын 2004 оноос өмнөх үнийн дүнгийн мэдээлэл байхгүй, харин тоо хэмжээний 

мэдээлэл байсан. Тоо хэмжээг олохдоо импортын хэмжээг дэлхийн зах зээл дээрх улаан буудайн үнээр 
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байгаа эсэх
• Маа, газар тариалангийн үржил шим бусад оронтой харьцуулахад ямар 

түвшинд байгаа
• Бодит ханшийн чангаралт, түүний Хаа-н үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөө
• Хаа-н салбарын голлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспорт, импортын 

хэмжээ, дотоод, гадаад үнэ.

ХАА-н салбарын үр ашиг

Хэдийгээр Маа-н салбар, малын тоо толгой ихээр өссөн боловч нэг малаас авах 
ашиг шим сүүлийн 25 жилд өсөөгүй байна. 1989 онд нэг малаас 100 төгрөгийн 
нэмүү өртөг бий болдог байсан бол 2014 онд 60.2 мянган төгрөгийн нэмүү 
өртөг бий болж байгаа боловч энэ нь бүтээмжийн өсөлттэй холбоогүй байна. 
Тухайлбал, Маа-н үйлдвэрлэлийг 2010 оны үнэд шилжүүлэн нэг малд ноогдох 
үйлдвэрлэлийг тооцоход 1989 онд нэг малаас 37.5 мянган төгрөгийн нэмүү өртөг 
бий болж байсан бол 2014 онд энэ үзүүлэлт 37.6 мянган төгрөг байна (зураг 1.9). 
Харин газар тариалангийн салбарын хувьд мөн хугацаанд нэг га талбайгаас авах 
ургацын хэмжээ 40 гаруй хувиар өсч, 2010 оны үнээр тооцоход 1989 онд нэг га 
талбайгаас 711 мянган төгрөгийн нэмүү өртөг бүтээж байсан бол 2014 онд 1017 
мянган төгрөгийн нэмүү өртөг бий болгожээ (зураг 1.10). 

газар тариалангийн салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэл зэрэг нь ийнхүү тус салбарын өгөөжийг нэмэгдүүлсэн бол Маа-н 
салбар нь өрхийн аж ахуй дээр суурилсан бичил хэмжээтэй байдгаас малын 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, хөрөнгө оруулалтыг хийхэд 
хүндрэлтэй байдаг. Тухайлбал, 2014 оны байдлаар нэг малчин өрх дундажаар 
244 малтай, нэг малаас жилд дунджаар 60 мянган төгрөгийн орлого олдог гэвэл 
өрхийн орлого жилд дунджаар 15 сая төгрөгбайна. Энэ нь хөрөнгө оруулалт хийх 
хүрэлцээтэй орлого биш юм. 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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ЗУРАГ 0.9 МААсалбарын бүтээмж сайжирсангүй. 

 

ЗУРАГ 0.10 Газар тариалангийн бүтээмж сайжирлаа. 

Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014), судлаачдын тооцоолол 

ХАА-н салбарын бүтээмжийн олон улсын харьцуулалт 

ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг бусад орныхтой харьцуулахад нэлээд 
доогуур байна. Тухайлбал, төл малын хорогдлын хувь 6 дахин их буюу 30%, нядалгаанд 
оруулах нас хонины хувьд 20-30 сар, үхрийн хувьд 36-46 сар байхад олон улсын жишгээр 
хонь 6-8 сар, үхэр 14 сар байна. Мөн нэг га талбайгаас авах ургацын хэмжээ хэдийгээр 
сүүлийн жилүүдэд өсч байгаа боловч олон улсын жишгээс 40-70 хувиар бага байна 
(Хүснэгт 1.1) (Х.Золжаргал, 2014).  
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доогуур байна. Тухайлбал, төл малын хорогдлын хувь 6 дахин их буюу 30%, нядалгаанд 
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Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014), судлаачдын тооцоолол

ХАА-н салбарын бүтээмжийн олон улсын харьцуулалт

Хаа-н салбарын үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг бусад орныхтой харьцуулахад 
нэлээд доогуур байна. Тухайлбал, төл малын хорогдлын хувь 6 дахин их буюу 
30%, нядалгаанд оруулах нас хонины хувьд 20-30 сар, үхрийн хувьд 36-46 
сар байхад олон улсын жишгээр хонь 6-8 сар, үхэр 14 сар байна. Мөн нэг га 
талбайгаас авах ургацын хэмжээ хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд өсч байгаа боловч 
олон улсын жишгээс 40-70 хувиар бага байна (Хүснэгт 1.1) (Х.золжаргал, 2014). 

ХүСНЭГТ 1.1 ХАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмж5

Мал аж ахуй
Монгол Олон улс Харьцаа

Төлийн хорогдол/хээлтэгч эх мал % 305 5 6.0
Хонины мах Монгол Австрали Харьцаа
сүргийн нядалгаанд хамруулах хувь % 46 60 0.8

5 2009-2012 оны дундаж
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нядалгаанд орох нас сар 20-30 6-8 2,5-5
нядалгааны жин кг 45 50 0.9
гулуузны жин кг 16 23 0.7
Үхрийн мах Монгол Канад Харьцаа
сүргийн нядалгаанд хамруулах хувь % 18 30 0.6
нядалгаанд орох нас сар 36-46 14 2,5-3,3
нядалгааны жин кг 315 590 0.5
гулуузны жин кг 118 371 0.3

Газар тариалан
Монгол Канад Харьцаа

Үр тарианы ургац тн/га 1.6 2.7 0.6
Төмсний ургац тн/га 15 496 0.3
Хүнсний ногоо тн/га 12.5 377 0.3

Эх сурвалж: Х.золжаргал, “ХХааЯ, Төрөөс Хаа-н талаар баримтлах бодлого” илтгэл, “Хаа-н салбарын 
санхүүжилтийн шинэ арга хэрэгслүүд” зөвлөгөөн. 2014 он

Бодит ханшийн чангаралт

2000 оноос хойш уул уурхайн салбарт орж буй гадаадын хөрөнгө оруулалт ба 
уг салбарын эскпортын орлого өссөнөөр гадаад валютын орох урсгал нэмэгдэж, 
улмаар төгрөгийн бодит ханш чангарах болсон (зураг 1.11). 67

ЗУрАГ 1.11 Урт хугацаанд бодит ханш8 чангарч ирсэн
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ЗУРАГ 0.11 Урт хугацаанд бодит ханш8чангарч ирсэн 

 
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2015) 
 

Валютын бодит ханшийн чангаралт нь экспортод гаргадаг болон импортыг орлох 
салбарын, тэр дундаа, боловсруулах болон ХАА-н салбарын бүтээгдэхүүний импортын 
үнийг бууруулж, экспортын үнийг өсгөснөөр өрсөлдөх чадваргүй болгодог. Бодит ханш 
чангарсан 2000-2008 онд ХАА-н гол бүтээгдэхүүн болох улаан буудайн дотоодын ургац 
ба импорт нэгэн зэрэг буурч байв. Энэ үед гурилын импорт өсч, дотоодын үйлдвэрлэл 
буурсан. 2008 онд газар тариаланг хөгжүүлэх Атрын 3-р аянг эхлүүлж тус салбарт ихээхэн 
хөрөнгө оруулснаар бодит ханшийн нөлөөгөөр сулраад байсан газар тариалангийн 
үйлдвэрлэл сэргэсэн юм.  

МАА-н бүтээгдэхүүний хувьд 2010-2012 онд тахиа, гахайн махны импорт огцом өссөн9 нь 
бодит ханшийн чангаралт, дотоодын махны үнийн өсөлттэй давхцаж байна. Мөн дотоодод 
бэлтгэсэн махны чанаролон улсын стандартад хүрдэггүйгээс гадна дотоодын хэрэглээ 
өндөр, дотоодод махны үнэ ихээхэн өссөн нь мах экспортлох үнийн хөшүүргийг сулруулж 
ирсэн. Харин экспортод голлох хувийг эзэлдэг ноолуурын үнэ олон улсын зах зээлд 
гадаад валютаар илэрхийлэгдэн тогтдог, мөн ноолуурын дотоодын хэрэглээ бага тул 
бодит ханшийн нөлөөнд төдийлөн өртөөгүй ажээ.  

ХАА-н бүтээгдэхүүний дотоод ба гадаад үнийн зөрүү 

Өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх бас нэг үзүүлэлт нь дотоод ба гадаад үнийн зөрүү юм. Энэ 
үнийн зөрүү нь дотоод ба гадаад үнэ, ханшийн хөдөлгөөнөөр тайлбарлагдана. Хэрэв 
дотоодод бүтээгдэхүүний үнэ хурдтай өсч, гадаад үнэ, валютын ханш тогтвортой байвал 
дотооддоо үйлдвэрлэсэн бараанаас импортын барааны үнэ хямд болж ирнэ. Харин гадаад 

                                                 
8Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн индекс нь гадаад худалдааны түнш орнуудын 
валюттай харьцах төгрөгийн ханшийн индексийн жигнэсэн дундаж ханшийг илэрхийлэх бөгөөд бодит 
үйлчилж буй ханшийн индексийн өсөлт нь төгрөгийн ханш чангарсныг, харин бууралт нь суларсныг тус тус 
илэрхийлнэ. 
9 2009 онд 3.6 2010 онд 6.4, 2011 онд 10.1, 2012 онд 17.6, 2013 онд 20.0, 2014 онд 20.1 сая ам.долларын  
гахай, тахиан мах импортлосон байна. 
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2015)

Валютын бодит ханшийн чангаралт нь экспортод гаргадаг болон импортыг орлох 
салбарын, тэр дундаа, боловсруулах болон Хаа-н салбарын бүтээгдэхүүний 
6 Усалгаагүй талбайгаас 49 тн, усалгаатай талбайгаас 65 тн
7 Усалгаагүй талбайгаас 37 тн, усалгаатай талбайгаас 52 тн
8 Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн индекс нь гадаад худалдааны түнш орнуудын 

валюттай харьцах төгрөгийн ханшийн индексийн жигнэсэн дундаж ханшийг илэрхийлэх бөгөөд бодит 
үйлчилж буй ханшийн индексийн өсөлт нь төгрөгийн ханш чангарсныг, харин бууралт нь суларсныг тус 
тус илэрхийлнэ.
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импортын үнийг бууруулж, экспортын үнийг өсгөснөөр өрсөлдөх чадваргүй 
болгодог. Бодит ханш чангарсан 2000-2008 онд Хаа-н гол бүтээгдэхүүн болох 
улаан буудайн дотоодын ургац ба импорт нэгэн зэрэг буурч байв. Энэ үед гурилын 
импорт өсч, дотоодын үйлдвэрлэл буурсан. 2008 онд газар тариаланг хөгжүүлэх 
атрын 3-р аянг эхлүүлж тус салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулснаар бодит ханшийн 
нөлөөгөөр сулраад байсан газар тариалангийн үйлдвэрлэл сэргэсэн юм. 

Маа-н бүтээгдэхүүний хувьд 2010-2012 онд тахиа, гахайн махны импорт 
огцом өссөн9 нь бодит ханшийн чангаралт, дотоодын махны үнийн өсөлттэй 
давхцаж байна. Мөн дотоодод бэлтгэсэн махны чанар олон улсын стандартад 
хүрдэггүйгээс гадна дотоодын хэрэглээ өндөр, дотоодод махны үнэ ихээхэн 
өссөн нь мах экспортлох үнийн хөшүүргийг сулруулж ирсэн. Харин экспортод 
голлох хувийг эзэлдэг ноолуурын үнэ олон улсын зах зээлд гадаад валютаар 
илэрхийлэгдэн тогтдог, мөн ноолуурын дотоодын хэрэглээ бага тул бодит 
ханшийн нөлөөнд төдийлөн өртөөгүй ажээ. 

ХАА-н бүтээгдэхүүний дотоод ба гадаад үнийн зөрүү
Өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх бас нэг үзүүлэлт нь дотоод ба гадаад үнийн 
зөрүү юм. Энэ үнийн зөрүү нь дотоод ба гадаад үнэ, ханшийн хөдөлгөөнөөр 
тайлбарлагдана. Хэрэв дотоодод бүтээгдэхүүний үнэ хурдтай өсч, гадаад үнэ, 
валютын ханш тогтвортой байвал дотооддоо үйлдвэрлэсэн бараанаас импортын 
барааны үнэ хямд болж ирнэ. Харин гадаад үнэ өсөх, эсвэл төгрөгийн ханш 
сулрах нь импортын барааг үнэтэй болгож дотоодын барааны эрэлтийг өсгөнө. 
Хаа-н бүтээгдэхүүний хувьд энэ хандлага тодорхой ажиглагддаг.

Манай улс сүүлийн үед жилд дунджаар 150 мянган тонн бог малын мах 
үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд 2013 онд үүнийхээ 400 тонныг экспортлосон бол 
2014 онд огт экспортлоогүй байна. Энэ нь зарим талаар дотоод ба гадаад 
үнийн зөрүүтэй холбоотой байж болох юм. Тухайлбал, 2011 онд дотоодод нэг 
кг хонины мах 4125 төгрөг10 байсан бол дэлхийн зах зээл дээр тухайн үеийн 
валютын ханшаар үүнтэй ойролцоо буюу 3 ам.доллар11 орчим байв. Харин 
2012-2013 онд дотоодын махны үнэ дунджаар 7000 төгрөг буюу тухайн үеийн 
ханшаар 5 ам.доллар болсон. Хэдийгээр 2014 онд төгрөгийн ханш суларч нэг кг 
хонины махны дотоодын үнэ 4 ам.доллар болсон боловч дэлхийн зах зээлийн үнэ 
тогтвортой байсан тул гадаад дотоод үнийн зөрүү өндөр хэвээр байна. Үүний 
улмаас аж ахуйн нэгжүүдэд мах экспортолж ашиг олох сэдэл төрөхгүй байна. 
(зураг 1.12, 1.13).

9 2009 онд 3.6 2010 онд 6.4, 2011 онд 10.1, 2012 онд 17.6, 2013 онд 20.0, 2014 онд 20.1 сая ам.долларын гахай, 
тахиан мах импортлосон байна.

10 Улаанбаатар хотын гол нэрийн бараа, үйлчилгээний жилийн дундаж үнэ. (Статистикийн Мэдээллийн 
Нэгдсэн Сан, 2015)

11 лондонгийн Смитфилдийн зах дээрх хөлдүү хонины махны үнэ (IMF, 2014)
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ЗУрАГ 1.12 Махны экпорт өсөөгүй
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үнэ өсөх, эсвэл төгрөгийн ханш сулрах нь импортын барааг үнэтэй болгож дотоодын 
барааны эрэлтийг өсгөнө. ХАА-н бүтээгдэхүүний хувьд энэ хандлага тодорхой 
ажиглагддаг. 

Манай улс сүүлийн үед жилд дунджаар 150 мянган тонн бог малын мах үйлдвэрлэж 
байгаа бөгөөд 2013 онд үүнийхээ 400 тонныг экспортлосон бол 2014 онд огт 
экспортлоогүй байна. Энэ нь зарим талаар дотоод ба гадаад үнийн зөрүүтэй холбоотой 
байж болох юм. Тухайлбал, 2011 онд дотоодод нэг кг хонины мах 4125 төгрөг10 байсан 
бол дэлхийн зах зээл дээр тухайн үеийн валютын ханшаар үүнтэй ойролцоо буюу 3 
ам.доллар11 орчим байв. Харин 2012-2013 онд дотоодын махны үнэ дунджаар 7000 төгрөг 
буюу тухайн үеийн ханшаар 5 ам.доллар болсон. Хэдийгээр 2014 онд төгрөгийн ханш 
суларч нэг кг хонины махны дотоодын үнэ 4 ам.доллар болсон боловч дэлхийн зах 
зээлийн үнэ тогтвортой байсан тул гадаад дотоод үнийн зөрүү өндөр хэвээр байна. Үүний 
улмаас аж ахуйн нэгжүүдэд мах экспортолж ашиг олох сэдэл төрөхгүй байна. (Зураг 1.12, 
1.13). 

ЗУРАГ 0.12 Махныэкпорт өсөөгүй . 

 
ЗУРАГ 0.13 Махны дотоодын үнэ өндөр. 

 

                                                 
10Улаанбаатар хотын гол нэрийн бараа, үйлчилгээний жилийн дундаж үнэ. (Статистикийн Мэдээллийн 
Нэгдсэн Сан, 2015) 
11Лондонгийн Смитфилдийн зах дээрх хөлдүү хонины махны үнэ (IMF, 2014) 

0

50000

100000

150000

200000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Хонь, ямааны махны үйлдвэрлэл Хонь, ямааны махны экспорт, тн 

0

2000

4000

6000

8000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
0

2

4

6

8

Хонины махны жижиглэнгийн үнэ, төгрөг/ кг 
Дэлхийн зах зээлх, хонины хөлдүү махны үнэ, ам.доллар/кг 
Хонь, ямааны махны экспортын үнэ, ам.доллар/кг 
Хонины махны жижиглэнгийн үнэ, ам.доллар/ кг 

ЗУрАГ 1.13 Махны дотоодын үнэ өндөр
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үнэ өсөх, эсвэл төгрөгийн ханш сулрах нь импортын барааг үнэтэй болгож дотоодын 
барааны эрэлтийг өсгөнө. ХАА-н бүтээгдэхүүний хувьд энэ хандлага тодорхой 
ажиглагддаг. 

Манай улс сүүлийн үед жилд дунджаар 150 мянган тонн бог малын мах үйлдвэрлэж 
байгаа бөгөөд 2013 онд үүнийхээ 400 тонныг экспортлосон бол 2014 онд огт 
экспортлоогүй байна. Энэ нь зарим талаар дотоод ба гадаад үнийн зөрүүтэй холбоотой 
байж болох юм. Тухайлбал, 2011 онд дотоодод нэг кг хонины мах 4125 төгрөг10 байсан 
бол дэлхийн зах зээл дээр тухайн үеийн валютын ханшаар үүнтэй ойролцоо буюу 3 
ам.доллар11 орчим байв. Харин 2012-2013 онд дотоодын махны үнэ дунджаар 7000 төгрөг 
буюу тухайн үеийн ханшаар 5 ам.доллар болсон. Хэдийгээр 2014 онд төгрөгийн ханш 
суларч нэг кг хонины махны дотоодын үнэ 4 ам.доллар болсон боловч дэлхийн зах 
зээлийн үнэ тогтвортой байсан тул гадаад дотоод үнийн зөрүү өндөр хэвээр байна. Үүний 
улмаас аж ахуйн нэгжүүдэд мах экспортолж ашиг олох сэдэл төрөхгүй байна. (Зураг 1.12, 
1.13). 

ЗУРАГ 0.12 Махныэкпорт өсөөгүй . 

 
ЗУРАГ 0.13 Махны дотоодын үнэ өндөр. 

 

                                                 
10Улаанбаатар хотын гол нэрийн бараа, үйлчилгээний жилийн дундаж үнэ. (Статистикийн Мэдээллийн 
Нэгдсэн Сан, 2015) 
11Лондонгийн Смитфилдийн зах дээрх хөлдүү хонины махны үнэ (IMF, 2014) 
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Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 
2015), (IMF, 2014)

Төмсний тариалалт сүүлийн арваад жил эрчимтэй өсч 2012 онд хамгийн 
ихдээ 250 мянган тонн төмс хурааж авчээ. 2009 онд төгрөгийн ханш огцом 
суларсан, 2010-2013 онд төмсний импортын үнэ өссөн зэрэг нь импортын ба 
дотоодын үнийн зөрүү буурахад нөлөөлжээ. ийнхүү дотоодын ба импортын үнэ 
ойртсоноор төмсний импорт эрс буурчээ. Харин 2014 онд төмсний импортын үнэ 
огцом буурч, импортын ба дотоодын төмсний үнийн зөрүү нэмэгдэж, төмсний 
импорт өсчээ (зураг 1.14, 1.15). 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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ЗУрАГ 1.14 Төмсний ургац өсч импорт буурав
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Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (IMF, 
2014) 

Төмсний тариалалт сүүлийн арваад жил эрчимтэй өсч 2012 онд хамгийн ихдээ 250 мянган 
тонн төмс хурааж авчээ. 2009 онд төгрөгийн ханш огцом суларсан, 2010-2013 онд төмсний 
импортын үнэ өссөн зэрэг нь импортын ба дотоодын үнийн зөрүү буурахад нөлөөлжээ. 
Ийнхүү дотоодын ба импортын үнэ ойртсоноор төмсний импорт эрс буурчээ. Харин 2014 
онд төмсний импортын үнэ огцом буурч, импортын ба дотоодын төмсний үнийн зөрүү 
нэмэгдэж, төмсний импорт өсчээ (Зураг 1.14, 1.15).   

ЗУРАГ 0.14 Төмсний ургац өсч импорт буурав.  

 

ЗУРАГ 0.15 Төмсний үнийн зөрүү буурав 

 
Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Атрын 3-р аяны үр дүнд улаан буудайн тариалалт бараг 2 дахин өсч 2008 онд 210 мянган 
тонн буудай хураан авсан. Тус аяны хүрээнд тариаланчдад урамшуулал өгч, хөнгөлттэй 
нөхцөлөөр зээл олгож, зээлийнхээ төлбөрийг Тариалан Эрхлэлтийн Санд буудайгаар 
төлөх боломж олгосон юм. Энэ дагуу 2008 онд 142 мянган тонн буудай тус санд 
тушаагджээ. Энэ урамшуулал үр дүнгээ өгч, 2014 онд улсын хэмжээнд 490 мянган тонн 
буудай хураасан (ХХААЯ, 2015). Энэ хооронд буюу 2011-2013 онд улаан буудайн 
дотоодын үнэ12 дэлхийн зах зээл дээрх үнээс бага байх үед нийт 11 мянган тонн буудай 

                                                 
12Тариалан Эрхлэлтийн Сангийн худалдаж авсан буудайн үнэ (ХХААЯ, 2015). 
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Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (IMF, 
2014) 

Төмсний тариалалт сүүлийн арваад жил эрчимтэй өсч 2012 онд хамгийн ихдээ 250 мянган 
тонн төмс хурааж авчээ. 2009 онд төгрөгийн ханш огцом суларсан, 2010-2013 онд төмсний 
импортын үнэ өссөн зэрэг нь импортын ба дотоодын үнийн зөрүү буурахад нөлөөлжээ. 
Ийнхүү дотоодын ба импортын үнэ ойртсоноор төмсний импорт эрс буурчээ. Харин 2014 
онд төмсний импортын үнэ огцом буурч, импортын ба дотоодын төмсний үнийн зөрүү 
нэмэгдэж, төмсний импорт өсчээ (Зураг 1.14, 1.15).   

ЗУРАГ 0.14 Төмсний ургац өсч импорт буурав.  

 

ЗУРАГ 0.15 Төмсний үнийн зөрүү буурав 

 
Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Атрын 3-р аяны үр дүнд улаан буудайн тариалалт бараг 2 дахин өсч 2008 онд 210 мянган 
тонн буудай хураан авсан. Тус аяны хүрээнд тариаланчдад урамшуулал өгч, хөнгөлттэй 
нөхцөлөөр зээл олгож, зээлийнхээ төлбөрийг Тариалан Эрхлэлтийн Санд буудайгаар 
төлөх боломж олгосон юм. Энэ дагуу 2008 онд 142 мянган тонн буудай тус санд 
тушаагджээ. Энэ урамшуулал үр дүнгээ өгч, 2014 онд улсын хэмжээнд 490 мянган тонн 
буудай хураасан (ХХААЯ, 2015). Энэ хооронд буюу 2011-2013 онд улаан буудайн 
дотоодын үнэ12 дэлхийн зах зээл дээрх үнээс бага байх үед нийт 11 мянган тонн буудай 

                                                 
12Тариалан Эрхлэлтийн Сангийн худалдаж авсан буудайн үнэ (ХХААЯ, 2015). 
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Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 
2015)

атрын 3-р аяны үр дүнд улаан буудайн тариалалт бараг 2 дахин өсч 2008 онд 210 
мянган тонн буудай хураан авсан. Тус аяны хүрээнд тариаланчдад урамшуулал 
өгч, хөнгөлттэй нөхцөлөөр зээл олгож, зээлийнхээ төлбөрийг Тариалан 
Эрхлэлтийн санд буудайгаар төлөх боломж олгосон юм. Энэ дагуу 2008 онд 142 
мянган тонн буудай тус санд тушаагджээ. Энэ урамшуулал үр дүнгээ өгч, 2014 
онд улсын хэмжээнд 490 мянган тонн буудай хураасан (ХХааЯ, 2015). Энэ 
хооронд буюу 2011-2013 онд улаан буудайн дотоодын үнэ12 дэлхийн зах зээл 
дээрх үнээс бага байх үед нийт 11 мянган тонн буудай импортлосон бол 2014 
онд дотоодын үнэ импортын үнээс өндөр болсон үед 34 мянган тонн буудай 
импортлосон байна (зураг 1.16, 1.17). 

12 Тариалан Эрхлэлтийн Сангийн худалдаж авсан буудайн үнэ (ХХААЯ, 2015)
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ЗУрАГ 1.16 Буудайн ургац өсч импорт буурав
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импортлосон бол 2014 онд дотоодын үнэ импортын үнээс өндөр болсон үед 34 мянган 
тонн буудай импортлосон байна (Зураг 1.16, 1.17) .     

ЗУРАГ 0.16 Буудайн ургац өсч импорт буурав. 

ЗУРАГ 0.17 Ханш суларч импортын үнэ өсөв. 

 
Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), 

(ХХААЯ, 2015) 

Буудайн дотоодын үнэ импортын үнээс бага байгаа нь гурил үйлдвэрлэгчдийн зардлыг 
импортын гурилын үнээс бага байх хөшүүрэг болсноос гадна үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд гурил үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгож байсан нь гурилын 
үйлдвэрлэлийг өсгөж импортыг бууруулахад нөлөөлсөн байж болох юм. Түүнчлэн 
гурилын импортын үнэ дотоодын үнээс хурдтай өссөн нь дотоодын гурилын эрэлтийг 
нэмэгдүүлжээ (Зураг 1.18, 1.19).  
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ЗУрАГ 1.17 Ханш суларч импортын үнэ өсөв
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импортлосон бол 2014 онд дотоодын үнэ импортын үнээс өндөр болсон үед 34 мянган 
тонн буудай импортлосон байна (Зураг 1.16, 1.17) .     

ЗУРАГ 0.16 Буудайн ургац өсч импорт буурав. 

ЗУРАГ 0.17 Ханш суларч импортын үнэ өсөв. 

 
Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), 

(ХХААЯ, 2015) 

Буудайн дотоодын үнэ импортын үнээс бага байгаа нь гурил үйлдвэрлэгчдийн зардлыг 
импортын гурилын үнээс бага байх хөшүүрэг болсноос гадна үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд гурил үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгож байсан нь гурилын 
үйлдвэрлэлийг өсгөж импортыг бууруулахад нөлөөлсөн байж болох юм. Түүнчлэн 
гурилын импортын үнэ дотоодын үнээс хурдтай өссөн нь дотоодын гурилын эрэлтийг 
нэмэгдүүлжээ (Зураг 1.18, 1.19).  
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Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Монголбанк, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 
2015), (ХХААЯ, 2015)

Буудайн дотоодын үнэ импортын үнээс бага байгаа нь гурил үйлдвэрлэгчдийн 
зардлыг импортын гурилын үнээс бага байх хөшүүрэг болсноос гадна үнэ 
тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд гурил үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй 
зээл олгож байсан нь гурилын үйлдвэрлэлийг өсгөж импортыг бууруулахад 
нөлөөлсөн байж болох юм. Түүнчлэн гурилын импортын үнэ дотоодын үнээс 
хурдтай өссөн нь дотоодын гурилын эрэлтийг нэмэгдүүлжээ (зураг 1.18, 1.19). 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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ЗУрАГ 1.18 Гурилын үйлдвэрлэл өсч, импорт буурлаа
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ЗУРАГ 0.18 Гурилын үйлдвэрлэл өсч, импорт буурлаа. 

  
ЗУРАГ 0.19 Гурилын үнэ өсчбайна . 

 
Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (Монголбанк, 2015) 

Энэхүү шинжилгээнд ноолуур, арьс шир зэрэг бүтээгдэхүүнийг хамруулаагүй. Ноолуур 
хэдийгээр ХАА-н бүтээдэхүүний экспортод голлох нөлөө үзүүлж байгаа боловч дотоодын 
хэрэглээ нь хязгаарлагдмал байдаг бол арьс ширний дотоодын үйлдвэрлэл бага хөгжсөн, 
дотоодын үнэ нь гадаад зах зээлийн үнийг шууд дагаж тогтоогддогонцлогтой.  

2. Экспортын давуу тал бүхий ХАА-н бүтээгдэхүүн: RCA индекс 

Энэ хэсэгт Монгол улсын ХАА-н салбарын дэлхийн зах зээл дээр харьцангуй давуу тал 
бүхий, өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг тодруулж, цаашид тэдгээрийн экспортыг 
нэмэгдүүлэх боломжийг авч үзнэ. 

Нортон нарын судалгаагаар (R.Kaplan, D.Norton, 2008) өрсөлдөөний онол нь харьцангуй 
давуу тал ба өрсөлдөх давуу тал дээр суурилдаг бөгөөд эдгээр нь холбоотой ойлголт юм. 
Харьцангуй давуу талын үзэл санаа нь аливаа улс бусад улстай харьцуулахад хямд 
зардалтай үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнээ экспортолж, харьцангуй өндөр зардалтай 
үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийг импортолдог бол ашигтай гэсэн олон улсын худалдааны 
уламжлалт онолоос үүдэлтэй. Харьцангуй давуу талын онолын уламжлалт хандлага нь 
алдагдсан боломжийн зардал (оpportunity cost) болон хөдөлмөрийн төрөлжилтөд голлон 
тулгуурладаг. Тухайлбал, А.Смит (Smith, 1776), Ж.С.Милл (Mill, 1848) нарын үндэслэсэн 
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ЗУрАГ 1.19 Гурилын үнэ өсч байна
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ЗУРАГ 0.18 Гурилын үйлдвэрлэл өсч, импорт буурлаа. 

  
ЗУРАГ 0.19 Гурилын үнэ өсчбайна . 

 
Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (Монголбанк, 2015) 

Энэхүү шинжилгээнд ноолуур, арьс шир зэрэг бүтээгдэхүүнийг хамруулаагүй. Ноолуур 
хэдийгээр ХАА-н бүтээдэхүүний экспортод голлох нөлөө үзүүлж байгаа боловч дотоодын 
хэрэглээ нь хязгаарлагдмал байдаг бол арьс ширний дотоодын үйлдвэрлэл бага хөгжсөн, 
дотоодын үнэ нь гадаад зах зээлийн үнийг шууд дагаж тогтоогддогонцлогтой.  

2. Экспортын давуу тал бүхий ХАА-н бүтээгдэхүүн: RCA индекс 

Энэ хэсэгт Монгол улсын ХАА-н салбарын дэлхийн зах зээл дээр харьцангуй давуу тал 
бүхий, өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг тодруулж, цаашид тэдгээрийн экспортыг 
нэмэгдүүлэх боломжийг авч үзнэ. 

Нортон нарын судалгаагаар (R.Kaplan, D.Norton, 2008) өрсөлдөөний онол нь харьцангуй 
давуу тал ба өрсөлдөх давуу тал дээр суурилдаг бөгөөд эдгээр нь холбоотой ойлголт юм. 
Харьцангуй давуу талын үзэл санаа нь аливаа улс бусад улстай харьцуулахад хямд 
зардалтай үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнээ экспортолж, харьцангуй өндөр зардалтай 
үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийг импортолдог бол ашигтай гэсэн олон улсын худалдааны 
уламжлалт онолоос үүдэлтэй. Харьцангуй давуу талын онолын уламжлалт хандлага нь 
алдагдсан боломжийн зардал (оpportunity cost) болон хөдөлмөрийн төрөлжилтөд голлон 
тулгуурладаг. Тухайлбал, А.Смит (Smith, 1776), Ж.С.Милл (Mill, 1848) нарын үндэслэсэн 
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Эх сурвалж: (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015), (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (Монголбанк, 2015)

Энэхүү шинжилгээнд ноолуур, арьс шир зэрэг бүтээгдэхүүнийг хамруулаагүй. 
ноолуур хэдийгээр Хаа-н бүтээдэхүүний экспортод голлох нөлөө үзүүлж байгаа 
боловч дотоодын хэрэглээ нь хязгаарлагдмал байдаг бол арьс ширний дотоодын 
үйлдвэрлэл бага хөгжсөн, дотоодын үнэ нь гадаад зах зээлийн үнийг шууд дагаж 
тогтоогддог онцлогтой. 

2. Экспортын давуу тал бүхий ХАА-н бүтээгдэхүүн: RCA индекс

Энэ хэсэгт Монгол улсын Хаа-н салбарын дэлхийн зах зээл дээр харьцангуй 
давуу тал бүхий, өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг тодруулж, цаашид 
тэдгээрийн экспортыг нэмэгдүүлэх боломжийг авч үзнэ.

нортон нарын судалгаагаар (R.Kaplan, D.Norton, 2008) өрсөлдөөний онол нь 
харьцангуй давуу тал ба өрсөлдөх давуу тал дээр суурилдаг бөгөөд эдгээр 
нь холбоотой ойлголт юм. Харьцангуй давуу талын үзэл санаа нь аливаа 
улс бусад улстай харьцуулахад хямд зардалтай үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнээ 
экспортолж, харьцангуй өндөр зардалтай үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийг 
импортолдог бол ашигтай гэсэн олон улсын худалдааны уламжлалт онолоос 
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үүдэлтэй. Харьцангуй давуу талын онолын уламжлалт хандлага нь алдагдсан 
боломжийн зардал (оpportunity cost) болон хөдөлмөрийн төрөлжилтөд голлон 
тулгуурладаг. Тухайлбал, а.смит (Smith, 1776), Ж.с.Милл (Mill, 1848) нарын 
үндэслэсэн үнэмлэхүй давуу талын тухай ойлголтоор аливаа улс хамгийн 
бага зардлаар үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнээ экспортлох хэрэгтэй хэмээн үздэг. 
Үүнийг д.рикардо (Ricardo, 1815) гүнзгийрүүлэн судалж, аливаа улс орон 
нөөцийг хамгийн үр ашигтай ашиглаж байхаар хуваарилах нь оновчтой гэж 
дүгнэсэн. Энэ тохиолдолд тухайн улс хамгийн бага зардлаар үйлдвэрлэдэг 
бүтээгдэхүүнээ импортлох нь оновчтой ч байж болно. нэлээд хожуу Э.Хэкшер, 
Б.олин (E.Leamer, 1995) нар худалдааны онолд шинэ хандлага оруулж, улс 
орнуудын нөөцийн буюу хүчин зүйлсийн ялгаатай байдал хамгийн чухал 
болохыг харуулсан. Тэд үзэхдээ аливаа улс өөртөө элбэг хүчин зүйл түлхүү 
ашигласан бүтээгдэхүүнээ экспортолдог гэжээ. Жишээлбэл, газрын нөөц ихтэй 
улс бол газрын нөөц түлхүү ашигладаг бүтээгдэхүүн, капиталын нөөц ихтэй 
улс капиталын орц давамгайлсан бүтээгдэхүүн экспортлох нь тухайн улсад 
харьцангуй давуу талыг бий болгох юм.

Худалдааны уламжлалт онолууд хүчирхэг боловч эмпирик судалгаа, тэр дундаа 
худалдааны бодит дүр зургийг тайлбарлахад учир дутагдалтай байдаг. учир нь, 
харьцангуй давуу тал нь бодит эдийн засагтүл ажиглагдах олон хувьсагчийг 
харгалзаж үзэх хэрэгтэй болдог. Тиймээс харьцангуй давуу талыг эмпирикээр 
хэмжих илэрсэн харьцангуй давуу талын (revealed comparative advantage- 
RCA) индекс гэх аргыг Баласса (Bela, 1965) боловсруулсан байдаг. Тодорхой 
ангиллын бараа үйлчилгээний гадаад худалдааны урсгалаар тухайн улс уг 
бараа үйлчилгээний хувьд бусдаас хэр давуу байгаа нь илрэх бөгөөд илэрсэн 
харьцангуй давуу талын индекс нь бүтээгдэхүүний үнэ, тариф, чанар, зардал, 
үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс, эдийн засгийн нөхцөл, хууль эрх зүйн орчин гэх мэт 
худалдаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг аль хэдийнээ агуулдаг гэж үздэг. 

Манай улсын экспортын барааны бүтцийг авч үзвэл 2009-2014 онд эрдэс 
бүтээгдэхүүн дунджаар 82 хувь, Хаа-н бүтээгдэхүүн 9 хувийг эзэлж байна 
(Хавсралтын Хүснэгт а12). уул уурхайгаас ихээхэн хамааралтай эдийн засгийн 
савлагааг тогтворжуулахад бусад салбарыг дэмжиж, өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулан, экспортын бүтцийг төрөлжүүлэх шаардлагатай. Үүнд Хаа 
томоохон хувь нэмэр оруулах боломжтой салбарын нэг юм. иймээс манай 
улс Хаа-н ямар бүтээгдэхүүнээр дэлхийн зах зээлд давуу талтай, тэдгээрийн 
өрсөлдөх чадварыг хэрхэн сайжруулах боломжтойг судлах шаардлагатай юм. 
Үүний тулд бид олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг RCA индексийг тооцов. 

Тодруулбал, i улсын j бүтээгдэхүүний хувьд RCA тооцохдоо дараах аргачлалыг 
ашиглана.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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RCAij = (EXij/EXi) / (EXnj/EXn)

Энд EXij нь i улсын j бүтээгдэхүүний экспорт, EXi нь i улсын нийт экспорт, 
EXnj - дэлхийн j бүтээгдэхүүний нийт экспорт, EXn нь дэлхийн нийт экспортыг 
илэрхийлнэ. ерөнхийдөө RCA > 1 нөхцөлд тухайн бүтээгдэхүүн экспортын 
хувьд давуу талтай, RCA < 1 тохиолдолд эсрэгээрээ байна (G.Tasevska & 
E.Rabinowicwicz, 2014). нарийвчилбал: 

• RCA < 0.8 бол харьцангуй давуу талгүй
• 0.8 < RCA < 1 бол сулавтар харьцангуй давуу талтай
• RCA = 0.8 - 1.25 бол дундаж харьцангуй давуу талтай
• RCA = 1.25 - 2.5 бол хүчтэй харьцангуй давуу талтай
• RCA > 2.5 бол маш хүчтэй харьцангуй давуу талтай

олон улсын худалдааны төвийн (International Trade Centre) тоон өгөгдөл болон 
Монгол улсын гаалийн тоо мэдээг ашиглан Хаа-н экспортын бүтээгдэхүүний 
хувьд 4 оронгийн нарийвчлалтайгаар13 RCA индексийг тооцож дараах хүснэгтэд 
харуулав. дэлгэрэнгүйг xавсралтаас харна уу.

ХүСНЭГТ 1.2 ХАА-н бүтээгдэхүүний RCA индекс

RCA

2011 2012 2013
'0101 Амьд адуу         0.08    0.09    0.26 
'0202 Үхрийн хөлдүү мах         2.80    0.42       -    
204 Хөлдөөсөн хонь, ямааны мах    0.07    0.03 
205 Адууны мах,  шинэ, хөлдөөсөн       83.73  33.25  33.41 
210 Гэдэс, цувдаа                -       0.06    0.03 
504 Өлөн гэдэс, давсаг, гүзээ          7.73    8.12    8.14 

'0506 Яс, тугалмай         3.89    2.72    0.01 
'0507 Зааны яс, боловсруулаагүй халимны яс         5.77    4.32  14.79 
'0511 Амьтны гаралтай бусад бүтээгдэхүүн         0.40    0.42    0.31 
6101 Ямааны ноолууран пальто, хүрэм, жакет                -       0.06    0.01 
6102 Эмэгтэй, охидын ямааны ноолууран үйлс         0.40    0.45    0.24 

6103
Сүлжмэл костюм буюу комплект, ансамбль, 
жакет, ємд, комбинзон (эр)         0.00    0.00    0.00 

6104 Ноолууран өмд, цамц, пальто, банзал (эм)         0.05    0.06    0.05 

6106 Нэхмэл, сүлжмэл цамц (эм)         2.24    1.49    0.07 
6107 Дотуур өмд, гэрийн хувцас, усны алчуур (эр)                -       0.01    0.01 
6108 Дотуур өмд, гэрийн хувцас, усны алчуур (эм)                -       0.02    0.02 
6109 Сүлжмэл футболка, майк         0.00    0.01    0.00 

6110
Свитер, пуловер, джемпер болон бусад 
сүлжмэл гадуур цамц         0.46    1.10    1.28 

6111 Хүүхдийн сүлжмэл өмсгөл, хувцас         0.04    0.02    0.01 
6114 Бусад сүлжмэл хувцас         0.01    0.04    0.06 
6116 Сүлжмэл ноосон бээлий         0.03    0.12    0.08 
6117 Бусад, хувцасны сүлжмэл тоноглол         2.56    5.07    2.12 

Тэмдэглэл: * Бүтээгдэхүүний Гаалийн мэдээлэл болон ITC-н нэршил ялгаатай тохиолдолд 

        0.00    0.00    0.01 

Бүтээгдэхүүний ангилал Код Бүтээгдэхүүний нэр (ITC) 

Мал,амьтад тэдгээрээс 
гаралтай бүтээгдэхүүн

Ноос, ноолууран болон 
сүлжмэл бүтээгдэхүүн

6105 Сүлжмэл цамц (эр)

13 HS: Harmonized System Codes



587

Хүснэгтээс дүгнэхэд, Монгол улс малын гаралтай, түүхий болон боловсруулсан 
арьс шир, ноос, амьтны үс, нэхмэлийн утас болон даавуу, тэдгээрээс 
гаралтай бүтээгдэхүүн, ноос, ноолууран болон сүлжмэл бүтээгдэхүүн зэрэг 
бүтээгдэхүүний хувьд экспортын давуу тал өндөр байна. Мөн хивс болон бусад 
нэхмэл шалны дэвсгэр харьцангуй давуу тал сул боловч сайжрах хандлага 
ажиглагдаж байна. 

Мах, махан бүтээгдэхүүний хувьд адууны махны харьцангуй давуу тал хамгийн 
өндөр, 2013 оны байдлаар RCA индекс 33.41 гарчээ. удаад нь үхрийн хөлдүү 
мах орж байгаа бөгөөд 2011 онд RCA индекс 2.8 байсан бол 2012 онд 0.42 
болж буурчээ. Харин хонины махны тухайд өрсөлдөх чадвар сул байгаа бөгөөд 
2013 оны байдлаар RCA индекс 0.03 байна. 2013 онд малын гаралтай бусад 
бүтээгдэхүүн болох өлөн гэдэс, гүзээний тухайд RCA индекс 8.14, яс тугалмайн 
RCA индекс 0.01 гарсан бол, малын эвэр туурай, соёо, шувууны хошуу саварны 
хувьд RCA индекс 14.79 тус тус гарчээ.

Үүний зэрэгцээгээр 2013 оны хувьд үхэр, адууны түүхий болон боловсруулсан 
арьс ширний RCA индекс 2.01, 5.24 тус тус болжээ. Мөн 2012 онд хонь, хурганы 
боловсруулсан арьс ширний индекс 69.3 байсан бол 2013 онд 61.53 болж 
буурчээ. Ямаа, ишигний боловсруулсан арьс ширний тухайд тус индекс 40.5 
болж өссөн дүнтэй гарчээ. Эндээс харахад манай улс үхэр, адууны түүхий болон 
боловсруулсан арьс шир, хонь ямааны боловсруулсан арьсны экспортын хувьд 
харьцангуй давуу тал маш ихтэй байна.

ноос, амьтны үс, нэхмэлийн утас болон даавуу, тэдгээрээс гаралтай 
бүтээгдэхүүний тухайд харьцангуй давуу тал ихтэй байна. Тухайлбал, 2013 оны 
хувьд RCA индекс хонины сэмлээгүй буюу самнаагүй нооснд 3.11, нарийн болон 
бүдүүн амьтны үс, сэмлээгүй буюу самнаагүй үсэнд 1679, ноосны хаягдалын 
хувьд 1.95, мал амьтны самнасан үс, хялгасны тухайд 107.33 гэж тус тус гарчээ.
ноос, ноолууран болон сүлжмэл бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй давуу тал 
эмэгтэй хүний ямааны ноолууран цамц, эмэгтэй нэхмэл цамцны хувьд сулавтар 
байгаа бол свитер, пуловер, жемпер, жилет болон бусад сүлжмэл гадуур цамцны 
хувьд өндөр байна.

дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар өндөр, эсвэл ирээдүйд сайжрах 
хандлагатай манай улсын Хаа-н бүтээгдэхүүнийг импортлогч гол түнш 
орнуудын 2010-2014 оны дундаж импорт болон тэдгээрийн дэлхийд эзэлж буй 
байрыг авч үзвэл, оХу үхрийн хөлдөөсөн махыг хамгийн ихээр импортолж (2.4 
тэрбум ам.доллар) байгаа бол 3-р байрт Япон (1.3 тэрбум ам.доллар), 4-р байрт 
Бнсу (1.2 тэрбум ам.доллар), 11-р байрт БнХау (0.4 тэрбум ам.доллар) орж 
байна юм (Хавсралт, хүснэгт 1.5). адууны махны импортоор итали дэлхийд 
тэргүүлдэг бөгөөд жилд дунджаар 113 сая ам.долларын импорт хийдэг боловч 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Монгол улсаас импортолдоггүй. Харин оХу-ын адууны махны импорт дунджаар 
74 сая ам.доллар буюу дэлхийд 4-р байр эзэлдэг. Энэ хугацаанд Монгол улс жилд 
дунджаар 1.7 мянган тонн буюу 4.5 сая ам.долларын адууны мах экспортолжээ 
(Хавсралтын Хүснэгт а.14).

Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний импортоор Япон, Бнсу, БнХау 
зэрэг улс, түүхий болон боловсруулсан арьс ширний импортоор БнХау, 
итали дэлхийд тэргүүлж байна. Манай улс ноос, ноосон бүтээгдэхүүн, хивс 
хивсэнцрийг Бнсу, БнХау, ану-д экспортлох боломж өндөр байна.

2011-2013 оны Монголын экспортын дундаж болон худалдааны түнш орнуудын 
импортод эзлэх хувийг Хавсралтын Хүснэгт а.15-д харуулав.

Үхрийн хөлдүү махны хувьд Монгол улс гол түнш оХу-д жилд дунджаар 
7.5 сая ам.долларын буюу 2.9 мянган тонныг экспортолсон нь оХу-ын тус 
бүтээгдэхүүний импортын 2 хувийг эзэлжээ. Харин адууны махны хувьд оХу-д 
4.5 сая ам.долларын буюу 1.7 мянган тонныг, БнХау-д 2.5 сая ам.долларын 
буюу 2.4 мянган тонныг тус тус экспортолжээ. Энэ нь оХу ба БнХау-ын 
адууны махны импортын 6 хувь, 72 хувийг тус тус бүрдүүлж байгаа аж.

Үхэр, адууны ширний тухайд Монгол улсаас БнХау-д жилд дунджаар 2.9 сая 
ам.долларын буюу 3.5 мянган тонн боловсруулсан шир ба 2.6 сая ам.долларын 
буюу 2.5 мянган тонн боловсруулаагүй ширийг тус тус экспортолжээ. БнХау 
нь эдгээр бүтээгдэхүүнээс тус бүр жилд дунджаар 2306 сая ам.доллар, 1411 сая 
ам.долларын импорт хийдэг, дэлхийн зах зээлдээр энэ түүхий эдийн хамгийн 
том худалдан авагч юм. итали улс дээрх бүтээгдэхүүний импортоор БнХау-
ын дараа дэлхийд хоёрдугаарт ордог бөгөөд төрөл тус бүрээс 1140 сая ам.доллар 
ба 1,3 сая ам.долларын импорт хийжээ. Манай улс дээрх хугацаанд итали улсад 
жилд дунджаар 63.3 мянган ам.долларын буюу 30 тонн боловсруулаагүй шир, 3.6 
сая ам.долларын буюу 1.3мянган тонн боловсруулсан шир экспортолсон боловч 
энэ нь тус улсын түүхий болон боловсруулсан ширний импортын 0.01 хувь, 
0.03 хувийг тус тус бүрдүүлжээ. Энэ хувь хэмжээг цаашид нэмэгдүүлэх ихээхэн 
боломж ажиглагдаж байна.

Мөн Монгол улсаас БнХау-д 5.9 сая ам.долларын хонины самнаагүй ноос, 
72.8 мянган ам.долларын мал, амьтны нарийн болон бүдүүн үс, сэмлээгүй буюу 
самнаагүй үсний экспорт хийсэн нь тус улсын эдгээр бүтээгдэхүүний импортод 
0.2 хувь болон 83.3 хувийг тус тус эзэлж байна. Мал, амьтны самнасан үс 
хялгасны импортоор их Британи (4,571 сая ам.доллар), Швейцарь (556 сая 
ам.доллар), ХБнгу (309 сая ам.доллар), итали (82 сая ам.доллар) нь БнХау-
ын дараа ордог гол орнууд юм. Хэдийгээр эдгээр улсад экспортолж буй ноос, 
даавуун нэхмэл бүтээгдэхүүний хэмжээ бага боловч нөгөө талаас эдгээр улс тус 
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бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн гол импортлогчид юм. Тухайлбал, итали 
улс жилд дунджаар 417.1 сая ам.доллар, ХБнгу 206.6 сая ам.доллар, Бнсу 163.2 
сая ам.доллар, БнХау 125.2 сая ам.доллар, Япон улс 90 сая ам.долларын импорт 
тус тус хийдэг. иймд итали, ХБнгу, Бнсу, Япон зэрэг улсад экспортолж буй 
ноос, даавуун нэхмэл бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхөргөн 
боломж харагдаж байна. 

Үслэг биш хээгүй хивс болон бусад нэхмэл бүтээгдэхүүний хувьд манай улсын 
харьцангуй давуу тал сулавтар бөгөөд 2013 онд БнХау-д дунджаар 510 мянган 
ам.долларын буюу 42 тонн, оХу-д 73 мянган ам.долларын буюу 6 тонн нэхмэл 
бүтээгдэхүүн тус тус экспортолжээ. Энэ чиглэлээр манай улс нэхмэл ханын 
өнгөлгөө, дэнлүү, зуухны гол, цахилгааны нэхмэл гуурс болон хоолой зэрэг 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн экспортлох боломжтой. Эдгээр бүтээгдэхүүний гол 
импортлогчид нь ану, БнХау, оХу, ХБнгу, Япон зэрэг орон юм.

ноос, ноолууран болон нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүний экспортын тухайд 
манай улсын өрсөлдөх чадвар сайн байгаа нь “илэрсэн харьцангуй давуу талын 
индекс”-ээс харагдаж буй боловч үйлдвэрлэлийн технологийг сайжруулж, 
дэлхийн зах зээлд хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангасан ноос, ноолууран 
бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй. Жишээ нь, эмэгтэй 
хүний ноолууран цамцны хувьд ану, ХБнгу, Япон зэрэг томоохон зах зээлийг 
онилох шаардлагатай бөгөөд өнөөгийн байдлаар манай улсын экспорт тус 
улсуудын импортын ердөө 0.0003 хувь (ану), 0.01 хувийг (Япон) эзэлж байгаа 
нь чамлахаар үр дүн юм. 

дээрх шинжилгээнээс дүгнэхэд, манай улсын Хаа-н экспортын 
бүтээгдэхүүнүүдээс харьцангуй давуу тал хамгийн ихтэй, цаашид гадаад зах 
зээлд орон зайгаа тэлэх боломжтой бүтээгдэхүүн бол мах, махан бүтээгдэхүүн 
болон ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг худалдааны 
түнш орнуудад экспортлохын тулд ямар шаардлага, стандартыг хангасан байх 
талаар дараах хэсэгт танилцуулна.

3. Харьцангуй давуу тал бүхий ХАА-н бүтээгдэхүүний экспортыг 
нэмэгдүүлэх боломж

Өмнөх хэсэгт илэрсэн харьцангуй давуу талын (RCA) индексийн шинжилгээнээс 
манай улсын харьцангуй давуу тал бүхий, цаашид гадаад зах зээл дээрх орон 
зайгаа тэлэх боломжтой Хаа-н бүтээгдэхүүн бол мах, махан бүтээгдэхүүн, ноос, 
ноолууран бүтээгдэхүүн гэж гарсан билээ. Эдгээр бүтээгдэхүүний экспортыг 
нэмэгдүүлэх боломжийн талаар энэ хэсэгт дэлгэрүүлж авч үзье.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх боломж

Хуучин зХу байх үед жилд дундажаар 60 гаруй мянган тонн мах Монгол улс 
экспортолдог байсан (UNDP, 2009) бол 2014 оны байдлаар 2.6 мянган тонн 
мах экспортолжээ. Энэ хүрээнд Монгол улсын худалдааны гол түнш болох 
БнХау, оХу, Япон улсыг сонгон тэдний зүгээс мах, махан бүтээгдэхүүний 
импортод тавигдах шаардлага, стандартын талаар судлах шаардлагатай 
(дэлгэрэнгүйг Хавсралтаас үзнэ үү). БнХау-ын импортын хүнсний эрүүл ахуйн 
шаардлага нөгөө хоёр улсынхаас харьцангуй бага бөгөөд бүтээгдэхүүнд хяналт 
шалгалт хийхдээцөөн тооны бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг. 
Энэ үйл ажиллагаа цаг хугацаа шаардаж, процедурын тодорхойгүй байдал 
үүсгэж экспортлогчдод хүндрэл учруулж болзошгүй. гэхдээ БнХау Хаа-н 
бүтээгдэхүүнд дунджаар 15.8 хувийн тариф тогтоосон нь манай экспортлогчдод 
таатай боломж байгааг илэрхийлж байна. 

ХүСНЭГТ 1.3 Импортлогчдын бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа эсэх

Төлөв байдал
БнХау Япон оХу

Мах, махан 
бүтээгдэхүүн

Эрүүл ахуйн стандарт х х
чанар ü х
зах зээлийн шаардлага ü х
зах зээлийн боломж ü ü ü

Эх сурвалж: (Enkhbold, V., Nomintsetseg, U., Bolor, B., 2015)

Харин Япон улсын зүгээс тавьдаг хүнсний аюулгүй байдлын стандарт маш өндөр 
бөгөөд манай улсын мах, махан бүтээгдэхүүн уг шаардлагыг хангахгүй байна. 
Тус улс үхрийн маханд 38.5 хувийн өндөр тариф тавьдаг боловч хонь, адууны 
махны татваргүй. Энэ нь манай улс махны чанараа дээшлүүлэх замаар тус улсад 
экспортоо нэмэгдүүлэх боломжтойг харуулж байна (Enkhbold, V., Nomintsetseg, 
U., Bolor, B., 2015).

Махны экспортын хэмжээг хэр нэмэгдүүлэх боломжтой вэ? Үхэр, адуу, хонины 
махны экспортлох боломжит хэмжээ буюу дотоодын хүчин чадлыг тооцохдоо 
малын тоо толгойг бууруулахгүйгээр 2014 оны түвшинд хадгалан, 2015 онд 
хэдий хэмжээтэйг экспортлох боломжтойг тооцоолъё. ингэхдээ 2015 онд малын 
тоо толгой өмнөх онтой адил өснө гэж үзэж, дотоодын хэрэглээг харгалзан тоо 
толгойн цэвэр өсөлтийг олж, үүнийгээ гулуузны жингээр үржүүлэн экспортлох 
боломжтой хэмжээг тодорхойлъё (Хүснэгт 1.4). Өөрөөр хэлбэл, 2015 онд малын 
тоо толгойг өмнөх оны түвшинд барьж, дотоодын хэрэгцээнээс үлдсэн хэсгийг 
экспортлоно гэж үзлээ. Тооцооллоос харахад 56.6 мянган тонн хонины мах, 
68.6 мянган тонн үхрийн мах, 47.3 мянган тонн адууны мах тус тус экпортлох 
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боломжтой ба үүнээс нийтдээ 633 сая ам.долларын экспортын орлого олох 
боломжтой байна. 

ХүСНЭГТ 1.4 Махны экспортын боломжит орлогын тооцоо

2014 2014, 2015 2014 2015* 2015* 2015* 2015* 2015* 2015*
Хонь 15.7 23,215 4,996 5,105 3,540 16 56.6 2.9 164.2                       
Үхэр 17.3 3,414 436 445 581 118 68.6 4.9 336.2                       
Адуу 14.4 2,996 239 244 426 111 47.3 2.8 132.5                       

633.0                       Махны экспортын боломжит орлого, сая ам.доллар
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Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (Х.Золжаргал, 2014) (Т.Сэмчин, 2015), (IMF, 2014)

Энэ тооцоололд байгаль цаг уурын нөлөөг тооцоогүй бөгөөд зуд, ган зэрэг 
байгалийн гамшиг тохиолдвол малын тоо толгойн өсөлт ихээхэн буурч үр дүн 
өөрчлөгдөж болно. Мөн экспортын үнийг хонины мах 2.9 ам.доллар, үхрийн мах 
4.9 ам.доллар, адууны мах 2.8 ам.доллар гэж үзсэн. дотоодын үнэ үүнээс өндөр 
байх тохиолдолд экспортлох боломж хумигдана. одоогоор хонины цул мах 3.8 
ам.доллар (7490 төгрөг) буюу дэлхийн зах зээлийн үнээс 35% өндөр, үхрийн 
цул мах 5.0 ам.доллар (9835 төгрөг) буюу дэлхийн зах зээлийн үнээс 10% өндөр 
байна14. Хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд төгрөгийн ханш суларч, дэлхийн зах зээл 
дээрх махны үнэ өссөн боловч махны дотоодын үнэ дэлхийн зах зээлийн үнээс 
өндөр хэвээр байгаа юм. 

Бүс нутгийн хэмжээнд, ялангуяа хөрш орнуудын эдийн засаг улам бүр тэлж, 
үүнтэй зэрэгцээд дундаж давхаргын мах, сүүн бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэх 
хандлагатай байна. гэхдээ оХу-ын хувьд еХ, ану, канад, норвеги, австрали 
улсаас хүнсний бүтээгдэхүүн импортлохыг хориглосон ч эрүүл ахуйн стандарт 
өндөр, үнээр өрсөлдөх чадвар сул байгаа нь манай улсын махны экспортоо 
нэмэгдүүлэх боломжийг бууруулж байгаа юм. иймд юуны өмнө мах, махан 
бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн стандартыг сайжруулах, дотоодын махны үнийг 
гадаадын үнээс хямд байлгахын тулд малаас авах ашиг шимийг сайжруулах, 
Маа-н салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Хаа-н 
бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах цогц бодлогын талаар 3-р бүлэгт 
дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.

Ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх боломж

Монголын ноолуур нь Хаа-н салбарын экспортын 88 хувийг, нийт экспортын 
5 хувийг бүрдүүлж байна. Монгол улс дэлхийн ноолуурын 21 хувийг нийлүүлж, 
БнХау-ын дараа орж байна (Enkhbold, V., Nomintsetseg, U., Bolor, B., 2015).

14	 Улаанбаатар	 хотын	Хүнсний	 барааны	 үнийн	 2015	 оны	 7-р	 сарын	 29-ны	 өдрийн	 ажиглалт	 file:///C:/Users/
User/Downloads/7_khonogiin_uniin_taniltsuulga_2015_onii_7-r_sariin_29(2015-01-01).pdf

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Боловсруулаагүй болон хагас боловсруулсан (угаасан, самнасан) ноолуурын 
экспортын харьцангуй давуу тал их байгаа нь өмнөх хэсгийн шинжилгээнээс 
харагдсан. Мөн одоогоор дотоодын хэрэглээ бага, ноолуурын дотоодын үнэ 
гадаад зах зээлийн үнээс шууд хамаардаг болохыг өмнө нь харуулсан. гэхдээ 
боловсруулаагүй, хагас боловсруулсан ноолуурын экспорт 2014 онд 286 сая 
ам.долларт хүрсэн бол ноолууран хувцасны экспорт үүний 10%-д ч хүрэхгүй 
байна.

Монголын ноос, ноолууран бүтээгдэхүүнийг экспортлоход учирдаг гол гурван 
бэрхшээл нь: нэгдүгээрт, Монгол улс жижиг, далайд гарцгүй, хоёрдугаарт, 
тогтвортой, их хэмжээгээр нийлүүлэх боломжгүй, гуравдугаарт, чанар муутай 
зэрэг болно. Тухайлбал, дэлхийн зах зээлд бэлэн бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр 
гаргах боломж муу, бүтээгдэхүүний сурталчилгаа сул байна. Монгол улсын 
хэмжээнд нийт 1.6 сая ширхэг ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, гадаадын 
харилцагч их хэмжээгээр захиалга өгөхөд тогтвортой ханган нийлүүлэх боломж 
хязгаарлагдмал байдаг. чанарын хувьд гол өрсөлдөгч болох Хятадын түүхий 
ноолуурын чанарт хүрдэггүй тул тансаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд гологддог 
(г.Ёндонсамбуу, 2015). 

ноолуурын чанарын гол үзүүлэлт болох ноолуурын дундаж голчийг дэлхийн 
ноолуурын зах зээлийн гол гурван нийлүүлэгчдийн хувьд авч үзэхэд монгол 
ноолуур 16.0-16.8 мкм байхад хятад ноолуурын хувьд 15.6 мкм, иран ноолуурын 
хувьд 17.4 мкм байна (г.ганбат, 2012).

ХүСНЭГТ 1.5 Ноолуурын чанарын үзүүлэлт, орноор

Монгол Хятад иран
ноолуурын диаметр (микрон) 16.0-16.8 15.6 17.4
урт (мм) 40-45 42-38 21.4-38.8
Өнгө 60% тод 100% тод саарал

Эх сурвалж: (Г.Ганбат, 2012)

Энэхүү чанараа дагаад үнэ нь зах зээл дээр тогтдог. Тухайлбал, Шнэйдэрийн 
ноолуурын зах зээлийн индикатор15-аар 2015 оны 7 сарын эцсийн байдлаар 
хятад ноолуур 124.7 байхад монгол ноолуур 88.8, иран ноолуур 85.9 байна. 
Өөрөөр хэлбэл, монгол ноолуурын үнэ хятад ноолуурын үнээс 40 хувиар хямдаар 
үнэлэгдэж байна (Shneider, 2015).

1958-1965 онуудад ноолуурын чиглэлээр ямааг донын хавийн үүлдрээр 
эрлийзжүүлж, 1965-1971 онуудад эрлийз ямааг өөр дотор нь үржүүлж 
тохиромжтой хэвшлийн ямаан сүрэг бий болгосон, 1971-1983 онуудад шинэ 
үүлдрийн ямааг олшруулах, 1983 оноос хойш үүлдрийн ямааны үржил, ашиг 

15 Schneider Cashmere Market Indicatorsүзүүлэлт нь ам.доллар дээр суурьласан боловч үнэ биш бөгөөд 
ханшийн хэлбэлзэлээс хамаарахгүй. 
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шимийн чанарыг шинэчлэн тодорхойлж, үржил селекцийн ажлыг тодорхойлох 
зэрэг ажлуудыг хийж байсны үр дүнд 1980-аад оны сүүлээр монгол ноолуурын 
чанар эрс сайжирч 1988-1990 онд хятад ноолуурын үнээс 8-10 хувиар л хямд 
болж ирсэн (Маа-н эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 2013). гэвч 1990-ээд оны 
эхээр малыг хувьчилснаар малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг сайжруулах талаар 
төрөөс хийгдэж байсан ажил доголдож, мөн мал эмнэлгийн үйлчилгээ эрс 
муудсан (дэлхийн банк, Мал ахуйн салбарын судалгаа, 2008). Үүний уршгаар 
ноолуурын чанар ч мөн муудсаныг зураг 2.21-ээс харж болохоор байна. 

ЗУрАГ 1.20 Хятад ноолуурын үнэлгээ өндөр16
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Эх сурвалж: (Shneider, 2015), Судлаачдын тооцоолол

сайн чанарын ноолуур үйлдвэрлэхээ больж, ноолуурын чанарт бус малын тоонд 
анхаардаг болсоны улмаас ноолуурын чанар муудаж Монголын ноолуураар 

16 1988-1997 оны ШНЗЗИ-ийг тухайн оны 2-р сарын 1-ний байдлаарх үзүүлэлтийг авсан бөгөөд 1998-2015 
оны үзүүлэлтүүд нь 7-р сарын 31-ны байдлаарх үзүүлэлт болно.

17	 Энэхүү	 зурагт	 үнийн	 зөрүүний	 үзүүлэлтийн	 хандлагыг	 харахын	 тулд	 Hodrick-Prescot	 fi	lter-ийг	 ламбада	
5-тай авч трэндийг авч үзүүлэв.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

өндөр үнэтэй тансаг зэрэглэлийн эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах боломжгүй болсон 
нь эргээд ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд сөргөөр 
нөлөөлж байна (дэлхийн Банк, 2003). 

Монгол ноолуурын өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад малчдаас эхлээд 
үйлдвэрлэгчид, бодлого боловсруулагчид, өөрөөр хэлбэл, ямаанаас эхлээд 
ноолууран бүтээгдэхүүний сурталчилгаа хүртэл анхаарах шаардлагатай байна. 
Тухайлбал, түүхий эдийн чанар талаас нь малчид дотоодын үйлдвэрлэгчидийн 
оролцоотойгоор ямааны үүлдэр угсааг сайжруулах, ноолуурыг будах дамжлагад 
оруулахад хэрэглэгддэг усны чанарыг сайжруулах (ус нь маш зөөлөн байх 
шаардлагатай), ноос ноолуурыг арчлахад чухал шаардлагатай химийн 
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг тогтвортой болгох, дотоодын ээрэх хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх18, мөн ээрмэлийн чанарыг сайжруулж тогтвортой болгох зэрэг арга 
хэмжээг авах шаардлагатай байна (г.ганбат, 2012). 

ноолуурын чанарыг дээшлүүлэхэд төрийн зохицуулалт, бодлого чухал байна. 
Тухайлбал, үүлдэр угсааг сайжруулахад анхаарахаас гадна мал заазлалтын 
хөтөлбөрийг дэмжих шаардлагатай болно. учир нь ямааны нас өндөр байх тусам 
ноолуурын чанар мууддаг бөгөөд үүний зохиуулалт нь 3-4 наснаас дээш ямаанд 
татвар ногдуулах зэрэг арга байж болох юм (дэлхийн Банк, 2003).

Ямааны тоо толгой өсөх нь хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөтэй. Тухайлбал, 
ямаа нь бусад таван хошуу малтай харьцуулахад өвсийг хамгийн их зулгааж 
иддэг бөгөөд энэ нь зарим төрлийн хадан дээр ургадаг ургамал устахад нөлөөлж 
байна. Мөн ямаа хурц туурайтай тул хөрсийг хооронд нь тогтоон барьдаг зарим 
төрлийн ургамалд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Түүнчлэн говийн бүсэд гардаг 
хаврын шороон шуурга ямааны тооны өсөлт, түүний сөрөг нөлөөллийн үр дүн 
байж болохыг дэлхийн банкны Монголын хүрээлэн буй орчны мониторинг 
тайланд дурджээ (дэлхийн банк, 2002).

иймд ямааны тоо толгойг өсгөх бус ямааны ноолуурын чанарыг сайжруулж, 
экспортын үнээ нэмэгдүүлэх, мөн ноолуурыг түүхий эд хэлбэрээр бус 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гаргах тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. ноолуурын 
чанарыг 1989 оны түвшинд хүргэснээр 2015 оны байдлаар ноолуураас олох 
орлогоо 32 хувиар өсгөх боломжтой19. Тухайлбал, 32 хувийн орлогын өсөлт нь 
2014 оны ноолуурын экспортын орлогын хувьд 92 сая ам.долларын өсөлт буюу 
днБ-ий 0.8% болж байгаа юм. 

18 Утас ээрэх хүчин чадал хангалтгүйн улмаар зарим хувцас үйлдвэрлэгчдийг түүхий эдээ хятад руу ээрэхээр 
ачин, ээрмэл эдлэлийг боловсруулахаар монголд импортоор оруулахад хүргэдэг

19	 2015/07/31-ийн	Хятад	ноолуурын	үнэ	124.7	үүнээс	6%-иар	хямд	гэвэл	Монгол	ноолуурын	үнэ	117.2	болж	
одоогийн	байгаа	88.8-иас	32%-иар	өндөр	үнэлэгдэхээр	байна.
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II БүлЭГ. ОрОН НУТГИйН ХүМ АМыН АМьжИрГААНы ТүВшИН

Хаа-н салбар нь эдийн засгийн хөгжил, ядуурлыг бууруулахад чухал нөлөө 
үзүүлдэг болохыг олон судалгааны үр дүн харуулдаг. Хаа нь эдийн засгийн 
өсөлтөд хүнсний хангамж, ажил эрхлэлт зэрэг олон сувгаар нөлөөлдөг. Бага 
орлоготой хүмүүсийн нэлээд хэсэг нь Хаа-н салбарт хөдөлмөр эрхэлдэг 
ба уг салбарын өсөлт ядуурлыг бууруулахад түлхэц үзүүлдэг (World Bank, 
2008). Хаа-н салбарын өсөлт, ядуурлын хоорондох сөрөг хамаарлыг тоон 
шинжилгээгээр судалж харуулсан олон ажил бий (Irz et all,. 2001). 

гэхдээ, Хаа-н салбар нь ядуурлыг бууруулахад үргэлж тус болж чаддаггүй. 
Хаа салбар эдийн засгийн болон байгалийн эрсдэлтэй байнга тулгардаг. ийм 
эрсдэлд ялангуяа хөгжиж буй орны малчид, тариаланчид өртөмтгий байдаг. 
Хаа-н бүтээгдэхүүн экспортлогч орнуудын хувьд дэлхийн зах зээл дээрх үнийн 
өөрчлөлт нь тэдний амьдралд шууд нөлөөлдөг тул гадаад эдийн засгийн нөхцөл 
байдалд мэдрэмтгий болно. Байгалийн гамшиг, халдварт өвчин зэрэг эрсдэлүүд 
хөдөө амьдарч, ажиллаж байгаа иргэдэд хүнд цохилт болдог. нийт эдийн засагт 
Хаа-н салбарын эзлэх хувь хөгжингүй, хөгжиж буй орнуудын аль алинд нь 
буурч байгаа бол үүнтэй зэрэгцэн аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын эзлэх хувь 
хурдтай өсч байна (Ruben and Van den Berg 2001). 

судалгааны ажлын энэ хэсэгт Монгол улсын орон нутгийн иргэдийн 
амьжиргааны түвшин, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судална. Тухайлбал, 
Хаа-н салбар орон нутгийн өрхийн амьжиргаа, ядууралд хэрхэн нөлөөлж 
байгааг судлах юм. Үүний дүнд өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх, ядуурлыг 
бууруулахад Хаа-н салбарын бодлого ямар чиглэл барих, өрхийн орлогыг 
дээшлүүлэхэд ямар бүтээгдэхүүний дэмжлэг илүү үр дүнтэй талаар хариулт 
өгөх боломжтой болох юм. Мөн энэ судалгаагаар Хаа-н үйлдвэрлэлийн орон 
нутгийн иргэдийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөг хэмжихэд тогтмол-нөлөөний 
(fixed-effect) регрессийн үнэлгээг ашиглалаа. Түүнчлэн, орон нутгийн иргэдийн 
өрхийн орлого, бодит цалинд Хаа-н салбарын үзүүлэлтүүд, тухайлбал, Хаа-
нбүтээгдэхүүний үнэ, малын тоо, орон нутгаас олгосон зээл хэрхэн нөлөөлөхийг 
үнэллээ. 

Эхлээд Монгол улсын Хаа-н салбар ба орон нутгийн өрхийн амьжиргааны 
түвшний талаар танилцуулна. дараань үнэлгээний үр дүнг танилцуулж эцэст нь 
орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинг сайжруулах боломжийн талаар 
авч үзнэ.

2.1. Орон нутгийн өрхийн амьжиргааны түвшин

Хотын өрхийн сарын дундаж орлого 2014 оны байдлаар 1174 мянган төгрөг 
байгаа бол хөдөөгийн өрхийн сарын дундаж орлого 916 мянган төгрөг байна. 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хөдөөгийн өрхийн дундаж орлого нь хотын өрхийн дундаж орлогоос 22% 
доогуур байна. Энэ зөрүү нь 2008 оноос хойш дорвитой буурахгүй байгаа нь 
хот хөдөөгийн амьжиргааны түвшин ихээхэн зөрүүтэй байсаар байгааг харуулж 
байна (зураг 2.1). 1998 оноос хойш хотын өрхийн нэрлэсэн дундаж орлого 16.1 
дахин өссөн бол хөдөөгийн өрхийн дундаж орлого түүнээс багаар, 15.4 дахин 
өсчээ. Мөн хугацаанд ядуурлын түвшин хотод 20 нэгж хувиар буурч 19 хувь 
болсон бол хөдөөд дөнгөж 7 нэгж хувиар буурч, ядуурлын түвшин 26 хувьтай 
байна (зураг 2.2). Үүнээс үзвэл хөдөөгийн иргэдийн дөрвөн өрхийн нэг нь 
амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур амьдралтай байна (ҮсХ, 1998-
2014). 

ЗУрАГ 2.1 Хөдөөгийнхний орлого хотынхоос бага
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Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014) 
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бол хөдөөгийн өрхийн орлогын 13%-ийг цалин, 14%-ийг тэтгэвэр тэтгэмж, 38%-ийг мал 
аж ахуйн орлого бүрдүүлж, 22%-ийг өөрийн хувийн аж ахуйгаас үнэгүй хэрэглэсэн 
хүнсний бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Өөрөө хэлбэл, үнэгүй хэрэглэсэн хүнсээ оруулбал 
хөдөөгийн өрхийн орлогын 60% нь мал аж ахуйн салбараас бий болж байна (Зураг 2.3, 
2.4) (ҮСХ, 2014). Иймд МАА-н салбарыг хөгжүүлэх, бүтээмжийг дээшлүүлэх, МАА-н 
бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах зэрэг нь орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг 
тогтвортой байлгах суурь болж байна.   
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Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014)

Хот, хөдөөгийн өрхийн ялгаатай байдлыг тодруулахын тулд тэдгээрийн орлогын 
бүтцийг авч үзье. Хотын өрхийн орлогын 60%-ийг цалин, 13%-ийг тэтгэвэр 
тэтгэмж бүрдүүлдэг бол хөдөөгийн өрхийн орлогын 13%-ийг цалин, 14%-ийг 
тэтгэвэр тэтгэмж, 38%-ийг мал аж ахуйн орлого бүрдүүлж, 22%-ийг өөрийн 
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хувийн аж ахуйгаас үнэгүй хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Өөрөө 
хэлбэл, үнэгүй хэрэглэсэн хүнсээ оруулбал хөдөөгийн өрхийн орлогын 60% 
нь мал аж ахуйн салбараас бий болж байна (зураг 2.3, 2.4) (ҮсХ, 2014). иймд 
Маа-н салбарыг хөгжүүлэх, бүтээмжийг дээшлүүлэх, Маа-н бүтээгдэхүүний 
үнийг тогтвортой байлгах зэрэг нь орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг 
тогтвортой байлгах суурь болж байна. 

ЗУрАГ 2.3. Хотын өрхийн орлого цалингаас
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ЗУРАГ 0.3.Хотын өрхийн орлого цалингаас 

 
ЗУРАГ 0.4Хөдөөгийн өрхийн орлого МАА-аас хамаарна 

 
Эх сурвалж: (ҮСХ, 2014) 

Улаанбаатар хотын дундаж цалинтай харьцуулахад орон нутгийн цалин 26 хувь доогуур 
байна. 2001 онд энэхүү үзүүлэлт нь 25 хувь байсан бол арав гаруй жилийн хугацаанд 
бараг өөрчлөгдөөгүй байна. Уул уурхайн олборлолт өндөртэй аймгууд болох Өмнөговь, 
Орхон, Говьсүмбэр зэрэг аймгуудын дундаж цалин бусад аймгуудыг бодвол өндөр, Орхон 
аймгийн хувьд Улаанбаатар хотынхоос ч өндөр байна (Зураг 2.5) (ҮСХ, 1998-2014).  

Орон нутгийн иргэдийн цалин ийнхүү бага байгаа нь тэдний ихэнхийг бүрдүүлдэг 
малчдын цалин бусад ажиллагсдынхаас бага байгаатай холбоотой. Улсын дундаж цалин 
2014 онд 797 мянган төгрөг байхад ХАА-н салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн 
дундаж цалин 753 мянган төгрөг байна. Зураг 2.6-гаас харвал ХАА-н салбарын дундаж 
цалин сүүлийн жилд огцом өссөн харагдаж байгаа боловч ҮСХ-ны дундаж цалинг тооцох 
аргачлал өөрчлөгдсөнөөс болсон байж болох юм. Тухайлбал, 2014 оноос өмнө дундаж 
цалинг тооцохдоо 1020 компаниас түүвэр судалгаа авч хийдэг байсан бол 2014 оноос 
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ЗУрАГ 2.4. Хөдөөгийн өрхийн орлого МАА-аас хамаарна
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ЗУРАГ 0.3.Хотын өрхийн орлого цалингаас 

 
ЗУРАГ 0.4Хөдөөгийн өрхийн орлого МАА-аас хамаарна 

 
Эх сурвалж: (ҮСХ, 2014) 

Улаанбаатар хотын дундаж цалинтай харьцуулахад орон нутгийн цалин 26 хувь доогуур 
байна. 2001 онд энэхүү үзүүлэлт нь 25 хувь байсан бол арав гаруй жилийн хугацаанд 
бараг өөрчлөгдөөгүй байна. Уул уурхайн олборлолт өндөртэй аймгууд болох Өмнөговь, 
Орхон, Говьсүмбэр зэрэг аймгуудын дундаж цалин бусад аймгуудыг бодвол өндөр, Орхон 
аймгийн хувьд Улаанбаатар хотынхоос ч өндөр байна (Зураг 2.5) (ҮСХ, 1998-2014).  

Орон нутгийн иргэдийн цалин ийнхүү бага байгаа нь тэдний ихэнхийг бүрдүүлдэг 
малчдын цалин бусад ажиллагсдынхаас бага байгаатай холбоотой. Улсын дундаж цалин 
2014 онд 797 мянган төгрөг байхад ХАА-н салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн 
дундаж цалин 753 мянган төгрөг байна. Зураг 2.6-гаас харвал ХАА-н салбарын дундаж 
цалин сүүлийн жилд огцом өссөн харагдаж байгаа боловч ҮСХ-ны дундаж цалинг тооцох 
аргачлал өөрчлөгдсөнөөс болсон байж болох юм. Тухайлбал, 2014 оноос өмнө дундаж 
цалинг тооцохдоо 1020 компаниас түүвэр судалгаа авч хийдэг байсан бол 2014 оноос 
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Эх сурвалж: (ҮСХ, 2014)

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин



598

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

улаанбаатар хотын дундаж цалинтай харьцуулахад орон нутгийн цалин 26 
хувь доогуур байна. 2001 онд энэхүү үзүүлэлт нь 25 хувь байсан бол арав гаруй 
жилийн хугацаанд бараг өөрчлөгдөөгүй байна. уул уурхайн олборлолт өндөртэй 
аймгууд болох Өмнөговь, орхон, говьсүмбэр зэрэг аймгуудын дундаж цалин 
бусад аймгуудыг бодвол өндөр, орхон аймгийн хувьд улаанбаатар хотынхоос ч 
өндөр байна (зураг 2.5) (ҮсХ, 1998-2014). 

орон нутгийн иргэдийн цалин ийнхүү бага байгаа нь тэдний ихэнхийг 
бүрдүүлдэг малчдын цалин бусад ажиллагсдынхаас бага байгаатай холбоотой. 
улсын дундаж цалин 2014 онд 797 мянган төгрөг байхад Хаа-н салбарт 
үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн дундаж цалин 753 мянган төгрөг байна. 
зураг 2.6-гаас харвал Хаа-н салбарын дундаж цалин сүүлийн жилд огцом 
өссөн харагдаж байгаа боловч ҮсХ-ны дундаж цалинг тооцох аргачлал 
өөрчлөгдсөнөөс болсон байж болох юм. Тухайлбал, 2014 оноос өмнө дундаж 
цалинг тооцохдоо 1020 компаниас түүвэр судалгаа авч хийдэг байсан бол 2014 
оноос нийгмийн даатгалын мэдээллийн сангийн 35 мянга орчим компаний 
мэдээлэл дээр үндэслэж гаргадаг болсон. Харин Хаа-н мэргэжилтэй ажилтны 
цалин 433 мянган төгрөг байгаа нь улсын дундаж цалингаас 1.8 дахин бага байна 
(с.дарьмаа, 2015).

ЗУрАГ 2.5. Хот, хөдөөгийн орлогын ялгаа өндөр

  35  

 

Нийгмийн даатгалын мэдээллийн сангийн 35 мянга орчим компаний мэдээлэл дээр 
үндэслэж гаргадаг болсон. Харин ХАА-н мэргэжилтэй ажилтны цалин 433 мянган төгрөг 
байгаа нь улсын дундаж цалингаас 1.8 дахин бага байна (С.Дарьмаа, 2015). 

ЗУРАГ 0.5 Хот, хөдөөгийн орлогын ялгаа өндөр 

ЗУРАГ 0.6 ХАА-н ажилтны цалин бага байна20 

 
Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014) 

Орон нутгийн иргэдийн орлогод МАА-н орлого дийлэнх хувийг бүрдүүлж байгаа тул 
МАА-н үйлдвэрлэл, малын тоо толгойн өсөлт тэдний орлогод шууд нөлөөлнө. Монголын 
МАА нь уламжлалт, бэлчээрийн аж ахуй бөгөөд цаг агаарын нөхцөл байдлаас ихээхэн 
хамааралтай. Тухайлбал, 2000-2002 оны жил дараалсан зуднаар их хэмжээний мал 
хорогдож, малчин өрхийн дундаж малын тоо 26-аар буюу 21% буурсан байна. Мөн 2010 
оны зуднаар нэг малчин өрхийн мал дунджаар 43-аар буюу 22% буурчээ. 1999 онд малтай 

                                                 
202013 онд улсын дундаж цалинг тооцохдоо 100-с доош ажиллагсадтай, 100 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай 
гэж гаргасан бөгөөд нэгдсэн дундаж цалингийн үзүүлэлтийг гаргаагүй болно. 
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ЗУрАГ 2.6 ХАА-н ажилтны цалин бага байна20
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Нийгмийн даатгалын мэдээллийн сангийн 35 мянга орчим компаний мэдээлэл дээр 
үндэслэж гаргадаг болсон. Харин ХАА-н мэргэжилтэй ажилтны цалин 433 мянган төгрөг 
байгаа нь улсын дундаж цалингаас 1.8 дахин бага байна (С.Дарьмаа, 2015). 

ЗУРАГ 0.5 Хот, хөдөөгийн орлогын ялгаа өндөр 

ЗУРАГ 0.6 ХАА-н ажилтны цалин бага байна20 

 
Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014) 

Орон нутгийн иргэдийн орлогод МАА-н орлого дийлэнх хувийг бүрдүүлж байгаа тул 
МАА-н үйлдвэрлэл, малын тоо толгойн өсөлт тэдний орлогод шууд нөлөөлнө. Монголын 
МАА нь уламжлалт, бэлчээрийн аж ахуй бөгөөд цаг агаарын нөхцөл байдлаас ихээхэн 
хамааралтай. Тухайлбал, 2000-2002 оны жил дараалсан зуднаар их хэмжээний мал 
хорогдож, малчин өрхийн дундаж малын тоо 26-аар буюу 21% буурсан байна. Мөн 2010 
оны зуднаар нэг малчин өрхийн мал дунджаар 43-аар буюу 22% буурчээ. 1999 онд малтай 

                                                 
202013 онд улсын дундаж цалинг тооцохдоо 100-с доош ажиллагсадтай, 100 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай 
гэж гаргасан бөгөөд нэгдсэн дундаж цалингийн үзүүлэлтийг гаргаагүй болно. 
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Эх сурвалж: (ҮСХ, 1998-2014)

орон нутгийн иргэдийн орлогод Маа-н орлого дийлэнх хувийг бүрдүүлж 
байгаа тул Маа-н үйлдвэрлэл, малын тоо толгойн өсөлт тэдний орлогод шууд 
нөлөөлнө. Монголын Маа нь уламжлалт, бэлчээрийн аж ахуй бөгөөд цаг 
агаарын нөхцөл байдлаас ихээхэн хамааралтай. Тухайлбал, 2000-2002 оны жил 
дараалсан зуднаар их хэмжээний мал хорогдож, малчин өрхийн дундаж малын 
тоо 26-аар буюу 21% буурсан байна. Мөн 2010 оны зуднаар нэг малчин өрхийн 
мал дунджаар 43-аар буюу 22% буурчээ. 1999 онд малтай өрх дунджаар 124 
толгой малтай байсан бол 2014 оны байдлаар нэг малтай өрх дунджаар 244 
толгой малтай болж өссөн байна (зураг 2.7). 1999 онд 70-аад мянган өрх 101-
200 малтай байсан бол 2000-2002 оны зудны дараа 101-200 толгой малтай өрх 50 
мянга хүрэхгүй болтлоо буурчээ. 2010 оны зуднаас өмнө 201-500 толгой малтай 
55 мянган өрх байсан бол зудны дараа 40 мянга болтлоо буурчээ (зураг 2.8). 
Үүнээс харахад малчин өрхийн орлогын гол эх үүсвэр болох малын тоо толгой 
байгаль цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч тогтворгүй байгаа нь тэдний тогтвортой 
амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж байна. Үүнээс гадна малын бэлчээрийн 
даац, ургамлын бүтэц, талхигдал, дахин сэргэх чадавхи зэрэг хүчин зүйлс 
малчдын амьжиргаанд чухал нөлөөтэй юм. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 
судалгаанаас (SDC, 2015) харахад манай улсын нийт бэлчээрийн 60 орчим 
хувь нь бэлчээрийн доройтолд оржээ. Үүний 15 хувь нь дахин сэргэхэд 10 жил 
шаардагдах бөгөөд архангай, Булган Төв аймаг, дундговь, сэлэнгэ аймгуудад 
бэлчээрийн доройтол хамгийн хүнд байгаа ажээ. Үүний үндсэн шалтгаан нь 
тухайн бэлчээрт ногдох малын тоо хэт их, зохисгүй харьцаатай, талхлалт 
ихтэй байгаа явдал юм. иймд бэлчээрийн дахин сэргэлт, шим тэжээл бүхий 

20 2013 онд улсын дундаж цалинг тооцохдоо 100-с доош ажиллагсадтай, 100 ба түүнээс дээш ажиллагсадтай 
гэж гаргасан бөгөөд нэгдсэн дундаж цалингийн үзүүлэлтийг гаргаагүй болно.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

ургамлын бүтцийг хадгалахын тулд бэлчээрийн 50 хувийг ашиглаж, үлдсэн 50 
хувийг хадгалах олон улсын стандарт бүхий бэлчээрийн зохистой ашиглалтын 
менежментийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм.

ЗУрАГ 2.7 Малчин өрх дунджаар 244 малтай
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өрх дунджаар 124 толгой малтай байсан бол 2014 оны байдлаар нэг малтай өрх дунджаар 
244 толгой малтай болж өссөн байна (Зураг 2.7). 1999 онд 70-аад мянган өрх 101-200 
малтай байсан бол 2000-2002 оны зудны дараа 101-200 толгой малтай өрх 50 мянга 
хүрэхгүй болтлоо буурчээ. 2010 оны зуднаас өмнө 201-500 толгой малтай 55 мянган өрх 
байсан бол зудны дараа 40 мянга болтлоо буурчээ (Зураг 2.8). Үүнээс харахад малчин 
өрхийн орлогын гол эх үүсвэр болох малын тоо толгой байгаль цаг уурын нөхцөлөөс 
хамаарч тогтворгүй байгаа нь тэдний тогтвортой амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж байна. 
Үүнээс гадна малын бэлчээрийн даац, ургамлын бүтэц, талхигдал, дахин сэргэх чадавхи 
зэрэг хүчин зүйлс малчдын амьжиргаанд чухал нөлөөтэй юм. Швейцарын хөгжлийн 
агентлагийн судалгаанаас (SDC, 2015) харахад манай улсын нийт бэлчээрийн 60 орчим 
хувь нь бэлчээрийн доройтолд оржээ. Үүний 15 хувь нь дахин сэргэхэд 10 жил 
шаардагдах бөгөөд Архангай, Булган Төв Аймаг, Дундговь, Сэлэнгэ аймгуудад 
бэлчээрийн доройтол хамгийн хүнд байгаа ажээ. Үүний үндсэн шалтгаан нь тухайн 
бэлчээрт ногдох малын тоо хэт их, зохисгүй харьцаатай, талхлалт ихтэй байгаа явдал юм. 
Иймд бэлчээрийн дахин сэргэлт, шим тэжээл бүхий ургамлын бүтцийг хадгалахын тулд 
бэлчээрийн 50 хувийг ашиглаж, үлдсэн 50 хувийг хадгалах олон улсын стандарт бүхий 
бэлчээрийн зохистой ашиглалтын менежментийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм. 

ЗУРАГ 0.7 Малчин өрх дунджаар 244 малтай 

 

ЗУРАГ 0.8  201-500 малтай 60-аад мянган өрх байна 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 
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өрх дунджаар 124 толгой малтай байсан бол 2014 оны байдлаар нэг малтай өрх дунджаар 
244 толгой малтай болж өссөн байна (Зураг 2.7). 1999 онд 70-аад мянган өрх 101-200 
малтай байсан бол 2000-2002 оны зудны дараа 101-200 толгой малтай өрх 50 мянга 
хүрэхгүй болтлоо буурчээ. 2010 оны зуднаас өмнө 201-500 толгой малтай 55 мянган өрх 
байсан бол зудны дараа 40 мянга болтлоо буурчээ (Зураг 2.8). Үүнээс харахад малчин 
өрхийн орлогын гол эх үүсвэр болох малын тоо толгой байгаль цаг уурын нөхцөлөөс 
хамаарч тогтворгүй байгаа нь тэдний тогтвортой амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж байна. 
Үүнээс гадна малын бэлчээрийн даац, ургамлын бүтэц, талхигдал, дахин сэргэх чадавхи 
зэрэг хүчин зүйлс малчдын амьжиргаанд чухал нөлөөтэй юм. Швейцарын хөгжлийн 
агентлагийн судалгаанаас (SDC, 2015) харахад манай улсын нийт бэлчээрийн 60 орчим 
хувь нь бэлчээрийн доройтолд оржээ. Үүний 15 хувь нь дахин сэргэхэд 10 жил 
шаардагдах бөгөөд Архангай, Булган Төв Аймаг, Дундговь, Сэлэнгэ аймгуудад 
бэлчээрийн доройтол хамгийн хүнд байгаа ажээ. Үүний үндсэн шалтгаан нь тухайн 
бэлчээрт ногдох малын тоо хэт их, зохисгүй харьцаатай, талхлалт ихтэй байгаа явдал юм. 
Иймд бэлчээрийн дахин сэргэлт, шим тэжээл бүхий ургамлын бүтцийг хадгалахын тулд 
бэлчээрийн 50 хувийг ашиглаж, үлдсэн 50 хувийг хадгалах олон улсын стандарт бүхий 
бэлчээрийн зохистой ашиглалтын менежментийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм. 

ЗУРАГ 0.7 Малчин өрх дунджаар 244 малтай 

 

ЗУРАГ 0.8  201-500 малтай 60-аад мянган өрх байна 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 
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Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015)

Малчин өрхийн орлого малын тоо толгойноос гадна малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний үнээс ихээхэн шалтгаалах нь ойлгомжтой. Малчдын орлогын 
дийлэнх хэсгийг бүрдүүлэгч мах, ноолуурын үнийг авч үзье. Хонины махны үнэ 
2012 онд огцом өсч, түүнээс хойш харьцангуй тогтвортой байна. ноолуурын 
үнэ 2008 онд огцом бууж, 2009-2010, 2013-2014 онд огцом өсч, 2011, 2012 онд 
тогтвортой байжээ. 2010 оны зуднаар их хэмжээний мал хорогдсон боловч 
мах, ноолуурын үнэ өссөн тул малчдын орлого бага боловч нэмэгджээ. ийнхүү 
сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хөдөөгийн өрхийн орлого эрс өсөхөд малын 
тооноос гадна малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нөлөөлжээ. 



601

ЗУрАГ 2.9 Мах ноолуурын үнэ өндөр байна

  37  

 

Малчин өрхийн орлого малын тоо толгойноос гадна малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнээс 
ихээхэн шалтгаалах нь ойлгомжтой. Малчдын орлогын дийлэнх хэсгийг бүрдүүлэгч мах, 
ноолуурын үнийг авч үзье. Хонины махны үнэ 2012 онд огцом өсч, түүнээс хойш 
харьцангуй тогтвортой байна. Ноолуурын үнэ 2008 онд огцом бууж, 2009-2010, 2013-2014 
онд огцом өсч, 2011, 2012 онд тогтвортой байжээ. 2010 оны зуднаар их хэмжээний мал 
хорогдсон боловч мах, ноолуурын үнэ өссөн тул малчдын орлого бага боловч нэмэгджээ. 
Ийнхүү сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хөдөөгийн өрхийн орлого эрс өсөхөд малын тооноос 
гадна малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нөлөөлжээ.  

ЗУРАГ 0.9Мах ноолуурын үнэ өндөр байна.  

 
ЗУРАГ 0.10  Малын тоо сүүлийн 5 жилд огцом өслөө. 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Ноолуурын үнэ үндсэндээ гадаад зах зээл дээр тодорхойлогддог. Ноолуурын 
үйлдвэрлэлийн дийлэнх хэсгийг экспортод гаргадаг тул дотоодын үнэ экспортын үнээс 
хамаарч байгааг Зураг 2.11-ээс харж болно. Энд үзүүлсэн экспортын үнэ нь угаагаагүй, 
угаасан, самнасан ноолуурын жигнэсэн дундаж үнэ бөгөөд түүхий ноолуур нь 75%-ийн 
угаасан ноолуур ба 50%-ийн самнасан ноолууртай тэнцэнэ гэж үзээд жигнэв21. Экспортын 

                                                 
21“Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”, Засгийн 
газрын 2014 оны 87 дугаар тогтоолын хавсралт: Түүхий ноолуурыг угаасны дараа 70-75%-тай тэнцэх 
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ЗУрАГ 2.10 Малын тоо сүүлийн 5 жилд огцом өслөө

  37  

 

Малчин өрхийн орлого малын тоо толгойноос гадна малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнээс 
ихээхэн шалтгаалах нь ойлгомжтой. Малчдын орлогын дийлэнх хэсгийг бүрдүүлэгч мах, 
ноолуурын үнийг авч үзье. Хонины махны үнэ 2012 онд огцом өсч, түүнээс хойш 
харьцангуй тогтвортой байна. Ноолуурын үнэ 2008 онд огцом бууж, 2009-2010, 2013-2014 
онд огцом өсч, 2011, 2012 онд тогтвортой байжээ. 2010 оны зуднаар их хэмжээний мал 
хорогдсон боловч мах, ноолуурын үнэ өссөн тул малчдын орлого бага боловч нэмэгджээ. 
Ийнхүү сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хөдөөгийн өрхийн орлого эрс өсөхөд малын тооноос 
гадна малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нөлөөлжээ.  

ЗУРАГ 0.9Мах ноолуурын үнэ өндөр байна.  

 
ЗУРАГ 0.10  Малын тоо сүүлийн 5 жилд огцом өслөө. 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Ноолуурын үнэ үндсэндээ гадаад зах зээл дээр тодорхойлогддог. Ноолуурын 
үйлдвэрлэлийн дийлэнх хэсгийг экспортод гаргадаг тул дотоодын үнэ экспортын үнээс 
хамаарч байгааг Зураг 2.11-ээс харж болно. Энд үзүүлсэн экспортын үнэ нь угаагаагүй, 
угаасан, самнасан ноолуурын жигнэсэн дундаж үнэ бөгөөд түүхий ноолуур нь 75%-ийн 
угаасан ноолуур ба 50%-ийн самнасан ноолууртай тэнцэнэ гэж үзээд жигнэв21. Экспортын 

                                                 
21“Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”, Засгийн 
газрын 2014 оны 87 дугаар тогтоолын хавсралт: Түүхий ноолуурыг угаасны дараа 70-75%-тай тэнцэх 
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Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015)

ноолуурын үнэ үндсэндээ гадаад зах зээл дээр тодорхойлогддог. ноолуурын 
үйлдвэрлэлийн дийлэнх хэсгийг экспортод гаргадаг тул дотоодын үнэ экспортын 
үнээс хамаарч байгааг зураг 2.11-ээс харж болно. Энд үзүүлсэн экспортын үнэ 
нь угаагаагүй, угаасан, самнасан ноолуурын жигнэсэн дундаж үнэ бөгөөд түүхий 
ноолуур нь 75%-ийн угаасан ноолуур ба 50%-ийн самнасан ноолууртай тэнцэнэ 
гэж үзээд жигнэв21. Экспортын үнэ ам.доллар эсвэл юаниар, дотоодын үнэ 
төгрөгөөр илэрхийлэгдэнэ. Тухайлбал, 2011 онд гадаад зах зээл дээр ноолуурын 
үнэ өссөн боловч дотоодод төгрөгийн ханш чангарсан нь ноолуурын дотоодын 
үнийг өсгөөгүй байна (зураг 2.12). 

21 “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”, Засгийн 
газрын	 2014	 оны	 87	 дугаар	 тогтоолын	 хавсралт:	 Түүхий	 ноолуурыг	 угаасны	 дараа	 70-75%-тай	 тэнцэх	
угаасан	ноолуур	гарна,	түүхий	ноолуурыг	угааж,	самнасны	дараа	45-50%-тай	тэнцэх	хэмжээний	самнасан	
ноолуур гарна (Засгийн газрын 2014 оны 87-р тогтоолын хавсралт, 2014).

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

ЗУрАГ 2.11 Ноолуурын үнэ гадаад үнийг дагаж байна

  38  

 

үнэ ам.доллар эсвэл юаниар, дотоодын үнэ төгрөгөөр илэрхийлэгдэнэ. Тухайлбал, 2011 
онд гадаад зах зээл дээр ноолуурын үнэ өссөн боловч дотоодод төгрөгийн ханш чангарсан 
нь ноолуурын дотоодын үнийг өсгөөгүй байна (Зураг 2.12).  

ЗУРАГ 0.11Ноолуурын үнэ гадаад үнийг дагаж байна. 

ЗУРАГ 0.12  Ханш ноолуурын үнэд нөлөөлнө 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015) 

МАА-н гол бүтээгдэхүүн болох хонины махны үнэ аймгуудад хэр ялгаатай байгаа, энэхүү 
ялгаа хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг Зураг 2.13, Зураг 2.14-д харууллаа. 2008 онд орон нутагт 
хонины махны үнэ Улаанбаатар хотын үнээс дунджаар 10 хувиар бага байсан бол 2014 
онд 2%-иар бага болж  үнийн зөрүү буурчээ. Ялангуяа сүүлийн 5 жилд үнийн зөрүү огцом 
буурсан нь орон нутаг руу тавьсан хатуу хучилттай зам нэмэгдсэнтэй  холбоотой. 
Тухайлбал, 2010 онд Монгол улсын хэмжээнд хатуу хучилттай замын урт 3.0 мянган км 
байсан бол 2014 онд 6.5 мянган км болж 2.2 дахин өсчээ. Баян-Өлгий, Баянхонгор, 
Сүхбаатар, Говь-Алтай, Дорнод, Сүхбаатар зэрэг төвөөс алслагдсан аймгуудад махны үнэ 
бага байх хандлагатай байгаа бол уул уурхайн салбар хөгжсөн Өмнөговь, Орхон 
аймгуудад махны үнэ өндөр байна. Дэд бүтэц, зам сайжрахын хэрээр МАА-н 

                                                                                                                                                             

угаасан ноолуур гарна, түүхий ноолуурыг угааж, самнасны дараа 45-50%-тай тэнцэх хэмжээний самнасан 
ноолуур гарна (Засгийн газрын 2014 оны 87-р тогтоолын хавсралт, 2014). 
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ЗУрАГ 2.12 Ханш ноолуурын үнэд нөлөөлнө
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үнэ ам.доллар эсвэл юаниар, дотоодын үнэ төгрөгөөр илэрхийлэгдэнэ. Тухайлбал, 2011 
онд гадаад зах зээл дээр ноолуурын үнэ өссөн боловч дотоодод төгрөгийн ханш чангарсан 
нь ноолуурын дотоодын үнийг өсгөөгүй байна (Зураг 2.12).  

ЗУРАГ 0.11Ноолуурын үнэ гадаад үнийг дагаж байна. 

ЗУРАГ 0.12  Ханш ноолуурын үнэд нөлөөлнө 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015) 

МАА-н гол бүтээгдэхүүн болох хонины махны үнэ аймгуудад хэр ялгаатай байгаа, энэхүү 
ялгаа хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг Зураг 2.13, Зураг 2.14-д харууллаа. 2008 онд орон нутагт 
хонины махны үнэ Улаанбаатар хотын үнээс дунджаар 10 хувиар бага байсан бол 2014 
онд 2%-иар бага болж  үнийн зөрүү буурчээ. Ялангуяа сүүлийн 5 жилд үнийн зөрүү огцом 
буурсан нь орон нутаг руу тавьсан хатуу хучилттай зам нэмэгдсэнтэй  холбоотой. 
Тухайлбал, 2010 онд Монгол улсын хэмжээнд хатуу хучилттай замын урт 3.0 мянган км 
байсан бол 2014 онд 6.5 мянган км болж 2.2 дахин өсчээ. Баян-Өлгий, Баянхонгор, 
Сүхбаатар, Говь-Алтай, Дорнод, Сүхбаатар зэрэг төвөөс алслагдсан аймгуудад махны үнэ 
бага байх хандлагатай байгаа бол уул уурхайн салбар хөгжсөн Өмнөговь, Орхон 
аймгуудад махны үнэ өндөр байна. Дэд бүтэц, зам сайжрахын хэрээр МАА-н 

                                                                                                                                                             

угаасан ноолуур гарна, түүхий ноолуурыг угааж, самнасны дараа 45-50%-тай тэнцэх хэмжээний самнасан 
ноолуур гарна (Засгийн газрын 2014 оны 87-р тогтоолын хавсралт, 2014). 
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Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015), (Гаалийн Ерөнхий Газар, 2015)

Маа-н гол бүтээгдэхүүн болох хонины махны үнэ аймгуудад хэр ялгаатай 
байгаа, энэхүү ялгаа хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг зураг 2.13, зураг 2.14-д 
харууллаа. 2008 онд орон нутагт хонины махны үнэ улаанбаатар хотын үнээс 
дунджаар 10 хувиар бага байсан бол 2014 онд 2%-иар бага болж үнийн зөрүү 
буурчээ. Ялангуяа сүүлийн 5 жилд үнийн зөрүү огцом буурсан нь орон нутаг 
руу тавьсан хатуу хучилттай зам нэмэгдсэнтэй холбоотой. Тухайлбал, 2010 
онд Монгол улсын хэмжээнд хатуу хучилттай замын урт 3.0 мянган км байсан 
бол 2014 онд 6.5 мянган км болж 2.2 дахин өсчээ. Баян-Өлгий, Баянхонгор, 
сүхбаатар, говь-алтай, дорнод, сүхбаатар зэрэг төвөөс алслагдсан аймгуудад 
махны үнэ бага байх хандлагатай байгаа бол уул уурхайн салбар хөгжсөн 
Өмнөговь, орхон аймгуудад махны үнэ өндөр байна. дэд бүтэц, зам сайжрахын 
хэрээр Маа-н бүтээгдэхүүний тээврийн зардал буурч, орон нутгийн аж ахуй 
эрхлэгчид улаанбаатар гэх мэт төвлөрсөн зах зээлийн үнээр бүтээгдэхүүнээ 
борлуулах боломж гарлаа. 
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ЗУрАГ 2.13 Махны үнэ хот, хөдөөд адил 
байна

ЗУрАГ 2.14 Алслагдсан байдал, махны 
үнийн зөрүү
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бүтээгдэхүүний тээврийн зардал буурч, орон нутгийн аж ахуй эрхлэгчид Улаанбаатар гэх 
мэт төвлөрсөн зах зээлийн үнээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломж гарлаа.  

ЗУРАГ 0.13  Махны үнэ хот, хөдөөд адил байна       ЗУРАГ 0.14 Алслагдсан байдал, махны үнийн зөрүү 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Хөдөөгийн өрхүүдийн санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийг авч үзвэл, 2014 оны байдлаар 
орон нутагт олгож буй зээлийн хэмжээ 2.8 их наяд төгрөг байгаа нь нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдлийн 22%-ийг эзэлж байна. Мөн тухайн онд ХАА-н салбарт 8 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт хийгджээ. ХАА-н салбар нь орон нутгийн өрхийн орлогын 60%-ийг 
бүрдүүлж байхад нийт хөрөнгө оруулалтын 1% хүрэхгүй хэсэг ХАА-д орж байгаа нь 
хангалтгүй бөгөөд орон нутгийн иргэдийн бүтээмж, цаашлаад орлого өсөхгүй байх нэг 
нөхцөл болж байна. Өмнө дурдсанчлан орон нутгийн өрхийн 44% нь МАА эрхэлдэг 
бөгөөд орон нутагт зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлбэл орон нутгийн иргэдийн өрхийн аж 
ахуйг дэмжих хөрөнгө оруулалт болж, МАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, 
улмаар орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг нэмэгдүүлэхэд туслана. 

ЗУРАГ 0.15  Орон нутгийн зээлийн хэмжээ бага       ЗУРАГ 0.16  ХАА-н хөрөнгө оруулалт маш бага 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015),  
 

2.2.Орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
шинжилгээ 

Энэ хэсэгт орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
үнэлэх хоѐр төрлийн эмпирик үнэлгээг авч үзнэ. Эхний үнэлгээгээр хөдөөгийн иргэдийн 
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бүтээгдэхүүний тээврийн зардал буурч, орон нутгийн аж ахуй эрхлэгчид Улаанбаатар гэх 
мэт төвлөрсөн зах зээлийн үнээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломж гарлаа.  

ЗУРАГ 0.13  Махны үнэ хот, хөдөөд адил байна       ЗУРАГ 0.14 Алслагдсан байдал, махны үнийн зөрүү 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Хөдөөгийн өрхүүдийн санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийг авч үзвэл, 2014 оны байдлаар 
орон нутагт олгож буй зээлийн хэмжээ 2.8 их наяд төгрөг байгаа нь нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдлийн 22%-ийг эзэлж байна. Мөн тухайн онд ХАА-н салбарт 8 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт хийгджээ. ХАА-н салбар нь орон нутгийн өрхийн орлогын 60%-ийг 
бүрдүүлж байхад нийт хөрөнгө оруулалтын 1% хүрэхгүй хэсэг ХАА-д орж байгаа нь 
хангалтгүй бөгөөд орон нутгийн иргэдийн бүтээмж, цаашлаад орлого өсөхгүй байх нэг 
нөхцөл болж байна. Өмнө дурдсанчлан орон нутгийн өрхийн 44% нь МАА эрхэлдэг 
бөгөөд орон нутагт зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлбэл орон нутгийн иргэдийн өрхийн аж 
ахуйг дэмжих хөрөнгө оруулалт болж, МАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, 
улмаар орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг нэмэгдүүлэхэд туслана. 

ЗУРАГ 0.15  Орон нутгийн зээлийн хэмжээ бага       ЗУРАГ 0.16  ХАА-н хөрөнгө оруулалт маш бага 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015),  
 

2.2.Орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
шинжилгээ 

Энэ хэсэгт орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
үнэлэх хоѐр төрлийн эмпирик үнэлгээг авч үзнэ. Эхний үнэлгээгээр хөдөөгийн иргэдийн 

Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015)

Хөдөөгийн өрхүүдийн санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийг авч үзвэл, 2014 оны 
байдлаар орон нутагт олгож буй зээлийн хэмжээ 2.8 их наяд төгрөг байгаа нь 
нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 22%-ийг эзэлж байна. Мөн тухайн онд Хаа-н 
салбарт 8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгджээ. Хаа-н салбар нь орон 
нутгийн өрхийн орлогын 60%-ийг бүрдүүлж байхад нийт хөрөнгө оруулалтын 
1% хүрэхгүй хэсэг Хаа-д орж байгаа нь хангалтгүй бөгөөд орон нутгийн 
иргэдийн бүтээмж, цаашлаад орлого өсөхгүй байх нэг нөхцөл болж байна. Өмнө 
дурдсанчлан орон нутгийн өрхийн 44% нь Маа эрхэлдэг бөгөөд орон нутагт 
зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлбэл орон нутгийн иргэдийн өрхийн аж ахуйг дэмжих 
хөрөнгө оруулалт болж, Маа-н үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, улмаар 
орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг нэмэгдүүлэхэд туслана.

ЗУрАГ 2.15 Орон нутгийн зээлийн 
хэмжээ бага

ЗУрАГ 2.16 ХАА-н хөрөнгө оруулалт 
маш бага
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бүтээгдэхүүний тээврийн зардал буурч, орон нутгийн аж ахуй эрхлэгчид Улаанбаатар гэх 
мэт төвлөрсөн зах зээлийн үнээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломж гарлаа.  

ЗУРАГ 0.13  Махны үнэ хот, хөдөөд адил байна       ЗУРАГ 0.14 Алслагдсан байдал, махны үнийн зөрүү 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Хөдөөгийн өрхүүдийн санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийг авч үзвэл, 2014 оны байдлаар 
орон нутагт олгож буй зээлийн хэмжээ 2.8 их наяд төгрөг байгаа нь нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдлийн 22%-ийг эзэлж байна. Мөн тухайн онд ХАА-н салбарт 8 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт хийгджээ. ХАА-н салбар нь орон нутгийн өрхийн орлогын 60%-ийг 
бүрдүүлж байхад нийт хөрөнгө оруулалтын 1% хүрэхгүй хэсэг ХАА-д орж байгаа нь 
хангалтгүй бөгөөд орон нутгийн иргэдийн бүтээмж, цаашлаад орлого өсөхгүй байх нэг 
нөхцөл болж байна. Өмнө дурдсанчлан орон нутгийн өрхийн 44% нь МАА эрхэлдэг 
бөгөөд орон нутагт зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлбэл орон нутгийн иргэдийн өрхийн аж 
ахуйг дэмжих хөрөнгө оруулалт болж, МАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, 
улмаар орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг нэмэгдүүлэхэд туслана. 

ЗУРАГ 0.15  Орон нутгийн зээлийн хэмжээ бага       ЗУРАГ 0.16  ХАА-н хөрөнгө оруулалт маш бага 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015),  
 

2.2.Орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
шинжилгээ 

Энэ хэсэгт орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
үнэлэх хоѐр төрлийн эмпирик үнэлгээг авч үзнэ. Эхний үнэлгээгээр хөдөөгийн иргэдийн 
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бүтээгдэхүүний тээврийн зардал буурч, орон нутгийн аж ахуй эрхлэгчид Улаанбаатар гэх 
мэт төвлөрсөн зах зээлийн үнээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломж гарлаа.  

ЗУРАГ 0.13  Махны үнэ хот, хөдөөд адил байна       ЗУРАГ 0.14 Алслагдсан байдал, махны үнийн зөрүү 

 
Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015) 

Хөдөөгийн өрхүүдийн санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийг авч үзвэл, 2014 оны байдлаар 
орон нутагт олгож буй зээлийн хэмжээ 2.8 их наяд төгрөг байгаа нь нийт зээлийн өрийн 
үлдэгдлийн 22%-ийг эзэлж байна. Мөн тухайн онд ХАА-н салбарт 8 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт хийгджээ. ХАА-н салбар нь орон нутгийн өрхийн орлогын 60%-ийг 
бүрдүүлж байхад нийт хөрөнгө оруулалтын 1% хүрэхгүй хэсэг ХАА-д орж байгаа нь 
хангалтгүй бөгөөд орон нутгийн иргэдийн бүтээмж, цаашлаад орлого өсөхгүй байх нэг 
нөхцөл болж байна. Өмнө дурдсанчлан орон нутгийн өрхийн 44% нь МАА эрхэлдэг 
бөгөөд орон нутагт зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлбэл орон нутгийн иргэдийн өрхийн аж 
ахуйг дэмжих хөрөнгө оруулалт болж, МАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, 
улмаар орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг нэмэгдүүлэхэд туслана. 
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Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015),  
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Энэ хэсэгт орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
үнэлэх хоѐр төрлийн эмпирик үнэлгээг авч үзнэ. Эхний үнэлгээгээр хөдөөгийн иргэдийн 

Эх сурвалж: (Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан, 2015).

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

2.2. Орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийн шинжилгээ

Энэ хэсэгт орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинд нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг үнэлэх хоёр төрлийн эмпирик үнэлгээг авч үзнэ. Эхний үнэлгээгээр 
хөдөөгийн иргэдийн орлогод нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлсон бол 
хоёр дахь үнэлгээгээр аймгуудын цалингийн ялгаатай байдалд нөлөөлж буй 
хүчин зүйлсийг тодорхойлсон (Хавсралтын Хүснэгт а17, Хүснэгт а18). 

Эхний үнэлгээгээр, хөдөөгийн хүн амын амьжиргаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
судлахдаа тэдний орлогын гол эх үүсвэр болох Маа-н бүтээгдэхүүний үнэ, 
малын тоо, орон нутагт олгосон зээлийн хэмжээнээс хамааруулан үнэллээ. 2001-
2014 оны тоон мэдээллийг ашиглан хөдөөгийн өрхийн бодит орлогод хонины 
махны үнэ, ноолуурын үнэ, малын тоо, орон нутагт олгосон зээлийн хэмжээ 
хэрхэн нөлөөлөхийг судлав. орон нутгийн зээлийн мэдээ 2001 оноос эхлэн 
гарсан байдаг тул 2001 оноос өмнөх үнэлгээг хийх боломжгүй юм. 

Хоёрдугаар үнэлгээгээр, 2008-2014 оны 22 аймгийн тоон мэдээг ашиглан тухайн 
аймгийн иргэдийн бодит цалинд хонины махны үнэ, ноолуурын үнэ, тухайн 
аймгийн өрхийн зээлийн үлдэгдэл, тухайн аймгийн төсвийн орлогын улсын 
төсвийн орлогод эзлэх хувь хэрхэн нөлөөлөхийг судлав. Тухайн аймагт томоохон 
уурхай байдаг, энэ уурхайд олон тооны нутгийн иргэд ажилладаг бол хүн амын 
амьжиргааны түвшин өндөр байж болно. Энэ нөлөөллийг тусгахын тулд аймгийн 
төсвийн орлогын нийт төсвийн орлогод эзлэх хувийг үнэлгээнд орууллаа. ҮсХ-
ноос ноолуурын үнийн мэдээллийг аймгуудаар 2008 оноос эхлэн гаргасан байдаг 
тул бид үнэлгээг тус оноос эхлүүлэв. 

Эхний үнэлгээгээр хонины махны үнэ нэг хувиар өсөхөд хөдөөгийн өрхийн бодит 
орлого 0.6 хувиар, ноолуурын бодит үнэ 1 хувиар өсөхөд бодит орлого 0.2 хувиар 
тус тус өсдөг болох нь тогтоогдлоо. Түүнчлэн малын тоо нэг хувиар өсөхөд бодит 
орлого 2 жилийн дараа 0.9 хувиар, өмнөх жилийн зээлийн үлдэгдэл нэг хувиар 
өсөхөд тухайн жилийн бодит орлого 0.5 хувиар өсч байна (Хүснэгт 2.1). 

ХүСНЭГТ 2.1 Хөдөөгийн өрхийн бодит орлогод нөлөөлөх хүчин зүйлсийн үнэлгээ22

Нөлөөлөгч хүчин 
зүйлс үзүүлэлт Өрхийн бодит орлогод 

үзүүлэх нөлөө
Махын үнэ махны үнэ/ХҮи 0.63
Ноолуурын үнэ ноолуурын үнэ/ХҮи 0.24
Малын тоо 2 жилийн өмнөх малын тоо 0.85
Зээл 1 жилийн өмнөх зээлийн өсөлт 0.52

22 Үнэлгээний дэлгэрэнгүйг Хавсралт 4-ээс харна уу.
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дараах панел үнэлгээгээр хонины махны үнэ нэг хувиар өсөхөд аймгийн 
түвшний бодит цалин 0.4 хувиар өсч байхад, ноолуурын бодит үнэ 1 хувиар 
өсөхөд бодит цалин 0.1 хувиар өсч байна. Түүнчлэн малын тоо 1 хувиар өсөхөд 
бодит цалин дөрвөн жилийн дараа 0.1 хувиар өсч байхад, өмнөх жилийн зээлийн 
үлдэгдэл 1 хувь өсөхөд тухайн жилийн бодит орлого 0.2 хувь өсч байна. Мөн 
тухайн аймгийн орлогын нийт төсөвт эзлэх хувь хэмжээ нэг нэгж хувиар өсөхөд 
тус аймгийн бодит цалин 2.3 хувиар өсдөг байна. Энэ нь тухайн аймагт томоохон 
уурхай үйл ажиллагаа явуулж байвал тус аймгийн төсөвт оруулах хувь нэмрийг 
өсгөх төдийгүй дундаж цалинг өсгөдгийг харуулж байна (Хүснэгт 2.2). 

Хүснэгт 2.2 Орон нутгийн иргэдийн бодит цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлийн үнэлгээ23

Нөлөөлөгч хүчин зүйлс үзүүлэлт Орон нутгийн иргэдийн 
бодит цалинд үзүүлэх нөлөө

Махын үнэ махны үнэ/ХҮи 0.42
Ноолуурын үнэ ноолуурын үнэ/ХҮи 0.08
Малын тоо 4 жилийн өмнөх малын тоо 0.14
Зээл 1 жилийн өмнөх зээлийн 

өмнөх зээлийн хэмжээ 0.25

Тухайн аймгийн онцлог 2 жилийн өмнөх аймгийн 
төсвийн орлогын улсын 
төсвийн орлогод эзлэх хувь

2.28

дээрх үнэлгээнүүдийг нэгтгэж дүгнэвэл махны үнэ нэг хувиар нэмэгдэхэд орон 
нутгийн иргэдийн орлого, цалин 0.4-0.6 хувиар өсдөг, ноолуурын үнэ нэг хувиар 
өсөхөд бодит орлого, цалин 0.1-0.2 хувиар өсдөг байна. Мөн орон нутагт зээл 
олголт нэмэгдэх нь тэдний амьжиргаанд эергээр нөлөөлжээ. Малын тооны өсөлт 
бодит орлогод хүчтэй нөлөөлж буй боловч тухайн орон нутгийн иргэдийн бодит 
цалинд бага нөлөө үзүүлж байна. 

2.3. Орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшинг сайжруулах боломж

орон нутгийн иргэдийн орлогын гол эх үүсвэр нь Маа юм. Тухайлбал, тэд 
орлогынхоо 60%-ийг Маа-аас бүрдүүлж байна. иймд малын тоо толгойг 
тогтвортой өсгөх, малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой өсөх, нэг 
малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх нь орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг 
нэмэгдүүлэх гол эх сурвалж юм. Өмнөх хэсэгт хийсэн үнэлгээнээс дүгнэхэд, 
нэгдүгээрт, орон нутгийн иргэдийн цалин, орлого хонины мах ба ноолуурын 
үнийн өсөлтөөс мэдэгдэхүйц эерэг хамаарч байгаа нь малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний үнийн тогтвортой өсөлт тэдний амьжиргаанд маш чухал 
болохыг харуулж байна. 

23 Үнэлгээний дэлгэрэнгүйг Хавсралт 4-өөс харна уу.
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Хоёрдугаарт, өрхийн амьжиргаа малын тооноос хамааралтай боловч малын тоо 
толгойн өсөлт цаг агаарын нөхцөл байдлаас ихээхэн хамаарч байгаа нь тэдний 
тогтвортой амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж байна. Тухайлбал, нэг малчин өрхийн 
дундаж малын тоо 2000-2002 оны жил дараалсан зуднаар 21%-иар, 2010 оны 
зуднаар 22 хувиар буурч байсан. Малчин өрхийн амьжиргааны цаг агаараас 
хараат байдлыг бууруулахад малын тэжээлийн тариалалт, хадлангийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай боловч малын тэжээлийн тариалалт 1989 оны 
түвшинтэй харьцуулахад 2014 онд 92 хувь буурчээ. 

гуравдугаарт, орон нутагт нийт хүн амын 54% нь амьдарч байгаа боловч 
нийт зээлийн 22% нь орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжид олгогдсон байгаа 
нь тэдний хөрөнгө оруулалт хийж, бүтээмжээ нэмэгдүүлэн, амьжиргаагаа 
дээшлүүлэхэд санхүүгийн зуучлал хангалтгүй байгааг харуулж байна. 
Үнэлгээнээс харахад, орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжид олгох зээлийн 
хэмжээ өсвөл тэдний цалин, орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой 
байна. Түүнчлэн Хаа-н салбарт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт хангалтгүй, 
нийт хөрөнгө оруулалтын 1 хувь Хаа-н салбарт ноогдож байгаа нь уг салбарын 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгохгүй байна. 

дүгнэхэд, орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшин Хаа-н салбарын 
хөгжлөөс шууд хамаарч байгаа бөгөөд тэдний амьжиргааны түвшинг 
сайжруулахад Хаа-н салбарыг хөгжүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй 
шаардлагатай байна. Хаа-н салбарыг хөгжүүлэх боломжийн талаар дараагийн 
бүлэгт авч үзнэ. 
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III БүлЭГ. ХАА-Н САлБАрыН ХӨГжИл

Хаа-н салбарын өсөлт зөвхөн ядуу өрхүүдийн амьжиргааг дээшлүүлээд 
зогсохгүй бусад салбартай харьцуулахад иргэдийн орлогын өсөлтөд дөрөв 
дахин илүү нөлөө үзүүлдэг (OECD, 2009). Манай орны Хаа-н салбар 2014 
оны байдлаар ажиллах хүчний 28%, днБ-ий 13.5%-ийг бүрдүүлжээ. Үүнтэй 
харьцуулахад уул уурхайн салбар днБ-ий 17% бүрдүүлж байгаа хэдий ч ажиллах 
хүчний 3.7%-ийг шингээж байгаа нь улсын хэмжээнд нийт хүн амаа ажлын 
байраар тогтвортой хангах, хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэхэд Хаа-н салбарын 
үр ашигтай ажиллах нөхцөлийг дэмжих нь чухал болохыг харуулж байна.

Хаа-н бодлогын хүрээнд бүтээмжээ нэмэгдүүлэх асуудлыг тэргүүн зорилтоо 
болгон тавих нь үр дүнтэй байж болох юм. кругман (1996, 2001) аливаа улс 
экпортын хувьд өрсөлдөх чадвартай болох гэж хэт туйлшрах нь буруу төдийгүй 
аюултай гэдгийг судалгаандаа дурджээ. дотоодын болон олон улсын эдийн 
засгийн өсөлтийг дэмжихээсээ илүүтэйгээр хамгаалалтын шинж чанартай 
бодлого баримтлан худалдааны илүүдлээр тодорхойлогдсон өрсөлдөөн рүү 
тэмүүлэх нь худалдааны дайн эсвэл бүр валютын дайн үүсгэхэд хүргэж болох 
талаар тэрээр онцолсон байна. Портер, кругман нар жинхэнэ өрсөлдөөн 
бүтээмжээр хэмжигддэг бөгөөд экспортоо нэмэгдүүлэх бус, бүтээмжээ 
нэмэгдүүлэх нь гол зорилго байх учиртайг мөн тэмдэглэжээ (Latruffe, 2010). Мөн 
Хаа-н бүтээмжийн өсөлт нь бодит орлогыг нэмэгдүүлж, ажлын байр үүсгэж, 
хөдөөд фермерийн бус бизнесүүдэд үржүүлэгчийн нөлөө үзүүлж, хүнсний 
барааны үнэд нөлөөлж, түүгээрээ ядуурлыг бууруулж болдгийг (Schneider & 
Gugerty, 2011) судалгаа харуулдаг.

Хаа-н салбарт олон тулгамдсан асуудал байгаа боловч зайлшгүй шаардлагатай 
тэргүүлэх чиглэлээ юуны өмнө зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ нь Хаа-н салбар 
баримжаа, инерцээр бус инновациар хөгжих үндэс юм (Ж.Мижиддорж, 2015). 
Хаа-н хөгжил нь инноваци, инновацийн тогтолцоог шаардаж, мөн эдгээрээс 
шалтгаалдаг (Rajalahti, 2011). инноваци нь хөгжсөн болон хөгжиж байгаа 
орнуудад бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, эдийн 
засгийн өсөлтийг авчрах гол эх үүсвэр бөгөөд ажлын байр, орлогын эх үүсвэр 
бий болгох, ядууралтай тэмцэхэд нийгмийн хөгжлийг чиглүүлэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг.

Манай орны Хаа-н үйлдвэрлэлийн бүтээмж бусад улстай харьцуулахад маш 
доогуур байгааг бид эхний бүлэгт авч үзсэн билээ. Энэ нь тус салбарт ялангуяа 
инноваци ашиглан бүтээмжийг дээшлүүлэх, усжуулалт, бордоо, хөрс, технологи, 
хүлэмж зэрэг олон талаар инновацийг дэмжих, нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх 
арга зам, орчин, тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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судалгааны энэ бүлэгт Хаа-г хөгжүүлэх чиглэлээр бодлогын хүрээнд авч 
хэрэгжүүлэх боломжит арга замуудыг судлах батус салбарын хөгжлийн чиг 
хандлага, авч хэрэгжүүлж буй бодлого, анхаарах шаардлагатай асуудлыг авч 
үзнэ. ингэхдээ, Хаа-н тогтвортой өсөлт, хөгжлийг бий болгох чадамж бүхий 
тогтолцоог бүрдүүлэх асуудлыг, үүнд тулгарч буй сорилтуудыг гаргаж тавихыг 
чухалчилсан бөгөөд энэ дундаа онцгой чухал гэж үзсэн зарим тогтолцооны бус, 
процессийн шинж чанартай асуудлуудыг мөн дурдлаа. нэгэнт тогтолцоо бүрдэн, 
үүнд оролцогчдын үүрэг оролцоо, уялдаа холбоо тодорхой болсноор тухайн 
системд оролцогчид өөрсдөө шийдэх шаардлагатай асуудлуудыг гарган тавьж, 
Хаа-н өсөлт хөгжил тогтолцооны доторх процессийн үйл явцаар биеллээ олох 
юм.

3.1. ХАА-н салбарын хөгжлийн олон улсын чиг хандлага, туршлага

Хаа-г хөгжүүлэх уламжлалт бодлого нь хүнсний аюулгүй байдалд ач холбогдол 
өгч, малчид, тариаланчдын өрхийн аж ахуйн түвшинд өөрсдийн хэрэгцээгээ 
ханган, илүү гарсан бүтээгдэхүүнээ зах зээлд борлуулахад нь туслахыг 
чухалчилдаг. Харин орчин үеийн хандлагаар, Хаа-г зах зээл гэх том хүрээгээр 
харж, зах зээлийн хөшүүргийг ашиглан тус салбарт ажиллагсдын ашиг орлогыг 
нэмэгдүүлэхэд анхаардаг. Хаа-н бүтээгдэхүүн эрэлттэй, зах зээлд нэвтрэх 
боломжтой байвал малчид, тариаланчид илүү их бүтээгдэхүүн нийлүүлэх идэвх, 
санаачлага нь нэмэгдэнэ. Энэ нь цаашлаад бүтээмжээ өсгөх, үйлдвэрлэлийн 
хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, ашиг орлого, амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх 
хөшүүрэг болдог.

Хаа-н тогтвортой өсөлт нь технологи ашиглалтын ахиц, фермийн орц, тэдэнд 
хүрч буй үйлчилгээ болон Хаа-н бүтээгдэхүүний тогтвортой эрэлт зэргээс 
шалтгаалдаг. Энэ нь Хаа-н хөгжлийн бодлого нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс 
цааш нэмүү өртгийн гинжин холбоотой үйл явцыг харж, өөрөөр хэлбэл, 
бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд очих хүртэлх үйл явцад анхаарлаа хандуулахыг 
шаардаж байдаг. Үүнийг шийдэхийн тулдсүүлийн үед эрчимтэй хэрэглэгдэж 
буй ойлголтууд болох инновацийн тогтолцоо, нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний 
шинжилгээ, хөгжлийн Хаа-н судалгаа болон нөлөөллийн судалгаа зэргийг 
Хаа-н судалгааны явцад нэгтгэсэн байх хэрэгтэй. Мөн судалгаа-хөгжлийн 
тогтолцоо нь (R&D) инновацид хувь нэмрээ оруулдгийг бодолцох учиртай 
(Anandajayasekeram, Puskur, & Zerfu, 2009).

фермийн аж ахуй эрхлэгчид, Хаа-н бизнес эрхлэгчид, улс орнууд хоорондоо 
хамтран ажиллах, өрсөлдөх аль ч тохиолдолд тэд тасралтгүй инноваци хийх 
хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан, технологи дахь хөрөнгө оруулалт нь Хаа-н бүтээмж, 
инновацийг сайжруулж тогтвортой хадгалах ихэнх стратегийн түлхүүр орц нь 
болж байдаг. Боловсрол, нэвтрүүлэх үйлчилгээ (extension) зэрэг нь инноваци 
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бий болоход шаадлагатай зайлшгүй орцууд боловч хангалттай бус бөгөөд 
бусад нөхцөл, нэмэлт оролцоо хэрэгтэй (Rajalahti, 2011). Мөн инноваци 
болон бизнесийн хөгжил нь эдгээрийг бий болгоход тохиромжтой орчныг 
бүрдүүлэхэд шаардагдах нэмэлт хөрөнгө оруулалтгүйгээр биеллээ олдоггүй. 
Хаа-н инновацийн систем дэх хөрөнгө оруулалт нь агуулгын хувьд тодорхой, 
тухайн улс болон Хаа-н секторын хөгжлийн шат, алсын хараатай уялдсан 
байх хэрэгтэй. нөөц хязгаарлагдмал учраас, Хаа-д оруулах хөрөнгө оруулалт 
нь үнэлэгдсэн, шаардагдах дарааллаар эрэмбэлэгдсэн, хэрэгцээ, тулгарч буй 
асуудал, байгаа нөөцдөө нийцүүлж нарийвчилсан байх хэрэгтэйг дэлхийн 
банкны судалгаа зөвлөсөн байдаг.

европын холбооны Хаа-н судалгааны Хорооноос гаргасан судалгаанд (EU 
SCAR, 2012) инновацийг дэмжих, бий болгох орчинг бүрдүүлж загварчлах, 
хэрэгжүүлэх замаар хурдацтай өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнцөд хөдөлмөрийн 
бүтээмж болоод өрсөлдөх чадвараа сайжруулах арга, тогтолцоо чухал болохыг 
дурджээ. Үүний тулд Хөдөө аж ахуйн мэдлэг, инновацийн тогтолцооны 
(ХааМиТ) чадамжийг үнэлэх асуудлыг тавьсан байна. ХааМиТ-д судалгаа, 
нэвтрүүлэх үйлчилгээ, фермерийн аж ахуй эрхлэгчдийн хоорондох холбоо, 
хамтын ажиллагаа чухал болохыг тэмдэглэжээ.

ХааМиТ нь оролцогч байгууллагуудад, тэдгээрийн хоорондох холбоо харилцаа, 
институцийн түвшний дэд бүтэц түүний идэвхжүүлэлт болон төсвийн механизм 
зэрэгт ач холбогдол өгч “инновацийн тогтолцоог” тодорхойлох ойлголт 
юм. Хэдий нэвтрүүлэх үйлчилгээ, боловсрол, судалгаа нь гол чухал боловч, 
фермерийн аж ахуй эрхлэгчдийн шийдвэр гаргалт, тэдний инновац гаргалтад 
шууд нөлөөлж байдаг олон хүчин зүйл нэмүү өртгийн гинжин хэлхээнд байдаг 
гэдгийг санаж байх нь чухал юм (зураг 4.1) (EU SCAR, 2012).

ЗУрАГ 3.1 Нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний ХАА-н инновацид шууд холбогдолтой 
ХААМИТ дахь оролцогчид

Эх сурвалж: (EU SCAR, 2012).
Тэмдэглэгээ: Арилжааны 
үйлчилгээнүүдэд лабораторууд, 
туршлагажсан мэргэжилтнүүд, 
удирдлагын программ хангамж, 
нотариатчид, газар зуучлагчид зэргийг 
багтаан ойлгоно. Зарим орнуудад 
стратегийн шийдвэр гаргалтанд 
нөлөөтэй байдаг гэдэг утгаар нягтлан 
бодогчид гэж тусад нь тусгайлан 
оруулсан болно.
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ХААМИТ-д судалгаа, нэвтрүүлэх үйлчилгээ, фермерийн аж ахуй эрхлэгчдийн хоорондох 
холбоо, хамтын ажиллагаа чухал болохыг тэмдэглэжээ. 

ХААМИТ нь оролцогч байгууллагуудад, тэдгээрийн хоорондох холбоо харилцаа, 
институцийн түвшний дэд бүтэц түүний идэвхжүүлэлт болон төсвийн механизм зэрэгт ач 
холбогдол өгч “инновацийн тогтолцоог” тодорхойлох ойлголт юм. Хэдий нэвтрүүлэх 
үйлчилгээ, боловсрол, судалгаа нь гол чухал боловч, фермерийн аж ахуй эрхлэгчдийн 
шийдвэр гаргалт, тэдний инновац гаргалтад шууд нөлөөлж байдаг олон хүчин зүйл нэмүү 
өртгийн гинжин хэлхээндбайдаг гэдгийг санаж байх нь чухал юм (Зураг 4.1) (EU SCAR, 
2012). 

ЗУРАГ 0.1  Нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний ХАА-н инновацид шууд холбогдолтой ХААМИТ дахь 
оролцогчид 

 
Эх сурвалж: (EU SCAR, 2012). 
Тэмдэглэгээ: Арилжааны үйлчилгээнүүдэд лабораторууд, туршлагажсан мэргэжилтнүүд, удирдлагын программ 
хангамж, нотариатчид, газар зуучлагчид зэргийг багтаан ойлгоно. Зарим орнуудад стратегийн шийдвэр гаргалтанд 
нөлөөтэй байдаг гэдэг утгаар нягтлан бодогчид гэж тусад нь тусгайлан оруулсан болно. 

ХАА-н бодлогод төсвийн орлогын тодорхой хэсгийг фермерүүдийн чадавхийг 
сайжруулах үүднээс инноваци эрэлхийлсэн судалгааг дэмжихэд зориулж байх хэрэгтэй 
бөгөөд мэдлэг, ноухау-г оролцогчдын хооронд солилцох тоглогчийн үүргийг үүгээрээ 
гүйцэтгэж болох юм. Инноваци нь байгаа мэдлэгээ ашигласнаар эхэлдэг бөгөөд 
судалгаанаас хэрэгжүүлэх шат хүртэлх дээрээс доош чиглэсэн шатлалаас илүүтэйгээр 
доороос дээшээ гэсэн шатлалаар хэрэгжих хэрэглэгчдэд тулгуурласан нийгмийн процесс. 
(EU SCAR, 2012). 

Нөгөө талд, мэдээллийн технологи нь ХАА-н системд оролцогчдын хоорондох харилцаа 
холбоо, хамтын ажиллагаа, инновацийг бэхжүүлэх  түгээх зорилгын хүрээнд хамгийн 
нийцсэн хэрэгсэл юм. Мэдээллийн технологи нь “мэдээлэл дамжуулагчид” болон 
“брокерууд” зэрэг бизнес загваруудын, төрийн болон хувийн нэвтрүүлэх  үйлчилгээ 
үзүүлэгчид, зөвлөгөө өгөгчид, фермерүүд болон компаниуд холбогдох, хамтрах үйл 
явцын, мөн мэдлэг түгээлт, хамтын ажиллагаа, оролцогч бүлгүүдийн хоорондох холбоо 
харилцаа зэргийн суурь нь болдог. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ, боловсролын хүрээнд их 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Хаа-н бодлогод төсвийн орлогын тодорхой хэсгийг фермерүүдийн чадавхийг 
сайжруулах үүднээс инноваци эрэлхийлсэн судалгааг дэмжихэд зориулж 
байх хэрэгтэй бөгөөд мэдлэг, ноухау-г оролцогчдын хооронд солилцох 
тоглогчийн үүргийг үүгээрээ гүйцэтгэж болох юм. инноваци нь байгаа мэдлэгээ 
ашигласнаар эхэлдэг бөгөөд судалгаанаас хэрэгжүүлэх шат хүртэлх дээрээс 
доош чиглэсэн шатлалаас илүүтэйгээр доороос дээшээ гэсэн шатлалаар хэрэгжих 
хэрэглэгчдэд тулгуурласан нийгмийн процесс. (EU SCAR, 2012).

нөгөө талд, мэдээллийн технологи нь Хаа-н системд оролцогчдын хоорондох 
харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаа, инновацийг бэхжүүлэх түгээх зорилгын 
хүрээнд хамгийн нийцсэн хэрэгсэл юм. Мэдээллийн технологи нь “мэдээлэл 
дамжуулагчид” болон “брокерууд” зэрэг бизнес загваруудын, төрийн болон 
хувийн нэвтрүүлэх үйлчилгээ үзүүлэгчид, зөвлөгөө өгөгчид, фермерүүд 
болон компаниуд холбогдох, хамтрах үйл явцын, мөн мэдлэг түгээлт, хамтын 
ажиллагаа, оролцогч бүлгүүдийн хоорондох холбоо харилцаа зэргийн суурь нь 
болдог. Хаа-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ, боловсролын хүрээнд их сургуулиудаас 
фермерүүдэд гэсэн чиглэлд суралцах боломжийг нээж өгдөг. Хаа-н инновацийн 
тогтолцоо ерөнхийдөө цогц, олон хүрээг хамарсан байдаг учраас хэн, ямар 
зорилтот бүлэг хасагдаж гээгдсэнийг тогтооход хүндрэлтэй. Хаа-н инновацийн 
тогтолцоо илүү дижитал болсноор тогтолцооны гүйцэтгэлийг илүү үр дүнтэй 
үнэлэх, олон тооны үйл явцад оролцож байгаа олон тооны оролцогчдын 
оролцоог тодорхойлох, тэднийг хянах боломж гарч ирдэг (World Bank, 2011).

зах зээлийн үйл явц болон инноваци нь Хаа-г хөгжүүлэх хангалттай 
нөхцөл болж чаддаггүй. инновацийн тогтолцоо нь бизнес эрхлэх ур чадвар 
(entrepreneurship) болон нэмүү өртгийн гинжин хэлхээ (value chain)-г хамардаг 
боловч эдгээр асуудалд тус бүрт нь анхаарч, уялдаа холбоог нь хангах хэрэгтэй 
байдаг (Anandajayasekeram P., 2011). нэмүү өртгийн гинжин хэлхээ нь өртөг 
бүтээгдэж байгаа дээш ба доош холбоосыг хамарч, тухайн үе шат буюу нэгж 
нь нийт системдээ ямар хувь нэмэр оруулж буйг харах боломж олгодог. Хаа-н 
инновацийн тогтолцоог хувь хүний, фермерийн, бүлэг хоршоодын, аймгийн, 
улсын, олон улсын түвшинд хэрэгжүүлж болно. нэмүү өртгийн гинжин 
хэлхээний шинжилгээ эдгээр түвшинд шаардлагатай оролцоог тодорхойлдог. 
Хэлхээний дагуу дээш, доош урсаж байгаа мэдээлэл, хэлхээний дамжлагууд 
дээрх зохион байгуулалт, хамтын ажиллагаанаас үүдэн инноваци бий болдог. 
инновацийн тогтолцоо ба нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний холбоог доорх 
зурагт харуулллаа (зураг 3.2).
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ЗУрАГ 3.2 Судалгаа-хөгжил (R&D), нэмүү өртгийн гинжин хэлхээ, инновацийн тогтолцооны 
уялдаа
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ЗУРАГ 0.2 Судалгаа-хөгжил (R&D), нэмүү өртгийн гинжин хэлхээ, инновацийн тогтолцооны уялдаа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асуудлыг тодорхойлох алхмууд 
Өөр өөр түвшин дэх инновацийн тогтолцоо 

Зорилтод бүлгээ тодорхойлно 

Зорилтод бүлгийнхээ амьдралын нөхцөлийн талаар 
өргөн ойлголт олж авна 

Тэргүүлэх бизнесийн байгууллагуудын ямар нэмүү 
өртгийн гинжин хэлхээнд байгааг тогтооно 

Тухайн нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний гол 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг чухал байдлаар нь эрэмбэлэнэ 

Зорилтод бүлэг дэх бизнесийн байгууллагуудыг 
тогтооно. 

Тогтоосон гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийнхээ гол 
асуудлуудыг тодорхойлно 

Тодорхойлсон асуудлуудаа шинжилнэ. 

Асуудлыг шийдэх гарц, оролцоог тодорхойлно 

Хяналт хийнэ 

Боломжит оролцоог (intervention) тогтооно 

Оролцооны төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, үнэлгээг хийнэ 

Эцсийн хэрэглэгчид ашиглана, бусдад түгээн 
дэлгэрүүлнэ. 

Үндэсний инновацийн тогтолцоо (улсын түвшин 
дэх шинжлэх ухаан технологийн асуудлуудтай 
ажилллана) 

ХАА-н инновацийн тогтолцоо (ХАА-н шинжлэх 
ухаан, технологийн асуудлуудтай ажилллана) 

Секторын бүтээгдэхүүнд суурилсан инновацийн 
тогтолцоо (бизнесийн байгууллагуудын нэмүү 
өртгийн гинжин хэлхээн дээр ажиллана) 

Оролцоонд (intervention) тулгуурласан 
инновацийн тогтолцоо (зайлшгүй шийдэх 
шаардлагатай асуудлууд дээр суурилсан) 

Source: (Anandajayasekeram, Puskur, & Zerfu, 
2009) 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
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3.2. Монгол улсын ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 
бодлого, боломж

Энэ хэсэгт Монголын хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжил, асуудал, боломжуудыг 
авч үзнэ. Хаа-н тогтортой хөгжлийг бий болгоход Хаа-н салбарын судалгаа, 
нэвтрүүлэх үйлчилгээ, Хаа-н боловсрол, болон нэмүү өртийн гинжин хэлхээ 
чухалболохыг дээр тэмдэглэсэн билээ. Эдгээр нь манай улсын хувьд ямар 
түвшинд байгааг товчхон авч үзэхдээ эхлээд зураг 3.2-т ийм үйл ажиллагаа 
явуулж буй байгууллагуудыг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь тоймлон харууллаа. 
Монгол улсад Хаа-н салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр ХХааЯ, улсын төсвийн 
санхүүжилтээр их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд ажиллахаас 
гадна олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр төслүүд хэрэгжиж байна 
(төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүйг Хавсралтын Хүснэгт а.19 өөс харж болно).

ЗУрАГ 3.3. ХАА-г хөгжүүлэх төсөл, чиглэлээр24
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3.2. Монгол улсын ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бодлого, 
боломж 

Энэ хэсэгт Монголын хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжил, асуудал, боломжуудыг  авч үзнэ. 
ХАА-н тогтортой хөгжлийг бий болгоход ХАА-н салбарын судалгаа, нэвтрүүлэх 
үйлчилгээ, ХАА-н боловсрол, болон нэмүү өртийн гинжин хэлхээ чухалболохыг дээр 
тэмдэглэсэн билээ.  Эдгээр нь манай улсын хувьд ямар түвшинд байгааг товчхон авч 
үзэхдээ эхлээд Зураг 3.2-т ийм үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудыг үйл 
ажиллагааны чиглэлээр нь тоймлон харууллаа. Монгол улсад ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх 
чиглэлээр ХХААЯ, улсын төсвийн санхүүжилтээр их сургууль, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагууд ажиллахаас гадна олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр төслүүд 
хэрэгжиж байна (төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүйг Хавсралтын Хүснэгт А.19 өөс харж 
болно). 

ЗУРАГ 0.3. ХАА-г хөгжүүлэх төсөл, чиглэлээр24 

 
Эх үүсвэр: ("Ногоон Алт" Бэлчээрийн Экосистемийн Удирдлага Төс, 2013) 

ХХААЯ-наас 2014 онд “Төрөөс ХАА-н талаар 2015-2025 онд баримтлах бодлого”-ыг 
гаргасан. Энэхүү бодлогын баримт бичиг нь ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн. Тухайлбал, уг бодлогод санхүүгийн дэд бүтэц, ХАА-
н салбарын эрсдэл, инноваци ба хөгжлийг дэмжиж, салбарын нэмүү өртгийн хэлхээг 
түлхүү хөгжүүлэх замаар бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж тусгажээ.ХАА-н салбарын бодлогод 
дараах зарчмыг баримтална. Үүнд: цаашид салбарын  бүтээмжийг механикжуулалт, өндөр 

                                                 
24Судалгааны чиглэлээр Ус цаг уурын орчны шинжилгээний газар (УЦУОШГ), АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн 
яамны харьяа Хорнадагийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 
Хөдөө аж ахуйн их сургууль (ХААИС), Экстеншн буюу нэвтрүүлэлтийн чиглэлээр сүүлийн хоѐр 
байгууллагаас гадна ХАА-н үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв (ХААҮШУОНТ), Малын 
эрүүл мэнд (МЭМ) төсөл болон орон нутгийн захилгаа, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, Сумын бэлчээр 
ашиглагчдын холбоо (СБАХ), Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг (БАХ), төрийн бус байгууллага (ТББ)-ууд, 
Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхим (ХАҮТ), Монголын ХАА-н хоршоологчдын үндэсний холбоо 
(МХААХҮХ) зэрэг байгууллагууд ажиллаж байна. Маркетингийн чиглэлээр ХААЯ, СБАХ, БАХ, ХАҮТ, 
МХААХҮХ-ээс гадна Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны төслүүд ажиллаж байна.  

 

Эх үүсвэр: ("Ногоон Алт" Бэлчээрийн Экосистемийн Удирдлага Төс, 2013)

ХХааЯ-наас 2014 онд “Төрөөс Хаа-н талаар 2015-2025 онд баримтлах 
бодлого”-ыг гаргасан. Энэхүү бодлогын баримт бичиг нь Хаа-н гаралтай 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн. Тухайлбал, 
уг бодлогод санхүүгийн дэд бүтэц, Хаа-н салбарын эрсдэл, инноваци ба 
хөгжлийг дэмжиж, салбарын нэмүү өртгийн хэлхээг түлхүү хөгжүүлэх замаар 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж тусгажээ. Хаа-н салбарын бодлогод дараах зарчмыг 

24 Судалгааны чиглэлээр Ус цаг уурын орчны шинжилгээний газар (УЦУОШГ), АНУ-ын Хөдөө аж 
ахуйн яамны харьяа Хорнадагийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэн, Хөдөө аж ахуйн их сургууль (ХААИС), Экстеншн буюу нэвтрүүлэлтийн чиглэлээр сүүлийн 
хоёр байгууллагаас гадна ХАА-н үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв (ХААҮШУОНТ), 
Малын эрүүл мэнд (МЭМ) төсөл болон орон нутгийн захилгаа, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, Сумын 
бэлчээр ашиглагчдын холбоо (СБАХ), Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг (БАХ), төрийн бус байгууллага (ТББ)-
ууд, Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхим (ХАҮТ), Монголын ХАА-н хоршоологчдын үндэсний холбоо 
(МХААХҮХ) зэрэг байгууллагууд ажиллаж байна. Маркетингийн чиглэлээр ХААЯ, СБАХ, БАХ, ХАҮТ, 
МХААХҮХ-ээс гадна Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны төслүүд ажиллаж байна. 
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баримтална. Үүнд: цаашид салбарын бүтээмжийг механикжуулалт, өндөр 
технологи нэвтрүүлэх, нэгжээс авах чанар, гарцыг өсгөх замаар нэмэгдүүлэх; 
Хаа-н салбарын байгаль, цаг уурын өөрчлөлтөөс хамаарах эрсдэлийг бууруулж, 
үйлдвэрлэлийн улирлын хамаарлыг багасгаж тогтвортой байдлыг хангах; 
салбарын үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн гинжин хэлхээг хөгжүүлэх, Хаа-н 
гаралтай бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлэх; дотоодын 
хүнсний хэрэгцээг хангаж, экспортлох; санхүүгийн дэд бүтцийг хөгжүүлж, 
санхүүгийн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, урт хугацааны төсвийн 
болон мөнгөний тогтвортой бодлогоор салбарыг дэмжинэ. 

Хаа-н эрсдэлийг бууруулахдаа нэгдүгээрт, цаг агаарын өөрчлөлт зуд болон ган, 
хоёрдугаарт, бодлогын тогтвортой байдал, гуравдугаарт, малын халдварт өвчин, 
дөрөвдүгээрт, үнийн хэлбэлзлийг бууруулах систем бий болгоно. салбарын 
үйлдвэрлэлийн “судалгаа ба хөгжил”-ийг дэмжиж, өндөр технологид суурилсан 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. Экспортлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэмүү өртгийн 
гинжин хэлхээг “Тэргүүлэгч компани”-уудыг бий болгох замаар хөгжүүлнэ гэсэн 
байна.

Монгол улсын Хаа-н салбарыг хөгжүүлэх бодлогын талаар эхлээд Хаа-н 
судалгаа, дараа нь Хаа-н нэвтрүүлэлт (экстейншн), Хаа-н боловсрол, сургалт, 
Хаа-н хөрөнгө оруулалт гэсэн дэд хэсгүүдээр авч үзнэ. 

ХАА-н судалгаа

Хаа-н шинжлэх ухаан болон бусад салбарыг хамарсан шинжлэх ухаан-
технологийн тогтолцоо нь инноваци хөгжүүлэх боломжийг үүсгэн, тогтвортой, 
хүртээмжтэй Хаа-н хөгжилд хувь нэмэр оруулна гэж үздэг. Мэдлэгийг 
бий болгож, түүнийгээ улс орны хэмжээнд, ялангуяа орон нутгийн түвшинд 
хэрэглэхгүйгээр хөгжил урагшлахгүй. 

Манай улсад шинжлэх ухаан технологийн салбарт 2014 онд нийт 1196 эрдэм 
шинжилгээний ажилтан ажиллаж байсан бол тэдгээрийн 22% нь Хаа-н салбарт 
харъяалагдаж буй нь чамлахааргүй үзүүлэлт юм. сүүлийн жилүүдэд шинжлэх 
ухааны ажлын цар хүрээ улам тэлж буй бөгөөд Хааис 2008 онд 29 шинжлэх 
ухаан-технологийн төсөл, 15 онолын судалгааны ажил гүйцэтгэсэн нь 2003 
оныхтой харьцуулахад 33% нэмэгдсэн байна. Харин 2015 оны байдлаар Хааис, 
харьяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдэд Хаа-н шинжлэх ухаан технологийн 
төсөл 19, инновацийн төсөл 8, онолын суурь судалгааны төсөл 6-г хэрэгжүүлж 
байна (Хаа-н Шинжлэх ухааны академи, 2015).

судалгааны үр дүнг бизнест өргөн хүрээгээр ашиглах нь Хаа-н салбарын 
хөгжлийг түргэтгэх тул судлаачид, тэдний ажлыг Хаа-н бизнес эрхлэгчид, 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

хувийн секторынхонтой холбох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоход анхаарах 
хэрэгтэй байна. Үүний тулд өмнө дурдсан олон улсын түвшний судалгаа болон 
нэвтрүүлэх үйлчилгээнд гарч байгаа туршлагуудыг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 
Ялангуяа, судалгааны байгууллагуудын удирдах зөвлөлд болон зөвлөгөө өгөх 
байгууллагуудад малчид, тариаланчид, Хаа-н бизнес эрхлэгчдийн оролцоог 
нэмэгдүүлж судалгааны шийдвэр, тэргүүлэх чиглэлд тэдний нөлөөг бодитой 
болгохын зэрэгцээ судалгааныүр дүнг амьдралд хэрэгжүүлэх тал дээр мэдээлэл 
солилцож түншлэх бололцоог бизнес эрхлэгчид судлаачдад олгох талбарыг бий 
болгох хэрэгтэй байгаа юм.

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ (extention) болон зөвлөх үйлчилгээ

Манай орны хувьд Хаа-н салбарт тулгамдаж буй нэг бэрхшээл бол боловсрол, 
эрдэмшинжилгээний хөгжлийн өнөөгийн түвшин дэх мэдлэг, инновацийн 
нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулдаг нэвтрүүлэх үйлчилгээний хүртээмж 
хангалтгүй байгаа явдал юм. Энэ нь институцийн тохиромжтой орчин, 
үзэл баримтлал буюу “Хөдөө аж ахуйн инновацийн тогтолцоо” төлөвшиж 
амжаагүйтэй холбоотой. 

Манай улсад ХХааЯ-ны харъяа Хаа-н үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг 
нэвтрүүлэх төв 1996 оноос, Хааис-нй харъяа Экстейншиний сургалтын төв 
2006 оноос хойш нэвтрүүлэх үйлчилгээ үзүүлж буй боловч сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээнд голлон анхаарч, инноваци нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг орхигдуулж 
иржээ. Тухайлбал, сүүлийн гурван жилийн хугацаанд 20 гаруй сургалт хийж, 
21 аймгийн 900 гаруй хүнийг хамруулж зөвлөгөө өгсөн байна (Mongol News, 
2015). Энэ чиглэлээр хандивлагч орнуудаас санхүүжилт авахад хялбар байдаг 
нь нэвтрүүлэх үйлчилгээг тасалдалгүй хүргэх боломж бүрдүүлж буй боловч, 
нөгөө талаас,энэ үйлчилгээний хөгжлийг дараагийн түвшинд гаргахад саад болж 
байна (Б.Эрдэнэболор & а.Бакей, 2009). Тухайлбал, малын мах, ноосны гарцыг 
сайжруулах чиглэлээр эрдэмтэн судлаачид төслөө уг төвд ирүүлдэг боловч 
санхүүжилт байхгүйн улмаас дээрх төслүүдийг хэрэгжүүлж, малчид судлаачдыг 
холбох үүрэгтэй тус байгууллага үүргээ бүрэн гүйцэтгэж чаддаггүй байна 
(Mongolia Economy, 2012).

нөгөө талаар, олон улсын түвшинд гарч байгаа ололт амжилтуудаас суралцах 
нь Хаа-н салбарт инновацийг нэвтрүүлэх нэг гол алхам юм. Монгол орны 
бүх аймаг, сум шилэн кабелийн интернэтэд холбогдсон учраас үүнийг 
ашиглан мэдээлэл түгээх, Хаа-н салбарт оролцогчдын хамтын ажиллагааг 
нэмэгдүүлэх, судалгаа ололтыг түгээхэд мэдээллийн технологийг идэвхитэй 
ашиглах нь энэ салбарын хөгжлийг түргэтгэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Өнөөгийн байдлаар фермерүүд, малчдын мэдээлэл хүлээн авч байгаа гол 
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эх үүсвэрүүд нь цахим хуудас, Youtube.com, телевиз, цөөн тооны хэвлэмэл 
ном материалаар хязгаарлагдаж байна. Ялангуяа бичил аж ахуй эрхлэгчдэд 
нэтврүүлэх үйлчилгээ тэр бүр хүрч чадахгүй, нийтэд дэлгэрэхгүй байна. Энэ 
нь, нэг талаас, тус салбарын олон нийттэй харилцах чадавх, мэдээлэл түгээж 
сурталчлах санхүүжилт дутмаг, нөгөө талаас, өөр боломж хайх буюу мэдээлэл 
солилцох талбар (platform) бий болгох хэрэгтэйг харуулж байна. иймд Хаа-н 
холбоод, хоршоодын оролцоотойгоор нэгдсэн мэдээлэл солилцдог цахим хуудас, 
видео хичээл, зах зээлийн мэдээг илүү ойлгомжтой болгож,өргөн хүрээнд 
нэвтрүүлбэл Хаа-н салбарын оролцогчид инноваци дэвшүүлэх, ашиглах, түгээн 
дэлгэрүүлэхэд дөхөм болно.

ХАА-н боловсрол болон сургалт

Боловсрол, сургалтын институцууд хүний нөөцийг хөгжүүлж, мэдлэг, 
технологийн эх үүсвэр болж байдгаараа Хаа-н инновацийн тогтолцоонд 
чухал юм. Хаа-н боловсрол сургалтын хувьд, гол сааднь эдгээр институц 
хөдөлмөрийн зах зээлд хэрэгтэй мэдлэг, практик чадавхийг олгож чадахгүй 
байгаад оршиж байна. Ялангуяа Хаа-н бизнес, бизнесийн менежмент, асуудал 
шийдэх болон хувь хүний дотоод чадавхийг хөгжүүлэх тал дээр уг тогтолцоонд 
оролцогчдод хангалттай чадамж олгож чадахгүй байгаа юм.

Манай орны хувьд Хаа-н боловсон хүчин бэлтгэх хүрээнд Хааис-ийн 
бүрэлдэхүүн 8 сургууль, Хааис-ийн орон нутаг дахь салбар 3 сургууль, 
4 сургалт судалгааны төв ажиллаж байна. Мөн 12 эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, 94 сургалт эрдэм шинжилгээний лаборатори ажиллаж байна. 
Хааис-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын 25 хөтөлбөрт 50 мэргэжлээр 9000 гаруй 
оюутан Хаа-н чиглэлээр суралцаж, жилд 1500 орчим боловсон хүчин бэлтгэгдэн 
гардаг. гэхдээ залуу үеийнхэн бизнес, эдийн засаг, менежментийн мэргэжлийг 
илүү сонгон суралцах хандлагатай байгаагаас Хаа-н салбарт шаардлагатай 
инженерийн болоод нарийн мэргэжлийн боловсон хүчин хангалттай бэлтгэгдэж 
чадахгүй байна. иймээс боловсролын хөтөлбөр, агуулгад анхаарах хэрэгтэй 
болжээ. 

ХАА-н салбар дахь хөрөнгө оруулалт

Шинжлэх ухаан, технологийн хөрөнгө оруулалт нь Хаа-н бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх нэг гол хүчин зүйл юм. Хаа-н судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ, 
боловсролд хөрөнгө оруулалт нэмэгдвэлсалбарын бүтээмж нэмэгдэх, 
хэрэглэгчдэд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, салбарын оролцогчдын хамтын 
ажиллагаа сайжрах, ядуурлыг бууруулах зэрэг эерэг нөлөө үзүүлдэг (ILRI, 
2013). 2012 оны байдлаар, манай улсын нэг хүнд ноогдох Хаа-н салбарын 
зардал БнХау-ынхаас 5 дахин, казакстанаас 3 дахин бага, оХу-ынхтай 
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ойролцоо түвшинд байна. Харин нийт Хаа-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд 
Хаа-д зарцуулж буй зардлын эзлэх хувийн хэмжээгээр Хятад 22.8%, казакстан 
14.9%, орос 8.4% байхад манай улсын хувьд энэ тоо дөнгөж 4.8% байгаа нь 
Хаа-н салбарт манай улс бага анхаарч байсныг илтгэж байгаа юм (IFPRI, 2015). 
Түүнчлэн манай улсын хувьд Хаа-н салбарт ноогдох төсөв улсын төсвийн 
зарцуулалтын 2%-г эзэлж байхад БнХау-д 9.5%, казакстанд 3.6%, оХу-д 1% 
байна (IFPRI, 2015).

2010-2013 онд Хаа-н салбарт 4 сая ам.долларын гадаадын хөрөнгө оруулалт 
орсон бөгөөд энэ нь нийт гШХо-ын 0.04%-г эзэлж байгаа юм (ХХааЯ, 2014). 
Энэ нь Хаа-н салбар арилжааны хэлбэрээр хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг 
татаж чадахгүй байгааг, энэ салбарын чадавхийг нэмэгдүүлэх шаардлага байсаар 
байгааг харуулж байна. гэхдээ сүүлийн жилүүдэд Хаа-н салбар дахь хөрөнгө 
оруулалт эрс нэмэгдсэн. Монгол банк, ҮХааЯ-ны хамтарсан үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2013-2014 онд нийт 367.7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлттэй 
зээлийг мах бэлтгэл, гурилын үйлдвэрлэл, зоорь, агуулахын барилга, эрчимжсэн 
Маа-н салбарт олгожээ. Мөн 2013-2014 онд чингис бонд, самурай бонд болон 
зг-ийн үнэт цаасны 689 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг ноос, ноолуур, арьс, шир, 
сүү, оёдол, хүлэмжийн салбарт хөнгөлттэй зээл хэлбэрээр олгохоор төлөвлөж, 
220 тэрбум төгрөгийг олгосон байна. нийт дүнгээрээ Хаа-н салбарт 2013-2014 
онд төсвөөс гадуур 587.7 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Энэ нь 2011-2012 онд 
Хаа-н салбарт зарцуулж байсан санхүүжилтээс олон дахин давсан дүн юм. 

сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд Хаа-н салбарт оруулсан санхүүжилт нь 
нэмүү өртөгийн гинжин хэлхээний дагуу хийгдсэнээрээ онцлог болсон. 
Тухайлбал, газар тариалангийн салбарт үр, бордоо, тоног төхөөрөмж зэргээр 
хангадаг бэлтгэн нийлүүлэгчээр эхлээд Хаа-н үйлдвэрлэгчид болох тариаланч, 
завсрын үйлдвэрлэгч болох хүлэмж, зоорины салбарынхан мөн Хаа-н эцсийн 
бүтээгдхүүн болох гурил, махны үйлдвэрүүдэд санхүүжилт олгосон нь Хаа-н 
салбарыг цогцоор дэмжих бодлого боллоо. Малчид, тариаланчдад урамшуулал 
олгож, үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлттэй зээл олгох байдлаар уг санхүүжилтийг хийсэн 
болохыг зураг 3.4-өөс харж болох юм.
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ХАА-н үйлдвэрлэгчид болох тариаланч, завсрын үйлдвэрлэгч болох хүлэмж, зоорьны 
салбарынхан мөн ХАА-н эцсийн бүтээгдхүүн болох гурил, махны үйлдвэрүүдэд 
санхүүжилт олгосон нь  ХАА-н салбарыг цогцоор дэмжих бодлого боллоо. Малчид, 
тариаланчдад урамшуулал олгож, үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлттэй зээл олгох байдлаар уг 
санхүүжилтийг хийсэн болохыг Зураг 3.4-өөс харж болох юм. 
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Эх сурвалж: (Х.Золжаргал, 2014) 

3.3. ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх боломж, шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд 

ХАА-н салбарын судалгаа нь бизнестэй холбогдох байдал нь сул байна. Мөн хэрэглээний 
судалгаа (applied research) нь голдуу шинжлэх ухааны үр дүн гаргахад чиглэхээс, практикт 
холбогдох байдлаар хийгдэх нь бага байна. Манай орны хувьд инноваци, инновацийн 
тогтолцооны одоогийн байдлыг үнэлэх, хянах механизмбайхгүй бөгөөд нөгөө талдаа 
агуулгын хувьд энэ ажлыг хийхэд хүч хөдөлмөр шаардагдах нь дамжиггүй. 

Монгол улсын хувьд ХАА-н инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд ХАА-н 
тэргүүлэх салбаруудын нэмүү өртгийн гинжин хэлхээнд тулгарч буй суурь асуудлуудад 
анхаарал хандуулбал илүү үр дүнтэй байх юм. Малчны хотноос эцсийн бүтээгдэхүүн 
болж зарагдах цэг хүртэлх МАА-н салбарын нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний 
нарийвчилсан шинжилгээг АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агенлагийн дэмжлэгтэй хийсэн 
байдаг (EPRC, 2005). Энэ төрлийн шинжилгээг ХАА-н бусад салбарт хийж, өртгийг 
бууруулах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах хэрэгтэй. Салбарын 
хэлхээний нэгжүүд дээр олон ТББ байгуулагдаж, ХАА-н салбарт ажиллагсад эрх ашгаа 
хамгаалахаар ажиллаж байгаа боловч, эдгээр нь инновацийг нэвтрүүлэх, тухайн салбарын 
бүтээмжийг өсгөх инновацийн талбар болж чадахгүй байна. Иймд эдгээр байгууллагыг 

Эх сурвалж: (Х.Золжаргал, 2014)

3.3. ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх боломж, шийдвэрлэх шаардлагатай 
асуудлууд

Хаа-н салбарын судалгаа нь бизнестэй холбогдох байдал нь сул байна. Мөн 
хэрэглээний судалгаа (applied research) нь голдуу шинжлэх ухааны үр дүн 
гаргахад чиглэхээс, практикт холбогдох байдлаар хийгдэх нь бага байна. Манай 
орны хувьд инноваци, инновацийн тогтолцооны одоогийн байдлыг үнэлэх, хянах 
механизм байхгүй бөгөөд нөгөө талдаа агуулгын хувьд энэ ажлыг хийхэд хүч 
хөдөлмөр шаардагдах нь дамжиггүй.

Монгол улсын хувьд Хаа-н инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 
Хаа-н тэргүүлэх салбаруудын нэмүү өртгийн гинжин хэлхээнд тулгарч 
буй суурь асуудлуудад анхаарал хандуулбал илүү үр дүнтэй байх юм. Малчны 
хотноос эцсийн бүтээгдэхүүн болж зарагдах цэг хүртэлх Маа-н салбарын 
нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний нарийвчилсан шинжилгээг ану-ын олон 
улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэй хийсэн байдаг (EPRC, 2005). Энэ 
төрлийн шинжилгээг Хаа-н бусад салбарт хийж, өртгийг бууруулах, өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах хэрэгтэй. салбарын хэлхээний 
нэгжүүд дээр олон ТББ байгуулагдаж, Хаа-н салбарт ажиллагсад эрх ашгаа 
хамгаалахаар ажиллаж байгаа боловч, эдгээр нь инновацийг нэвтрүүлэх, тухайн 
салбарын бүтээмжийг өсгөх инновацийн талбар болж чадахгүй байна. иймд 
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эдгээр байгууллагыг инновацийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд татан оролцуулах 
мөн нэмүү өртгийн хэлхээ болон инновацийн тогтолцоог уялдуулах зөөлөн дэд 
бүтцийг бий болгох дээр анхаарах шаардлагатай байна.

Хаа-н салбарын тогтвортой өсөлт, хөгжлийг дэмжихийн тулд үйлдвэрлэгчдийг 
үр ашигтай ажиллах боломжоор нь хангаж өгөх ёстой. Хаа-д тулгарч буй 
тээвэр логистик, судалгааг практикт буулгаж хэрэглэх, хөдөөгийн дэд бүтэц, 
санхүүгийн үйлчилгээ зэрэг олон асуудлуудад оновчтой гарцыг Хаа-д 
оролцогчдын хамтын ажиллагааны үр дүнд гаргаж ирэх, гарцаа засгийн газар, 
олон улсын байгууллагуудын тусламжтайгаар хамтын хүчээр бодит болгох 
бололцоотой болно.

ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд салбарын хэмжээнд хууль, бодлогын баримт 
бичгүүд гарч, нэлээд ажил хийгдэж байгаа нь төрийн зүгээс Хаа-н салбарт 
анхаарлаа хандуулж эхэлж буйг харуулж байгаа юм. гэвч эдгээр хууль, бодлого 
бодит байдалд хэр хэрэгжиж чадах, хэр уялдаа холбоотой байгаа, олон улсын 
туршлага судалгааны үр дүнг хэр сайн тусгаж буйг олон талаас нь шүүн хэлэлцэх 
хэрэгтэй. нэг талаас, дэлхийн хандлага, гадаад улсуудын авч хэрэгжүүлж буй 
арга хэмжээ, бодлогуудыг манай улс бодлогын түвшинд хэлэлцэж, харгалзан 
үзэж буй нь чухал алхам юм. гэвч тус салбарын бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
хяналт-шинжилгээ-үнэлгээний тухайд зарим талаар тодорхой бус байсаар байна. 
иймээс Хаа-н салбарыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд анхаарах шаардлагатай 
зүйлсийг тодорхойлж, хэрэгжиж буй ажлын явцыг байнга хянаж, үнэлж байх нь 
чухал .

Цаашилбал, мэдээллийн технологийн ололт амжилтыг Хаа-н салбарын 
хөгжилд түлхүү ашиглах хэрэгцээ байгаа юм. Мэдээллийн технологи нь Хаа-н 
салбарын олон төрлийн оролцогчид хоорондоо харилцах, хамтран ажиллах шинэ 
арга замуудыг нээж, үүгээрээ инновацийн үйл явцыг улам бэхжүүлж, Хаа-н 
шинжлэх ухаан, инноваци, хөгжилд маш том өөрчлөлт авчрах боломжтой юм. 

нөгөөтэйгүүр, засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, олон улсын 
байгууллагуудын болон гадны орны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслүүд, 
их сургуулиудын судалгаа мөн хувь хүмүүсийн идэвх санаачлагын үр дүнд 
Хаа-н чиглэлийн мэдээлэл авах боломжтой олон тооны дижитал эх үүсвэр бий 
болсон хэдий ч тэдгээрийг зангидаж ашиглахад хялбар, ойлгомжтой болгох 
хэрэгцээ байсаар байна. Энэ нь бичил аж ахуй эрхлэгчид мэдээлэл авах, их 
сургуулиуд, судалгааны байгууллагууд, бизнес эрхлэгчид судалгаа шинжилгээ 
хийх, мэдээллийг цэгцтэй болгосноор Хаа-н салбарт оролцогчдын уялдааг 
сайжруулах, энэ салбарт хэр ажил хийгдэж байгааг, тогтолцоо хэр ажиллаж 
байгааг хянахад хялбар болох зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.
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Монгол улсын Хаа-н өрсөлдөх чадвар, орон нутгийн хүн амын амьжиргааны 
түвшинд судалгаа хийж үзэхэд Хаа-н салбар Монгол улсын днБ-ий 14%-ийг 
бүрдүүлж байгаа боловч ажиллах хүчний 28%-ийг хамарч байна. Тус салбарын 
80 гаруй хувийг Маа дангаараа бүрдүүлж байна. орон нутгийн өрхийн 60 гаруй 
хувь нь мал маллаж байгаа бөгөөд эдгээр өрхийн амьжиргаа нь Маа-гаас шууд 
хамааралтай байна. орон нутгийн иргэдийн өрхийн орлогын 60 хувийг Маа-аас 
орсон орлого бүрдүүлж байна. иймд Хаа, ялангуяа Маа салбарын хөгжил нь 
орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг бий болгоход чухал үүрэгтэй юм. 

Хаа-н салбарын өрсөлдөх чадварыг олон улсад өргөн ашиглагддаг RCA 
индексээр тооцоход адууны мах, үхрийн мах, малын арьс шир, ноолуур, 
ноолууран бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй давуу талтай болох нь харагдсан. 
Эдгээр бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхэд махны хувьд эрүүл ахуйн 
шаардлага (тухайлбал, халдварт өвчнөөс сэргийлэх системийг бүрдүүлэх), махны 
харьцангуй үнийг дотоодод бага байлгах, түүнчлэн худалдааны түнш орнуудтай 
мах, махан бүтээдхүүний монголоос авах импортын тарифаа бууруулах тал дээр 
анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. 

Маа салбар нь өрхийн жижиг аж ахуй эрхлэгчдээс бүрдсэн, тэдний амьжиргааг 
залгуулах түвшинд хөгжсөн. Тухайлбал нэг өрх дундажаар 244 малтай ба 
орон нутагт амьдарч буй иргэдийн 19% нь ядуу амьдарч байна. орон нутгийн 
иргэдийн орлогод малын тоо толгойн өсөлт, Маа-н бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлт, орон нутагт олгож буй зээлийн өсөлт зэрэг нь эергээр нөлөөлж байгаа 
нь эмпирик шинжилгээгээр харагдсан. гэвч нэгдүгээр хүчин зүйл болох 
малын тоо толгойн өсөлт нь бэлчээрийн даацаар хязгаарлагдах тул орлогыг 
тогтвортой нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болохгүй. Хоёрдугаар хүчин зүйл Маа-н 
бүтээгдэхүүний үнэ, тэр дундаа махны үнэ гадаад үнээс өндөр байгаа, ноолуурын 
үнэ гадаад үнээр тодорхойлогддог зэргээс дүгнэхэд үнийн өсөлт нь мөн орлогыг 
тогтвортой нэмэгдүүлэхгүй юм. гуравдугаар хүчин зүйл болох орон нутагт 
олгосон зээл, Маа-н салбарт оруулах хөрөнгө оруулалт нь одоогоор хангалтгүй 
байгаа тул зээлийг нэмэгдүүлэх, төсвийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжсэнээр Маа салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлж, олон улсын түвшинд 
хүргэх нь орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол эх сурвалж болох юм. 

Хаа салбарын хөгжил нь инновациас шууд хамаардаг болохыг олон улсын 
туршлага харуулдаг. Хаа-н инноваци нь зөвхөн техник, технологийн хөгжлөөс 
гадна тус салбарт ажиллагсдын ур чадвар, зах зээлийн тогтолцооноос ихээхэн 
хамаарна. Түүнчлэн Хаа-н инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэхдээ нэмүү өртгийн 
гинжин хэлхээтэй уялдуулан ажиллах нь тус салбарын хөрөнгө оруулалтын 
үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байна. Монгол улсын хувьд 
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Хаа-н салбарыг хөгжүүлэх бодлогын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтыг сүүлийн 
хоёр жилийн хугацаанд эрс нэмэгдүүлсэн боловч цаашид Хаа-н салбарыг 
хөгжүүлэхэд анхаарах хэд хэдэн чиглэл байна. Үүнд: нэгдүгээрт, Хаа-н 
чиглэлийн судалгааг нэмэгдүүлэх, судалгааны үр дүнг бодитой ажил хэрэг 
болгох; хоёрдугаарт, судалгааны чиглэлийг нарийсгаж, орон нутгийн боломжид 
төвлөрүүлэх; гуравдугаарт, мэдээллийн технологийг тус салбарт өргөн ашиглаж 
мэдээлэл, судалгааг хүртээмжтэй болгох; дөрөвдүгээрт, Хаа-н чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй бодлогын арга хэмжээнүүд, төслийн хоорондын уялдааг 
сайжруулж, хяналт-шинжилгээ-үнэлгээг тогтмолжуулах зэрэг болно. 
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ХАВСрАлТ

1. Дэлхийн махны хэрэглээ ба Монголын экспорт25

2013 онд үхрийн махны дэлхийн нийт импорт 21,2 тэрбум ам.долларт хүрч, 2009-
2013 онд импорт 14-16 хувь өсчээ. Манай улсын худалдааны гол түнш БнХау, 
оХу-ын үхрийн махны хэрэглээ 2000 оноос хойш өсч байна. Эдгээр улсын 
хувьд 2000 онд нэг хүнд ногдох үхрийн махны хэрэглээ тус тус 2.9 кг ба 10.36 кг 
байсан бол 2014 онд 3.47 кг ба 13.09 кг болж өсчээ. Харин Япон болон европын 
холбооны хэрэглээ буурсан байна (Хүснэгт а.1).

Хүснэгт А.1. үхрийн махны нэг хүнд ноогдох хэрэглээ (кг), 2000-2014 он

Улс 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

БНХАУ 2.9 2.96 3.15 2.89 2.96 2.96 2.98 3.16 3.16 3.27 3.34 3.29 3.31 3.4 3.47

ЕХ (28) 11.76 11.13 11.72 11.85 12.07 12.05 12.07 12.09 11.61 11.48 11.33 11.17 10.84 10.66 10.77

Япон 8.61 7.67 7.22 7.41 6.36 6.22 6.18 6.45 6.43 6.6 6.7 6.77 6.89 6.81 6.88

БНСУ 8.66 7.5 8.53 826 6.72 6.19 6.86 7.67 7.89 7.37 8.51 8.89 8.24 9.24 9.42

ОХУ 10.36 11.27 12.01 12.3 12.17 12.71 12.04 12.49 14.31 12.98 13.27 13.51 14.11 13.18 13.09

Харин хонины махны хэрэглээ үхрийн махтай харьцуулахад бага хэдий ч хөрш 
орнуудын хувьд өсч байна. БнХау-ын хонины махны нэг хүнд ногдох хэрэглээ 
2000 онд 1.89 кг байсан бол 2014 онд 2.88 кг, оХу-ын хувьд 2000 онд 0.85 кг 
байсан бол 2014 онд 1.3 кг болж тус тус өссөн байна. Харин Япон, европын 
холбооны улсын тухайд хэрэглээ буурчээ.

Хүснэгт А.2. Хонины махны нэг хүнд ноогдох хэрэглээ (кг), 2000-2014 он

Улс 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Хятад 1.89 2.02 2.17 2.1 2.24 2.34 2.42 2.54 2.52 2.58 2.61 2.58 2.64 2.8 2.88

ЕХ (28) 2.78 2.76 2.59 2.52 2.48 2.5 2.46 2.4 2.27 2.22 2.05 2.02 1.89 1.9 1.9

Япон 0.32 0.31 0.3 0.26 0.32 0.37 0.37 0.27 0.27 0.27 0.22 0.22 0.19 0.2 0.2

БНСУ 0.11 0.09 0.11 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.12 0.12 0.12 0.12

ОХУ 0.85 0.82 0.82 0.76 0.8 0.95 1.03 1.1 1.16 1.13 1.18 1.2 1.25 1.27 1.3

нөгөө талаас дэлхийн үхрийн махны үйлдвэрлэлд хамгийн их хувь нэмэр 
оруулж байгаа улс бол БнХау юм. Тус улс 2013 онд 79 сая тонн үхрийн мах 
үйлдвэрлэсэн бол Монгол улс 227 мянган тонн үйлдвэрлэж дэлхийд 95-р байр 
эзэлж байна (Хүснэгт A.3).

25 Судалгааны энэ хэсэг доктор В.Энхболд нарын “Монголын экспортод чиглэсэн махны үйлдвэрлэлийн 
шинжилгээ” судалгааны ажилд тулгуурлав (Enkhbold, V., Nomintsetseg, U., Bolor, B., 2015).
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Хүснэгт А.3. үхрийн махны үйлдвэрлэл (тонн), 2013 он

№ Улс Хэмжээ № Улс Хэмжээ
1 БнХау 78,840,368 6 Энэтхэг 6,179,551
2 ану 42,203,219 7 Мексик 5,909,233
3 Бразил 24,029,211 8 франц 5,776,846
4 ХБнгу 8,164,672 9 испани 5,406,502
5 оХу 7,421,010 95 Монгол 227,057

Манай улсын мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нарийвчлан авч үзвэл, 
хонь, ямааны мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2000 оны дунд үе хүртэл 
буурч, дараа нь эргээд өсчээ. Энэ нь 1999-2002 онд жил дараал тохиолдсон зуд, 
ган гачгаас шалтгаалж нийт малын тоо толгой 26 хувиар буурсан боловч түүнээс 
хойш ноос, ноолуурын үнэ өссөнөөр үржлийн эрчим өндөртэй, бие гүйцэтлээ 
бага хугацаа зарцуулдаг, түүхий эдийг нь бэлэн мөнгөөр арилжих боломж 
өндөртэй хонь, ямааны тоо өссөнтэй холбоотой байна (дэлхийн банк 2009). 
Харин адуу болон үхрийн мах, махан бүтээгдэхүүний гарц ихээхэн буурсан 
байна. Тухайлбал, 2000 онд адууны махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 40 мянган 
тонн байсан бол 2013 онд 31 мянган тонн болж буурчээ.

Хүснэгт А.4. Монгол улсын мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл (тонн)

Үхрийн мах Хонины мах адууны мах
2000 113,400 90,000 40,667
2001 66,900 76,600 32,499
2002 60,700 74,900 38,988
2003 43,600 61,900 26,000
2004 52,300 65,100 39,953
2005 45,300 57,400 40,390
2006 44,200 54,400 31,883
2007 46,600 68,400 28,999
2008 54,200 72,300 38,075
2009 58,565 91,243 35,578
2010 47,547 77,369 24,335
2011 53,591 76,034 24,939
2012 59,704 67,240 31,062
2013 56,436 92,414 31,062

Эх сурвалж: http://faostat3.fao.org/
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Мах, махан бүтээгдэхүүний гарц тогтворгүй байгаа нь манай улсын мал аж ахуйн 
салбар цаг агаарын эрс тэс уур амьсгал, зуд, ган гачиг зэрэг байгалийн гэнэтийн 
нөлөөлөлд өртөмтгий нөхцөл байдалтай холбоотой юм. 

1.1. БНХАУ-д экспортлох

Манай улсын худалдааны хамгийн том түнш БнХау 2013 онд нийт 5 тэрбум 
ам.долларын мах, махан бүтээгдэхүүн импортолж, энэ нь дэлхийн нийт махан 
бүтээгдэхүүний импортын 5.02 хувьтай тэнцэж, дэлхийд 8 дугаар байрт оржээ. 
гол экспортлогчид болох нафТа-ийн гишүүн орнууд (ану болон канад) 
импортын 19 хувь, европын Холбоо 26 хувь, латин америк 20 хувь, австрали ба 
далайн орнууд 15 хувийг тус тус бүрдүүлж байгаа юм.

Хүснэгт А.5. БНХАУ-ын мах махан бүтээгдэхүүний импорт, улсаар (сая ам.доллар)

No Экспортлогч 2009 2010 2011 2012 2013
Дэлхий 1,701 2,225 3,411 4,108 5,927

1 ану 910 405 1,359 1,340 1,177
2 австрали 83 107 169 301 1,132
3 Шинэ зенланд 91 98 178 298 716
4 Бразил 45 562 604 594 490
5 дани 196 358 320 365 417
18 Монгол 3.9 4.8 0.2 2.6

БнХау австрали, Шинэ зеланд, канад, аргентин, уругвайгаас голлон үхэр, 
хонины махыг импортолдог бол манай улс эдгээр бүтээгдэхүүний импортын 
маш бага хувийг нийлүүлж байна. Энэ нь манай улс мах, махан бүтээгдэхүүний 
экспортын хэмжээгээ нэмэгдүүлж, тус улсын импортын зах зээлд орон зайгаа 
тэлэх боломж их байгааг харуулж байна. 

дараах хүснэгтэд БнХау-ын үхэр, хонь ямаа, адууны хөлдөөсөн махны 
импортын хэмжээг дэлгэрэнгүй харуулав. Үүнээс харахад үхрийн хөлдөөсөн 
махны импорт 2009 – 2013 онд жил бүр өсч, 2013 он гэхэд өмнөх оноос 394 хувь 
өсчээ. Мөн хонь, ямааны хөлдөөсөн махны хувьд жилд бүр өсөлттэй байсан 
бөгөөд 2013 онд өмнөх оноос 126.3 хувийн өсөлттэй гарчээ. адууны махны 
хувьд манай улс гол экспортлогч орон бөгөөд 2013 онд 2.5 сая ам.долларын 
экспорт тус улсад хийжээ. Энэ нь манай улсын адууны махны экспортын 34 
хувьтай тэнцэж буй юм.
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Хүснэгт А.6. БНХАУ-ын мах, махан бүтээгдэхүүний импорт, нэр төрлөөр, сая ам.доллар, 
2009-2013 он

Код Бүтээгдэхүүн 2009 2010 2011 2012 2013

HS0202 Үхрийн хөлдөөсөн мах 37 77 86 243 1,201

HS0204 Хонь, ямааны хөлдөөсөн мах 13 157 276 422 954

HS0205 адууны мах 3.9 4.7 0.2 2.6

БнХау-ын мах, махан бүтээгдэхүүний импорт жилээс жилд өсөж байгаа нь тус 
улсын эдийн засгийн өсөлт, хүн амын хотжилт, хүмүүсийн орлогын өсөлт, дэд 
бүтцийн өсөлтөөс улбаатай.

Монгол улс үхэр, хонь ямааны махны экспортыг нэмэгдүүлэх боломж бүрэн 
байгаа бөгөөд энэ тохиолдолд манай гол өрсөлдөгчид австрали, уругвай, Шинэ 
зеланд байх юм. 2013 оны байдлаар австрали 658 сая, уругвай 268 сая, Шинэ 
зеланд 153 сая ам.долларын үхрийн хөлдөөсөн махны экспорт тус тус хийжээ. 
Хонь, ямааны махны тухайд 2013 онд Шинэ зеланд 544 сая, австрали 377 сая, 
уругвай 34 сая ам.долларын экспорт тус тус хийжээ. 

БНХАУ-аас манай улсын мах, махан бүтээгдэхүүнд ноогдуулах импортын тариф

БнХау Хаа-н бүтээгдэхүүнд дунджаар 15.8 хувийн баунд тариф 26 (bound), 15.6 
хувийн апплайд тариф (applied) тавьдаг. Манай улс хонь, адууны махны хувьд 
өндөр татвартай (20 хувь) байгаа бөгөөд харин үхрийн махны тухайд харьцангуй 
бага (12 хувийн) татвартай байгаа юм. Манай улсын экспортод тавьж буй 
БнХау-ын тарифын дэлгэрэнгүйг HS 6 цифрийн хувьд Хүснэгт A.7-д харуулав.

Хүснэгт А.7. БНХАУ манай улсын мах, махан бүтээгдэхүүнд ноогдуулж буй тариф

Код Бүтээгдэхүүн үнийн дүнгээс (ad valorem)
HS020210 Үхрийн хөлдөөсөн мах 25%
HS020220 Үхрийн хөлдөөсөн ястай, хэсэгчилсэн мах 12%
HS020230 Үхрийн хөлдөөсөн ясгүй мах 12%
HS020410 Хурганы шинэ ястай цул мах 15%
HS020421 Хонины шинэ ястай цул мах 23%
HS020423 Хонины шинэ ясгүй мах 15%
HS020430 Хурганы хөлдөөсөн мах 15%
HS020441 Хонины хөлдөөсөн мах 23%
HS020442 Хонины хөлдөөсөн ястай мах 12%
HS020443 Хонины хөлдөөсөн ясгүй мах 15%
HS020450 Ямааны шинэ, хөлдөөсөн мах 20%
HS020500 адууны хөлдөөсөн мах 20%

26 Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын гишүүн орнуудын хооронд тохирсон татварын хамгийн дээд хэмжээ.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
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БНХАУ-д мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлоход тавих стандарт ба 
зохицуулалт

БнХау-д хүнсний бүтээгдэхүүн экспортлох тохиолдолд тус улсын Хүнсний 
аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан нөхцөлийг хангасан байх шаардлагатай. 
Энэ хуулийн зорилго нь тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүслээс эхлэн, 
эцсийн хэрэглэгч хүртэлх шат дамжлагыг хянахад оршдог бөгөөд хүнсний 
аюулгүй байдлын стандарт нь нҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO) 
болон дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO)-ын санал болгодог хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурладаг. 

стандартууд: 

• GB 2707-2005: Hygienic Standard for Fresh (Frozen) Meat of Livestock
• GB 168689-2005: Poultry National Standard
• GB 9959-2-2001: Fresh and Frozen Pork Muscle Cuts Standard
• GB 16869-2000 : Fresh and Frozen Poultry Product Standard
• GB/T 17238-2008: Fresh and Frozen Beef Cuts Standard
• GB/T 20094-2006: Hygienic Practice for Meat Processing Establishment
• GB 2760-2011: National Food Safety Standards for Uses of Food Additives

Тус улсын Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуульд заасны дагуу гадаад ба 
дотоодын махан бүтээгдэхүүний хяналт, хорио цээрийн захиргааны арга 
хэмжээний тухай заалт 2011 оны 6 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд 
БнХау-д мах, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд шаардлагатай чухал үе шатыг 
танилцуулжээ. 

Протокол гэдэг нь тус улсын чанарын хяналт, хорио цээрийн ерөнхий газар 
(AQSIQ) болон экспортлогч улсын хүнсний аюулгүй байдлыг хариуцагч 
байгууллага хооронд мах, махан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн шаардлагын 
хувьд харилцан тохиролцсон гэрээг хэлэх бөгөөд тус протоколоор мах, махан 
бүтээгдэхүүнийг экспортлоход тавих хяналт шалгалт, хорионы талаарх үүрэг 
хариуцлагыг экспортлогч улсад шилжүүлдэг. уг протокол дараах үндсэн 
агуулгатай. Үүнд:

• Экспортлогч улсын зүгээс AQSIQ-д менежментийн зохицуулалт болон 
мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн процесс, төрөл бүрийн өвчний 
эсрэг авч буй арга хэмжээ, хяналтын системийг танилцуулна.

• Тухайн экспортлогч улс малын халдварт өвчингүй бүс нутаг 
болохыг баталсан экспортлогч улсын хариуцагч албан тушаалтны 
баталгаажуулалт.

• Тухайн мах, махан бүтээгдэхүүний гарал үүсэл нь экспортлогч орных 
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болохыг баталсан экспортлогч улсын хариуцагч албан тушаалтны 
баталгаажуулалт.

• Экспорттой холбоотой дэлгэрэнгүй бүртгэлийг БнХау-ын гэрчилгээ, 
Магадлан итгэмжлэлийн албанд (CNCA) хийлгэх.

• Экспортлогч улсын малын өвчний эсрэг малын эмч нар болон холбогдох 
мэргэжилтнүүдийн авч буй арга хэмжээний дэлгэрэнгүй.

• Мал нядалгааны газар болон мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаа зөвхөн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Бүтээгдэхүүн 
хадгалалтын горимыг хангах хүйтэн зоорьтой байх.

• Бүтээгдэхүүнийг савлах сайн орчинтой байх, шошго хийх
• Экспортолж буй контейнер бүрд Экспортын эрүүл ахуйн баталгаа 

(Export Health Certificate)-ны дэлгэрэнгүйг хавсаргах. Экспортлогч улс 
нь малын эмчийн гарын үсэг бүхий эрүүл ахуйн шаардлга хангаж буйг 
баталгаажуулах бичиг баримтыг AQSIQ-д өгнө.

• Ямар нэгэн халдварт өвчин гарсан, эсвэл халдварт өвчин гарах 
магадлалтай тохиолдолд AQSIQ-д мэдээлэх ёстой бөгөөд нэн даруй 
экспортын үйл ажиллагааг зогсооно. дахин экспортын үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхийн тулд экспортлогч улсын хариуцагч албан тушаалтан, 
мэргэжилтэн AQSIQ-тэй ойр ажиллах хэрэгтэй. 

Экспортлогч тал дээрх шаардлагатай бичиг баримтыг Хятад улсын импортлогч 
талд тээвэрлэлт боомтод орж ирэхээс 3-5 хоногийн өмнө өгсөн байх хэрэгтэй. 
импортлогч тал боомт хотын чанарын хяналт, хорио цээрийн газарт импортолж 
буй бүтээгдэхүүнд хяналт, шалгалт хийх хүсэлт гаргаж, шаардлагатай бичиг 
баримтыг бүрдүүлж өгнө. HS код, халдварт өвчин гарсан эсэхээс шалтгаалан 
нэмэлт материал бүрдүүлэх шаардлага гарч болно. 

1.2. Япон улсад экспортлох

Япон улс үхрийн мах импортлогч томоохон улсуудын нэг юм. австрали, 
ану, Бразил нь тус улсад экспортлогч хамгийн гол орнууд. Япон улсын хувьд 
дотоодын хэрэгцээнд зориулж махыг вагюу, өдөр тутмын, эрлийз үүлдрийн 
гэж гурав ангилдаг. дотоодын вагюу нь япончуудын хувьд онцгой тохиолдолд 
хэрэглэдэг тансаг бүтээгдэхүүнд тооцогддог бөгөөд түүний нийт хэрэглээний 
40 хувийг дотоодоос, 36 хувийг австрали, 15 хувийг ану-аас тус тус ханган 
нийлүүлдэг байна.

2012 онд Япон улсын үхрийн махны үйлдвэрлэл 2011 онтой харьцуулахад 
4 хувиар буурч 363,065 тоннд хүрсэн нь 2011 оны фукушимагийн атомын 
цахилгаан станцын ослын цацраг идэвхт бодисын хордлогоос шалтгаалан 
дотоодын хэрэгцээ буурсантай холбоотой юм.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Хүснэгт А.8. Японы мах, махан бүтээгдэхүүний импорт, улсаар (сая.ам доллар)

No Экспортлогч 2009 2010 2011 2012 2013
Дэлхий 7,390 8,553 10,320 9,893 8,762

1 ану 2,153 2,498 3,146 3,221 2,983
2 австрали 1,655 1,785 1,957 1,854 1,621
3 Бразил 777 1,008 1,481 1,096 1,057
4 канад 1,084 1,201 1,277 1,276 899
5 денмарк 690 800 861 768 613
32 Монгол 0.11 0.09 0.09 0.07 0.04

Манай улсын хувьд 2013 оны байдлаар Япон улсын нийт импортын махны зах 
зээлийн 0.3 хувийг эзэлж 32-р байранд оржээ. Монгол улсын тухайд тус улсад 
адууны махыг их хэмжээгээр экспортлох боломжтой юм. учир нь манай улсын 
адууны махны экспортод Япон улс тариф тогтоогоогүй бөгөөд тус улсад 2009 
онд 35 сая ам.долларын экспорт хийж байсан нь адууны махны экспортыг 
нэмэгдүүлэх зах зээлийн орон зай байгааг илэрхийлж байна.

Япон улсаас манай улсын мах, махан бүтээгдэхүүний импортод ноогдуулах тариф

Япон улс манай улсын үхрийн маханд 38.5 хувийн импортын татвар ногдуулдаг 
бол хонь, ямаа, адууны маханд импортын татвар ноогдуулдаггүй (Хүснэгт а.9).

Хаа-н эцсийн бүтээгдэхүүнд дунджаар 19 хувийн баунд тариф (bound), 19 
хувийн апплайд тариф (applied)бол мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд 12.3 
хувийн баунд тариф, 11 хувийн апплайд тариф тус тус тавьдаг. 

Хүснэгт А.9. Япон улс манай улсын мах, махан бүтээгдэхүүнд ноогдуулж буй тариф

Код Бүтээгдэхүүн үнийн дүнгээс (ad valorem)
HS020210 Үхрийн хөлдөөсөн мах 38.5%
HS020220 Үхрийн хөлдөөсөн ястай, хэсэгчилсэн мах 38.5%
HS020230 Үхрийн хөлдөөсөн ясгүй мах 38.5%
HS020410 Хурганы шинэ бүтэн мах 0%
HS020421 Хонины шинэ бүтэн мах 0%
HS020422 Хонины шинэ ястай мах 0%
HS020423 Хонины шинэ ясгүй мах 0%
HS020430 Хурганы хөлдөөсөн бүтэн мах 0%
HS020441 Хонины хөлдөөсөн бүтэн мах 0%
HS020442 Хонины хөлдөөсөн ястай мах 0%
HS020443 Хонины хөлдөөсөн ясгүй мах 0%
HS020450 Ямааны шинэ, хөлдөөсөн мах 0%
HS020500 адууны хөлдөөсөн мах 0%
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Япон улсад мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлох тохиолдолд дараах тарифын 
бус шалгуур тавигддаг. Үүнээс дотоодын малын халдварт өвчний хяналтын 
тухай хууль тогтоомж, Хүнсний эрүүл ахуйн тухай хууль болон JAS хууль (Хаа 
болон ойн бүтээгдэхүүний зохих шошгожуулалт, стандартын тухай хууль) нь 
мах, махан бүтээгдэхүүний хувьд хамгийн чухал зохицуулалт юм. Тус улс дараах 
тарифын бус шалгуур тавьдаг. Үүнд:

•  Баталгаажуулалтын шаардлага
•  SPS (Sanitary and Phytosanitary) буюу хүнсний эрүүл ахуй болон ургамал, 

амьтны эрүүл ахуйн шаардлагатай холбоотой зохицлын үнэлгээ
•  Хүнс болон малын тэжээлийн процесс
•  Шошгоны шаардлага
•  Бүтээгдэхүүн эсвэл SPS-ын шалтгаантай бодисын хязгаарлалт
•  Хүнс болон малын тэжээлд тодорхой хориотой бодис хэрэглэсэн эсэх
•  SPS-н талаарх тусгай зөвшөөрөл
•  Хадгалалт болон тээвэрлэлтийн нөхцөл байдал
•  SPS-с улбаатай газарзүйн түр зуурын хорио цээр 
•  Халдварт болон бохир бодисын байж болох хэмжээнээс хэтэрсэн эсэх
•  дотоодын малын халдварт өвчний хяналтын тухай хууль,тогтоомж
•  Хүнсний эрүүл ахуйн тухай хууль

Тухайн мах, махан бүтээгдэхүүнийг импортлоход экспортлогч улсын засгийн 
газрын холбогдох агентлагаас эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй, ямар нэгэн 
халдварт өвчинд өртөөгүй гэдгийг баталгаажуулах бичиг хавсаргах ёстой. 

JAS систем:

Хүнсний шошго: Тухайн бүтээгдэхүүн нь бүтээгдэхүүний нэр, махны гарал 
үүслийн улс, орц, хэмжээ, үйлдвэрлэгч, хиам болон зайдас зэрэг махан 
бүтээгдэхүүний хадгалах горим зэргийг бичсэн, JAS хуулийн шаардлагыг хангах 
шошготой байх шаардлагатай. 

1. Махан бүтээгдэхүүн
• Хамгийн ихдээ 70 ппм нитритийн агууламж бүхий лаазалсан, халаадаггүй 

бүтээгдэхүүнийг “For Export to Japan” гэж шошголох.
• усны агууламж, pH, хоол бэлтгэхэд шаардлагатай температур, 

бүтээгдэхүүнийг савлаж боохоос өмнө болон дараа халаасан эсэх зэргийг 
япон хэлээр ойлгомжтой бичих.

• Хэрэв Японд хэрэглэгддэг мах, мах бүтээгдэхүүн боловсруулалтын 
стандартыг ашиглаагүй тохиолдолд япон хэл дээрх тайлбар бүхий шошго 
хэрэглэж болно.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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2. Цэвэр жин
• Хэрэв шошго дээр цэвэр жинг бичигдээгүй байвал гараар бичиж, тамга 

дарж болно.
• Цэвэр жин бичигдээгүй тохиолдолд Япон улсын Хэмжил зүйн хуулийн 

дагуу тухай бүтээгдэхүүний цэвэр жинг хэмжиж, шошго хийнэ.

3. нэмэлт хүнсний бүтээгдэхүүний орц
• Энэ шалгуур нь хамгийн хэцүү бөгөөд тухайн экспортлох бүтээгдэхүүний 

дээжийг Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн яаманд өгч, бүх орц 
бүтээгдэхүүний шинжилгээг хийлгэн баталгаажуулах шаардлагатай. 
иймд экспортлогч тал тухайн импортлогч талтай ойр ажиллаж, Япон 
улсын зүгээс нэмэлт хүнсний бүтээгдэхүүний орцын шаардлагыг хангах 
хэрэгтэй.

Хүснэгт А.10. Япон улсын мах, махан бүтээгдэхүүний стандарт27

Бүлэг Стандарт
ерөнхий стандарт кали нитрит: 0.07грамм/клограмм эсвэл бага
Хатаасан махан 
бүтээгдэхүүн

E coli: сөрөг (0.1гх5) 
чийгийн агууламж: 0.87-с бага

Халаагаагүй махан 
бүтээгдэхүүн

E coli: 100 грамм
Yellow staphylococcus: 1000грамм-аас ихгүй
Salmonella belonging bacterium: сөрөг 

Тусгай халаасан махан 
бүтээгдэхүүн

E coli: 100грамм, Yellow staphylococcus: 1000 грамм-аас ихгүй 
Clostridium belonging bacterium: 1000г-аас ихгүй 
Salmonella belonging bacterium: сөрөг 

Халаасан махан 
бүтээгдэхүүн

Coliform group: сөрөг 
Clostridium belonging bacterium: 1000грамм-аас хэтрэхгүй
Yellow staphylococcus: 1000грамм-аас хэтрэхгүй 
Salmonella belonging bacterium: сөрөг

27	 Мах,	 боловсруулсан	 махан	 бүтээгдэхүүнд	 тавигдах	 эрүүл	 ахуйн	 шаардлагын	 тухай	 хууль	 (Specification	
Standards of Meat and Prepared Products under the Food Sanitation Act).
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2. Монгол улсын гадаад худалдааны үзүүлэлтүүд

Монгол улсын гадаад худалдааны гол үзүүлэлтүүд болох гол түнш орнуудтай 
хийх худалдааны хэмжээ, экспортын гол бүтээгдэхүүнүүд, 

Хүснэгт А.11. Монгол улсын түнш орнуудтай хийх худалдаа (сая ам.доллар) ба тэдгээрийн 
эзлэх хувь, 2013 он

Экспорт Импорт Нийт 
эргэлт

Экспорт Импорт Нийт 
эргэлт

нийт дүн 4,269.1 6,357.8 10,626.9 100% 100% 100%

1 БнХау 3,706.3 1,822.6 5,528.9 86.8% 28.7% 52.0%
2 канад 135.5 80.4 215.9 3.2% 1.3% 2.0%
3 оХу 61.8 1,561.9 1,623.7 1.4% 24.6% 15.3%
4 итали 51.5 54.3 105.8 1.2% 0.9% 1.0%
5 ХБнгу 18.4 252.2 270.6 0.4% 4.0% 2.5%
6 Бнсу 13.0 467.8 480.8 0.3% 7.4% 4.5%
7 Швейцарь 3.1 11.6 14.7 0.1% 0.2% 0.1%
8 их Британи 200.7 46.5 247.2 4.7% 0.7% 2.3%
9 ану 3.9 512.7 516.6 0.1% 8.1% 4.9%

10 Япон 10.5 444.2 454.7 0.2% 7.0% 4.3%

Хүснэгт А.12. Монголын экспортын барааны бүтэц, хувиар

№ Бүтээгдэхүүний төрөл 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн 2.40 2.39 0.83 0.55 0.60 0.29
2 ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн 0.30 0.02 0.11 0.10 0.20 0.39
3 Мал, амьтан, ургамлын гаралтай өөх тос 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн 0.30 0.21 0.16 0.20 0.30 0.20
5 Эрдэс бүтээгдэхүүн 66.40 80.95 89.25 89.17 81.90 82.97
6 Химийн болон химийн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

7 Хуванцар, каучук, эгээрээр хийсэн 
бүтээгдэхүүн 0.00 0.05 0.03 0.03 0.10 0.04

8 Мод, модон эдлэл 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01

9 Түүхий болон боловсруулсан арьс, шир, 
ангийн үс, эдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн 1.50 1.12 1.06 0.70 0.80 0.62

10 Целлюлоз, цаас, картон, эдгээрээр хийсэн 
бүтээгдэхүүн 0.00 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00

11 нэхмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн 10.20 7.44 5.01 5.33 6.60 5.87
12 гутал, малгай, шүхэр, өд хиймэл цэцэг 0.10 0.03 0.04 0.03 0.00 0.02

13 чулуу, гөлтгөнө, цемент, шөрмөсөн чулуу 
эдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн 0.00 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00

14 Үнэт, хагас үнэт чулуу, металл, гоёлын зүйл 16.40 6.13 2.28 2.79 7.30 7.02

15 Үндсэн төмөрлөг болон төмөрлөг 
бүтээгдэхүүн 0.90 0.76 0.53 0.45 0.50 0.83

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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17 Машин, механик төхөөрөмж, цахилгаан 
хэрэгсэл, дуу хураагч, зурагт, сэлбэг, эд анги 0.80 0.32 0.28 0.29 1.10 1.01

18 авто, агаарын ба усан замын тээврийн 
хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги 0.50 0.46 0.20 0.26 0.50 0.61

19
Хараа зүй, гэрэл, кино зураг, хэмжүүр, 
хяналт, эмнэлэг, мэс заслын багаж, цаг, 
хөгжмийн зэмсэг

0.10 0.03 0.12 0.02 0.00 0.06

20 Үйлдвэрийн төрөл бүрийн бараа 0.10 0.07 0.07 0.05 0.10 0.04
21 Бусад 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Хүснэгт А. 13. Монголын экспортын бүтээгдэхүүний илэрсэн харьцангуй давуу талын индекс 
(RCA), 2011-2013 он

Бүтээгдэхүү-
ний ангилал Код Нэр (ITC) (Галийн мэдээ)* 2011 2012 2013

Мал, амьтад 
тэдгээрээс 
гаралтай 
бүтээгдэхүүн

'0101 амьд адуу  0.08 0.09 0.26
'0202 Үхрийн хөлдүү мах  2.80 0.42 -

0204 Хөлдөөсөн хонь, ямааны 
мах  - 0.07 0.03

0205 адууны мах, шинэ, 
хөлдөөсөн адууны мах 83.73 33.25 33.41

0210 гэдэс, цувдаа  - 0.06 0.03
0504 Өлөн гэдэс, давсаг, гүзээ  7.73 8.12 8.14
'0506 Яс, тугалмай 3.89 2.72 0.01

'0507 зааны яс, боловсруулаагүй 
халимны яс

Эвэр, туурай, 
зааны яс, соёо, 
яст мэлхийн хуяг, 
шувууны хошуу, 
савар, хумс

5.77 4.32 14.79

'0511 амьтны гаралтай бусад 
бүтээгдэхүүн  0.40 0.42 0.31

Түүхий 
болон 
боловсруул-
сан арьс, 
шир

'4101 Үхэр, адууны 
боловсруулаагүй шир

Үхэр, адууны 
боловсруулаагүй 
шир

4.55 3.89 2.01

'4103 Бусад мал, амьтдын арьс  4.40 2.72 4.40

'4104
Үхэр, адууны 
боловсрууласан шир 
(4108/4109-с бусад)

 2.90 4.07 5.24

'4105
Хонь, хурганы 
боловсруулсан шир 
(4108/4109-с бусад)

 45.07 69.30 61.53

'4106
Ямаа, ишигний 
боловсруулсан арьс буюу 
шевро (4108/4109-с бусад)

 15.55 10.59 40.50

4107 Бусад амьтдын 
боловсруулсан арьс, шир  0.02 0.01 0.01
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Ноос, 
амьтны үс, 
нэхмэлийн 
утас болон 
даавуу, 
тэдгээрээс 
гаралтай 
бүтээгдэ хүүн

'5101 Хонины сэмлээгүй буюу 
самнаагүй ноос.  6.60 7.60 3.11

'5102

Бусад мал, амьтаны 
нарийн болон бүдүүн 
үс, сэмлээгүй буюу 
самнаагүй ноос

Бусад мал, 
амьтны сэмлээгүй 
буюу самнаагүй, 
хялгас.

1,646.31 2,264.15 1,679.56

'5103 ноосны хаягдал  0.71 0.87 1.95

'5105
ноос, мал амьтны нарийн 
болон бүдүүн самнасан 
үс, хялгас 

Мал амьтны 
самнасан үс, 
хялгас

80.60 91.05 107.33

'5108
Мал амьтны нарийн 
ширхэгт үс, ээрмэл 
(жижиглэн баглаагүй)

 - 0.21 0.16

5109
ноосон ээрмэл, мал 
амьтны нарийн ширхэгт 
үс 

 - 0.09 0.20

'5111
Мал амьтны нарийн 
ширхэгт сэмэлсэн үс, 
ноосон даавуу

 - 0.10 7.36

5112
Мал амьтны нарийн 
ширхэгт сэмэлсэн үс, 
ноосон даавуу

 - - 1.11

'5702

Үслэг биш, хээгүй хивс 
буюу бусад нэхмэл 
дэвсгэрэн зүйлс ба 
даавуун хивс, гар хивс

 1.30 1.69 0.52

'5705 Хивс, бусад нэхмэл 
шалны дэвсгэр  0.17 0.002 -

Ноос, 
ноолууран 
болон 
сүлжмэл 
бүтээгдэхүүн

6101 Ямааны ноолууран 
пальто, хүрэм, жакет  - 0.06 0.01

6102 Эмэгтэй, охидын ямааны 
ноолууран үйлс  0.40 0.45 0.24

6103

сүлжмэл костюм буюу 
комплект, ансамбль, 
жакет, өмд, комбинзон 
(эр)

 0.001 0.003 0.002

6104 ноолууран өмд, цамц, 
пальто, банзал (эм)

сүлжмэл костюм, 
ансамбль, 
хантааз, платья, 
банзал, ємд, 
комбинзон (эм)

0.05 0.06 0.05

6105 сүлжмэл цамц (эр)  0.0004 0.001 0.01

6106 нэхмэл, сүлжмэл цамц 
(эм)

сүлжмэл дотуур 
цамц (эм) 2.24 1.49 0.07

6107 дотуур өмд, гэрийн 
хувцас, усны алчуур (эр)  - 0.01 0.01

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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6108 дотуур өмд, гэрийн 
хувцас, усны алчуур (эм)  - 0.02 0.02

6109 сүлжмэл футболка, майк  0.0005 0.01 0.003

6110
свитер, пуловер, джемпер 
болон бусад сүлжмэл 
гадуур цамц

 0.46 1.10 1.28

6111 Хүүхдийн сүлжмэл 
өмсгөл, хувцас  0.04 0.02 0.01

6114 Бусад сүлжмэл хувцас  0.01 0.04 0.06
6116 сүлжмэл ноосон бээлий  0.03 0.12 0.08

6117 Бусад, хувцасны сүлжмэл 
тоноглол

Хувцасны 
сүлжмэл бэлэн 
эд анги, тоног 
хэрэглэл

2.56 5.07 2.12

Тэмдэглэл: * Бүтээгдэхүүний гаалийн мэдээлэл болон ITC-н нэршил ялгаатай үед
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Хүснэгт А.16. Монгол улсын мах, махан бүтээгдэхүүн, тонн

үхрийн мах Хонь, ямааны мах Адууны мах
2000 113,400 120,000 40,000
2001 66,900 104,600 32,500
2002 60,700 94,900 39,000
2003 43,600 80,900 26,000
2004 52,300 98,100 40,000
2005 45,300 94,600 40,400
2006 44,200 88,400 31,900
2007 46,600 107,000 29,000
2008 54,200 119,810 38,100
2009 58,565 168,819 35,582
2010 47,547 126,444 24,388
2011 53,591 124,262 24,964
2012 59,704 123,576 31,082
2013 227,057 - -

3. ХАА-Н САлБАрыН МЭрГЭжИлТНүүДТЭй ХИйСЭН ЯрИлцлАГА 
СУДАлГААНы ТЭМДЭГлЭл

А) Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Малын эрүүл мэнд төсөл, төслийн 
менежер С.Батсайхан

Манай улсын мал сүрэг эрүүл байна гэдэг нь Монгол улсын нийт ард түмний 
эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, амьжиргааны эх үүсвэр найдвартай 
байна гэсэн үг билээ. иймд 2012-2015 онуудад Швейцарын засгийн газрын 
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй Малын эрүүл мэнд төсөл нь Бодлого, хууль эрх 
зүйн орчин, Малын өвчинтэй үр дүнтэй тэмцэх, Малын эмч бэлтгэх боловсролын 
тогтолцоог сайжруулах гэсэн үндсэн гурван чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж 
байна.

Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхэд нэн түрүүнд тулгарч буй 
асуудал бол малын эрүүл мэнд юм. Манай улсын мал эмнэлэгийн тогтолцоо муу, 
улс төрийн тогтворгүй байдлаас үүдэн удирдах түвшин болон мэргэжилтний 
тухайд залгамж чанар хангагдахгүй байгаа нь салбарын хувьд суурь шалтгаан 
болж байна. 

Энэхүү малын эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэхийн тулд улсын нэгдсэн мал 
эмнэлгийн газартай болох шаардлагатай байна. ингэснээр, орон нутагт малын 
шүлхий, бруцеллёз зэрэг халдварт өвчин гарахад тухайн газарт шуурхай арга 
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хэмжээ авах боломж бий болох, малыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, түүнийг эргээд үнэлэх механизмыг 
бий болгох, малын эмч нарын боловсролыг сайжруулах, дэлхийн стандартад 
нийцүүлэх, улмаар мах, махан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн стандартыг дэлхийн 
жишигт нийцүүлэх боломж бүрдэх юм.

Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шатанд тулгарч буй бэрхшээлийг дараах 
байдлаар тодорхойлж байна.

• улс төрийн тогтворгүй байдал, салбарын мэргэжилтний залгамж чанар 
хангагдахгүй байгаа явдал

• Малын эмч нарын боловсрол дутмаг, сургалтын хөтөлбөр хоцрогдсон, 
практик сургалт бага

Б) Хүнс ХАА-н яам, Болортуяа

олон улсын стандартын (OIE) дагуу мал эмнэлгийн хорио цээрийн шаардлагыг 
хангаж буй тохиолдолд тухайн улс мах экспортлох боломжтой болдог. Үүгээр 
онц ноцтой 6-н өвчин гарсан тохиолдолд хорио цээр тавьдаг бөгөөд манай улсын 
хувьд онцгой анхаарах ёстой нь шүлхий өвчин юм. Хэдийгээр шүлхий нь хүнд 
халдварлахгүй боловч түүнээс үүдэх эдийн засгийн зардал өндөр байдаг. Жишээ 
нь, австрали улсад нэг удаа шүлхий гарсан тохиолдолд хорио цээрээс үүсэх 
хохирол болон зардал нь 30 тэрбум ам.долларт хүрсэн тохиолдол байдаг. Монгол 
улсын тухайд 2013 онд 5 тэрбум орчим төгрөг, 2014 онд 10,6 тэрбум төгрөгийг 
шүлхийнээс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад зарцуулсан байна. 

адуу нь шүлхий өвчин тусдаггүй учир адууны мах экспортлоход асуудал 
төдийлөн үүсдэггүй. Үхэр, хонины мах экспортлох тохиолдолд эрүүл ахуйн 
стандарт, тухайн мал шүлхий өвчингүй нутгаас гаралтай болохыг баталсан 
гэрчилгээ хэрэгтэй болдог. Энэхүү эрүүл ахуйн стандартыг хангахын тулд 
хэрэгжүүлэх, хяналтын тогтолцоо сул байна.

Хэрэглэгчийн хувьд хүнсний эрүүл, аюулгүй талаас Farm to Table буюу тухайн 
махны аюулгүй байдал нь малчны хотоос эхлээд хэрэглэгчид хүртлэх бүхий л 
шатыг нэгдсэн нэг газар хянаж, түүнд эрүүл ахуйн стандартыг хангаж буй хэмээн 
баталгааг олгож байх хэрэгтэй юм. ингэснээр мах, махан бүтээгдэхүүнийг 
экспортлох боломж нээгдэх юм. Харин Монгол улсын хувьд одоогоор тийм 
байгууллага эрх зүйн хувьд ч, институцийн хувьд ч бий болоогүй байна.

Манай улсын тухайд салбарын институцийн чадамж муу, тогтолцоо нь буруу 
байгаагаас мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхэд бэрхшээл болж 
байна. Үүнийг хэвтээ болон босоо чиглэлд дараах байдлаар ойлгож болно.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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• Босоо чиглэлд: Command Chain буюу салбарын удирдлагын босоо 
тогтолцоо бүрдээгүй байна. Босоо тогтолцоотой болсноор малын 
халдварт өвчин гарсан тохиолдолд тухайн орон нутагт шуурхай арга 
хэмжээ авах, удирдлагын хувьд ойлгомжтой болох зэрэг ихээхэн ач 
холбогдолтой.

• Хэвтээ чиглэлд: Малчны хотоос хэрэглэгч хүртлэх бүх шатыг хянаж, 
удирдаж байх нэгдмэл нэг тогтолцоотой болох шаардлагатай байна. 
ингэснээр, малын гаралтай бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн стандарт, 
хүнсний аюулгүй байдал, баталгааг хангах боломж бий болно. 

В) ХАА-н бирж, Арилжааны албаны ахлах мэргэжилтэн Т.Баасанжав

2014 оны байдлаар улсаас ноос, ноолууранд 500 тэрбум төгрөг, мах, мах махан 
бүтээгдэхүүнд 700 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулсан бөгөөд энэ нь мал аж ахуй 
эрхэлж буй нэг хүнд 3,3 сая төгрөг орлого болж очсон хэмээн ойлгож болно. 
гэвч энэ дүн бол малчин өрхийн нэг жилийн орлого гэж бодвол төдийлөн 
хангалттай биш тоо. Энэхүү орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бол Хаа-н бирж.

Хаа-н бирж бол зах зээлд худалдах болон худалдан авах талуудыг учруулж, 
тэдгээрийн хооронд хэлцэл явагдах боломжийг олгодог дэд бүтэц юм. ноос, 
ноолууран бүтээгдэхүүний арилжааны тухайд бирж байгуулагдахаас өмнө 
малчны хотоос эцсийн үйлдвэрлэгч хүртэл дундын ченж оролцдог байв. Малчин 
ноос, ноолуурын үнийн мэдээлэлгүй учраас ченжид 1 кг нь 10 мянган төгрөгөөр 
хямдхан худалддаг, харин эцсийн үйлдвэрлэгчид хүрэхдээ 60 мянган төгрөг болж 
очдог байсан.
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10,6 тэрбум төгрөгийг шүлхийнээс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад зарцуулсан 
байна.  

Адуу нь шүлхий өвчин тусдаггүй учир адууны мах экспортлоход асуудал төдийлөн 
үүсдэггүй. Гэсэн хэдий ч үхэр, хонины мах экспортлох тохиолдол эрүүл ахуйн стандарт, 
тухайн мал шүлхий өвчингүй нутгаас гаралтай болохыг баталсан гэрчилгээ хэрэгтэй 
болдог. Энэхүү эрүүл ахуйн стандартыг хангахын тулд хэрэгжүүлэх, хяналтын тогтолцоо 
сул байна. 

Хэрэглэгчийн хувьд хүнсний эрүүл, аюулгүй талаас Farm to Table буюу тухайн махны 
аюулгүй байдал нь малчны хотоос эхлээд хэрэглэгчид хүртлэх бүхий шатыг нэгдсэн нэг 
газар хянаж, түүнд эрүүл ахуйн стандартыг хангаж буй хэмээн баталгааг олгож байх 
хэрэгтэй юм. Ингэснээр мах, махан бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломж нээгдэх юм. 
Харин Монгол улсын хувьд одоогоор тийм байгууллага эрх зүйн хувьд ч, институцийн 
хувьд ч бий болоогүй байна. 

Манай улсын тухайд салбарын институцийн чадамж муу, тогтолцоо нь буруу байгаагаас 
мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхэд бэрхшээл болж байна. Үүнийг 
хэвтээ болон босоо чиглэлд дараах байдлаар ойлгож болно. 

 Босоо чиглэлд: Command Chain буюу салбарын удирдлагын босоо тогтолцоо 
бүрдээгүй байна. Босоо тогтолцоотой болсноор малын халдварт өвчин гарсан 
тохиолдолд тухайн орон нутагт шуурхай арга хэмжээ авах, удирдлагын хувьд 
ойлгомжтой болох зэрэг ихээхэн ач холбогдолтой. 

 Хэвтээ чиглэлд: Малчны хотоос хэрэглэгч хүртлэх бүх шатыг хянаж, удирдаж байх 
нэгдмэл нэг тогтолцоотой болох шаардлагатай байна. Ингэснээр, малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн стандарт, хүнсний аюулгүй байдал, баталгааг хангах 
боломж бий болно.   

В)  ХАА-н бирж, Арилжааны албаны ахлах мэргэжилтэн Т.Баасанжав 

2014 оны байдлаар Улсаас ноос, ноолууранд 500 тэрбум төгрөг, мах, мах махан 
бүтээгдэхүүнд 700 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулсан бөгөөд энэ нь мал аж ахуй эрхэлж 
буй нэг хүнд 3,3 сая төгрөг орлого болж очсон хэмээн ойлгож болно. Гэвч энэ дүн бол 
малчин өрхийн нэг жилийн орлого гэж бодвол төдийлөн хангалттай биш тоо. Энэхүү 
орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бол ХАА-н бирж. 

ХАА-н бирж бол зах зээлд худалдах болон худалдан авах талуудыг учруулж, тэдгээрийн 
хооронд хэлцэл явагдах боломжийг олгодог дэд бүтэц юм. Ноос, ноолууран 
бүтээгдэхүүний арилжааны тухайд бирж байгуулагдахаас өмнө малчны хотоос эцсийн 
үйлдвэрлэгч хүртэл дундын ченж оролцдог байв. Малчин ноос, ноолуурын үнийн 
мэдээлэлгүй учраас ченжид 1 кг нь 10 мянган төгрөгөөр хямдхан худалддаг, харин эцсийн 
үйлдвэрлэгчид хүрэхдээ 60 мянган төгрөг болж очдог байсан. 

 

Хаа-н биржид брокероор дамжуулан малчид ноос, ноолуур, арьс ширэн 
бүтээгдэхүүнээ худалдаалах, нөгөө талаас үйлдвэрүүд шууд худалдан авах үнийн 
санал, тоо хэмжээгээ өгснөөр арилжаа шууд хийгддэг. ингэснээр, дундын ченж 
оролцохгүй, малчид үнийн мэдээлэл сайтай болж байгаа юм. 

одоогийн байдлаар бирж дээр ноос, ноолуурыг 10кг-аар багц болгон, өнгөөр нь 
цайвар, бараан, цагаан гэж гурав ангилж арилжаалдаг. Үүнийг улам сайжруулах 
шаардлага байгаа. Тухайлбал, өнгөөр ялгахаас гадна ноос, ноолуурын микрон 
болон урт зэргээр ангилан ялгаатай үнээр бирж дээр худалдаалах хэрэгтэй юм. 
итали, англи зэрэг улсын томоохон компаниуд дээд зэрэглэлийн стандартын 
ноос, ноолуур худалдан авах сонирхолтойгоо илэрхийлдэг бөгөөд манайх 
одоогийн байдлаар ийм түвшинд хүрээгүй байна. Үүний тулд малчид хоршоо 
болон ноос, ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүнээ тухай аймгийн төвд нэгтгэн 
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бөөгнөрүүлэх хэрэгтэй. Мөн, Хаа-н төлөөлөл болсон аймгийн салбарт 
ноос, ноолуурын стандарт тогтоодог, баталгаажуулдаг механизм бий болгох 
шаардлагатай юм.

Бусад Хаа-н бүтээгдэхүүн болох гурил, улаан буудайн тухайд бирж мөн 
амжилттай арилжаалж байгаа боловч мах, махан бүтээгдэхүүний хувьд 
боломжгүй байна. иймд мах, махан бүтээгдэхүүний хувьд зах зээлийн 
өрсөлдөөнт зарчим үйлчлэх боломжгүй гэсэн үг. 

улаан буудайн тухайд төрийн оролцоо энэ салбарт их байдаг нь зах зээлд 
хүндрэл бий болгодог. улсаас улаан буудайг тонн тутмыг 550 мянган төгрөгөөр 
худалдан авна гэсэн бодлого нь чанарыг үл хайхарч, тариалан эрхлэгчид тооны 
араас хөөцөлддөг нөхцөл байдал руу түлхэж байна. улмаар чанарын шаардлага 
хангахгүй, шилэнцэр, цавуулаг багатай буудай их хэмжээгээр нийлүүлэгдэж, 
түүнийг төрөөс баталгаатай худалдан авч байгаа нь талх, нарийн боовны 
үйлдвэрүүдэд хүндрэл үүсгэж байна. иймд үйлдвэрлэгчид аргагүйн эрхэнд 
орос улсаас буудай импортолж, талх, нарийн боов зэрэг гурилан бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж байгаа юм. 2014 онд бирж дээр улаан буудайг 1, 2, 3-р зэргийн 
гэж гурав ангилан арилжаалсан бөгөөд хамгийн сайн чанарын 1, 2-р зэргийн 
буудай 1 тонн нь 565, 000 – 580,000 төгрөгөөр үйлвэрүүд худалдан авсан бол 3-р 
зэргийн буудайг 1 тонн 550,000 төгрөг болж үнэ буурсан ч арилжаалагдаагүй. 
Энэ нь манай төрийн оролцоо сөрөг нөлөөтэй, буудайн чанар бус тооны араас 
хөөцөлдөж буйг харуулж байна. 

Г) Монголын ноос, ноолуурын холбоо, дэд тэргүүн Г.Ёндонсамбуу

Манай улсын ноос, ноолууран бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд экспортлоход 
хүндрэл үүсгэдэг үндсэн гурван шалтгаан дараах эрэмбэтэй байдаг.

1. Монгол бол жижиг улс, далайд гарцгүй.
2. Тогтвортой, их хэмжээгээр нийлүүлэх боломжгүй.
3. чанарын асуудал 

дэлхийн худалдааны зах зээлийн нэгэнт тогтсон системд манай улс шиг 
жижиг орон нэвтрэх боломж маш бага. Том гүрний, том компаниуд Монголын 
бүтээгдэхүүнийг төдийлөн сонирхдоггүй. Бүтээгдэхүүний түүх, суртачилгаа 
хийх чадамж манай улсад сул байна. ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг 
дэмжихийн тулд төрийн томоохон албан тушаалтангаас эхлээд холбогдох 
мэргэжилтнгүүд гадаад төрийн айлчлал их хийдэг боловч гадаад улсын хувьд 
тухайн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах эсэхийг төрийн ажилтан биш худалдааны 
компаниуд, дэлгүүрийн эзэд шийддэг юм. 

Манай улсын хэмжээнд жилд дунджаар 1,6 сая ширхэг кашмер, ноолууран 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. гэтэл гадаадын харилцагч жилдээ 5-6 сая ширхэг 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

захиалага өгмөөр байхад манай улсын тухайд тогтвортой ханган нийлүүлэх 
боломж нь хязгаарлагдмал байдаг.

чанарын хувьд уян зөөлөн, хэлбэрээ хадгалах чадвар гэсэн олон улсын 
хэрэглэгчийн шаардлага хангах нь хэцүү байдаг. Жишээ нь Япон улсын зах 
зээл маш өндөр шаардлагатай бөгөөд тус улсын Uniqlo сүлжээ дэлгүүр Өвөр 
Монголоос кашмер импортолж зах зээлд худалдаалдаг. иймд манай улсын гол 
өрсөлдөгчид бол Өвөр Монгол, БнХау зэрэг юм.

Монгол улсын хувьд ноос, ноолуурын гол худалдан авагч нь БнХау юм. 2014 
оны байдлаар 600 тонн самнасан ноос экспортолсноос 400 тонныг БнХау, 
үлдсэн 200 тонныг итали улс худалдан авчээ. Тус улсын эдийн засаг өсөлттэй, 
хүн амын орлого нэмэгдэж байсан 1995-2010 онуудын хооронд ноос, ноолуурын 
эрэлт ихсэж, үнэ нь өсөж байсан бол сүүлийн жилүүдэд эрэлт буурсантай 
холбоотойгоор үнэ нь буурч байна. 

Эдгээр асуудлыг төрийн нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлж, тогтвортой хариуцлагатай 
системтэй болгосоноор ноос, ноолуурын салбар хөгжиж, эдийн засагт хувь нэмэр 
оруулах боломжтой болох юм.

Д) швейцарын хөгжлийн агентлаг, Ногоон Алт төслийн менежер, ц.Энх-
Амгалан

Монгол улсын нийт газар нутгийн 2/3 хэсгийг бэлчээр эзэлдэг. 2014 оны 
байдлаар малын тоо хонин толгойд шилжүүлснээр 85,5 сая болж түүхэнд 
хамгийн өндөр түвшинд хүрлээ. гэвч малын өсөлт болон сүргийн бүтцийг 
зохистой түвшинд барих бодлого, зах зээлийн урамшуулал зэрэг байхгүйн 
улмаас малчид орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд малын тоог ихэсгэх гэсэн өрөөсгөл 
хандлага сүүлийн олон жилийн турш үргэлжилж байна. Малын тоог хэт өсгөсний 
улмаас бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хомсдож, ихээхэн хэмжээгээр талхлагдаж, 
бэлчээрийн доройтол нэмэгдэж байна.

Хүнс Хаа-н Яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлаг хамтран манай улсын 
7 аймгийг хамруулж, түүвэрлэлтийн аргаар нийт 1450 цэгийн тоон мэдээллийг 
ашиглан Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайланг (2015) 
боловсруулжээ. Энэхүү судалаагаагаар бэлчээрийн ургамлын бүтэц өөрчлөгдөж, 
доройтолд орсон байгаа бөгөөд нийт бэлчээрийн 90 хувь нь дахин сэргэхэд 10 
жил шаардлагатай ажээ. Бэлчээрийн доройтлын томоохон шалтгаанаар уул 
уурхайн салбарын өсөлт, хайгуулын лиценз олголтын талбай ихэссэн явдал, цаг 
агаарын дулаарал, жил ирэх тусам багасаж буй хур тунадасны хэмжээ, малчид 
бэлчээрийн сэлгээ хийдэггүй зэргийг нэрлэж байна. Эдгээр хүндрэл, үүсээд буй 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд малын тоог хянах, бэлчээрийн сэргэх чадавахад 
суурилсан ашиглалтыг нэвтрүүлэх шаардлагатай юм. ингэснээр малын тоог 
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нэмэгдүүлэх нь малчдын амьжиргааг дээшлүүлдэг гэсэн өрөөсгөл хандлагаас 
татгалзаж, бэлчээрийн даацыг сэргэх чадавхид суурилан тооцдог болсноор 
бэлчээр сэлгэлтийг оновчтой хийх, бэлчээрийн ургамлын бүтэц сайжрах зэрэг 
олон эерэг нөлөөтэй ажээ. Жишээ нь, а.Энх-амгалан (2013)-н судалгааг харахад 
бэлчээрийн ачааллыг 8 хувиар бууруулахад малчдын орлого 10 хувиар нэмэгдэх 
боломжтой гэжээ. 

Мөн бэлчээр ашиглуулах 
гэрээг улам чанаржуулж 
албажуулах хэрэгтэй. 
одоогоор хэрэгжиж 
буй гэрээг бүх улирлын 
бэлчээрийг хамруулж, 
сэргэх чадвахад 

суурилсан даацад малын тоог зохицуулах талаар малчдын хүлээх үүргийг илүү 
тодорхой болгох хэрэгтэй юм. засгийн газраас хэрэгжүүлж эхэлсэн урамшуулал 
олгох хөтөлбөрийг мал аж ахуйн түүхий эд бүтээгдэхүүний тооны өсөлтөөс 
илүүтэйгээр чанарыг сайжруулахад зарцуулах хэрэгтэй. Мал аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг гадаад болон дотоод зах зээлд гарах боломжийг ашиглахын 
хувьд малын тоог 4-6 жилийн дотор бууруулах, малын чанарыг эрхэмлэх урт 
хугацааны бодлоготой болох нь зүйтэй. 

Сарлагийн хөөврийн шинэ үнэлэмжийг бий болгож, онцлог чанарт нь 
түшиглэн бүтээгдэхүүн хийсэн тухай

сарлагийн хялгасан доор нарийн зөөлөн хөөвөр ургадаг. гэвч түүнийг 2000 он 
хүртэл ашиглаж чаддаггүй байлаа. гол шалтгаан нь түүхий эд бэлтгэлийн чанар 
муу байдагтай холбоотой юм. Малчид сарлагаа ноослохдоо дээд талын хялгас үс 
болон хөөврийг хамтад нь хяргаж авдаг байснаас үүдэн үйлдвэрүүдэд ашиглах 
боломжгүй болдог байв. Мөн 1 кг сарлагийн хөөвөр 500 төгрөгийн үнэтэй 
байсан. дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүд хэдийгээр сарлагийн хөөврөөр 
бүтээгдэхүүн хийх сонирхол байвч бэлтгэлийн чанар муу учраас худалдан авах 
сонирхолгүй, нөгөө талаас малчид үнэ багатай түүхий эд хэмээн үзэн сарлагийн 
хөөврөө урьдын адил хялгастай холин самнах үзэгдэл түгээмэл хэвээр байв.

Үйлдвэрүүдийн хувьд худалдан авсан 1 кг сарлагийн хөөврийн ойролцоогоор 80-
90 хувь нь хялгас болон бусад гологдол бүтээгдэхүүн бөгөөд ердөө 10-15 хувийг 
ашиглах боломжтой юм. Түүнчлэн малчид хяргах үедээ сарлагийн хөөврийг 
тайрч тасалснаас үйлдвэрийн технологийн шаардлага хангахгүй хэт богино 
хөөвөр болдог учраас гологдол бүтээгдэхүүн болгохоос өөр аргагүй болдог байв. 

2004-2005 онд ногоон алт Төслөөс санаачлан мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
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оновчтой хийх, бэлчээрийн ургамлын бүтэц сайжрах зэрэг олон эерэг нөлөөтэй ажээ. 
Жишээ нь, А.Энх-Амгалан (2013)-н судалгааг харахад бэлчээрийн ачааллыг 8 хувиар 
бууруулахад малчдын орлого 10 хувиар нэмэгдэх боломжтой гэжээ.  

Мөн бэлчээр ашиглуулах гэрээг улам чанаржуулж албажуулах хэрэгтэй. Одоогоор 
хэрэгжиж буй гэрээг бүх улирлын бэлчээрийг хамруулж, сэргэх чадвахад суурилсан 
даацад малын тоог зохицуулах талаар малчдын хүлээх үүргийг илүү тодорхой болгох 

хэрэгтэй юм. Засгийн газраас 
хэрэгжүүлж эхэлсэн урамшуулал 
олгох хөтөлбөрийг мал аж ахуйн 
түүхий эд бүтээгдэхүүний тооны 
өсөлтөөс илүүтэйгээр чанарыг 
сайжруулахад зарцуулах хэрэгтэй. 
Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг гадаад  болон 

дотоод зах зээлд гарах боломжийг ашиглахын хувьд малын тоог 4-6 жилийн дотор 
бууруулах, малын чанарыг эрхэмлэх урт хугацааны бодлоготой болох нь зүйтэй.  

 

 

Сарлагийн хөөврийн шинэ үнэлэмжийг бий болгож, онцлог чанарт нь түшиглэн 
бүтээгдэхүүн хийсэн тухай 

  

Сарлагийн хялгасан доор нарийн зөөлөн хөөвөр ургадаг. Гэвч түүнийг 2000 он хүртэл 
ашиглаж чаддаггүй байлаа. Гол шалтгаан нь түүхий эд бэлтгэлийн чанар муу байдагтай 
холбоотой юм. Малчид сарлагаа ноослохдоо дээд талын хялгас үс болон хөөврийг хамтад 
нь хяргаж авдаг байснаас үүдэн үйлдвэрүүдэд ашиглах боломжгүй болдог байв. Мөн 1 кг 
сарлагийн хөөвөр 500 төгрөгийн үнэтэй байсан. Дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүд 
хэдийгээр сарлагийн хөөврөөр бүтээгдэхүүн хийх сонирхол байвч бэлтгэлийн чанар муу 
учраас худалдан авах сонирхолгүй, нөгөө талаас малчид үнэ багатай түүхий эд хэмээн 
үзэн  сарлагийн хөөврөө урьдын адил хялгастай холин самнах үзэгдэл түгээмэл хэвээр 
байв. 

Үйлдвэрүүдийн хувьд худалдан авсан 1 кг сарлагийн хөөврийн ойролцоогоор 80-90 хувь 
нь хялгас болон бусад гологдол бүтээгдэхүүн бөгөөд ердөө 10-15 хувийг ашиглах 
боломжтой юм. Түүнчлэн малчид хяргах үедээ сарлагийн хөөврийг тайрч тасалснаас 
үйлдвэрийн технологийн шаардлага хангахгүй хэт богино хөөвөр болдог учраас гологдол 
бүтээгдэхүүн болгохоос өөр аргагүй болдог байв.  

2004-2005 онд Ногоон Алт Төслөөс санаачлан мэргэжилтнүүдтэй хамтран сарлагийн 
хөөврийн хялгасны хольцыг бууруулан, чанартай түүхий эд бэлтгэх үүднээс сарлагийн 
хөөврийг самнаж бэлтгэх аргыг малчдад зааж сургах туршилтын төслийг хэрэгжүүлсэн. 
Ингэснээр сарлагийн хөөврийн гарц 1 кг бүрд 30 хувь хүртэл нэмэгдэж хөөврийн 
бэлтгэлийн чанар сайжирсан байна. Мөн хялгасны хольц буурч хөөврийг таслалгүйгээр 
урт хэвээр нь авах, өнгө чанараар нь бэлтгэх боломж бүрдсэн. 
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оновчтой хийх, бэлчээрийн ургамлын бүтэц сайжрах зэрэг олон эерэг нөлөөтэй ажээ. 
Жишээ нь, А.Энх-Амгалан (2013)-н судалгааг харахад бэлчээрийн ачааллыг 8 хувиар 
бууруулахад малчдын орлого 10 хувиар нэмэгдэх боломжтой гэжээ.  

Мөн бэлчээр ашиглуулах гэрээг улам чанаржуулж албажуулах хэрэгтэй. Одоогоор 
хэрэгжиж буй гэрээг бүх улирлын бэлчээрийг хамруулж, сэргэх чадвахад суурилсан 
даацад малын тоог зохицуулах талаар малчдын хүлээх үүргийг илүү тодорхой болгох 

хэрэгтэй юм. Засгийн газраас 
хэрэгжүүлж эхэлсэн урамшуулал 
олгох хөтөлбөрийг мал аж ахуйн 
түүхий эд бүтээгдэхүүний тооны 
өсөлтөөс илүүтэйгээр чанарыг 
сайжруулахад зарцуулах хэрэгтэй. 
Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг гадаад  болон 

дотоод зах зээлд гарах боломжийг ашиглахын хувьд малын тоог 4-6 жилийн дотор 
бууруулах, малын чанарыг эрхэмлэх урт хугацааны бодлоготой болох нь зүйтэй.  

 

 

Сарлагийн хөөврийн шинэ үнэлэмжийг бий болгож, онцлог чанарт нь түшиглэн 
бүтээгдэхүүн хийсэн тухай 

  

Сарлагийн хялгасан доор нарийн зөөлөн хөөвөр ургадаг. Гэвч түүнийг 2000 он хүртэл 
ашиглаж чаддаггүй байлаа. Гол шалтгаан нь түүхий эд бэлтгэлийн чанар муу байдагтай 
холбоотой юм. Малчид сарлагаа ноослохдоо дээд талын хялгас үс болон хөөврийг хамтад 
нь хяргаж авдаг байснаас үүдэн үйлдвэрүүдэд ашиглах боломжгүй болдог байв. Мөн 1 кг 
сарлагийн хөөвөр 500 төгрөгийн үнэтэй байсан. Дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүд 
хэдийгээр сарлагийн хөөврөөр бүтээгдэхүүн хийх сонирхол байвч бэлтгэлийн чанар муу 
учраас худалдан авах сонирхолгүй, нөгөө талаас малчид үнэ багатай түүхий эд хэмээн 
үзэн  сарлагийн хөөврөө урьдын адил хялгастай холин самнах үзэгдэл түгээмэл хэвээр 
байв. 

Үйлдвэрүүдийн хувьд худалдан авсан 1 кг сарлагийн хөөврийн ойролцоогоор 80-90 хувь 
нь хялгас болон бусад гологдол бүтээгдэхүүн бөгөөд ердөө 10-15 хувийг ашиглах 
боломжтой юм. Түүнчлэн малчид хяргах үедээ сарлагийн хөөврийг тайрч тасалснаас 
үйлдвэрийн технологийн шаардлага хангахгүй хэт богино хөөвөр болдог учраас гологдол 
бүтээгдэхүүн болгохоос өөр аргагүй болдог байв.  

2004-2005 онд Ногоон Алт Төслөөс санаачлан мэргэжилтнүүдтэй хамтран сарлагийн 
хөөврийн хялгасны хольцыг бууруулан, чанартай түүхий эд бэлтгэх үүднээс сарлагийн 
хөөврийг самнаж бэлтгэх аргыг малчдад зааж сургах туршилтын төслийг хэрэгжүүлсэн. 
Ингэснээр сарлагийн хөөврийн гарц 1 кг бүрд 30 хувь хүртэл нэмэгдэж хөөврийн 
бэлтгэлийн чанар сайжирсан байна. Мөн хялгасны хольц буурч хөөврийг таслалгүйгээр 
урт хэвээр нь авах, өнгө чанараар нь бэлтгэх боломж бүрдсэн. 

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

сарлагийн хөөврийн хялгасны хольцыг бууруулан, чанартай түүхий эд бэлтгэх 
үүднээс сарлагийн хөөврийг самнаж бэлтгэх аргыг малчдад зааж сургах 
туршилтын төслийг хэрэгжүүлсэн. ингэснээр сарлагийн хөөврийн гарц 1 кг бүрд 
30 хувь хүртэл нэмэгдэж хөөврийн бэлтгэлийн чанар сайжирсан байна. Мөн 
хялгасны хольц буурч хөөврийг таслалгүйгээр урт хэвээр нь авах, өнгө чанараар 
нь бэлтгэх боломж бүрдсэн.

сүүлийн 8 жилийн туршид сарлагийн хөөврийн бэлтгэлийн үнэ буюу 1 кг тутам 
нь 500 төгрөгөөс 10-15 мянган төгрөг болтол өсөж тэр хэмжээгээр малчдын 
орлогод эерэг нөлөө үзүүлж байна. Манай улсын хэмжээнд байгаа нийт 
450мянган сарлагийн тал орчим хувийг самнан жилдээ 40-60 тонн сарлагийн 
хөөвөр бэлтгэн үйлдвэрүүдэд ханган нийлүүлж байна. Энэ нь нийтдээ 5 аймгийн 
15мянга гаруй малчин өрхийн орлогод энэ хэмжээгээрээ хувь нэмэр оруулж буй 
гэсэн үг юм.Түүнчлэн манай улс жилдээ нийт 40 гаруй тонн сарлагийн хөөвөр 
бэлтгэж байгаагаас 30 тонн буюу 1,5 сая ам.долларын экспортыг оХу, европ, 
канад зэрэг улсуудад хийж байна. салбарт бүтэн цагийн 150, хагас цагийн 500 
гаруй ажлын байр бий болжээ. 

сарлагийн хөөврийн бэлтгэлийн чанар сайжирснаас түүгээр эцсийн бүтээгдэхүүн 
хийдэг дотоодын үйлдвэрүүд бий болсон байна. Өнөөгийн байдлаар эдгээр 
үйлдвэрүүд сарлагийн хөөврөөр хийсэн бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээлд 
гаргаж эхэлсэн бөгөөд тэдгээрийг дурдвал:

 � сор кашмер: http://sorcashmere.mn
 � Жинст мөрөн: https://www.facebook.com/jinst.jinstmurun
 � Баялал өлзий : http://www.bodios.mn/
 � уужин : http://uujinyak.com
 � ашид нэхмэл: https://mongoltextile.com/

Мөн сүүлийн жилүүдэд Монгол сарлагийн нэгдсэн барааны тэмдэг бий болгох 
чиглэлээр ажиллаж байна (www.yakmongolia.com). 
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4. үНЭлГЭЭНИй үр ДүНГүүД

Хүснэгт А.17. Хөдөөгийн өрхийн бодит орлогод нөлөөлөгч хүчин зүйлс

Dependent Variable: LOG(INC_R)
Method: Stepwise Regression
Date: 06/22/15 Time: 16:19
Sample (adjusted): 2003 2014
Included observations: 12 after adjustments
Number of always included regressors: 3
Number of search regressors: 5
Selection method: Stepwise forwards
Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.2/0.2

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

C -4.658643 3.657307 -1.273790 0.2434
LOG(MUTTON_R) 0.630051 0.248518 2.535234 0.0389

LOG(CASH_RP) 0.241757 0.152889 1.581254 0.1578
LOG(MALS(-2)) 0.850642 0.317832 2.676395 0.0317

LOG(LOAN_EXUB(-1)/LOAN_
EXUB(-2)) 0.522416 0.250320 2.086994 0.0753

R-squared 0.724526     Mean dependent var 7.170625
Adjusted R-squared 0.567113     S.D. dependent var 0.215775
S.E. of regression 0.141967     Akaike info criterion -0.772106
Sum squared resid 0.141083     Schwarz criterion -0.570062
Log likelihood 9.632638     Hannan-Quinn criter. -0.846910
F-statistic 4.602697     Durbin-Watson stat 1.862076
Prob(F-statistic) 0.038795

Selection Summary

Added LOG(MALS(-2))
Added LOG(LOAN_EXUB(-1)/LOAN_EXUB(-2))

*Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise selection.

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт А.18. Аймгийн иргэдийн бодит цалинд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

Method: Panel Least Squares
Date: 06/24/15 Time: 17:50
Sample (adjusted): 2008 2014
Periods included: 7
Cross-sections included: 22
Total panel (balanced) observations: 154

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -4.453602 0.399358 -11.15190 0.0000
LOG(MALS(-4)) 0.144777 0.048128 3.008187 0.0032

LOG(HONI_MEAT/CPI) 0.421235 0.044858 9.390315 0.0000
LOG(NOOLUUR_UNE/CPI) 0.084137 0.018854 4.462567 0.0000

LOG(LOAN(-1)) 0.245300 0.027638 8.875325 0.0000
BUDGET_REV_RATIO(-2) 2.277848 1.705939 1.335246 0.1842

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.945196     Mean dependent var 1.272395
Adjusted R-squared 0.933977     S.D. dependent var 0.382486
S.E. of regression 0.098280     Akaike info criterion -1.644112
Sum squared resid 1.226684     Schwarz criterion -1.111659
Log likelihood 153.5966     Hannan-Quinn criter. -1.427831
F-statistic 84.24457     Durbin-Watson stat 1.691335
Prob(F-statistic) 0.000000
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5. ХАА-г хөгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд

Хүснэгт А.19. ХАА-г хөгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Зорилт

ү
нд

эс
ни

й 
хө

тө
лб

өр

1. Хүнсний аюулгүй 
байдал үндэсний 
хөтөлбөр (2009-2016)

иргэн, төр, олон нийт, хувийн хэвшлийн зохистой оролцоог 
хангах замаар хүн амыг тэжээллэг, эрүүл ахуйн баталгаатай 
хүнсээр жигд, хүртээмжтэй, тогтвортой хангаж, эрүүл аж төрөх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, Монгол брэндийн органик хүнсийг бий 
болгож гадаад, дотоодын зах зээлд өрсөлдөхүйц эдийн засгийн 
шинэ чадавхийг бүрдүүлэхэд оршино

2. Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөр (2010-2021)

Мал аж ахуйг уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг 
хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, зах зээлийн нөхцөлд өрсөлдөх 
чадвартай, эдийн засгийн үр ашигтай салбар байх нөхцөлийг 
бүрдүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр, боловсруулах 
үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангаж, экспортыг 
нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино

3. чацаргана хөтөлбөр 
(2010-2016)

чацарганыг аж ахуйн болон өрхийн тариалангийн чиглэлээр 20 
мянган га хүртэл талбайд тариалж цөлжилтөөс сэргийлэх, хөрс, 
байгаль орчныг хамгаалах, хүн амыг амин дэм бүхий жимс, 
жимсгэнээр тогтвортой хангахад оршино

4. Эрчимжсэн мал аж 
ахуйн хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөр (2003-2015)

Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн 
газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуйг зохистой хослон 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх замаар 
олон улсын жишиг, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүн амын хүнсний хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, импортыг бууруулах

5. Цаа бугын аж ахуйг 
сэргээх, цаачдын амьдра-
лын түвшинг сайжруулах 
хөтөлбөр (2008-2015)

гэрийн тэжээвэр цаа бугын удмын сан, эрүүл мэндийг нь 
хамгаалж өсгөх, ашиг шимийг нь зохистой ашиглах замаар 
цаачдын ахуй нөхцөлийг дээшлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх

6. ус үндэсний хөтөлбөр 
(2010-2021)

Монгол орны усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаалах, 
боломжит нөөцийг зүй зохистой ашиглан улс орны хөгжлийн 
түлхүүр болгох, монгол хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү 
хөтөлбөрийн зорилго оршино

Га
да

ад
ы

н 
хө

тө
лб

өр

1. Монгол төмс хөтөлбөр 
(2004-2015)

Төмсний үр үйлдвэрлэлийг үр ашигтай, тогтвортой болгон 
хөгжүүлж, үрийн хангалтын системийг төвлөрлөөс гаргаж, 
сайн чанарын үрийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах замаар 
төмс үйлдвэрлэлийн үр ашгийг үндэсний болон орон нутгийн 
түвшинд сайжруулах болно

2. Цаг уурт дасан 
зохицсон хөдөөгийн 
амьжиргааг бүрдүүлэх 
(2012-2016)

Малчдын бүлэг өртөг нэмсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, бусад 
орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эрхлэх боломжтой болно. 
орлогын төрлөө нэмэгдүүлэх нь байгаль цаг уурт өртөмхий мал 
аж ахуйгаас бага хамаарч цаг уурт зохицох зорилготой

3. Малын эрүүл мэнд 
төсөл (2012-2015)

Малчин өрхийн мал сүргийн тогтвортой менежентийг 
сайжруулах замаар мал аж ахуйн салбарын бүтээмжийг 
дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах юм

4. “ногоон алт” бэлчээ-
рийн экосистемийн 
удирдлага хөтөлбөр 
(2004-2015)

Бэлчээрийн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх замаар 
малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, ядуу бүлгийн малчдыг 
дэмжих зэрэг болно

Хаа-н салБарын ӨрсӨлдӨХ чадВар Ба орон нуТгийн ХҮн аМын 
аМьЖиргааны ТҮВШин
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5. Өмнөд Өмнөдийн 
хамтын ажиллагааны 
хүрээнд Хүнсний батал-
гаат байдал хөтөлбөрийг 
дэмжих Техник туслал-
цааны төсөл (2014-2016)

Мал үржүүлэг зохиомол хээлтүүлэг, шувууны аж ахуй, 
хүлэмжийн аж ахуй, зөгийн аж ахуйн чиглэлээр БнХау-
ын мэргэжилтнүүд аж ахуйн нэгжүүдэд ажиллаж мэргэжил 
аргазүйн зөвлөгөө өгнө

6. Хөдөө аж ахуйн марке-
тинг төсөл (2012-2016)

улс орнууд хүнсний баталгаат байдлыг хангах, хөдөө аж 
ахуйн хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэхэд дутагдаж буй 
санхүүжилтыг нэмэгдүүлнэ

7. зах зээл ба бэлчээрийн 
удирдлагын хөгжил төсөл 
(2012-2016)

Хөдөөгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлж амьжиргааг 
дээшлүүлэх замаар ядуурлыг бууруулна

8. Халх голын бүс нутагт 
загвар аж ахуй байгуулах 
төсөл (2011-2014)

Му-ын зүүн бүсэд мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарыг 
байгалиас хараат бус байгальд ээлтэй, экспортын баримжаатай 
салбар болгон хөгжүүлж, бүс нутгийн хүнсний баталгаат 
байдлыг ханган, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн 
экспортод гаргаснаар хязгаар нутгийн нийгэм эдийн засгийн 
хөгжлийг түргэтгэх зорилготой

9. “Монгол улсад амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
эрүүл ахуйн хяналтын 
системийг сайжруулах”-
төсөл (2013-2015)

Технологи нэвтрүүлэх, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх, 
эрүүл ахуйн хяналтын системийг сайжруулах зорилго бүхий 
төсөл

10. “Монгол улс 
дахь Хөдөө аж ахуйн 
тогтвортой хөгжил”-
төсөл (2013-2014)

Төслийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбарын аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудыг мэдээллийн олон талт үйл ажиллагаа, 
сургалтуудад оролцуулах замаар онолын мэдлэгийг практикт 
хэрэгжүүлэх боломжийг олгоно

11. Монгол улсын 
органик хөдөө аж ахуйд 
дэмжлэг үзүүлэх төсөл 
(2014-2016)

органик хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн стандартын шаардлага 
хангасан органик хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд 
баталгаажуулалтын эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын орчинг 
бүрдүүлэх, органик хүнсний үйлдвэрлэлд хэрэглэх бодисын 
жагсаалт гаргах, олон улсын жишигт нийцүүлэх

12. загас, загасан бүтээг-
дэхүүний нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх цөөрмийн аж 
ахуйг Монголд хөгжүүлэх 
төсөл (2014-2016)

загасны аж ахуйг дэмжих замаар хүн амын хүнсний хэрэглээнд 
загас, загасан бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх улмаар хүмүүсийн 
шим тэжээллэг хоол хүнсний хэрэглээг нэмэгдүүлж эрүүл 
мэндийг хамгаалах юм. Хот орчмын бүсэд загасны аж ахуйг 
дэмжсэнээр хүмүүсийн амьжиргаанд мөн эерэгээр нөлөөлөх юм

13. ургамлын салбарын 
чадавхыг бэхжүүлэх 
төсөл (2013-2015)

Хөнөөлт организмын цогц менежмент, ургамлын хорио цээр, 
пестицедийн менежмент гэсэн 3 дэд хэсэгээс бүрдэж энэ 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

14. Буудайн элит үр 
гаргах, үр үржүүлэх” 
“олон наст тэжээлийн 
ургамал, царгас тариалах, 
тэжээлийн ургамлын үр 
үржүүлгийн загвар аж 
ахуй байгуулах”, “Тэжээл, 
тэжээллэгийг сайжруулан 
мах, ноосны хонины ашиг 
шим удамшлын чанарыг 
дээшлүүлэх” “Телевизийн 
цахим видео студи 
байгуулах” (2014-2017)

Бнсу-ын хөдөө аж ахуйн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, 
газар тариалан, мал аж ахуйн чиглэлээр улаанбуудайн шинэ элит 
сорт турших, үр үржүүлэх мөн малын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
тэжээлийн олон наст ургамлын тариалалт, хангамжийг 
нэмэгдүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлэх

Эх үүсвэр: (Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Яам, 2015)



“ГАДААДыН ХӨрӨНГӨ ОрУУлАлТыН 
ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 

СУДАлГААНы ТАйлАН

Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Боловсруулсан: Багийн ахлагч Д.Мөнхцэцэг (Экономиксийн тэнхимийн багш)
Багийн гишүүн: П.Гантөмөр, Ph.D (Экономиксийн тэнхимийн профессор)

2015 он

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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УДИрТГАл

Манай улсад орж буй гадаадын хөрөнгө оруулалт (гХо) нь Монгол улсын 
Үндсэн хууль, гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон бусад хууль, 
тогтоомж, Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр 
хамгаалагдсан байдаг. гадаадын хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсын нутаг 
дэвсгэр дээр нийгэмчлэх, хууль бусаар хураан авахыг хориглох, гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдад оруулсан хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахад 
монголын хөрөнгө оруулагчдад олгодгоос дутуугүй тааламжтай нөхцөл 
олгодог. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дагуу дэд 
бүтэц, боловсруулах, экспортын чиглэлтэй үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хөрөнгө 
оруулагчдад орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт олгож, технологийн 
зориулалтаар ашиглах тоног төхөөрөмжийг импортлоход хөнгөлөлт, чөлөөлөлт 
олгодог байна. 

гэтэл Монгол улсад орох гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал 2012-2013 онд 
43,52%, 2013-2014 онд 60,7%-иар1 тус тус буурсан байна. Харин гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт 2010-2011 онд 35,8%, 2012-2013 онд 61,9%, 2013-2014 онд 60 
хувиар тус тус буурсан, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын уул уурхайн салбарт 
орж буй хувийн жин 2011, 2012, 2013 онуудад харгалзан 0,82, 0,69, 0,72 байгаа 
нь уг хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь тухайн салбарт төвлөрч байгааг илтгэж 
байгаа юм. 

гХо-ын дотогшлох урсгал эрс буурч, гадагшлах урсгал нэмэгдэхийн хэрээр 
манай эдийн засагт гадаад өр, төсвийн алдагдал, валютын ханш, ажилгүйдэл зэрэг 
олон асуудлууд үүссээр байна. Энэ байдал нь бид өнөөгийн хөрөнгө оруулалтын 
орчин болон хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогод анхаарах, мөн хөрөнгө 
оруулагч компани болон өөрийн улс орны эрх ашигт нийцсэн оновчтой бодлогыг 
боловсруулах зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэнийг илтгэн харуулж байна. 

иймд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн төлөв байдлыг тодорхойлох, 
уул уурхайгаас бусад салбар руу гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын урсгалыг 
залахын тулд өөрийн улсын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бодлогыг 
судлах, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын давуу болоод сул талыг илрүүлэх, 
цаашилбал гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын талаар Монгол улсын өнгөрсөн 
хугацаанд баримталж байсан болон өнөөгийн цаг хугацаанд баримталж буй 
бодлогын хэрэгжилт, эдийн засагт түүний үзүүлж буй нөлөөллийг шинжлэх 
замаар санал, зөвлөмж боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага үүссээр байна. 

иймийн учир Монгол улсын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бодлогын 
болон макро эдийн засгийн орчинг судлах, улмаар гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын бодлогыг сайжруулах талаар хийсэн судалгааны ажлын үр дүнд 
тулгуурлан санал зөвлөмж өгөхийн тулд энэхүү сэдвийн хүрээнд бодлогын 
судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

1 www.1212.mn



657

МОНГОл УлСыН ЭДИйН ЗАСГИйН БОлОН 
ГАДААДыН шУУД ХӨрӨНГӨ ОрУУлАлТыН ТӨлӨВ БАйДАл

Монгол улс “Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-даа эдийн засаг дахь 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын үүрэг, ач холбогдлыг дараах гурван байдлаар 
үнэлж байгаагаа тусгасан байна. нэгдүгээрт, гадаадын аль нэг орноос орж ирэх 
хөрөнгө оруулалт нь нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 1/3-аас багагүй байх 
бодлого баримталж, гадаадын төрийн өмчит компанийн хөрөнгө оруулалтыг 
хязгаарлан, стратегийн ач холбогдолтой салбарт хөрш орон, өндөр хөгжилтэй 
бусад орноос оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тэнцвэртэй байлгах 
бодлого баримтална. Хоёрдугаарт, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан 
дотоодын капитал хуримтлалыг нэмэгдүүлж, удирдлагын ур чадвар, технологийг 
сайжруулснаар дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулна. 
гуравдугаарт, дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулснаар 
хилийн чанадад хөрөнгө оруулалт, худалдаа хийх дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг 
бий болгосноор экспортын баримжаатай эдийн засгийн өсөлтийг хангана гэжээ. 
Энэ нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүйгээр 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын зохистой бодлогыг хэрэгжүүлж чадвал богино 
болон урт хугацааны хөгжилд гадаадын хөрөнгө оруулалт чухал ач холбогдолтой 
байхаар хөгжлийн бодлого боловсруулагдсан байгааг илтгэнэ.

1990 онд чөлөөт эдийн тогтолцоо руу шилжих алхмыг эхлүүлж, 1993 онд 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулиа баталснаар манай улсын худалдааны 
нийт эргэлт нэмэгдэж, хөрөнгө оруулалтын урсгал хурдассан юм. 2000 оны эхэн 
үеэс уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаа идэвхжиж, түүнийг даган нийтийн 
хоол, жижиглэн болон бөөний худалдааны салбарын үйлдвэрлэл сэргэсэн хэдий 
ч хөнгөн үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, газар тариалан зэрэг салбар дахь гадаадын 
хөрөнгө оруулалт буурах хандлагатай болсон байв. гэвч манай улс жижиг эдийн 
засагтай учраас дан ганц уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын нөлөөгөөр 
дотоодын үйлдвэрлэлийн нийт хэмжээ нь өсөж эхэлсэн юм. (Хүснэгт 1)

2000-аад оныг хүртэл хөдөө аж ахуйн салбар нь голлох нөлөөтэй байсан манай 
эдийн засгийн бүтэц өөрчлөгдөж уул уурхайн гүйцэтгэх үүрэг ач холбогдол 
нэмэгдэв. 2011 оны эдийн засгийн өндөр өсөлтийн уг шалтгаан нь ч уул уурхайн 
салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт огцом нэмэгдсэнтэй холбоотой байсан. 
2014 оны байдлаар днБ-ий 17,6%-ийг уул уурхай, олборлолтын салбараас, 
16,4%-ийг бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны салбараас, 14%-ийг хөдөө 
аж ахуйн салбараас, 10,6%-ийг боловсруулах үйлдвэрлэлээс бий болгожээ. 

Түүнчлэн манай худалдааны гол түнш Хятадын эдийн засгийн өсөлт саарч, 
нүүрс, зэс зэрэг ашигт малтмалын дэлхийн зах зээл дээрх үнэ буурч байгаа нь 
манай экспортын эрэлтийг бууруулах гадаад хүчин зүйл болж байна. 2012 оноос 
хойш гадаадаас орж ирэх шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буурахын зэрэгцээ 
(зураг 1) днБ-д засгийн газрын өрийн эзлэх хувь, инфляцийн түвшин, авилгын 
индекс, валютын ханш зэрэг макро эдийн засгийн орчинг тодорхойлогч гол 

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН



658

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

үзүүлэлтүүд муудсан (Хүснэгт 1) төлөвтэй байна. Худалдааны нийт эргэлт 
11 тэрбум долларт хүрч өссөн хэдий ч днБ-д бараа, үйлчилгээний экспорт, 
импортын эзлэх хувийн жин буурчээ. 

Хүснэгт 1. 2014 оны макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Хүн ам

нийт (сая) 2996
улаанбаатар (сая) 1363
Хотын (нийт хүн амд эзлэх хувь) 66%

7 
 

Хүснэгт 1. 2014 оны макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд 
Хүн ам 

 
  Нийт (сая) 2996 

  Улаанбаатар (сая) 1363 
  Хотын (нийт хүн амд эзлэх хувь) 66% 

 

 

ДНБ 2008 2011 2013 2014 

  Оны үнээр, тэрбум төгрөг 6556 13174 19174 21937* 

  1 хүнд ноогдох, оны үнээр, мян.төг 2480 4728 6614 7403* 
 

Худалдаа 2008 2011 2013 2014 

Нийт эргэлт (тэрбум ам.доллар) 5,8 11,4 10,6 11,0 
Бараа, үйлчилгээний экспорт (ДНБ-д 
эзлэх хувь) 39% 37% 22% 26% 

Бараа, үйлчилгээний импорт (ДНБ-д 
эзлэх хувь) 49% 50% 33% 24% 

 

Эдийн засгийн топ үйл ажиллагаа (ДНБ-д эзлэх хувь) 

Уул уурхай, олборлолт 17,6% 
Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа 16,4% 
Хөдөө аж ахуй 14,0% 
Боловсруулах үйлдвэрлэл 10,6% 
Тээвэрлэлт ба хадгалалт  4,5% 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 6,1% 
Барилга 5,8% 

 

Макро эдийн засгийн орчин 2008 2011 2013 2014 

Засгийн газрын өр (ДНБ-д эзлэх хувь) 40% 43% 56% 57% 
Инфляци (жилийн дундаж түвшин) 28 9.2 10.5 12.8 
Авилгын индекс 3 2.7 3.8 3.9 

Валютын ханш (₮/$) 1166 1266 1524 1817 
 

Ашигт малтмалын гол нөөц 

Зэс Нүүрс 

Алт Төмрийн хүдэр 

Фосфор Цайр  

Уран  Мөнгө 
 

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо,  
Тайлбар:      * Урьдчилсан гүйцэтгэл 
                         Уул уурхай, олборлолт, боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга, цахилгаан, хий, усан хангамж, хог хаягдлын  
                         менежментийг аж үйлдвэр хэсэгт оруулсан болно. 

Уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татагч гол төсөл болох “Оюутолгой” төсөл 
нь хөрөнгө оруулагч тал болон Монголын засгийн газрын маргаантай асуудлаас 
болж 2013 оны 8 сараас эхлэн түр зогссон төдийгүй 2016 он сонгуулийн жил болж 
байгаатай холбоотойгоор гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт байдлыг харзнах, хөрөнгө 
оруулалтыг шийдвэрлэхгүйгээр түр хүлээх нөхцөлийг үүсгээд байгаа тул шууд 
хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгал эрс буурч байна. Зураг 1-ээс харахад 2008-
2013 оны хооронд нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгалын 
дунджаар 2%-тай тэнцэх хөрөнгө гадагш гардаг байсан бол 2014 онд энэ харьцаа 
28% хүртлээ өсчээ. 
Зураг 1. Монгол Улсад орсон болон Монгол 

Улсаас гадаад улсад хийсэн ШХО 
Зураг 2. Монгол Улсад орж ирсэн ШХО 
болон эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал 

  
Эх сурвалж: Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэлүүд, Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн мэдээлэл 
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[VALUE] 
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Эдийн засгийн өсөлтийн хувь 

ГШХО-ын өсөлтийн хувь 

ДНБ 2008 2011 2013 2014
оны үнээр, 
тэрбум төгрөг 6556 13174 19174 21937*

1 хүнд ноогдох, 
оны үнээр, мян.
төг

2480 4728 6614 7403*

Худалдаа 2008 2011 2013 2014
нийт эргэлт 
(тэрбум ам.доллар) 5,8 11,4 10,6 11,0

Бараа, үйлчилгээний 
экспорт 
(днБ-д эзлэх хувь)

39% 37% 22% 26%

Бараа, үйлчилгээний 
импорт 
(днБ-д эзлэх хувь)

49% 50% 33% 24%

Эдийн засгийн топ үйл ажиллагаа 
(ДНБ-д эзлэх хувь)
уул уурхай, олборлолт 17,6%
Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа 16,4%
Хөдөө аж ахуй 14,0%
Боловсруулах үйлдвэрлэл 10,6%
Тээвэрлэлт ба хадгалалт 4,5%
Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 6,1%
Барилга 5,8%

Макро эдийн 
засгийн орчин 2008 2011 2013 2014

засгийн газрын өр 
(днБ-д эзлэх хувь) 40% 43% 56% 57%

инфляци (жилийн 
дундаж түвшин) 28 9.2 10.5 12.8

авилгын индекс 3 2.7 3.8 3.9
Валютын ханш (₮/$) 1166 1266 1524 1817

Ашигт малтмалын гол нөөц
зэс нүүрс
алт Төмрийн хүдэр
фосфор Цайр 
уран Мөнгө

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, 
Тайлбар: * Урьдчилсан гүйцэтгэл
Уул уурхай, олборлолт, боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга, цахилгаан, хий, усан хангамж, хог хаягдлын 

менежментийг аж үйлдвэр хэсэгт оруулсан болно.

уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татагч гол төсөл болох “оюутолгой” 
төсөл нь хөрөнгө оруулагч тал болон Монголын засгийн газрын маргаантай 
асуудлаас болж 2013 оны 8 сараас эхлэн түр зогссон төдийгүй 2016 он 
сонгуулийн жил болж байгаатай холбоотойгоор гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт 
байдлыг харзнах, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхгүйгээр түр хүлээх нөхцөлийг 
үүсгээд байгаа тул шууд хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгал эрс буурч байна. 
зураг 1-ээс харахад 2008-2013 оны хооронд нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
дотогшлох урсгалын дунджаар 2%-тай тэнцэх хөрөнгө гадагш гардаг байсан бол 
2014 онд энэ харьцаа 28% хүртлээ өсчээ.
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Зураг 1. Монгол Улсад орсон болон Монгол 
Улсаас гадаад улсад хийсэн шХО

Зураг 2. Монгол Улсад орж ирсэн шХО болон 
эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал
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Хүснэгт 1. 2014 оны макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд 
Хүн ам 

 
  Нийт (сая) 2996 

  Улаанбаатар (сая) 1363 
  Хотын (нийт хүн амд эзлэх хувь) 66% 

 

 

ДНБ 2008 2011 2013 2014 

  Оны үнээр, тэрбум төгрөг 6556 13174 19174 21937* 

  1 хүнд ноогдох, оны үнээр, мян.төг 2480 4728 6614 7403* 
 

Худалдаа 2008 2011 2013 2014 

Нийт эргэлт (тэрбум ам.доллар) 5,8 11,4 10,6 11,0 
Бараа, үйлчилгээний экспорт (ДНБ-д 
эзлэх хувь) 39% 37% 22% 26% 

Бараа, үйлчилгээний импорт (ДНБ-д 
эзлэх хувь) 49% 50% 33% 24% 

 

Эдийн засгийн топ үйл ажиллагаа (ДНБ-д эзлэх хувь) 

Уул уурхай, олборлолт 17,6% 
Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа 16,4% 
Хөдөө аж ахуй 14,0% 
Боловсруулах үйлдвэрлэл 10,6% 
Тээвэрлэлт ба хадгалалт  4,5% 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 6,1% 
Барилга 5,8% 

 

Макро эдийн засгийн орчин 2008 2011 2013 2014 

Засгийн газрын өр (ДНБ-д эзлэх хувь) 40% 43% 56% 57% 
Инфляци (жилийн дундаж түвшин) 28 9.2 10.5 12.8 
Авилгын индекс 3 2.7 3.8 3.9 

Валютын ханш (₮/$) 1166 1266 1524 1817 
 

Ашигт малтмалын гол нөөц 

Зэс Нүүрс 

Алт Төмрийн хүдэр 

Фосфор Цайр  

Уран  Мөнгө 
 

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо,  
Тайлбар:      * Урьдчилсан гүйцэтгэл 
                         Уул уурхай, олборлолт, боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга, цахилгаан, хий, усан хангамж, хог хаягдлын  
                         менежментийг аж үйлдвэр хэсэгт оруулсан болно. 

Уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татагч гол төсөл болох “Оюутолгой” төсөл 
нь хөрөнгө оруулагч тал болон Монголын засгийн газрын маргаантай асуудлаас 
болж 2013 оны 8 сараас эхлэн түр зогссон төдийгүй 2016 он сонгуулийн жил болж 
байгаатай холбоотойгоор гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт байдлыг харзнах, хөрөнгө 
оруулалтыг шийдвэрлэхгүйгээр түр хүлээх нөхцөлийг үүсгээд байгаа тул шууд 
хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгал эрс буурч байна. Зураг 1-ээс харахад 2008-
2013 оны хооронд нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгалын 
дунджаар 2%-тай тэнцэх хөрөнгө гадагш гардаг байсан бол 2014 онд энэ харьцаа 
28% хүртлээ өсчээ. 
Зураг 1. Монгол Улсад орсон болон Монгол 

Улсаас гадаад улсад хийсэн ШХО 
Зураг 2. Монгол Улсад орж ирсэн ШХО 
болон эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал 

  
Эх сурвалж: Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэлүүд, Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн мэдээлэл 
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Хүснэгт 1. 2014 оны макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд 
Хүн ам 

 
  Нийт (сая) 2996 

  Улаанбаатар (сая) 1363 
  Хотын (нийт хүн амд эзлэх хувь) 66% 

 

 

ДНБ 2008 2011 2013 2014 

  Оны үнээр, тэрбум төгрөг 6556 13174 19174 21937* 

  1 хүнд ноогдох, оны үнээр, мян.төг 2480 4728 6614 7403* 
 

Худалдаа 2008 2011 2013 2014 

Нийт эргэлт (тэрбум ам.доллар) 5,8 11,4 10,6 11,0 
Бараа, үйлчилгээний экспорт (ДНБ-д 
эзлэх хувь) 39% 37% 22% 26% 

Бараа, үйлчилгээний импорт (ДНБ-д 
эзлэх хувь) 49% 50% 33% 24% 

 

Эдийн засгийн топ үйл ажиллагаа (ДНБ-д эзлэх хувь) 

Уул уурхай, олборлолт 17,6% 
Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа 16,4% 
Хөдөө аж ахуй 14,0% 
Боловсруулах үйлдвэрлэл 10,6% 
Тээвэрлэлт ба хадгалалт  4,5% 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 6,1% 
Барилга 5,8% 

 

Макро эдийн засгийн орчин 2008 2011 2013 2014 

Засгийн газрын өр (ДНБ-д эзлэх хувь) 40% 43% 56% 57% 
Инфляци (жилийн дундаж түвшин) 28 9.2 10.5 12.8 
Авилгын индекс 3 2.7 3.8 3.9 

Валютын ханш (₮/$) 1166 1266 1524 1817 
 

Ашигт малтмалын гол нөөц 

Зэс Нүүрс 

Алт Төмрийн хүдэр 

Фосфор Цайр  

Уран  Мөнгө 
 

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо,  
Тайлбар:      * Урьдчилсан гүйцэтгэл 
                         Уул уурхай, олборлолт, боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга, цахилгаан, хий, усан хангамж, хог хаягдлын  
                         менежментийг аж үйлдвэр хэсэгт оруулсан болно. 

Уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татагч гол төсөл болох “Оюутолгой” төсөл 
нь хөрөнгө оруулагч тал болон Монголын засгийн газрын маргаантай асуудлаас 
болж 2013 оны 8 сараас эхлэн түр зогссон төдийгүй 2016 он сонгуулийн жил болж 
байгаатай холбоотойгоор гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт байдлыг харзнах, хөрөнгө 
оруулалтыг шийдвэрлэхгүйгээр түр хүлээх нөхцөлийг үүсгээд байгаа тул шууд 
хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгал эрс буурч байна. Зураг 1-ээс харахад 2008-
2013 оны хооронд нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын дотогшлох урсгалын 
дунджаар 2%-тай тэнцэх хөрөнгө гадагш гардаг байсан бол 2014 онд энэ харьцаа 
28% хүртлээ өсчээ. 
Зураг 1. Монгол Улсад орсон болон Монгол 

Улсаас гадаад улсад хийсэн ШХО 
Зураг 2. Монгол Улсад орж ирсэн ШХО 
болон эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал 

  
Эх сурвалж: Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэлүүд, Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн мэдээлэл 
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Эдийн засгийн өсөлтийн хувь 

ГШХО-ын өсөлтийн хувь 

Эх сурвалж: Монгол улсын статистикийн эмхэтгэлүүд, Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн мэдээлэл

 
Эдийн засгийн өсөлт гХо-аас шууд хамааралтай (зураг 2). гэтэл гХо-
ын дийлэнх хувь нь зөвхөн уул уурхайн салбарт ордог, тэр дотроо дан ганц 
“оюутолгой” төслөөс шууд хамаардаг учраас манай эдийн засаг ганц салбараас 
хамаарсан, эмзэг бүтэцтэй болоод байна. 2009.10.06-нд үзэглэгдэж, 2013 оны 8 
сард түр зогсох хүртлээ “оюутолгой” төслийн хөрөнгө оруулалт эрчимтэйгээр 
орж ирж байсан гэж үзвэл төсөлд оруулсан 7 гаран тэрбум долларын хөрөнгө 
оруулалт нь 2010-2013 онд орж ирсэн нийт хөрөнгө оруулалтын 54%-ыг, уул 
уурхайн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалтын 85%-ыг бүрдүүлсэн байна. 
Түүнчлэн “оюутолгой”-н нийт борлуулалт 2 тэрбум доллар байхад нэрлэсэн 
днБ 11,5 тэрбум доллар байгаа нь манай улсын жилийн нийт үйлдвэрлэлийн 
17% нь зөвхөн “оюутолгой”-гоос хамаарч байгааг илтгэнэ.

Зураг 3. Уул уурхайн болон уул уурхайгаас бусад салбарт орсон ГшХО-ын өсөлт
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Эдийн засгийн өсөлт ГХО-аас шууд хамааралтай (Зураг 2). Гэтэл ГХО-ын дийлэнх 
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үзвэл төсөлд оруулсан 7 гаран тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт нь 2010-2013 онд 
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оруулалтын 85%-ыг бүрдүүлсэн байна. Түүнчлэн “Оюутолгой”-н нийт борлуулалт 2 
тэрбум доллар байхад нэрлэсэн ДНБ 11,5 тэрбум доллар байгаа нь манай улсын 
жилийн нийт үйлдвэрлэлийн 17% нь зөвхөн “Оюутолгой”-гоос хамаарч байгааг 
илтгэнэ. 

Зураг 3. Уул уурхайн болон уул уурхайгаас бусад салбарт орсон ГШХО-ын өсөлт 

 
Эх сурвалж: Хөрөнгө оруулалтын газар, 2014 оны өсөлтийн хувь нь Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн мэдээлэл 

“Оюутолгой”-н хөрөнгө оруулалт эрчимтэй орж ирж байсан үеүдэд уул уурхайгаас 
бусад салбарын хөрөнгө оруулалт мөн даган өсөж (Зураг 3 – 2010, 2011 он) байсан 
хэдий ч мөнгөн дүнгээр тооцоход нийт хөрөнгө оруулалтын 1/5 хэсэгтэй тэнцэж 
байв.   

Хүснэгт 2-оос харахад өнөөгийн байдлаар манай улсад гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай 13’256 компани байдгийн 43% нь 2005-2008 оны хооронд орж ирсэн ба 
2013, 2014 онд гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн тоо эрс буурчээ. 2015 оны 
3-р сарын байдлаар БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай компани нийт компанийн 
48,6%-ыг бүрдүүлж, 2015 оны 1-р улиралд тус улсаас нийт 8,4 сая долларын хөрөнгө 
оруулалт орж ирсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 84%-аар буурсан байна. 
БНСУ болон АНУ-аас орж ирсэн шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2014 оны 1-р 
улиралтай харьцуулахад 2015 оны 1-р улиралд өссөн бол бусад улсуудын хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ буурчээ. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ хамгийн ихээр буурсан 
улс нь ОХУ, Их Британийн Виржини арлууд байна. 
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Эх сурвалж: Хөрөнгө оруулалтын газар, 2014 оны өсөлтийн хувь нь Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн 
мэдээлэл

“оюутолгой”-н хөрөнгө оруулалт эрчимтэй орж ирж байсан үеүдэд уул 
уурхайгаас бусад салбарын хөрөнгө оруулалт мөн даган өсөж (зураг 3 – 2010, 

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

2011 он) байсан хэдий ч мөнгөн дүнгээр тооцоход нийт хөрөнгө оруулалтын 1/5 
хэсэгтэй тэнцэж байв. 

Хүснэгт 2-оос харахад өнөөгийн байдлаар манай улсад гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай 13’256 компани байдгийн 43% нь 2005-2008 оны хооронд орж ирсэн 
ба 2013, 2014 онд гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн тоо эрс буурчээ. 
2015 оны 3-р сарын байдлаар БнХау-ын хөрөнгө оруулалттай компани нийт 
компанийн 48,6%-ыг бүрдүүлж, 2015 оны 1-р улиралд тус улсаас нийт 8,4 сая 
долларын хөрөнгө оруулалт орж ирсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 84%-
аар буурсан байна. Бнсу болон ану-аас орж ирсэн шууд хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ 2014 оны 1-р улиралтай харьцуулахад 2015 оны 1-р улиралд өссөн бол 
бусад улсуудын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буурчээ. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
хамгийн ихээр буурсан улс нь оХу, их Британийн Виржини арлууд байна.

Хүснэгт 2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн тоо болон хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, 
улсаар
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1 БнХау 48,6 6439 1534 3094 1455 166 190 28 8,4 -84%
2 Бнсу 17,4 2309 632 1111 453 65 48 8 10,5 21%
3 оХу 6,4 851 433 282 109 14 13 4 -1,4 -115%
4 Япон 4,2 551 190 203 132 14 12 4 5,0 -84%
5 ану 2,3 303 98 118 76 8 3 0 7,1 12%

6 Британи Виржини 
арлууд 2,0 267 27 64 165 2 9 4 -4,3 -147%

7 герман 1,5 204 102 54 40 7 1 0 0,5 -88%
8 сингапур 1,6 210 52 45 91 15 7 1 9,2 -45%
9 БнХау (гонг конг) 1,5 192 54 38 75 17 8 0 19,0 -93%
10 канад 1,0 131 38 48 39 3 3 1 1,9 -69%
11 австрали 1,0 120 18 29 66 4 3 0 2,2 -62%

НИйТ ГХОК-ИйН 
ТОО 100 13’256 3691 5636 3090 390 335 113 -109,2 -

Эх сурвалж: Хөрөнгө оруулалтын газар, Монголбанк - гадаад секторын тойм

2015 оны 1-р улирлын байдлаар шууд хөрөнгө оруулалтын нийт мөнгөн дүн 
-109,2 сая доллар буюу сөрөг утгатай гарсан нь “Тайлант хугацаанд аж ахуйн 
нэгжүүдийн толгой компаниас авсан зээлийн эргэн төлөлт их хэмжээгээр 
хийгдсэн тул гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал сөрөг дүнтэй гарлаа. 
Түүнчлэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгалд жинтэй хувь нэмэр 
эзэлдэг БнХау, гонг конгоос хийгдсэн хөрөнгө оруулалт өмнөх жилийн мөн 
үетэй харьцуулахад харгалзан 84%, 93%-аар буурчээ.” гэж Монголбанкны гадаад 
секторын тоймд тайлбарлажээ.
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гШХо-ын дотогшлох урсгалыг мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл 2009 оныг хүртэл 
БнХау хамгийн их хөрөнгө оруулагч улс байсан бол 2010 онд английн 
Виржини арал, 2011 оноос хойш нидерланд, люксембург улсаас орж ирэх 
хөрөнгө оруулалтын урсгал давамгайлах болов. (зураг 4)

Зураг 4. Монгол Улсад оруулсан ГшХО-ын урсгал, улсаар, 
мянган ам.долларaaр
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Хүснэгт 2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн тоо болон хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ, улсаар 

№ Улсын нэр % Нийт 1990-
2004 

2005-
2008 

2009-
2012 2013 2014 2015.03 

Монгол Улсад орсон 
ШХО 

2015 
оны 1-р 
улирал, 

сая $ 

2015Q1/2014Q1, 
өөрчлөлтийн 

хувь 

1 БНХАУ 48,6 6439 1534 3094 1455 166 190 28 8,4 -84% 

2 БНСУ 17,4 2309 632 1111 453 65 48 8 10,5 21% 

3 ОХУ 6,4 851 433 282 109 14 13 4 -1,4 -115% 

4 Япон 4,2 551 190 203 132 14 12 4 5,0 -84% 

5 АНУ 2,3 303 98 118 76 8 3 0 7,1 12% 

6 Британи Виржини Арлууд 2,0 267 27 64 165 2 9 4 -4,3 -147% 

7 Герман 1,5 204 102 54 40 7 1 0 0,5 -88% 

8 Сингапур 1,6 210 52 45 91 15 7 1 9,2 -45% 

9 БНХАУ /ГонгКонг/ 1,5 192 54 38 75 17 8 0 19,0 -93% 

10 Канад 1,0 131 38 48 39 3 3 1 1,9 -69% 

11 Австрали 1,0 120 18 29 66 4 3 0 2,2 -62% 

 НИЙТ ГХОК-ИЙН ТОО 100 13’256 3691 5636 3090 390 335 113 -109,2 - 

Эх сурвалж: Хөрөнгө оруулалтын газар, Монголбанк - гадаад секторын тойм 

2015 оны 1-р улирлын байдлаар шууд хөрөнгө оруулалтын нийт мөнгөн дүн -109,2 
сая доллар буюу сөрөг утгатай гарсан нь “Тайлант хугацаанд аж ахуйн нэгжүүдийн 
толгой компаниас авсан зээлийн эргэн төлөлт их хэмжээгээр хийгдсэн тул гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал сөрөг дүнтэй гарлаа. Түүнчлэн гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтын орох урсгалд жинтэй хувь нэмэр эзэлдэг БНХАУ, Гонг Конгоос 
хийгдсэн хөрөнгө оруулалт өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад харгалзан 84%, 
93%-аар буурчээ.” гэж Монголбанкны гадаад секторын тоймд тайлбарлажээ. 

ГШХО-ын дотогшлох урсгалыг мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл 2009 оныг хүртэл 
БНХАУ хамгийн их хөрөнгө оруулагч улс байсан бол 2010 онд Английн Виржини 
Арал, 2011 оноос хойш Нидерланд, Люксембург улсаас орж ирэх хөрөнгө 
оруулалтын урсгал давамгайлах болов. (Зураг 4) 

Зураг 4. Монгол Улсад оруулсан ГШХО-ын урсгал, улсаар, мянган ам.доллароор 
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Эх сурвалж: Хөрөнгө оруулалтын газар, Монголбанк - гадаад секторын тойм 
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Арал, 2011 оноос хойш Нидерланд, Люксембург улсаас орж ирэх хөрөнгө 
оруулалтын урсгал давамгайлах болов. (Зураг 4) 
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Эх сурвалж: Хөрөнгө оруулалтын газар

гадаадын хувь, оролцоотой хамгийн том 20 компанийн долоо нь уул уурхайн 
салбарт, дөрөвнь банкны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг болох нь Хүснэгт 
5-аас харагдаж байна. Түүнчлэн гадаадын томоохон хувь, оролцоотой компаниуд 
нь татварын диваажин гэгддэг нидерланд, английн Виржинийн арлууд, 
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люксембург улсуудад бүртгэлтэй байна. 

Хүснэгт 3. Гадаадын хувь, оролцоотой хамгийн том 20 компани
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Оролцоотой талууд

1 Oyu Tolgoi 2000 108,5 66 уул уурхай
нидерланд, английн 
Виржини арлууд, 
Монгол

2 Peabody Winsway 
Resources 2007 61,0 100 уул уурхай нидерланд

3 Chinggis Khaan Bank 2006 32,6 100 Банк английн Виржини 
арал

4 Tethys Mining 2004 26,9 100 уул уурхай Швейцарь

5 Boldtomor Yoroo Gol 2004 18,9 100 уул уурхай английн Виржини 
арал

6 Goyo 2006 18,0 100 ноос, ноолуур сингапур

7 Khan Bank 2004 20,6 66 Банк Япон, Монгол, Хятад, 
Хонг-конг, ану

8 MCS Asia Pacific 2005 23 55 ус, ундаа сингапур, Монгол
9 Areva Mongolia 2005 12,5 100 уул уурхай франц

10 Mobicom Corporation 1995 10,7 79 Харилцаа, 
холбоо нидерланд, Монгол

11 Ulaanbaatar University 1995 6,7 98 Боловсрол Бнсу, ану, Монгол

12 Wagner Asia Equipment 1996 6,4 100 Машин, тоног 
төхөөрөмж ану

13 Sky Resort 2008 20,9 26 аялал, 
жуулчлал

Монгол, английн 
Виржини арал

14 Central Asian Cement 2003 5,5 98 Барилга
Хятад, Хонг-конг, 
ану, нВу, Монгол, 
Бельги, нидерланд, 
сингапур

15 Mongolrostvestment 2007 10,5 49 уул уурхай Монгол, оХу

16 Trade and Development 
Bank 2002 3,8 80 Банк люксембург, Монгол, 

ану

17 Qing Hua-MAC-Nariin 
Sukhait 2002 3,6 50 уул уурхай Хятад, Монгол

18 National Investment 
Bank 2006 3,2 44 Банк Монгол, кайман арал, 

Хятад, Хонг-конг

19 Sunjin Group 2006 2,3 100 аялал, 
жуулчлал Бнсу

20 Seoul Group 1996 1,1 95 Үл хөдлөх 
хөрөнгө Бнсу, Монгол

Нийт 405,5 79

Эх сурвалж1: Хөрөнгө оруулалтын газар

1980.01.27-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон “олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай 
Венийн конвенц”-д 1988.04.11-нд нэгдэн орсон. Тус конвенийн 26 дугаар зүйл. 
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аливаа хүчин төгөлдөр гэрээг түүнд оролцогчид заавал биелүүлэх үүрэгтэй 
бөгөөд түүнийг үнэнч шударгаар хэрэгжүүлнэ” гэсний дагуу Монгол улс 
аливаа олон улсын гэрээнд нэгдэн орсноор түүнийг заавал биелүүлэхийг энэхүү 
гэрээгээр хүлээн зөвшөөрсөн юм. Энэ гэрээнд нийт 111 улс нэгдэн орсон байдаг.

Түүнчлэн Монгол улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2. “Монгол улс 
олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ” гэж заасан нь 
Монгол улс олон улсын гэрээнд нэгдэн орсноор үндэсний хууль, тогтоомжийг 
түүнд нийцүүлэн, заавал дагаж мөрдөхийг хуульчилсан байна.

гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрхзүйн зохицуулалттай холбоотой олон талт 
гэрээ, конвенцэд Монгол улс нэгдэн орсон байдлыг Хүснэгт 4-д (Монгол улс 
нэгдэн орсон огноогоор эрэмбэлэн) харуулав.

Хүснэгт 4. Монгол Улс нэгдсэн орсон гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрхзүйн зохицуулалттай 
холбоотой олон талт хэлэлцээрүүдийн жагсаалт

Гэрээний нэр Байгуулагдсан 
огноо

Хүчин 
төгөлдөр 

болсон огноо

Монгол улс 
нэгдэн орсон 

огноо
олон улсын бараа худалдахад хөөн хэлэлцэх 
хугацааны тухай конвенц 1974.06.12 1988.08.01 1974

улс болон гадаад улсын иргэний хооронд 
хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх 
тухай Вашингтоны конвенц

1965.03.18 1966.10.14 1996.05.28

дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах 
тухай Марракешийн хэлэлцээр 1994.04.15 1995.01.01 1996.12.26

Бараа худалдах-худалдан авах олон улсын 
гэрээний тухай Венийн конвенц 1980.04.11 1988.01.01 1997.07.09

Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон 
талт ангентлагийг үүсгэн байгуулах конвенц 1985.10.11 1988.04.12 1998.07.23

Үүнээс гадна орлогын албан татварыг давхардуулж ноогдуулахгүй байх болон 
татвар төлөхөөс зайлсхийхээс урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээрийг нийт 28 
оронтой хийсэн байна. 

Хүснэгт 5. Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан “Орлого ба хөрөнгийн татварыг 
давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай хэлэлцээр”-ийн жагсаалт, 2013 оны 3-р сарын байдлаар

Улс Огноо Улс Огноо
Бүгд найрамдах Хятад ард улс 1993.01.01 Бельгийн Вант улс 1999.01.01
Бүгд найрамдах солонгос улс 1993.01.01 Бүгд найрамдах казахстан улс 2000.01.01
Холбооны Бүгд найрамдах 
герман улс 1997.01.01 Бүгд найрамдах киргиз улс 2000.01.01

Бүгд найрамдах Энэтхэг улс 1997.01.01 Бүгд найрамдах Польш улс 2002.01.01
Бүгд найрамдах социалист 
Вьетнам улс 1997.01.01 люксембургийн Вант улс2 2002.01.01

2 UNCTAD, “Investment Policy Review – Mongolia ” 2013, хуудас 28.
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Бүгд найрамдах Турк улс 1997.01.01 Бүгд найрамдах Болгар улс 2002.01.01
их Британи умард ирландын 
нэгдсэн Вант улс 1997.01.01 Швейцарын Холбооны улс 2002.01.01

Бүгд найрамдах унгар улс 1997.01.01 украйн улс 2003.01.01
Малайз улс 1997.01.01 канад улс 2003.01.01

оросын Холбооны улс 1998.01.01 арабын нэгдсэн Эмират улс3 2003.01.01

Бүгд найрамдах индонези улс 1998.01.01 Бүгд найрамдах сингапур улс 2005.01.01

кувейт улс1 1998.01.01 Бүгд найрамдах ардчилсан 
солонгос ард улс 2005.01.01

Бүгд найрамдах франц улс 1999.01.01 Бүгд найрамдах австри улс 2005.01.01

Бүгд найрамдах чех улс 1999.01.01  нидерландын Вант улс4 2005.10.31
Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газар
Тэмдэглэгээ: 
1  “орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 

сэргийлэх тухай Монгол улс, кувейт улсын хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2015 оны 4 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болно.

2  “орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас 
урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол улсын засгийн газар, люксембургийн Вант улсын засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болно.

3 “орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол улс, арабын нэгдсэн Эмират улсын хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2015 
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болно.

4 “орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол улс, нидерландын Вант улсын хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2014 оны 1 
дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болно.

Худалдаа, нийтийн хоолны салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
компанийн тоо хуримтлагдсан дүнгээрээ хамгийн олон байгаа ба тэдгээр 
нь 2005-2008 оны хооронд эрчимтэйгээр орж ирж байжээ. 2015 оны 3-р 
сарын байдлаар мөн л энэ салбарт хамгийн олон компани буюу 104 компани 
бүртгэгдсэн хэдий ч 2014 оны статистик мэдээгээр бөөний болон жижиглэн 
худалдааны салбар -6,9%-аар, зочид буудал, нийтийн хоолны үйлчилгээний 
салбар -9,5%-аар тус тус буурсан байна. Хүснэгт 2-ын сүүлийн баганаас дүгнэхэд 
2015 оны 3-р сарын байдлаар худалдаа, нийтийн хоол, аялал жуулчлалын салбарт 
цөөн тооны гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани бүртгэгдсэн ба хөрөнгө 
оруулагчдын анхаарлын төвд байдаг уул уурхайн салбарт гадаадын компани 
хараахан бүртгүүлээгүй байна.

Хүснэгт 3. Монгол Улсад бүртгэгдсэн ГХО-тай компанийн тоо, салбараар

№ Салбарын нэр % Нийт 1990-
2004

2005-
2008

2009-
2012 2013 2014 2015.03

1 Худалдаа, нийтийн хоол 70,3 9241 969 4654 2864 346 304 104
2 Бусад 12,1 1584 860 583 94 28 15 4

3 геологи, уул уурхайн эрэл 
хайгуул, олборлолт 3,2 416 272 76 67 - 1 -

4
инженерийн барилга 
байгууламж, барилгын 
материалын үйлдвэрлэл

3,0 400 327 53 11 6 2 1
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5 аялал жуулчлал 2,4 318 176 127 9 2 - 4
6 Хөнгөн үйлдвэр 1,4 190 167 23 - - - -

7 Хүнсний бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл 1,4 182 172 7 2 - 1 -

8
Мал аж ахуйн 
гаралтай түүхий эдийн 
боловсруулалт

1,2 158 149 8 1 - - -

9 Тээвэр 1,0 134 101 12 17 2 2 -

10 Мэдээлэл, холбооны 
технологи 0,8 110 72 31 5 1 1 -

11 Хаа, газар тариалан, Маа 0,9 114 86 14 7 1 6 -
12 Мебель, модон эдлэл 0,6 78 71 6 - 1 - -

13 соёл урлаг, боловсрол, 
шинжлэх ухаан, хэвлэл 0,5 69 60 4 3 - 2 -

14 Банк, санхүүгийн үйл 
ажиллагаа 0,5 64 36 18 7 3 - -

15 Эрүүл мэнд, гоо сайхны 
үйлчилгээ 0,4 54 47 4 2 - 1 -

16 Эрчим хүч 0,3 44 39 5 - - - -
17 нийтийн ахуйн үйлчилгээ 0,3 40 36 4 - - - -

18 Цахилгаан хэрэгслийн 
үйлдвэрлэл 0,2 29 23 6 - - - -

19 гэр ахуйн хэрэгслийн 
үйлдвэрлэл 0,2 21 21 - - - - -

20 Үнэт зүйлс, бэлэг дурсгал 0,1 8 7 1 - - - -
 НИйТ ГХОК-ИйН ТОО 100 13’141 3691 5636 3089 390 335 113

Эх сурвалж: Хөрөнгө оруулалтын газар

салбар бүр дэх гШХо-ын хэмжээг нийт гШХо-ын хэмжээнд эзлэх хувиар 
илэрхийлсэн Хүснэгт 4-өөс харахад манай улс геологи, уул уурхайн эрэл 
хайгуул, худалдаа, нийтийн хоол, банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа, инженер, 
барилга байгуулалмжийн саблбараас бусад салбарт бараг хөрөнгө оруулалт 
татаж чаддаггүй болох нь харагдаж байна. сүүлийн жилүүдэд худалдаа, нийтийн 
хоолны салбарт орж ирэх хөрөнгийн урсгал абсолют болон харьцангуй утгаараа 
өсөж байгаа бол уул уурхайн салбарын гХо-ын урсгал буурч байна. 

Хүснэгт 4. Салбар бүр дэх ГшХО-ын хэмжээ, нийт ГшХО-д эзлэх хувь

№ Салбарууд

1990-2009 2010-2011 2012-2013

Э
зл

эх
 

ху
ви

йн
 

өө
рч

лө
лт

ГшХО 
(тэрбум 
ам.дол)

Эзлэх 
хувь

ГшХО 
(тэрбум 
ам.дол)

Эзлэх 
хувь

ГшХО 
(тэрбум 
ам.дол)

Эзлэх 
хувь

1
геологи, уул уурхайн эрэл 
хайгуул, олборлолт, газрын 
тосны салбар

2483.8 63% 4903.0 82% 3089.7 70% -12%

2 Худалдаа, нийтийн хоол 754.9 19% 783.1 13% 1003.4 23% 10%
3 Бусад 211.5 5% 221.2 4% 47.6 1% -3%

4 Банк, санхүүгийн үйл 
ажиллагаа 117.4 3% 37.1 1% 45.8 1% 0%

5 Хөнгөн үйлдвэр 78.5 2% 0.3 0% 0.4 0% 0%
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6
инженерийн барилга 
байгууламж, БМ-ын 
үйлдвэрлэл

61.5 2% 6.2 0% 50.4 1% 1%

7 Маа гаралтай түүхий эдийн 
боловсруулалт 22.7 1% 0.9 0% 1.1 0% 0%

8 Мэдээлэл, холбооны 
технологи 35.6 1% 9.1 0% 1.0 0% 0%

9 аялал жуулчлал 23.9 1% 22.5 0% 12.6 0% 0%
10 Тээвэр 19.8 0% 10.3 0% 141.3 3% 3%

11 Хүнсний бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл 16.5 0% 8.4 0% 21.4 0% 0%

12 Хаа, газар тариалан, Маа 15.1 0% 1.0 0% 0.5 0% 0%

13 соёл урлаг, боловсрол, 
шинжлэх ухаан, хэвлэл 9.4 0% 0.5 0% 1.2 0% 0%

14 Эрүүл мэнд, гоо сайхны 
үйлчилгээ 6.3 0% 8.4 0% 1.2 0% 0%

15 Мебель, модон эдлэл 4.5 0% 0.0 0% 0.1 0% 0%
16 Эрчим хүч 2.5 0% 0.0 0% 0.0 0% 0%
17 нийтийн ахуйн үйлчилгээ 1.9 0% 0.1 0% 0.0 0% 0%
18 Үнэт зүйлс, бэлэг дурсгал 2.8 0% 0.0 0% 0.0 0% 0%

19 Цахилгаан хэрэгслийн 
үйлдвэрлэл 1.5 0% 0.0 0% 0.0 0% 0%

20 гэр ахуйн хэрэгслийн 
үйлдвэрлэл 96.1 2% 0.0 0% 0.0 0% 0%

 Нийт ГшХО 3966 100% 6012 100% 4417 100% -

МОНГОл УлСыН ЭДИйН ЗАСАГТ ГшХО-ыН үЗүүлЭХ НӨлӨӨ

орц-гарцын загвар нь үйлдвэрлэлийн секторт эцсийн эрэлтийн янз бүрийн 
бүрэлдэхүүнүүдийн хуримтлагдсан нөлөө /шууд, шуд бус, өдөөгдсөн/-г үнэлэх 
боломж олгодог. салбаруудын дотоод холбоосыг эдийн засгийн шинжилгээнд 
анх удаа хэрэглэсэн леонтьевийн матриц, эсвэл, технологийн коэффициентийн 
матриц гэж нэрлэгддэг матрицыг ашиглан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгчийн нөлөөг тодорхойох асуудлыг авч үзэв. 

Мөн орц-гарцын загвар нь онол, нарийн төвөгтэй практикийн асуудлуудыг 
шийдэх, нэрлэвэл, үндэсний эдийн засаг доторхи тусгаарлагдсан бүтцийн 
хоорондох харилцан хамаарлыг судлах боломж олгодог. 

Салбар хоорондын хүснэгтийн онол, аргазүйн асуудлууд 

1. Орц-гарцын хүснэгтийн шууд зардлын буюу орцын коэффициент

“Орцын коэффициент”-ууд нь түүхий эд материалын хэмжээг сектор бүр дэх 
үйлдвэрлэлийн нэг нэгжийг бий болгоход ашиглагдсан түүхий эд материалын 
орцод хувааснаар тодорхойлогддог. Эдгээр нь үндсэн суурь нэгжид харгалзах 
ба салбар бүрийн хувьд илэрхийлэгдсэн “орцын коэффициентийн хүснэгт”-
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тэй холбоотой байдаг. Эдийн засагт зөвхөн 2 салбартай гэвэл үндсэн үйл 
ажиллагааны хүснэгтийг дараах байдлаар авч үзэж болно. Хүснэгт 8-ыг үзнэ үү. 

Хүснэгт 8. үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 1)

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн эрэлт Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн

салбар 1 x11 x12 F1 X1

салбар 2 x21 x22 F2 X1

нийт нэмэгдсэн өртөг V1 V2 

дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн X1 X2

дээрх загварт тулгуурлан орц-гарцын загвараар үржүүлэгчийг тооцох янз бүрийн 
аргуудыг бид ашиглаж болно. Энэ судалгааны ажлын хүрээнд L.Voinea болон 
бусад судлаачдын (2010) ашигласан аргачлалд тулгуурлан шинжилгээг хийлээ. 
судлаачдын судалгааны ажлаас үзвэл үржүүлэгчийн нөлөөний үнэлгээг салбар 
хоорондын хамаарлын системийн шийдээс гаргасан урвуу матрицад тулгуурлан 
шинжилсэн байв. уг системийн суурь тэгшитгэлийг матрицан хэлбэрт дараах 
хэлбэрээр бичиж болно. 

    AX + Y = X     (1)

Энд: 
 а-технологийн коэффициентийн матриц
 Х-үйлдвэрлэлийн нийт салбаруудын багана вектор
 у-эцсийн эрэлтийн вектор
Матрицын хэлбэрт Х-ийн шийдийг бичвэл доорх байдлаар илэрхийлэгдэнэ. 
Үүнд: 

    X = (I - A)-1Y

2. Урвуу матрицын коэффициентийн төрөл (Загварт импортыг оруулах нь)

орц-гарцын хүснэгт ашиглан үйлдвэрлэлийн оруулж буй хувь нэмрийг 
судлах шинжилгээнд гол асуудал бол импортыг оруулах явдалд оршдог. 
импортыг хасч хялбаршуулсан загварыг (I - A)-1 төрлийн загвар гэж нэрлэдэг. 
дотоодын үйлдвэрлэлийн салбарууд болон өрхүүдэд хэрэглэгддэг янз бүрийн 
барааануудтай зэрэгцэн бараанууд импортлогддог ба хэрэглэгддэг. 

Хүснэгт 9 нь импортыг оруулсан үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийн загвар 
гэдгийг харуулна. Мөрт харгалзах барааны хувьд завсрын хэрэглээ (Xij), эцсийн 
эрэлт (Fi) нь хоёул импортыг агуулсан нийлүүлэлтийг илэрхийлэх ба багана 
болон мөрүүд (үйлдвэрлэлийн) бие биетэйгээ тэнцүү, яагаад гэвэл, импорт сөрөг 
утгатайгаар илэрхийлэгдсэн. 
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Хүснэгт 9. үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 2)

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүн

салбар 1 x11 x12 F1 -M1 X1

салбар 2 x21 x22 F2 -M2 X2

нийт нэмэгдсэн өртөг V1 V2 

дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн X1 X2

орцын коэффициентуудад импорт агуулагдана. Энэ нь бүх үр дагаврууд 
дотоодын үйлдвэрлэлд түлхэц өгч буй эцсийн эрэлтээс үүсээд зогсохгүй, зарим 
нөлөө нь импортын өдөөлт байж болох юм гэдэг утгыг илэрхийлнэ. Өөрөөр 
хэлбэл, дотоодын үйлдвэрлэлийн өдөөлтийг үнэн зөв тодорхойлохын тулд 
импортын нөлөөг оруулах ёстой. иймээс урвуу матрицын коэффициентийг 
тооцоолох аргад импортын орцын тооцооллыг оруулна гэсэн үг юм. 

[I - (I - M)A]-1 төрлийн урвуу матрицын коэффициентийг Япон улсад түгээмэл 
ашигладаг. урвуу матрицын коэффициентийг тооцоолох дараах ялгаатай аргууд 
өргөн ашиглагддаг. Эдгээрийн талаар товч авч үзье. 

(1). төрөл

ийм төрөл нь импортыг хассан байдлаар хялбаршуулсан загвар юм. уг загварт 
импортыг экзоген байдлаар оруулж судалгааг хийдэг. 2 мөр, 2 баганатай суурь 
загварын хувьд нийлүүлэлт, эрэлтийн балансын тэгшитгэлийг дараах байдлаар 
дүрслэн бичиж болно. 

   

16 
 

хялбаршуулсан загварыг (   )   төрлийн загвар гэж нэрлэдэг. Дотоодын 
үйлдвэрлэлийн салбарууд болон өрхүүдэд хэрэглэгддэг янз бүрийн барааануудтай 
зэрэгцэн бараанууд импортлогддог ба хэрэглэгддэг.  
Хүснэгт 9 нь импортыг оруулсан үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийн загвар гэдгийг 
харуулна. Мөрт харгалзах барааны хувьд завсрын хэрэглээ (   ), эцсийн эрэлт (  ) 
нь хоѐул импортыг агуулсан нийлүүлэлтийг илэрхийлэх ба багана болон мөрүүд 
/үйлдвэрлэлийн/ бие биетэйгээ тэнцүү, яагаад гэвэл, импорт сөрөг утгатайгаар 
илэрхийлэгдсэн.  

Хүснэгт 9. Үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт /Загвар 2/ 

 Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт 

Дотоодын 
нийт 

бүтээгдэхүүн 
Салбар 1                   

Салбар 2                   
Нийт нэмэгдсэн 
өртөг          

Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн          

 
Орцын коэффициентуудад импорт агуулагдана. Энэ нь бүх үр дагаврууд дотоодын 
үйлдвэрлэлд түлхэц өгч буй эцсийн эрэлтээс үүсээд зогсохгүй, зарим нөлөө нь 
импортын өдөөлт байж болох юм гэдэг утгыг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, дотоодын 
үйлдвэрлэлийн өдөөлтийг үнэн зөв тодорхойлохын тулд импортын нөлөөг оруулах 
ѐстой. Иймээс урвуу матрицын коэффициентийг тооцоолох аргад импортын орцын 
тооцооллыг оруулна гэсэн үг юм.  

[  (   ̂) ]  
 төрлийн урвуу матрицын коэффициентийг Япон улсад түгээмэл 

ашигладаг. Урвуу матрицын коэффициентийг тооцоолох дараах ялгаатай аргууд 
өргөн ашиглагддаг. Эдгээрийн талаар товч авч үзье.  

 .  (   )    төрөл 
Ийм төрөл нь импортыг хассан байдлаар хялбаршуулсан загвар юм. Уг загварт 
импортыг экзоген байдлаар оруулж судалгааг хийдэг. 2 мөр, 2 баганатай суурь 
загварын хувьд нийлүүлэлт, эрэлтийн балансын тэгшитгэлийг дараах байдлаар 
дүрслэн бичиж болно.  

{                    
                    

      (2) 

Матрицан бичлэг нь доорх хэлбэрт бичигддэг. Үүнд:  
                (2)’ 

Энэ бол завсрын эрэлт ( ) , эцсийн эрэлт ( ) -д импортын хэмжээ агуулагдсан 
“Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн загвар юм. Х-ийн хувьд шийдийг олбол 
дараах хэлбэрт бичигдэнэ.  

  (   )  (   ) 

   (2)

Матрицан бичлэг нь доорх хэлбэрт бичигддэг. Үүнд: 

   AX + F - M = X      (2)’

Энэ бол завсрын эрэлт (X), эцсийн эрэлт (F)-д импортын хэмжээ агуулагдсан 
“Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн загвар юм. Х-ийн хувьд шийдийг олбол 
дараах хэлбэрт бичигдэнэ. 

   X = (I - A)-1(F - M)

уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн 
байж болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж 
үзэж болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна. 
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(2). [I - (I - M)A]-1 төрөл

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт (F) нь дотоодын эцсийн эрэлт (Y), экспорт (E)-д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ. 

    F = Y + E

Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно. 

    AX + Y + E = X     [3]

Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар 
тодорхойлдог. 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

Өөрөөр хэлбэл, “mi” нь дотоодын нийт эрэлт доторхи “i” бүтээгдэхүүний 
импортын харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (1 - 
mi) нь бие даасан байдлын зэргийг харуулдаг. 

[3]-ийг “i” мөрийн хувьд бичвэл: 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

   [4]

импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм. 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

    [5]

[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно. 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

  [6]
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

-ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (mi)-тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно. 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно. 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

    [7]

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН
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[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл: 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

  [8]

Дотоодын эцсийн эрэлт (Y), экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-
ийг нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъёо харуулдаг. 

Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын 
орцын харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    )  нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

 харуулдаг. дээрхтэй адил таамаглалаар 
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Уг загварт эцсийн эрэлт, импорт нь экзоген байдлаар тодорхойлогдоно. Зарим 
онцгой тохиолдлоос бусад үед импорт нь дотоодын үйлдвэрлэлээр өдөөгдсөн байж 
болох юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнийг эндоген байдлаар тодорхойлогдсон гэж үзэж 
болох юм. Харин энэ загвар ховор ашиглагддаг байна.  

  [  (   ̂) ]  
 төрөл 

Энэ загвар нь эцсийн эрэлт ( )  нь дотоодын эцсийн эрэлт ( ) , экспорт ( ) -д 
хуваагдах ба дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

      
Энэ тэгшитгэлийг [2]’-д орлуулах замаар нийлүүлэлт-эрэлтийн балансын 
тэгшитгэлийг өөр нэг хэлбэрийн матрицан хэлбэрт бичиж болно.  

            [3] 
Хүснэгтэд зөвхөн дамжин өнгөрөх үйл ажиллагаануудыг экспорттой нэгтгэх 
шаардлагагүй байдаг. Ингэхээр экспорт нь импортыг агуулахгүй гэж таамаглаж 
болох юм. Импортын коэффициентийг мөрийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлдог.  

     
∑          

 

Өөрөөр хэлбэл,      нь дотоодын нийт эрэлт доторхи     бүтээгдэхүүний импортын 
харьцааг, эсвэл, импортоос хамаарах байдлын зэргийг дүрсэлдэг. (    ) нь бие 
даасан байдлын зэргийг харуулдаг.  

[3]-ийг     мөрийн хувьд бичвэл:  
∑                         [4] 

Импортын коэффициентийн тодорхойлолтоос дараах адилтгалыг бичиж болох 
юм.  

     (∑          )       [5] 
[5]-г [4]-д орлуулах замаар дараах адилтгалыг гарган авч болно.  

   (    )∑       (    )          [6] 
 ̂ –ийг диагональ дээрх элементүүд нь импортын коэффициент (  ) -тэй, 
диагоналиас бусад байрлал дахь элементүүд нь тэг байх диагональ матриц гэж 
таамаглаж болно.   

 ̂  [
    
   
    

] 

[6]-аас дараах матрицан тэгшитгэлийг бичиж болно.  
[  (   ̂) ]  (   ̂)         [7] 

[7]-оос Х-ийн хувьд шийдийг олж бичвэл:  

  [  (   ̂) ]   [(   ̂)   ]     [8] 
Дотоодын эцсийн эрэлт (Y),  экспорт (E) өгөгдвөл дотоодын үйлдвэрлэл (X)-ийг 
нэг утгатай олж болно гэдгийг [8] томъѐо харуулдаг.  
Эцсийн эрэлт, эсвэл, завсрын эрэлтийн аль аль нь бүх секторуудад импортын орцын 
харьцаа тогтмол байх үеийн дотоодын үйлдвэрлэлийн орцын харьцааг  (   ̂)  
харуулдаг. Дээрхтэй адил таамаглалаар (   ̂)  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд 
дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр  хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, 

 нь дотоодын 
үйлдвэрлэлийн хувьд дотоодын эцсийн эрэлтийг илэрхийлдэг. Өөрөөр 
хэлбэл, мөрийн хувьд (эсвэл, импортын коэффициент) импортын харьцаа бүх 
бүтээгдэхүүний (үйлдвэрлэлийн) салбаруудад адил гэж таамагласан үеийн 
“Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн загвар юм. Энэ загварт суурилсан урвуу 
матрицын коэффициентийн хүснэгтийг Япон улсад өргөн ашигладаг. 

(3) (I - Ad)-1 төрөл

уг загварт үндэслэсэн урвуу матрицын коэффициентууд импортын харьцаа 
салбараас салбарт ялгаатай байх үеийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг “Өрсөлдөөнт 
бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. Хүснэгт 10-д хялбаршуулсан өрсөлдөөнт 
бус импортын үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийг харуулав.
Хүснэгт 10. үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 3) 

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын 

үйлдвэрлэл

Дотоод
Салбар 1 xd

11 xd
12 Fd

1 X1

Салбар 2 xd
21 xd

22 Fd
2 X2

Импорт
Салбар 1 xm

11 xm
12 Fm

1 -M1

Салбар 2 xm
21 xm

22 Fm
2 -M2

Нийт нэмэгдсэн өртөг V1 V2

Дотоодын үйлдвэрлэл X1 X2

Хүснэгт 10-аас ерөнхийдөө дараах тэгшитгэлүүдийг бичиж болно. 
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импортын коэффициент) импортын харьцаа бүх бүтээгдэхүүний (үйлдвэрлэлийн) 
салбаруудад адил гэж таамагласан үеийн “Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн 
загвар юм. Энэ загварт суурилсан урвуу матрицын коэффициентийн хүснэгтийг 
Япон улсад өргөн ашигладаг.  

  (    )   төрөл 

Уг загварт үндэслэсэн урвуу матрицын коэффициентууд импортын харьцаа 
салбараас салбарт ялгаатай байх үеийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг “Өрсөлдөөнт бус 
импортын төрөл”-ийн загвар юм. Хүснэгт 10-д хялбаршуулсан өрсөлдөөнт бус 
импортын үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийг харуулав.  

Хүснэгт 10. Үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 3) 
  

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын 

үйлдвэрлэл 

Дотоод 
Салбар 1                   

Салбар 2                   

Импорт 
Салбар 1                    

Салбар 2                    
Нийт нэмэгдсэн өртөг          
Дотоодын үйлдвэрлэл          

 

Хүснэгт 10-аас ерөнхийдөө дараах тэгшитгэлүүдийг бичиж болно.  
              
           

Дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс доорхи байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд:  

{   
             
                

     [9] 

Дотоодын завсрын бүтээгдэхүүний хувьд орцын коэффициентийг дараах томъѐогоор 
тооцоолно.  

     
    
  
  

Энэ тохиолдолд [9] тэгшитгэлийг дараах хэлбэрт бичих боломжтой.  

{   
                 
                    

     [9]’ 

 
[9]’-ийг доорх байдлаар матрицан хэлбэрт бичиж болох юм.  

               [9]” 
Энэ бол “Өрсөлдөөнт бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. Завсрын эрэлт эцсийн 
эрэлт хоѐул дотоодын эрэлтэд багтах ба импорт хасагдана.  
[9]”-ийн шийдийг олбол:  

  (    )     

дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс доорхи байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд: 
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импортын коэффициент) импортын харьцаа бүх бүтээгдэхүүний (үйлдвэрлэлийн) 
салбаруудад адил гэж таамагласан үеийн “Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн 
загвар юм. Энэ загварт суурилсан урвуу матрицын коэффициентийн хүснэгтийг 
Япон улсад өргөн ашигладаг.  

  (    )   төрөл 

Уг загварт үндэслэсэн урвуу матрицын коэффициентууд импортын харьцаа 
салбараас салбарт ялгаатай байх үеийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг “Өрсөлдөөнт бус 
импортын төрөл”-ийн загвар юм. Хүснэгт 10-д хялбаршуулсан өрсөлдөөнт бус 
импортын үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийг харуулав.  

Хүснэгт 10. Үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 3) 
  

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын 

үйлдвэрлэл 

Дотоод 
Салбар 1                   

Салбар 2                   

Импорт 
Салбар 1                    

Салбар 2                    
Нийт нэмэгдсэн өртөг          
Дотоодын үйлдвэрлэл          

 

Хүснэгт 10-аас ерөнхийдөө дараах тэгшитгэлүүдийг бичиж болно.  
              
           

Дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс доорхи байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд:  

{   
             
                

     [9] 

Дотоодын завсрын бүтээгдэхүүний хувьд орцын коэффициентийг дараах томъѐогоор 
тооцоолно.  

     
    
  
  

Энэ тохиолдолд [9] тэгшитгэлийг дараах хэлбэрт бичих боломжтой.  

{   
                 
                    

     [9]’ 

 
[9]’-ийг доорх байдлаар матрицан хэлбэрт бичиж болох юм.  

               [9]” 
Энэ бол “Өрсөлдөөнт бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. Завсрын эрэлт эцсийн 
эрэлт хоѐул дотоодын эрэлтэд багтах ба импорт хасагдана.  
[9]”-ийн шийдийг олбол:  

  (    )     

    [9]

дотоодын завсрын бүтээгдэхүүний хувьд орцын коэффициентийг дараах 
томъёогоор тооцоолно. 
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импортын коэффициент) импортын харьцаа бүх бүтээгдэхүүний (үйлдвэрлэлийн) 
салбаруудад адил гэж таамагласан үеийн “Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн 
загвар юм. Энэ загварт суурилсан урвуу матрицын коэффициентийн хүснэгтийг 
Япон улсад өргөн ашигладаг.  

  (    )   төрөл 

Уг загварт үндэслэсэн урвуу матрицын коэффициентууд импортын харьцаа 
салбараас салбарт ялгаатай байх үеийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг “Өрсөлдөөнт бус 
импортын төрөл”-ийн загвар юм. Хүснэгт 10-д хялбаршуулсан өрсөлдөөнт бус 
импортын үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийг харуулав.  

Хүснэгт 10. Үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 3) 
  

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын 

үйлдвэрлэл 

Дотоод 
Салбар 1                   

Салбар 2                   

Импорт 
Салбар 1                    

Салбар 2                    
Нийт нэмэгдсэн өртөг          
Дотоодын үйлдвэрлэл          

 

Хүснэгт 10-аас ерөнхийдөө дараах тэгшитгэлүүдийг бичиж болно.  
              
           

Дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс доорхи байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд:  

{   
             
                

     [9] 

Дотоодын завсрын бүтээгдэхүүний хувьд орцын коэффициентийг дараах томъѐогоор 
тооцоолно.  

     
    
  
  

Энэ тохиолдолд [9] тэгшитгэлийг дараах хэлбэрт бичих боломжтой.  

{   
                 
                    

     [9]’ 

 
[9]’-ийг доорх байдлаар матрицан хэлбэрт бичиж болох юм.  

               [9]” 
Энэ бол “Өрсөлдөөнт бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. Завсрын эрэлт эцсийн 
эрэлт хоѐул дотоодын эрэлтэд багтах ба импорт хасагдана.  
[9]”-ийн шийдийг олбол:  

  (    )     

Энэ тохиолдолд [9] тэгшитгэлийг дараах хэлбэрт бичих боломжтой. 
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импортын коэффициент) импортын харьцаа бүх бүтээгдэхүүний (үйлдвэрлэлийн) 
салбаруудад адил гэж таамагласан үеийн “Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн 
загвар юм. Энэ загварт суурилсан урвуу матрицын коэффициентийн хүснэгтийг 
Япон улсад өргөн ашигладаг.  

  (    )   төрөл 

Уг загварт үндэслэсэн урвуу матрицын коэффициентууд импортын харьцаа 
салбараас салбарт ялгаатай байх үеийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг “Өрсөлдөөнт бус 
импортын төрөл”-ийн загвар юм. Хүснэгт 10-д хялбаршуулсан өрсөлдөөнт бус 
импортын үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийг харуулав.  

Хүснэгт 10. Үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 3) 
  

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын 

үйлдвэрлэл 

Дотоод 
Салбар 1                   

Салбар 2                   

Импорт 
Салбар 1                    

Салбар 2                    
Нийт нэмэгдсэн өртөг          
Дотоодын үйлдвэрлэл          

 

Хүснэгт 10-аас ерөнхийдөө дараах тэгшитгэлүүдийг бичиж болно.  
              
           

Дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс доорхи байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд:  

{   
             
                

     [9] 

Дотоодын завсрын бүтээгдэхүүний хувьд орцын коэффициентийг дараах томъѐогоор 
тооцоолно.  

     
    
  
  

Энэ тохиолдолд [9] тэгшитгэлийг дараах хэлбэрт бичих боломжтой.  

{   
                 
                    

     [9]’ 

 
[9]’-ийг доорх байдлаар матрицан хэлбэрт бичиж болох юм.  

               [9]” 
Энэ бол “Өрсөлдөөнт бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. Завсрын эрэлт эцсийн 
эрэлт хоѐул дотоодын эрэлтэд багтах ба импорт хасагдана.  
[9]”-ийн шийдийг олбол:  

  (    )     

 
   [9]’

[9]’-ийг доорх байдлаар матрицан хэлбэрт бичиж болох юм. 
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импортын коэффициент) импортын харьцаа бүх бүтээгдэхүүний (үйлдвэрлэлийн) 
салбаруудад адил гэж таамагласан үеийн “Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн 
загвар юм. Энэ загварт суурилсан урвуу матрицын коэффициентийн хүснэгтийг 
Япон улсад өргөн ашигладаг.  

  (    )   төрөл 

Уг загварт үндэслэсэн урвуу матрицын коэффициентууд импортын харьцаа 
салбараас салбарт ялгаатай байх үеийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг “Өрсөлдөөнт бус 
импортын төрөл”-ийн загвар юм. Хүснэгт 10-д хялбаршуулсан өрсөлдөөнт бус 
импортын үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийг харуулав.  

Хүснэгт 10. Үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 3) 
  

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын 

үйлдвэрлэл 

Дотоод 
Салбар 1                   

Салбар 2                   

Импорт 
Салбар 1                    

Салбар 2                    
Нийт нэмэгдсэн өртөг          
Дотоодын үйлдвэрлэл          

 

Хүснэгт 10-аас ерөнхийдөө дараах тэгшитгэлүүдийг бичиж болно.  
              
           

Дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс доорхи байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд:  

{   
             
                

     [9] 

Дотоодын завсрын бүтээгдэхүүний хувьд орцын коэффициентийг дараах томъѐогоор 
тооцоолно.  

     
    
  
  

Энэ тохиолдолд [9] тэгшитгэлийг дараах хэлбэрт бичих боломжтой.  

{   
                 
                    

     [9]’ 

 
[9]’-ийг доорх байдлаар матрицан хэлбэрт бичиж болох юм.  

               [9]” 
Энэ бол “Өрсөлдөөнт бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. Завсрын эрэлт эцсийн 
эрэлт хоѐул дотоодын эрэлтэд багтах ба импорт хасагдана.  
[9]”-ийн шийдийг олбол:  

  (    )     

      [9]”

Энэ бол “Өрсөлдөөнт бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. завсрын эрэлт 
эцсийн эрэлт хоёул дотоодын эрэлтэд багтах ба импорт хасагдана. 

[9]”-ийн шийдийг олбол: 
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импортын коэффициент) импортын харьцаа бүх бүтээгдэхүүний (үйлдвэрлэлийн) 
салбаруудад адил гэж таамагласан үеийн “Өрсөлдөөнт импортын төрөл”-ийн 
загвар юм. Энэ загварт суурилсан урвуу матрицын коэффициентийн хүснэгтийг 
Япон улсад өргөн ашигладаг.  

  (    )   төрөл 

Уг загварт үндэслэсэн урвуу матрицын коэффициентууд импортын харьцаа 
салбараас салбарт ялгаатай байх үеийн шинжилгээнд хэрэглэгддэг “Өрсөлдөөнт бус 
импортын төрөл”-ийн загвар юм. Хүснэгт 10-д хялбаршуулсан өрсөлдөөнт бус 
импортын үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгтийг харуулав.  

Хүснэгт 10. Үндсэн үйл ажиллагааны хүснэгт (Загвар 3) 
  

Салбар 1 Салбар 2 Эцсийн 
эрэлт Импорт Дотоодын 

үйлдвэрлэл 

Дотоод 
Салбар 1                   

Салбар 2                   

Импорт 
Салбар 1                    

Салбар 2                    
Нийт нэмэгдсэн өртөг          
Дотоодын үйлдвэрлэл          

 

Хүснэгт 10-аас ерөнхийдөө дараах тэгшитгэлүүдийг бичиж болно.  
              
           

Дотоодын үйлдвэрлэлийн хувьд эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс доорхи байдлаар 
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд:  

{   
             
                

     [9] 

Дотоодын завсрын бүтээгдэхүүний хувьд орцын коэффициентийг дараах томъѐогоор 
тооцоолно.  

     
    
  
  

Энэ тохиолдолд [9] тэгшитгэлийг дараах хэлбэрт бичих боломжтой.  

{   
                 
                    

     [9]’ 

 
[9]’-ийг доорх байдлаар матрицан хэлбэрт бичиж болох юм.  

               [9]” 
Энэ бол “Өрсөлдөөнт бус импортын төрөл”-ийн загвар юм. Завсрын эрэлт эцсийн 
эрэлт хоѐул дотоодын эрэлтэд багтах ба импорт хасагдана.  
[9]”-ийн шийдийг олбол:  

  (    )     

дотоодын үйлдвэрлэлийн эцсийн эрэлт (Fd) өгөгдсөн үед дотоодын 
үйлдвэрлэлийн түвшин (X)–г олж болно гэдгийг дээрх тэгшитгэл харуулдаг. 

Өрсөлдөөнт импортын төрлийн загвартай холбогдох хамаарлыг дараах байдлаар 
авч үзэж болно. импортын орцын коэффициентийн матриц Am, импортын эцсийн 
эрэлтийн багана вектор Fm гэж тодорхойлогддог бол дараах адилтгал хангагдана. 
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Дотоодын үйлдвэрлэлийн эцсийн эрэлт (  ) өгөгдсөн үед дотоодын үйлдвэрлэлийн 
түвшин (X)–г олж болно гэдгийг дээрх тэгшитгэл харуулдаг.  
Өрсөлдөөнт импортын төрлийн загвартай холбогдох хамаарлыг дараах байдлаар авч 
үзэж болно. Импортын орцын коэффициентийн матриц   , импортын эцсийн 
эрэлтийн багана вектор    гэж  тодорхойлогддог бол  дараах адилтгал хангагдана.  

        
        

Дээрх тэгшитгэлд суурилбал эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс дараах байдлаар 
хангагдана.  

(     )  (     )      
Энэ бол өрсөлдөөнт импортын төрлийн загварын үндсэн тэгшитгэл болно. 
Бодит эдийн засагт дотоодын болон импортлогдсон бүтээгдэхүүний орцын харьцаа 
нь сектороос секторт ялгаатай байж болох юм. Урвуу матрицын коэффициент уг 
төрлийг [2] буюу [  (   ̂) ]  –тай харьцуулсан үед ач холбогдол бүхий 
ялгаанууд тухайн хугацаанд уг секторуудад ажиглагдаж болох юм.  
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ 
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын салбаруудад үзүүлж буй нөлөөг 2010-2013 
онуудын салбар хоорондын хүснэгт ашиглан шинжлэв. Салбар хоорондын хүснэгтэд 
тулгуурлан гаргасан 2010 оны урвуу матрицыг Хүснэгт 11 болон Хүснэгт 12-д 
харуулав. Уг  хүснэгт нь 20 салбарын мэдээлэлд тулгуурласан урвуу матрицын 
хүснэгт юм.  

Хүснэгт 11. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.134413 0.015414 0.375639 0.013098 0.015812 0.067799 0.00898 0.00512 0.104971 0.010143 

2 0.009236 1.051261 0.017218 0.183786 0.066605 0.047196 0.012603 0.004097 0.026328 0.015551 

3 0.010236 0.042691 1.118921 0.03244 0.035126 0.199947 0.025087 0.013987 0.189634 0.027872 

4 0.004794 0.041121 0.036986 1.780891 0.27348 0.035406 0.058392 0.012932 0.090474 0.035045 

5 0.000989 0.00642 0.00468 0.081322 1.436262 0.011347 0.006796 0.002406 0.019578 0.005194 

6 0.002407 0.072908 0.008174 0.019922 0.015902 1.071056 0.008422 0.003136 0.022006 0.009454 

7 0.043274 0.049713 0.113808 0.080036 0.051543 0.114498 1.033685 0.048288 0.100083 0.038724 

8 0.031647 0.040377 0.035523 0.038623 0.026991 0.043332 0.135777 1.123694 0.041232 0.032532 

9 0.00121 0.010316 0.002976 0.003683 0.003853 0.005414 0.009166 0.003818 1.006842 0.006686 

10 0.006485 0.010865 0.011387 0.006886 0.017036 0.026702 0.02668 0.0133 0.02336 1.105631 

11 0.021537 0.026585 0.021286 0.014736 0.103839 0.02202 0.034311 0.020794 0.016631 0.010946 

12 0.004021 0.007053 0.009083 0.004001 0.011763 0.012511 0.016843 0.006059 0.044805 0.073661 

13 0.011878 0.013273 0.009749 0.006138 0.025862 0.016004 0.014494 0.005774 0.024934 0.025502 

14 0.010276 0.006289 0.007986 0.003502 0.006403 0.007632 0.013158 0.017956 0.015036 0.009708 

15 0.001596 0.007298 0.004152 0.004748 0.012566 0.034901 0.006686 0.008834 0.028355 0.014226 

16 0.0005 0.002817 0.000907 0.002128 0.002532 0.003409 0.002196 0.001205 0.005789 0.010025 

17 0.000357 0.001819 0.001134 0.000907 0.000664 0.004215 0.001688 0.003542 0.001899 0.002263 

18 0.000168 0.000951 0.00029 0.000916 0.000763 0.000501 0.000572 0.000241 0.0008 0.000819 

19 0.000307 0.001077 0.001032 0.001138 0.002247 0.001246 0.00131 0.003897 0.001162 0.001934 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Хүснэгт 12. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц - 

дээрх тэгшитгэлд суурилбал эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс дараах байдлаар 
хангагдана. 
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Дотоодын үйлдвэрлэлийн эцсийн эрэлт (  ) өгөгдсөн үед дотоодын үйлдвэрлэлийн 
түвшин (X)–г олж болно гэдгийг дээрх тэгшитгэл харуулдаг.  
Өрсөлдөөнт импортын төрлийн загвартай холбогдох хамаарлыг дараах байдлаар авч 
үзэж болно. Импортын орцын коэффициентийн матриц   , импортын эцсийн 
эрэлтийн багана вектор    гэж  тодорхойлогддог бол  дараах адилтгал хангагдана.  

        
        

Дээрх тэгшитгэлд суурилбал эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс дараах байдлаар 
хангагдана.  

(     )  (     )      
Энэ бол өрсөлдөөнт импортын төрлийн загварын үндсэн тэгшитгэл болно. 
Бодит эдийн засагт дотоодын болон импортлогдсон бүтээгдэхүүний орцын харьцаа 
нь сектороос секторт ялгаатай байж болох юм. Урвуу матрицын коэффициент уг 
төрлийг [2] буюу [  (   ̂) ]  –тай харьцуулсан үед ач холбогдол бүхий 
ялгаанууд тухайн хугацаанд уг секторуудад ажиглагдаж болох юм.  
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ 
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын салбаруудад үзүүлж буй нөлөөг 2010-2013 
онуудын салбар хоорондын хүснэгт ашиглан шинжлэв. Салбар хоорондын хүснэгтэд 
тулгуурлан гаргасан 2010 оны урвуу матрицыг Хүснэгт 11 болон Хүснэгт 12-д 
харуулав. Уг  хүснэгт нь 20 салбарын мэдээлэлд тулгуурласан урвуу матрицын 
хүснэгт юм.  

Хүснэгт 11. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.134413 0.015414 0.375639 0.013098 0.015812 0.067799 0.00898 0.00512 0.104971 0.010143 

2 0.009236 1.051261 0.017218 0.183786 0.066605 0.047196 0.012603 0.004097 0.026328 0.015551 

3 0.010236 0.042691 1.118921 0.03244 0.035126 0.199947 0.025087 0.013987 0.189634 0.027872 

4 0.004794 0.041121 0.036986 1.780891 0.27348 0.035406 0.058392 0.012932 0.090474 0.035045 

5 0.000989 0.00642 0.00468 0.081322 1.436262 0.011347 0.006796 0.002406 0.019578 0.005194 

6 0.002407 0.072908 0.008174 0.019922 0.015902 1.071056 0.008422 0.003136 0.022006 0.009454 

7 0.043274 0.049713 0.113808 0.080036 0.051543 0.114498 1.033685 0.048288 0.100083 0.038724 

8 0.031647 0.040377 0.035523 0.038623 0.026991 0.043332 0.135777 1.123694 0.041232 0.032532 

9 0.00121 0.010316 0.002976 0.003683 0.003853 0.005414 0.009166 0.003818 1.006842 0.006686 

10 0.006485 0.010865 0.011387 0.006886 0.017036 0.026702 0.02668 0.0133 0.02336 1.105631 

11 0.021537 0.026585 0.021286 0.014736 0.103839 0.02202 0.034311 0.020794 0.016631 0.010946 

12 0.004021 0.007053 0.009083 0.004001 0.011763 0.012511 0.016843 0.006059 0.044805 0.073661 

13 0.011878 0.013273 0.009749 0.006138 0.025862 0.016004 0.014494 0.005774 0.024934 0.025502 

14 0.010276 0.006289 0.007986 0.003502 0.006403 0.007632 0.013158 0.017956 0.015036 0.009708 

15 0.001596 0.007298 0.004152 0.004748 0.012566 0.034901 0.006686 0.008834 0.028355 0.014226 

16 0.0005 0.002817 0.000907 0.002128 0.002532 0.003409 0.002196 0.001205 0.005789 0.010025 

17 0.000357 0.001819 0.001134 0.000907 0.000664 0.004215 0.001688 0.003542 0.001899 0.002263 

18 0.000168 0.000951 0.00029 0.000916 0.000763 0.000501 0.000572 0.000241 0.0008 0.000819 

19 0.000307 0.001077 0.001032 0.001138 0.002247 0.001246 0.00131 0.003897 0.001162 0.001934 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Хүснэгт 12. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц - 

Энэ бол өрсөлдөөнт импортын төрлийн загварын үндсэн тэгшитгэл болно. 
Бодит эдийн засагт дотоодын болон импортлогдсон бүтээгдэхүүний орцын харьцаа 
нь сектороос секторт ялгаатай байж болох юм. урвуу матрицын коэффициент 

уг төрлийг [2] буюу 
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Дотоодын үйлдвэрлэлийн эцсийн эрэлт (  ) өгөгдсөн үед дотоодын үйлдвэрлэлийн 
түвшин (X)–г олж болно гэдгийг дээрх тэгшитгэл харуулдаг.  
Өрсөлдөөнт импортын төрлийн загвартай холбогдох хамаарлыг дараах байдлаар авч 
үзэж болно. Импортын орцын коэффициентийн матриц   , импортын эцсийн 
эрэлтийн багана вектор    гэж  тодорхойлогддог бол  дараах адилтгал хангагдана.  

        
        

Дээрх тэгшитгэлд суурилбал эрэлт-нийлүүлэлтийн баланс дараах байдлаар 
хангагдана.  

(     )  (     )      
Энэ бол өрсөлдөөнт импортын төрлийн загварын үндсэн тэгшитгэл болно. 
Бодит эдийн засагт дотоодын болон импортлогдсон бүтээгдэхүүний орцын харьцаа 
нь сектороос секторт ялгаатай байж болох юм. Урвуу матрицын коэффициент уг 
төрлийг [2] буюу [  (   ̂) ]  –тай харьцуулсан үед ач холбогдол бүхий 
ялгаанууд тухайн хугацаанд уг секторуудад ажиглагдаж болох юм.  
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ 
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын салбаруудад үзүүлж буй нөлөөг 2010-2013 
онуудын салбар хоорондын хүснэгт ашиглан шинжлэв. Салбар хоорондын хүснэгтэд 
тулгуурлан гаргасан 2010 оны урвуу матрицыг Хүснэгт 11 болон Хүснэгт 12-д 
харуулав. Уг  хүснэгт нь 20 салбарын мэдээлэлд тулгуурласан урвуу матрицын 
хүснэгт юм.  

Хүснэгт 11. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.134413 0.015414 0.375639 0.013098 0.015812 0.067799 0.00898 0.00512 0.104971 0.010143 

2 0.009236 1.051261 0.017218 0.183786 0.066605 0.047196 0.012603 0.004097 0.026328 0.015551 

3 0.010236 0.042691 1.118921 0.03244 0.035126 0.199947 0.025087 0.013987 0.189634 0.027872 

4 0.004794 0.041121 0.036986 1.780891 0.27348 0.035406 0.058392 0.012932 0.090474 0.035045 

5 0.000989 0.00642 0.00468 0.081322 1.436262 0.011347 0.006796 0.002406 0.019578 0.005194 

6 0.002407 0.072908 0.008174 0.019922 0.015902 1.071056 0.008422 0.003136 0.022006 0.009454 

7 0.043274 0.049713 0.113808 0.080036 0.051543 0.114498 1.033685 0.048288 0.100083 0.038724 

8 0.031647 0.040377 0.035523 0.038623 0.026991 0.043332 0.135777 1.123694 0.041232 0.032532 

9 0.00121 0.010316 0.002976 0.003683 0.003853 0.005414 0.009166 0.003818 1.006842 0.006686 

10 0.006485 0.010865 0.011387 0.006886 0.017036 0.026702 0.02668 0.0133 0.02336 1.105631 

11 0.021537 0.026585 0.021286 0.014736 0.103839 0.02202 0.034311 0.020794 0.016631 0.010946 

12 0.004021 0.007053 0.009083 0.004001 0.011763 0.012511 0.016843 0.006059 0.044805 0.073661 

13 0.011878 0.013273 0.009749 0.006138 0.025862 0.016004 0.014494 0.005774 0.024934 0.025502 

14 0.010276 0.006289 0.007986 0.003502 0.006403 0.007632 0.013158 0.017956 0.015036 0.009708 

15 0.001596 0.007298 0.004152 0.004748 0.012566 0.034901 0.006686 0.008834 0.028355 0.014226 

16 0.0005 0.002817 0.000907 0.002128 0.002532 0.003409 0.002196 0.001205 0.005789 0.010025 

17 0.000357 0.001819 0.001134 0.000907 0.000664 0.004215 0.001688 0.003542 0.001899 0.002263 

18 0.000168 0.000951 0.00029 0.000916 0.000763 0.000501 0.000572 0.000241 0.0008 0.000819 

19 0.000307 0.001077 0.001032 0.001138 0.002247 0.001246 0.00131 0.003897 0.001162 0.001934 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Хүснэгт 12. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц - 

-тай харьцуулсан үед ач холбог дол бүхий 
ялгаанууд тухайн хугацаанд уг секторуудад ажиглагдаж болох юм. 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын салбаруудад үзүүлж буй нөлөөг 2010-
2013 онуудын салбар хоорондын хүснэгт ашиглан шинжлэв. салбар хоорондын 
хүснэгтэд тулгуурлан гаргасан 2010 оны урвуу матрицыг Хүснэгт 11 болон 
Хүснэгт 12-д харуулав. уг хүснэгт нь 20 салбарын мэдээлэлд тулгуурласан урвуу 
матрицын хүснэгт юм. 
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Хүснэгт 11. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.134413 0.015414 0.375639 0.013098 0.015812 0.067799 0.00898 0.00512 0.104971 0.010143
2 0.009236 1.051261 0.017218 0.183786 0.066605 0.047196 0.012603 0.004097 0.026328 0.015551
3 0.010236 0.042691 1.118921 0.03244 0.035126 0.199947 0.025087 0.013987 0.189634 0.027872
4 0.004794 0.041121 0.036986 1.780891 0.27348 0.035406 0.058392 0.012932 0.090474 0.035045
5 0.000989 0.00642 0.00468 0.081322 1.436262 0.011347 0.006796 0.002406 0.019578 0.005194
6 0.002407 0.072908 0.008174 0.019922 0.015902 1.071056 0.008422 0.003136 0.022006 0.009454
7 0.043274 0.049713 0.113808 0.080036 0.051543 0.114498 1.033685 0.048288 0.100083 0.038724
8 0.031647 0.040377 0.035523 0.038623 0.026991 0.043332 0.135777 1.123694 0.041232 0.032532
9 0.00121 0.010316 0.002976 0.003683 0.003853 0.005414 0.009166 0.003818 1.006842 0.006686

10 0.006485 0.010865 0.011387 0.006886 0.017036 0.026702 0.02668 0.0133 0.02336 1.105631
11 0.021537 0.026585 0.021286 0.014736 0.103839 0.02202 0.034311 0.020794 0.016631 0.010946
12 0.004021 0.007053 0.009083 0.004001 0.011763 0.012511 0.016843 0.006059 0.044805 0.073661
13 0.011878 0.013273 0.009749 0.006138 0.025862 0.016004 0.014494 0.005774 0.024934 0.025502
14 0.010276 0.006289 0.007986 0.003502 0.006403 0.007632 0.013158 0.017956 0.015036 0.009708
15 0.001596 0.007298 0.004152 0.004748 0.012566 0.034901 0.006686 0.008834 0.028355 0.014226
16 0.0005 0.002817 0.000907 0.002128 0.002532 0.003409 0.002196 0.001205 0.005789 0.010025
17 0.000357 0.001819 0.001134 0.000907 0.000664 0.004215 0.001688 0.003542 0.001899 0.002263
18 0.000168 0.000951 0.00029 0.000916 0.000763 0.000501 0.000572 0.000241 0.0008 0.000819
19 0.000307 0.001077 0.001032 0.001138 0.002247 0.001246 0.00131 0.003897 0.001162 0.001934
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Хүснэгт 12. 2010 оны салбар хоорондын хүснэгтээс гарган авсан урвуу матриц - үргэлжлэл

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0.006789 0.009255 0.02063 0.017235 0.01272 0.03243 0.024355 0.018846 0.02147 0
2 0.010334 0.017726 0.016909 0.016071 0.011331 0.020411 0.019264 0.032751 0.015952 0
3 0.018748 0.026889 0.059491 0.04758 0.026562 0.060102 0.051072 0.0498 0.05371 0
4 0.010126 0.024246 0.045941 0.079523 0.05739 0.135989 0.126832 0.254822 0.091427 0
5 0.003844 0.003369 0.005838 0.009109 0.007957 0.014156 0.020852 0.02736 0.010127 0
6 0.006069 0.025985 0.015823 0.007955 0.005839 0.007966 0.007967 0.006555 0.007518 0
7 0.023568 0.021297 0.056567 0.055428 0.034206 0.036919 0.050148 0.046941 0.04781 0
8 0.018991 0.008399 0.050993 0.145923 0.021905 0.013065 0.016362 0.021902 0.036819 0
9 0.008388 0.001613 0.008966 0.01827 0.009467 0.001889 0.006589 0.012685 0.007608 0

10 0.050196 0.023073 0.046812 0.033326 0.078356 0.024003 0.030487 0.017965 0.032078 0
11 1.045232 0.009986 0.065044 0.015585 0.007581 0.005921 0.012548 0.02601 0.011965 0
12 0.055658 1.088356 0.034541 0.025932 0.011349 0.010322 0.024855 0.03352 0.047665 0
13 0.05878 0.010984 1.045855 0.014664 0.044242 0.020961 0.013287 0.016099 0.021076 0
14 0.015333 0.005397 0.014473 1.050143 0.01206 0.003118 0.004013 0.022927 0.017839 0
15 0.005717 0.005145 0.0236 0.028573 1.010773 0.012272 0.032029 0.00356 0.005829 0
16 0.006751 0.004758 0.005905 0.004144 0.014022 1.002415 0.005046 0.015926 0.021321 0
17 0.000957 0.000385 0.003986 0.001171 0.003194 0.000396 1.000504 0.000574 0.006776 0
18 0.000562 0.000661 0.006093 0.005053 0.003098 0.00056 0.000386 1.004431 0.002096 0
19 0.001808 0.000443 0.001033 0.001787 0.001233 0.000919 0.001167 0.001859 1.014967 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо
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гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаас манай улсын эдийн засаг ихээхэн 
хамааралтай гэдгийг хүн бүхэн онцолдог билээ. иймээс гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын өсөлтийн үзүүлэх нөлөөг зарим салбаруудын гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтөөр дамжуулан судлав. Үүний тулд 2010-2013 
онуудын өгөгдлийг ашигласан бөгөөд шинжилгээнээс гарсан үр дүнг дараах 
хүснэгтэд нэгтгэн харуулав. 

Хүснэгт 13. Уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд 
салбаруудын үзүүлж буй хариу үйлдэл, хувиар

№ Салбарууд  / Онууд 2010 2011 2012 2013
1 Хаа, ойн ба загасны аж ахуй 0.00 0.02 0.012 0.004
2 уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр 0.00 0.92 0.544 0.241
3 Боловсруулах аж үйлдвэр 0.02 0.04 0.027 0.013
4 Цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэл 0.14 0.15 0.134 0.035
5 усан хангамж, хог хаягдлын менежмент 0.09 0.15 0.106 0.034
6 Барилга 0.03 0.06 0.046 0.018
7 Бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, автомашин засвар 0.59 0.10 0.052 0.025
8 Тээвэр, агуулах 0.06 0.19 0.066 0.041
9 орон сууц, хүнсний үйлчилгээ 0.09 0.14 0.066 0.046
10 Мэдээлэл, харилцаа холбоо 0.04 0.08 0.046 0.018
11 санхүү ба даатгалын үйл ажиллагаа 0.18 0.21 0.120 0.065
12 Үл хөдлөх хөрөнгө, бизнесийн үйл ажиллагаа 0.02 0.03 0.017 0.008
13 Мэргэжлийн, Шу, техникийн үйл ажиллагаа 0.10 0.09 0.066 0.022
14 захиргааны дэмжлэг үйлчилгээ 0.06 0.17 0.068 0.039
15 Төрийн захиргаа, батлан хамгаалах 0.02 0.03 0.011 0.005
16 Боловсрол 0.01 0.01 0.006 0.002
17 Эрүүл мэнд, нийгмийн ажил 0.01 0.02 0.009 0.004
18 урлаг, үзвэр, амралт, чөлөөт цаг 0.01 0.02 0.017 0.006
19 Бусад үйлчилгээ 0.02 0.02 0.015 0.005
20 Бусад үйл ажиллагаа 0.00 0.00 0.000 0.000

Нийт өсөлт, хувиар 1.51 2.45 1.43 0.63
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо

уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 1 хувиар нэмэгдсэн 
нөхцөлд 2010, 2011, 2012, 2013 онуудад харгалзан 1,51%, 2,45, 1,43%, 0,63%-
ийн өсөлтийг эдийн засагт бий болгох байдлаар салбарууд хариу үйлдэл үзүүлж 
байна. гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт нь 2011 оны эдийн засгийн 
өсөлтөд хамгийн ихээр нөлөөлсөн байна. 2010 онд цахилгаан дулааны үйлдвэрлэл 
0,14%, бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, автомашин засварын үйлвэрлэл 0,59%, 
санхүү ба даатгалын үйл ажиллагааны салбар 0,18%, мэргэжлийн шинжлэх ухаан, 
техникийн үйл ажиллагааын үйлдвэрлэл 0,1% хувиар өсөх байдлаар хариу үйлдэл 
үзүүлж бусад салбаруудаас өндөр өсөлттэй байна. 

2011 онд уул уурхай, олборлох үйлдвэр 0,92%, цахилгаан дулаан, усан хангамж, 
хог хаягдлын менежентийн үйлдвэрлэл тус бүр 0,15%, тээвэр агуулах 0,19%, 
санхүү ба даатгалын үйл ажиллагаа 0,21%, захиргааны дэмжлэг үйлчилгээ 0,17% 
өсөх байдлаар хариу үйлдэл үзүүлжээ. Хүснэгт 13-ын үр дүнг зураг 5-д үзүүллээ.
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Зураг 5. Уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтийн 
салбаруудад үзүүлж буй нөлөө

21 
 

Уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 1 хувиар нэмэгдсэн 
нөхцөлд 2010, 2011, 2012, 2013 онуудад харгалзан 1,51%, 2,45, 1,43%, 0,63%-ийн 
өсөлтийг эдийн засагт бий болгох байдлаар салбарууд хариу үйлдэл үзүүлж байна. 
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт нь 2011 оны эдийн засгийн өсөлтөд 
хамгийн ихээр нөлөөлсөн байна. 2010 онд цахилгаан дулааны үйлдвэрлэл 0,14%, 
бөөний ба жижиглэнгийн  худалдаа, автомашин засварын үйлвэрлэл 0,59%, санхүү 
ба даатгалын үйл ажиллагааны салбар 0,18%, мэргэжлийн шинжлэх ухаан, 
техникийн үйл ажиллагааын үйлдвэрлэл 0,1% хувиар өсөх байдлаар хариу үйлдэл 
үзүүлж бусад салбаруудаас өндөр өсөлттэй байна.  
2011 онд уул уурхай, олборлох үйлдвэр 0,92%, цахилгаан дулаан, усан хангамж,  хог 
хаягдлын менежентийн үйлдвэрлэл тус бүр 0,15%, тээвэр агуулах 0,19%, санхүү ба 
даатгалын үйл ажиллагаа 0,21%, захиргааны дэмжлэг үйлчилгээ 0,17% өсөх 
байдлаар хариу үйлдэл үзүүлжээ. Хүснэгт 13-ын үр дүнг Зураг 5-д үзүүллээ. 

Зураг 5. Уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн 
өсөлтийн салбаруудад үзүүлж буй нөлөө 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо 

График дүрслэлээс харвал 2011 оны гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн 
өсөлтөд уул уурхайн салбар, бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, автомашин 
засварын салбарын үйлдвэрлэл хамгийн ихээр өсөх байдлаар хариу үйлдэл үзүүлжээ. 
2013 оныг үл харгалзвал цахилгаан дулааны үйлдвэрлэлийн өсөлт 2011-2012 
онуудад өсөлтөө  хадгалах байдлаар хариу үйлдэл үзүүлсэн байна.  
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаас гадна дотоодын хөрөнгө оруулалтын өсөлтөд 
салбаруудын үзүүлж буй хариу үйлдлийг шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай юм. 
Хөрөнгийн нийт хуримтлал буюу дотоодын хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд 
салбаруудын үзүүлж буй хариу үйлдлийг хүснэгт 6-д харуулаа.  
Дотоодын хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд эдийн засгийн нийт гарц 2010, 
2011, 2012, 2013 онуудад харгалзан 3,55%, 0,43%, 0,59%, 0,43%-ийн өсөлтөөр хариу 
үйлдэл үзүүлсэн болохыг хүснэгт 6-аас харж болно. Харин 2010 онд барилгын 
салбар 1,084%, 2011 онд уул уурхайн салбар 0,16%, 2012 онд мөн уул уурхайн 
салбар 0,226%, 2013 онд уул уурхайн салбар 0,173%-ийн өсөлтөөр хариу үйлдэл 
үзүүлсэн байна. 2009-2010 онд уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт 261,7%, 
2010-2011 онд 194,9 хувиар өсч байхад 2011-2012 онд 9,6%-иар буурсан байна. 
Эндээс үзвэл 2010-2012 онуудын уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын 
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график дүрслэлээс харвал 2011 оны гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
1 хувийн өсөлтөд уул уурхайн салбар, бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, 
автомашин засварын салбарын үйлдвэрлэл хамгийн ихээр өсөх байдлаар хариу 
үйлдэл үзүүлжээ. 2013 оныг үл харгалзвал цахилгаан дулааны үйлдвэрлэлийн 
өсөлт 2011-2012 онуудад өсөлтөө хадгалах байдлаар хариу үйлдэл үзүүлсэн 
байна. 

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаас гадна дотоодын хөрөнгө оруулалтын 
өсөлтөд салбаруудын үзүүлж буй хариу үйлдлийг шинжлэх зайлшгүй 
шаардлагатай юм. Хөрөнгийн нийт хуримтлал буюу дотоодын хөрөнгө 
оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд салбаруудын үзүүлж буй хариу үйлдлийг хүснэгт 
6-д харуулаа. 

дотоодын хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд эдийн засгийн нийт гарц 2010, 
2011, 2012, 2013 онуудад харгалзан 3,55%, 0,43%, 0,59%, 0,43%-ийн өсөлтөөр 
хариу үйлдэл үзүүлсэн болохыг хүснэгт 6-аас харж болно. Харин 2010 онд 
барилгын салбар 1,084%, 2011 онд уул уурхайн салбар 0,16%, 2012 онд мөн уул 
уурхайн салбар 0,226%, 2013 онд уул уурхайн салбар 0,173%-ийн өсөлтөөр хариу 
үйлдэл үзүүлсэн байна. 2009-2010 онд уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт 
261,7%, 2010-2011 онд 194,9 хувиар өсч байхад 2011-2012 онд 9,6%-иар буурсан 
байна. Эндээс үзвэл 2010-2012 онуудын уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө 
оруулалтын огцом өсөлт уг салбарын өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн гэж 
дүгнэж болох юм. Харин 2012 онд буурсан ч гэсэн өмнөх хөрөнгө оруулалтын 
үр өгөөжийн инерци хадгалагдах замаар замаар тус салбарын гарцыг бусад 
салбаруудтай жишихэд ихээр нэмэгдэхэд хүргэсэн байж болох юм. 
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Хүснэгт 14. Дотоодын хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд салбаруудын үзүүлж буй хариу 
үйлдэл, хувиар

Салбарууд 2010 2011 2012 2013
Хөдөө аж ахуй 0.021 0.003 0.005 0.003
уул уурхай 0.063 0.160 0.226 0.173
Боловсруулах үйлдвэрлэл 0.154 0.008 0.011 0.009
Цахилгаан 0.383 0.027 0.056 0.025
усан хангамж 0.346 0.026 0.044 0.024
Барилга 1.084 0.010 0.019 0.013
Бөөний 0.115 0.018 0.022 0.018
Тээвэр 0.074 0.033 0.027 0.030
зочид буудал 0.396 0.025 0.027 0.033
Мэдээлэл 0.054 0.014 0.019 0.013
санхүү 0.166 0.037 0.050 0.047
Үл хөдлөх 0.032 0.005 0.007 0.006
Мэргэжлийн 0.284 0.015 0.027 0.016
удирдлага 0.107 0.030 0.028 0.028
Төрийн удирдлага 0.086 0.004 0.005 0.004
Боловсрол 0.025 0.002 0.002 0.002
Эрүүл мэнд 0.033 0.003 0.004 0.003
урлаг 0.074 0.004 0.007 0.005
Бусад үйлчилгээ 0.058 0.003 0.006 0.003
Бусад үйл ажиллагаа 0.000 0.000 0.000 0.000
нийт өсөлт, хувиар 3.55 0.43 0.59 0.45

Зураг 8. Дотоодын хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд салбаруудын үзүүлж буй хариу 
үйлдэл, хувиар

23 
 

 
Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо 
Зураг 6-аас харвал уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлт 2010 оныг үл 
харгалзвал жигд байна. Дотоодын хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд бүх 
салбарууд 2010 онд бусад жилүүдтэй харьцуулбал өсөлт өндөртэйгөөр хариу үйлдэл 
үзүүлсэн болохыг зургаас нарийвчлан харж болно.  

Монгол улсын салбарын эцсийн эрэлт болох эцсийн хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт, 
экспортоос уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн хамаарах хамаарлын 
шинжилгээний үр дүнг дараах тооцооллоос харж болно.  

Дээрх тооцооллуудаас үзвэл дотоодын хөрөнгө оруулалтын өсөлтөд уул уурхайн 
салбарын үзүүлж буй хариу  үйлдэл өндөр байв.  Иймд 2010 оны салбар  хоорондын 
хүснэгтэд тулгуурлан эцсийн эрэлт болон завсрын үйлдвэрлэлд нэмэр оруулагч 
салбаруудаас уул уурхай,  олборлох аж үйлдвэрийн хамаарах хамаарлыг шинжлэх 
асуудлыг гүйцэтгэлээ.  

Хүснэгт 15. Эцсийн эрэлт болон завсрын үйлдвэрлэлд нэмэр оруулагч салбаруудаас 
уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн хамаарах хамаарал, хувиар 

Салбарууд 

Эцсийн хэрэглээний 
зардал 

Хөрөнгийн нийт 
хуримтлал Экспорт 

2010 2011 2012 2013 2010 201
1 

201
2 

201
3 2010 2011 2012 2013 

Хөдөө аж ахуй 44% 42% 38% 30% 39% 40% 48% 59% 17% 18% 14% 11% 

Уул уурхай 1% 1% 2% 2% 24% 17% 24% 18% 75% 82% 74% 80% 

Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 68% 63% 69% 67% 11% 10% 5% 8% 21% 27% 26% 25% 

Цахилгаан 91% 92% 93% 97% 6% 6% 5% 2% 3% 2% 2% 1% 

Усан хангамж 100% 63% 72% 72% -3% 0% 6% 3% 3% 38% 22% 25% 

Барилга 2% 2% 2% 2% 96% 97% 96% 96% 2% 2% 2% 2% 

Бөөний  41% 31% 42% 54% 16% 26% 26% 32% 43% 43% 32% 13% 

Тээвэр 68% 58% 56% 46% 1% 2% 0% 4% 31% 40% 44% 49% 

Зочид буудал 30% 61% 58% 77% 1% 1% 1% 1% 70% 38% 42% 22% 

Мэдээлэл 85% 86% 79% 87% 6% 3% 4% 1% 9% 11% 17% 12% 
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Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо

зураг 8-аас харвал уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлт 2010 оныг үл 
харгалзвал жигд байна. дотоодын хөрөнгө оруулалтын 1 хувийн өсөлтөд бүх 
салбарууд 2010 онд бусад жилүүдтэй харьцуулбал өсөлт өндөртэйгөөр хариу 
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үйлдэл үзүүлсэн болохыг зургаас нарийвчлан харж болно. 

Монгол улсын салбарын эцсийн эрэлт болох эцсийн хэрэглээ, хөрөнгө 
оруулалт, экспортоос уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн хамаарах хамаарлын 
шинжилгээний үр дүнг дараах тооцооллоос харж болно. 

дээрх тооцооллуудаас үзвэл дотоодын хөрөнгө оруулалтын өсөлтөд уул 
уурхайн салбарын үзүүлж буй хариу үйлдэл өндөр байв. иймд 2010 оны салбар 
хоорондын хүснэгтэд тулгуурлан эцсийн эрэлт болон завсрын үйлдвэрлэлд нэмэр 
оруулагч салбаруудаас уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн хамаарах хамаарлыг 
шинжлэх асуудлыг гүйцэтгэлээ. 

Хүснэгт 15. Эцсийн эрэлт болон завсрын үйлдвэрлэлд нэмэр оруулагч салбаруудаас уул 
уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн хамаарах хамаарал, хувиар

Салбарууд
Эцсийн хэрэглээний 

зардал
Хөрөнгийн нийт 

хуримтлал Экспорт

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Хөдөө аж ахуй 44% 42% 38% 30% 39% 40% 48% 59% 17% 18% 14% 11%
уул уурхай 1% 1% 2% 2% 24% 17% 24% 18% 75% 82% 74% 80%
Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 68% 63% 69% 67% 11% 10% 5% 8% 21% 27% 26% 25%

Цахилгаан 91% 92% 93% 97% 6% 6% 5% 2% 3% 2% 2% 1%
усан хангамж 100% 63% 72% 72% -3% 0% 6% 3% 3% 38% 22% 25%
Барилга 2% 2% 2% 2% 96% 97% 96% 96% 2% 2% 2% 2%
Бөөний 41% 31% 42% 54% 16% 26% 26% 32% 43% 43% 32% 13%
Тээвэр 68% 58% 56% 46% 1% 2% 0% 4% 31% 40% 44% 49%
зочид буудал 30% 61% 58% 77% 1% 1% 1% 1% 70% 38% 42% 22%
Мэдээлэл 85% 86% 79% 87% 6% 3% 4% 1% 9% 11% 17% 12%
санхүү 80% 78% 74% 90% 0% 0% 0% 0% 20% 22% 26% 10%
Үл хөдлөх 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Мэргэжлийн 20% 14% 24% 23% 56% 38% 34% 15% 25% 47% 42% 62%
удирдлага 91% 95% 93% 91% 0% 0% 0% 1% 9% 5% 6% 8%
Төрийн удирдлага 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Боловсрол 99% 99% 99% 99% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%
Эрүүл мэнд 99% 99% 99% 99% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
урлаг 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
Бусад үйлчилгээ 99% 91% 90% 89% 0% 0% 0% 0% 1% 9% 10% 11%
Бусад үйл ажиллагаа 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо

уул уурхай болон олборлох аж үйлдвэрийн салбар нь Монгол улсын уул уурхайн 
экспортын эцсийн эрэлтээс маш өндөр хамаарч байна. 2010 онд зочид буудлын 
салбарын үйлчилгээний экспортын эцсийн эрэлтээс 75 хувиар хамаарч байсан 
бол 2011 оноос хойш уг хамаарал 2 болон түүнээс дээш дахин хэмжээгээр 
буурсан байна. 2010-2012 онуудад тээврийн салбарын экспортын эцсийн эрэлтээс 
хамаарах хамаарал улам нэмэгдэж байгаагаас гадна барилгын салбарт оруулж 
буй хөрөнгө оруулалтын эцсийн эрэлтээс жил бүр 96%-иар хамаарч байгааг харж 
болох юм. 
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сангийн болон мөнгөний бодлогын аливаа өөрчлөлтүүд нь эдийн засагт 
үржүүлэгчийн нөлөөтэй байдаг. Тухайлбал, AD-AS болон кейнсийн загварт 
тулгуурлан бүтээгдэхүүний зах зээлд сангийн болон мөнгөний бодлогын 
үзүүлэх нөлөөг авч үздэг. Харин салбар хоорондын тэнцлийн хүснэгтийн 
урвуу матрицыг ашиглан аливаа үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн нөлөөг гарцын 
үржүүлэгчээр дамжуулан шинжлэх боломжтой юм. онцолбол, (I - A)-1 матрицын 
баганы нийлбэрийг гарцын үржүүлэгч гэж нэрлэсэн байдаг.3 иймд урвуу 
матрицыг ашиглан Монгол улсад орж буй гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгчийг тооцон Хүснэгт 16-д харууллаа. 

Хүснэгт 16. Гадаадын болон дотоодын нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч

Салбарууд 
GCF, multiplier FDI multiplier

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Хаа 0.0616 0.0488 0.0549 0.0829 0.0024 0.0036 0.0026 0.0010
уул уурхай 0.1181 0.0749 0.0835 0.0600 0.1393 0.3977 0.1891 0.0768
Боловсруулах 0.0507 0.0416 0.0395 0.0346 0.0066 0.0116 0.0085 0.0034
Цахилгаан 0.0117 0.0075 0.0082 0.0085 0.0072 0.0104 0.0086 0.0023
усан хангамж 0.0022 0.0017 0.0024 0.0021 0.0011 0.0019 0.0015 0.0005
Барилга 0.1197 0.1405 0.1811 0.1762 0.0101 0.0102 0.0148 0.0043
Худалдаа 0.0474 0.0555 0.0534 0.0552 0.0339 0.0819 0.0699 0.0317
Тээвэр 0.0163 0.0148 0.0161 0.0212 0.0095 0.0337 0.0314 0.0093
орон сууц 0.0022 0.0031 0.0021 0.0028 0.0023 0.0055 0.0043 0.0015
Мэдээлэл 0.0074 0.0058 0.0071 0.0054 0.0023 0.0057 0.0036 0.0013
санхүү 0.0079 0.0089 0.0107 0.0143 0.0066 0.0132 0.0101 0.0061
Үл хөдлөх 0.0034 0.0031 0.0031 0.0038 0.0016 0.0036 0.0021 0.0014
Мэргэжил 0.0141 0.0105 0.0130 0.0092 0.0023 0.0041 0.0037 0.0017
захиргаа 0.0026 0.0026 0.0027 0.0047 0.0012 0.0039 0.0025 0.0018
Төр 0.005 0.0043 0.0023 0.0023 0.0012 0.0020 0.0011 0.0005
Боловсрол 0.0008 0.0002 0.0003 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0002
Эрүүл мэнд 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 0.0015 0.0008 0.0005 0.0002
урлаг 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0024 0.0012 0.0001
Үйлчилгээ 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001
Бусад 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 0.0199 0.0032 0.0008

2010-2013 онуудад уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгч дотоодын нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгчээс давамгай нөлөөтэй 
байна. 

2010 онд цахилгаан ба дулаан, худалдаа, санхүү ба даатгалын салбарн дотоодын 
нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр байсан бол 2011 оноос хойш 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр болсон байна. орон 
сууцны салбарт 2010 онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр 
байсан бол 2011 оноос дотоодын нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр 
болох хандлагатай болжээ. 

3 Miller, Blair, 2009, p.246
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Хөдөө аж ахуйн болон боловсруулах салбарт дотоодын нийт хөрөнгө 
оруулалтын үржүүлэгч гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгчээс байнга 
өндөр байна.

Зураг 7. Дотоодын болон ГшХО-ын үржүүлэгчдийн функциональ хамаарал, 2013 он

25 
 

Үл хөдлөх  0.0034 0.0031 0.0031 0.0038 0.0016 0.0036 0.0021 0.0014 

Мэргэжил 0.0141 0.0105 0.0130 0.0092 0.0023 0.0041 0.0037 0.0017 

Захиргаа 0.0026 0.0026 0.0027 0.0047 0.0012 0.0039 0.0025 0.0018 

Төр 0.005 0.0043 0.0023 0.0023 0.0012 0.0020 0.0011 0.0005 

Боловсрол 0.0008 0.0002 0.0003 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0002 

Эрүүл мэнд 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 0.0015 0.0008 0.0005 0.0002 

Урлаг 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0024 0.0012 0.0001 

Үйлчилгээ 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 

Бусад  0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 0.0199 0.0032 0.0008 

2010-2013 онуудад уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгч дотоодын  нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгчээс давамгай нөлөөтэй 
байна.  
2010 онд цахилгаан ба дулаан, худалдаа, санхүү ба даатгалын салбарн дотоодын 
нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр байсан бол 2011 оноос хойш гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр болсон байна. Орон сууцны салбарт 
2010 онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр байсан бол 2011 
оноос дотоодын нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөр болох хандлагатай 
болжээ.  
Хөдөө аж ахуйн болон боловсруулах салбарт дотоодын нийт хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгч гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгчээс байнга өндөр байна. 
Зураг 7. Дотоодын болон ГШХО-ын үржүүлэгчдийн функциональ хамаарал, 2013 он 

 
Эх сурвалж: судлаачийн тооцоолол 
Зураг 7 хэвтээ тэнхлэгт дотоодын хөрөнгө оруулалт буюу хөрөнгийн нийт 
хуримтлалын үржүүлэгч, босоо тэнхлэгт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгчийг сонгон хоѐр үзүүлэлтийн функциональ хамаарлыг дүрслэн харууллаа. 
I мужид гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч өндөртэй 
салбарууд агуулагдах ѐстой. Гэвч ийм салбар байхгүй байна. Харин II мужид 
дотоодын хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч бага, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгч өндөртэй салбарууд байрлах бөгөөд манай улсын хувьд уул уурхай, 
олборлох үйлдвэрийн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч бусад 
салбаруудаас харьцангуй дээгүүр байна. III мужид хоѐр хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгч багатай салбарууд агуулагдах ѐстой бөгөөд олонхи салбаруудын 
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Эх сурвалж: судлаачийн тооцоолол

зураг 7 хэвтээ тэнхлэгт дотоодын хөрөнгө оруулалт буюу хөрөнгийн нийт 
хуримтлалын үржүүлэгч, босоо тэнхлэгт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгчийг сонгон хоёр үзүүлэлтийн функциональ хамаарлыг дүрслэн 
харууллаа. I мужид гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч 
өндөртэй салбарууд агуулагдах ёстой. гэвч ийм салбар байхгүй байна. Харин II 
мужид дотоодын хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч бага, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын үржүүлэгч өндөртэй салбарууд байрлах бөгөөд манай улсын 
хувьд уул уурхай, олборлох үйлдвэрийн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгч бусад салбаруудаас харьцангуй дээгүүр байна. III мужид хоёр хөрөнгө 
оруулалтын үржүүлэгч багатай салбарууд агуулагдах ёстой бөгөөд олонхи 
салбаруудын дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч нэлээд 
доогуур байгаа нь харагдлаа. Харин IV мужид дотоодын хөрөнгө оруулалтын 
үржүүлэгч өндөр, гадаадын хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч багатай салбарууд 
байрлах ёстой. Монгол улсын барилгын салбарыг дотоодын хөрөнгө оруулалтаар 
сайн дэмжвэл дотоодын үйлдвэрлэлийг ихээхэн нэмэгдүүлэх боломж байдаг 
гэдгийг илэрхийлж байна. Харин уул уурхайн салбарыг гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтаар дэмжих шаардлагатай нь дээрх үр дүн харуулж байна. 

Бүх салбарын хөрөнгө оруулалтыг 10 хувиар өсгөвөл үржүүлэгч хэрхэн 
өөрчлөгдөх болон салбаруудын үйлдвэрлэлд хэдэн хувийн өсөлт бий болох 
вэ? гэдэг асуултын хариултыг Хүснэгт 17-аас харж болно. 2010 оны салбар 
хоорондын хүснэгтэд тулгуурлан шинжилсэн гэдгийг онцолж байна.



679

Хүснэгт 17. Хөрөнгө оруулалтын 10 хувийн өсөлтийн салбаруудад үзүүлэх нөлөө
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1 346354.2 543956.2 31.15 1746393.3 2290350 0.151 0.232 0.299
2 940135 1043155 25.32 4120112.1 5163267 0.182 0.218 0.270
3 186817.4 447788.8 19.63 2281119.9 2728909 0.068 0.179 0.250
4 3123.435 102953.4 16.17 636759.3 739712.7 0.004 0.048 0.064
5 -472.08 19413.65 18.05 107582.8 126996.5 -0.004 0.003 0.006
6 917875.9 1057464 80.17 1319038.6 2376502 0.386 0.432 0.732
7 217182.3 419050.2 20.89 2005615.6 2424666 0.090 0.173 0.227
8 12639.27 144027.5 9.82 1467200.9 1611228 0.008 0.063 0.083
9 1235.64 19813.42 8.42 235449.8 255263.2 0.005 0.012 0.015

10 14689.5 65397.57 13.49 484964.7 550362.3 0.027 0.055 0.069
11 0 70050.79 18.92 370276.3 440327.1 0.000 0.034 0.046
12 656.88 29789.39 3.29 905346.3 935135.7 0.001 0.019 0.025
13 84012.6 124656.8 37.56 331912 456568.8 0.184 0.206 0.271
14 157.71 22624.01 12.78 177046.4 199670.4 0.001 0.011 0.015
15 0 44134.08 6.17 715101.3 759235.4 0.000 0.021 0.033
16 4.41 7295.848 1.29 564654.1 571949.9 0.000 0.004 0.005
17 3161.97 9863.992 3.22 306420.3 316284.3 0.010 0.013 0.014
18 90.09 2214.104 3.78 58648.6 60862.7 0.001 0.003 0.004
19 80.535 2994.111 3.45 86690.1 89684.21 0.001 0.002 0.003
20 0 0 0.00 103.8 103.8 0.000 0.000 0.000

Эдийн засгийн өсөлт, 
хувиар 16.7      

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо

2015 онд эдийн засгийн өсөлтийг 10,2% байхаар төлөвлөсөн билээ. Харин 
шинжилгээний үр дүнгээс үзвэл бүх салбарын хөрөнгө оруулалтын 10 хувийн 
өсөлт нь эдийн засагт 16,7 хувийн өсөлтийг бий болгож байна. 

Хөрөнгийн нийт капитал хуримтлал (GCF)-ын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөө

(I - A)-1 матриц нь аналитик болон урьдчилан таамаглалын симуляциудыг 
хийх боломжийг олгодог. Тухайлбал, эцсийн эрэлтийн өөрчлөлтийн үзүүлэх 
нөлөөг тодорхойлох асуудал энд багтаж болно. нийгмийн хөгжилд гол үүрэг 
гүйцэтгэдэг гэдгийг бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хөрөнгө оруулалтын 
өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөг авч үзэх болно. салбарын түвшинд өгөгдсөн 
хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөтэй холбоотой асуудлууд 
урган гарч болох юм. Энэ нь хөрөнгө оруулалт буюу нийт тогтмол капиталын 
хуримтлалын өөрлчөлтөд гарц хэрхэн өөрчлөгдөх байдлаар хариу үйлдэл 
үзүүүлж байна вэ? гэдэг асуултад хариулт өгөхөд хүргэдэг. анхны таамаглал бол 
симуляци хийхтэй холбоотойгоор хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтийн хязгаарыг 
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хэрхэн тогтоох вэ? гэдэгт оршино. Бид хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтийн 
хязгаарыг ±5 байхаар сонгосон бөгөөд энэ нь эдийн засагт гарч буй өөрчлөлтийг 
тодорхойлоход хангалттай гэж үзсэн болно. 

Хүснэгт 18. Салбар бүрийн хөрөнгийн нийт капитал хуримтлалын ±5%-ийн өөрчлөлтөд 
гарцын үзүүлж буй хариу үйлдэл

Салбарууд 
2010 2011 2012 2013

5 -5 5 -5 5 -5 5 -5
Хаа 1.0069 0.9931 1.0157 0.9843 1.0174 0.9826 1.0228 0.9772
уул уурхай 1.0007 0.9993 1.0087 0.9913 1.0120 0.9880 1.0094 0.9906
Боловсруулах 1.0039 0.9961 1.0088 0.9912 1.0082 0.9918 1.0075 0.9925
Цахилгаан 1.0012 0.9988 1.0073 0.9927 1.0083 0.9917 1.0090 0.9910
усан хангамж 1.0015 0.9985 1.0080 0.9920 1.0100 0.9900 1.0090 0.9910
Барилга 1.008 0.9920 1.0437 0.9563 1.0421 0.9579 1.0430 0.9570
Бөөний 1.0011 0.9989 1.0134 0.9866 1.0143 0.9857 1.0165 0.9835
Тээвэр 1.0012 0.9988 1.0049 0.9951 1.0056 0.9944 1.0076 0.9924
зочид буудал 1.0009 0.9991 1.0055 0.9945 1.0037 0.9963 1.0055 0.9945
Мэдээлэл 1.002 0.9980 1.0068 0.9932 1.0075 0.9925 1.0069 0.9931
санхүү 1.0013 0.9987 1.0097 0.9903 1.0118 0.9882 1.0131 0.9869
Үл хөдлөх 1.0009 0.9991 1.0020 0.9980 1.0021 0.9979 1.0025 0.9975
Мэргэжлийн 1.0042 0.9958 1.0131 0.9869 1.0154 0.9846 1.0082 0.9918
удирдлага 1.0014 0.9986 1.0075 0.9925 1.0061 0.9939 1.0071 0.9929
Төрийн удирдлага 1.0016 0.9984 1.0030 0.9970 1.0016 0.9984 1.0016 0.9984
Боловсрол 1.0004 0.9996 1.0002 0.9998 1.0003 0.9997 1.0002 0.9998
Эрүүл мэнд 1.001 0.9990 1.0016 0.9984 1.0016 0.9984 1.0016 0.9984
урлаг 1.0008 0.9992 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 1.0009 0.9991
Үйлчилгээ 1.0008 0.9992 1.0006 0.9994 1.0012 0.9988 1.0011 0.9989
Үйл ажиллагаа 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Нийт 1.0015 0.9985 1.0116 0.9884 1.0135 0.9865 1.0137 0.9863

Эх сурвалж: судлаачийн тооцоолол

симуялцийг орц-гарцын загварт тулгуурлан хийх ба анхны өгөгдөлтэй 
харьцуулах замаар үнэлэлт өгөх болно. нийт тогтмол капиталын хуримтлалын 
өөрчлөлтөд гарц хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгааг дараах хүснэгтээс харж 
болох юм. 

2010-2013 онуудын салбаруудын задаргаан дахь хөрөнгийн нийт капитал 
хуримтлалыг 5 хувиар өсгөсөн тохиолдолд нийт эдийн засагт 2010 онд 0,15%, 
2011 онд 1,16%, 2012 онд 1,35%, 1,37%-ийн өсөлтийг бий болгож байна. Өөрөөр 
хэлбэл, монгол улсын хөрөнгийн нийт капитал хуримтлалын түвшин жил бүр 
нэмэгдсэн учраас эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлж буй нөлөө өссөөр байгааг харж 
болох юм. 

Үүнээс гадна 2010 онд Хаа, боловсруулах зэрэг салбарууд харгалзан 0,69%, 
0,39% хувиар өсөх замаар хөрөнгийн нийт капитал хуримтлалын 5%-ийн өсөлтөд 
хариу үйлдэл үзүүлж байна. 
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Хаа, уул уурхай, усан хангамж, барилга, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, 
автомашин засвар, санхүү, мэргэжлийн удирдлага зэрэг салбаруудын гарц өндөр 
өсөлттэйгөөр хариу үйлдэл үзүүлж байгаа нь судалгааны үр дүнгээс гарч байна. 

Хүснэгт 19. GCF-ийн 5%-ийн өсөлтөд өндөр өсөлттэйгээр хариу үйлдэл үзүүлж буй салбарууд, 
хувиар

28 
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Үр дүн

Монгол улсын эдийн засагт гШХо-ын үзүүлэх нөлөөг салбар хоорондын 
балансад тулгуурлан шинжлэхэд дараах хүснэгтэд үзүүлсэн үр дүн гарлаа. 
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Хүснэгт 21. ГшХО болон нийт хөрөнгө оруулалтын үржүүлэгч

№ салбарууд гШХо-оос 
хамааралтай 

дотоодын 
Хөрөнгө 

оруулалтаас 
хамааралтай 

гШХо-оос 
хамааралтай 

болсон 

1 Хаа, ойн ба загасны аж ахуй    
2 уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр    
3 Боловсруулах аж үйлдвэр    
4 Цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэл    
5 усан хангамж, хог хаягдлын менежмент    
6 Барилга   

7 Бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, 
автомашин засвар    

8 Тээвэр, агуулах    
9 орон сууц, хүнсний үйлчилгээ    
10 Мэдээлэл, харилцаа холбоо    
11 санхүү ба даатгалын үйл ажиллагаа    

12 Үл хөдлөх хөрөнгө, бизнесийн үйл 
ажиллагаа    

13 Мэргэжлийн, Шу, техникийн үйл 
ажиллагаа    

14 захиргааны дэмжлэг үйлчилгээ    

15 Төрийн захиргаа, батлан хамгаалах    
16 Боловсрол    
17 Эрүүл мэнд, нийгмийн ажил    
18 урлаг, үзвэр, амралт, чөлөөт цаг    
19 Бусад үйлчилгээ    
20 Бусад үйл ажиллагаа    

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоо

Цахилгаан дулааны салбар гШХо-оос хамаарч байна. 2010 оны байдлаар хөдөө 
аж ахуй, ойн ба загасны аж ахуй, уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр, боловсруулах 
аж үйлдвэрийн болон бусад ихэнх салбарууд дотоодын нийт хөрөнгө 
оруулалтаас хамааралтай байсан бол 2011 оноос гШХо-оос хамааралтай болсон 
байна. 

Эцсийн эрэлтээс уул уурхай, олборлох үйлдвэрийн хамаарах хамаарлыг судлахад 
дараах үр дүнг гарч байна. Үүнд: 

• уул уурхайн салбар нь уул уурхайн салбарын экспортын эцсийн эрэлтээс 
75-82%-иар хамаардаг. 

• Цахилгаан дулааны үйлдвэрлэлийн эцсийн хэрэглээнээс 91-97 хувиар 
хамаардаг. 

• Тээвэр, агуулахын болон мэргэжлийн шинжлэх ухаан, технологийн үйл 
ажиллагааны экспортын эцсийн эрэлтээс хамаарах хамаарал өссөөр байна. 

• Хөдөө аж ахуйн эцсийн хэрэглээний болон экспортын эцсийн эрэлтээс 
хамаарах хамаарал буурч харин хөдөө аж ахуйд оруулж буй хөрөнгө 
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оруулалтын эцсийн эрэлтээс ихээхэн хамааралтай болсоор байна. 
• Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, автомашин засварын эцсийн 

хэрэглээний эрэлт, экспортын эрэлтээс ижил түвшинд хамаардаг, гэвч уг 
салбарын хөрөнгө оруулалтаас хамаарах хамаарал нэмэгдсээр байна. 

• 2010, 2011, 2012, 2013 онуудад нийт гарц харгалзан 0,15%, 1,16%, 1,35%, 
1,37%-иар өсөх байдлаар хариу үйлдэл үзүүлж байна. 

• Хаа, уул уурхай, барилга, бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, 
автомашин засвар, санхүү ба даатгал, мэргэжлийн удирдлага зэрэг 
салбарууд өндөр өсөлттэйгөөр хариу үйлдэл үзүүлж байв.

• 2010 оныг үл харгалзвал барилгын салбар жигд өсөх байдлаар хариу 
үйлдэл үзүүлж байна. 

ГшХО-Д НӨлӨӨлӨГЧ ХүЧИН ЗүйлСИйН СУДАлГАА

Байршил нь гШХо-ыг татах чухал зүйлсийн нэг мөн хэмээн даннин (Dunning, 
1993) үзсэн. Шац, Винаблес (Shatz & Venables, 2000) нар гШХо-ыг босоо 
болон хэвтээ хэмээн хоёр хэлбэрт ангилсан. Үндэстэн дамнасан корпораци 
(Үдк) үйлдвэрлэлийн процессоо олон улсад тархааж үе шат бүрийг өөр улсад 
байрлуулах нь босоо гШХо юм. Энэ нь хөдөлмөрийн ур чадварын ялгаа, түүхий 
эд материал, завсрын бүтээгдэхүүн, мэдлэгийн дам нөлөө зэрэг хүчин зүйлсийн 
хувьд үйлдвэрлэлийн зардлаа бууруулах сонирхлоос голчлон үүднэ. Босоо 
гШХо нь бүтээгдэхүүний үе шат бүрийн хооронд зөөх шаардлага үүсгэдэг 
тул ихэвчлэн гадаад худалдааг бий болгож байдаг. ижил үйл ажиллагааг өөр 
улсуудад явуулахыг хэвтээ гШХо гэдэг. Тээврийн зардал, тариффын зардлыг 
багасгах, тухайн зах зээл дэх пүүсийн өрсөлдөөний байр суурийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор хэвтээ гШХо-ыг хийх талтай. Энэ хэлбэрийн гШХо нь ихэвчлэн 
тухайн орон нутгийн зах зээлд үйлчлэх зорилготой гадаад худалдааг орлодог 
(Shatz & Venables, 2000). 

нэг үйлдвэр нь аль аль зорилгыг гүйцэлдүүлдэг бол босоо болон хэвтээ гШХо-
ын хооронд ялгахад хүндрэлтэй болдог (Shatz & Venables, 2000). Түүнчлэн 
гадаадад үйлдвэрлэх шалтгаан хугацааны явцад өөрчлөгдөж болно (Dunning, 
1993). Бүхий л гШХо нь өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх ерөнхий стратегийн 
бүрдэл хэсэг гэж үзвэл ялгаатай хэлбэрийн гШХо-уудын хоорондын ялгаа 
бүдгэрч ирдэг. Тус стратеги нь тийнхүү байршлын тодорхойлогч хүчин зүйлийг 
нэг утгатайгаар тодорхойлох асуудлыг хүндрэлтэй болгодог (Noorbakhsh, Paloni, 
& Youssef, 2001). 

гШХо-ын байршилтай холбоотой тодорхойлогч хүчин зүйлсийн талаарх 
судалгаанууд үйлдвэрлэлийн зардал, дэд бүтэц, хүн капитал, валютын ханш, зах 
зээлийн хэмжээ зэрэг гШХо-нд нөлөөлөх цөөн хувьсагчдыг санал болгодог. 
зарим хүчин зүйлс нь бүх хэлбэрийн гШХо-нд нөлөөөлөх талтай. Хэдий 
тийм боловч босоо болон хэвтээ гШХо хийх стратегийн зорилгууд хоорондоо 
ялгаатай байдаг тул зарим хүчин зүйлс нь тухайн хэлбэрийн гШХо-нд бусад 
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хэлбэрийн гШХо-нд үзүүлэх нөлөөллөөсөө илүүгээр нөлөөлдөг байж болох юм 
(Ewe-Ghee, 2001). 

Үйлдвэрлэлийн зардал бага байх тусам гШХо хийхэд илүү таатай болно. 
Тиймээс цалингийн зардал болон гШХо-ын хооронд сөрөг хамаарал байна. гэвч 
тус хамаарлын ач холбогдлын талаар эмпирик үр дүн янз бүр байдаг (Billington, 
1999), (Ewe-Ghee, 2001). чен, кван (Cheng & Kwan, 2000) нар бодит цалингийн 
зардал нь Хятад дахь гШХо-нд сөргөөр нөлөөлж байгааг харуулсан. Хүүний 
түвшин нь хөрөнгийн зардлын хэмжүүр билээ. Хүүний түвшин өндөр байх нь 
хөрөнгө оруулалтын зардлыг өсгөх тул хүүний түвшин болон гШХо нь сөрөг 
хамааралтай байна. лав, леж-Хидалго (Love & Lage-Hidalgo, 2000), ердал, 
Татогл (Erdal & Tatoglu, 2002) нарын судалгаагаар хүүний түвшин өсөх нь 
гШХо-ыг бууруулж байгаа нь харагдсан. 

Хөрөнгө хүлээн авагч улсын дэд бүтэц сайн байх нь гШХо-нд таатай нөлөө 
үзүүлнэ. дэд бүтэц сайн байснаар үйлдвэрлэлийн болон эцсийн бүтээгдэхүүнийг 
түгээх үйл ажиллагааг хөнгөвчилж өгдөг. Тиймээс дэд бүтэц болон гШХо-
ын хоорондын хамаарал эерэг байна. гэвч дэд бүтцийг бүрэн илэрхийлэх 
үзүүлэлт байдаггүй. Харин тээвэр, холбооны чанарыг төлөөлөх үзүүлэлтүүдийг 
ихэвчлэн ашигладаг. ихэнх эмпирик судалгааны ажлуудад дэд бүтцийг төлөөлөх 
хувьсагч болон гШХо нь өндөр ач холбогдол бүхий эерэг хамааралтай болох нь 
харагдсан (Billington, 1999), (Cheng & Kwan, 2000).

Хүн капитал сайн байх тусам гШХо хийх нь илүү ашигтай байдаг. Хөрөнгө 
хүлээн авагч улсын хүн капитал нь түүн рүү орох гШХо-ын тодорхойлогч 
болох талаар онолын үндэслэл байдаг. Жишээлбэл, хөгжиж буй орнууд дахь хүн 
капиталын хомсдол нь тэдгээр орон дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хойш 
нь татдаг гэж лукас (Lucas, 1990) үзсэн. Хөрөнгө хүлээн авагч улсын ур чадвар 
бүхий хөдөлмөрийн олдоцтой байдал нь Үдк-ийн чухал шаардлага бөгөөд энэ 
нь гШХо-ын хэмжээнд нөлөөлдөг болохыг харуулсан загварыг гаргаж ирсэн. 
Хөдөлмөр ур чадвар, боловсролын түвшин нь тухайн улс дахь гШХо-ын 
хэмжээ болон Үдк-ийн тухайн улсад хэрэгжүүлэх боломжтой үйл ажиллагаанд 
нөлөөлж байдаг хэмээн даннинг (Dunning, 1993) үзсэн (Noorbakhsh, Paloni, & 
Youssef, 2001). Тийнхүү хүн капитал болон гШХо-ын хоорондын хамаарал эерэг 
байна. ноорбакш, Палони, иосеф (Noorbakhsh, Paloni, & Youssef, 2001) нарын 
судалгаагаар хүн капитал нь гШХо-нд нэлээдгүй эерэг нөлөөтэй бөгөөд энэхүү 
нөлөө хугацаа өнгөрөх тусам улам чухал болж байгаа нь харагдсан. чен, кван 
(Cheng & Kwan, 2000) нарын судалгаагаар хүн капиталын Хятад дахь гШХо-нд 
үзүүлэх нөлөө эерэг боловч ач холбогдолгүй байв.

Хөрөнгө оруулагч пүүсийн гадаадаас худалдаж авах хөрөнгийн зардалд үзүүлэх 
нөлөөгөөр дамжин валютын ханшийн хөдөлгөөн нь гШХо-нд нөлөөлж байдаг 
(Froot & Stein, 1991). Тухайлбал, тухайн улс дахь валютын ханш чангарснаар 
тухайн улсаас худалдан авах хөрөнгийн зардлыг өсгөх тул гШХо-нд нь сөргөөр 
нөлөөлнө (Love & Lage-Hidalgo, 2000), (Erdal & Tatoglu, 2002). ердал, Татогл 
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(Erdal & Tatoglu, 2002) нарын судалгаагаар валютын ханш нь гШХо-нд сөрөг 
нөлөөтэй болох нь харагдсан. 

ерөнхийдөө хөрөнгө хүлээн авагч улсын зах зээлийн хэмжээ том байх 
тусам гШХо-нд илүү таатай байдаг. Том зах зээл нь тухайн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний эрэлт их байх нөхцөл бөгөөд өргөжилтийн хэмнэлт хүртэх 
боломж олгодог (Caves, 1971), (Erdal & Tatoglu, 2002) тул хэвтээ гШХо-нд 
эерэг нөлөөтэй. гэвч босоо гШХо нь хөрөнгө хүлээн авагч улсын зах зээлийн 
хэмжээнээс хамаарахгүй. Тийнхүү гШХо болон зах зээлийн хэмжээний 
хоорондын хамаарал эерэг байна (Ewe-Ghee, 2001). Мөн Үдк-ийн зах зээлийн 
хэмжээний талаарх ойлголт нь хөрөнгө хүлээн авагч улсын өсөлтийн түвшинтэй 
холбоотой байж болно. ихэнх судалгаагаар БднБ, нХнБднБ-ээр төлөөлүүлсэн 
зах зээлийн хэмжээ нь гШХо-нд эерэг нөлөөтэй болох нь харагдсан (Billington, 
1999), (Cheng & Kwan, 2000), (Shatz & Venables, 2000). Энэ нь нэг талаараа 
дэлхийн ихэнх гШХо нь хэвтээ хэлбэр байдагтай холбоотой юм (Ewe-Ghee, 
2001). 

дээр дурдсан хувьсагчдаас гадна хөшүүрэг (мөнгөний болон сангийн), эдийн 
засгийн тусгай бүс (чөлөөт худалдаа, экспорт бэлтгэх бүх г.м), бизнес, хөрөнгө 
оруулалтын орчин, тээврийн зардал, улс төрийн тогтвортой байдал зэрэг 
хувьсагчид гШХо-нд нөлөөлж болохыг судалгаачид дурддаг (Noorbakhsh, 
Paloni, & Youssef, 2001). гэвч эдгээр хүчин зүйлс нь эмпирикээр авч үзэхэд 
хүндрэлтэй байдаг.

гШХо-ын тодорхойлогч хүчин зүйлсийн талаарх ихэнх судалгаанууд хөндлөн 
болон панел өгөгдөл ашиглах хандлагатай байдаг. гэсэн хэдий ч хугацааны 
цуваан өгөгдлийг ашигласан судалгаанууд байдаг (Yang & Groenewold, 2000), 
(Love & Lage-Hidalgo, 2000), (Erdal & Tatoglu, 2002). Янг, гроенволд (Yang 
& Groenewold, 2000) нар 1985-94 оны хоорондох улирлын өгөгдөл ашиглан 
австрали дахь гШХо-ын тодорхойлогчдыг шинжилсэн. гШХо-ыг хүүний 
түвшин, БднБ, валютын ханш, эдийн засгийн нээлттэй байдал, хөдөлмөрийн 
маргааны хэмжигдэхүүн, цалингийн зардлаас хамааруулсан. Хүүний түвшин, 
цалингийн зардал, эдийн засгийн нээлттэй байдал, хөдөлмөрийн маргааны 
хэмжигдэхүүн нь австрали дахь гШХо-ын чухал тодорхойлогч болох нь 
харагдсан. Тус загвар нь түүвэр дэх хөдөлгөөнийг сайн тайлбарлаж байсан 
бөгөөд түүврийн эхэн үед илүү сайн байсан.

ердагл, Татогл (Erdal & Tatoglu, 2002) болон лав, леж-Хидалго (Love & Lage-
Hidalgo, 2000) нар судалгаандаа коинтегрейшний шинжилгээг ашигласан. 
ердагл, Татогл (Erdal & Tatoglu, 2002) судалгаандаа 1980-1998 оны хоорондох 
жилийн өгөгдөл ашиглан Турк дэх гШХо-ын тодорхойлогчдыг шинжилсэн. 
зах зээлийн хэмжээ, дэд бүтэц, эдийн засгийн нээлттэй байдал нь гШХо-
ыг татсан бол валютын ханш, эдийн засгийн тогтворгүй байдал нь сөргөөр 
нөлөөлсөн болох нь харагдсан. лав, леж-Хидалго (Love & Lage-Hidalgo, 2000) 
нар судалгаандаа гШХо-ын байршилтай холбоотой тодорхойлогч хүчин 
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зүйлсийн энгийн загварыг боловсруулж ану-аас Мексик рүү хийсэн гШХо 
дээр 1967-1994 оны хоорондох жилийн өгөгдөл ашиглан шалгасан. дотоодын 
эрэлт, хүчин зүйлсийн харьцангуй өртөг нь гШХо-ын чухал тодорхойлогч 
болох нь харагдсан бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэмжээ болон хямд хөдөлмөрийн 
таамаглалыг дэмжиж байгаа юм. загварын богино хугацааны хамаарлаас 
валютын ханш нь хөрөнгө оруулалтын хугацааны шийдвэрт нөлөөлдөг болох нь 
харагдсан.

Арга зүй

гШХо нь хөрөнгө хүлээн авагч улсын валютын ханш, зах зээлийн хэмжээ, 
байгалийн баялагыг хэмжээ, үнийн түвшин зэрэг үзүүлэлтээр тайлбарлагдах 
боломжтой байдаг. Үүний тулд дараах тэгшитгэлийг үнэлнэ.
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байдал, хөдөлмөрийн маргааны хэмжигдэхүүн нь Австрали дахь ГШХО-ын чухал 
тодорхойлогч болох нь харагдсан. Тус загвар нь түүвэр дэх хөдөлгөөнийг сайн 
тайлбарлаж байсан бөгөөд түүврийн эхэн үед илүү сайн байсан. 

Ердагл, Татогл (Erdal & Tatoglu, 2002) болон Лав, Леж-Хидалго (Love & Lage-
Hidalgo, 2000) нар судалгаандаа коинтегрейшний шинжилгээг ашигласан. Ердагл, 
Татогл (Erdal & Tatoglu, 2002) судалгаандаа 1980-1998 оны хоорондох жилийн 
өгөгдөл ашиглан Турк дэх ГШХО-ын тодорхойлогчдыг шинжилсэн. Зах зээлийн 
хэмжээ, дэд бүтэц, эдийн засгийн нээлттэй байдал нь ГШХО-ыг татсан бол валютын 
ханш, эдийн засгийн тогтворгүй байдал нь сөргөөр нөлөөлсөн болох нь харагдсан. 
Лав, Леж-Хидалго (Love & Lage-Hidalgo, 2000) нар судалгаандаа ГШХО-ын 
байршилтай холбоотой тодорхойлогч хүчин зүйлсийн энгийн загварыг боловсруулж 
АНУ-аас Мексик рүү хийсэн ГШХО дээр 1967-1994 оны хоорондох жилийн өгөгдөл 
ашиглан шалгасан. Дотоодын эрэлт, хүчин зүйлсийн харьцангуй өртөг нь ГШХО-ын 
чухал тодорхойлогч болох нь харагдсан бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэмжээ болон 
хямд хөдөлмөрийн таамаглалыг дэмжиж байгаа юм. Загварын богино хугацааны 
хамаарлаас валютын ханш нь хөрөнгө оруулалтын хугацааны шийдвэрт нөлөөлдөг 
болох нь харагдсан. 

Арга зүй 
ГШХО нь хөрөнгө хүлээн авагч улсын валютын ханш, зах зээлийн хэмжээ, 
байгалийн баялагыг хэмжээ, үнийн түвшин зэрэг үзүүлэлтээр тайлбарлагдах 
боломжтой байдаг. Үүний тулд дараах тэгшитгэлийг үнэлнэ. 

                                                   
      

         (1) 
 

Энд   -натураль логарифм,     -ГШХО,     -үйлдвэрлэлийн зардлыг төлөөлсөн 
үзүүлэлт буюу үнийн түвшин,     -төгрөгийн бусад валюттай харьцах нэрлэсэн 
ханш,      -зах зээлийн хэмжээг төлөөлсөн бодит ДНБ,     -нийт эскпортод уул 
уурхай гаралтай бүтээгдэхүүний эзлэх хувь,      (     )-санамсаргүй хүчин зүйлс 
болно.  

Хуурмаг хамаарал (spurious regression)-аас зайлсхийхийн тулд эмпирик үнэлгээний 
эхэнд нэгж язгуурын тест хийе. Үүний тулд Дики-Фюллер  (Dickey & Fuller, 1979) 
болон Филлипс-Перроны (Phillips & Perron, 1988) нэгж язгуурын тестүүдийг 
ашиглая. Ижил эрэмбийн интегрейтед цуваанууд коинтегрейтед байж болохыг 
Энгле-Гранжер (Engle & Granger, 1987) дурдсан байдаг. Коинтегрейтед цуваанууд нь 
богино хугацаанд бие биенээсээ холдож болох хэдий ч урт хугацаанд тэдгээрийн 
хоорондын зай тогтмол эсвэл стационарь процесс байдаг. (   )  цуваануудаас 
бүрдэх    векторын бүх цуваа нь ижил эрэмбийн интегрейтед бол түүнийг 
коинтегрейтед гэнэ. Тус вектор болон коинтегрейшний  (   )  хэмжээст    
векторын шугаман эвлүүлэг      нь стационарь буюу 0 эрэмбийн интегрейтед 
үзүүлэлт байдаг.  

Тэгшитгэл (1a) дахь коинтегрейшн үүсгэгч векторын тоог шалгахын тулд 
Иохансений коинтегрейшний (Johansen cointegration) аргачлалыг ашиглана. Систем 
дэх коинтегрейшн үүсгэгч векторын тоог шалгахад хэрэглэгдэх хамгийн их хувийн 
утга, мөр гэсэн хоѐр төрлийн үнэний хувь бүхий харьцааг тооцоолоход Иохансений 
коинтегрейшний аргыг ашиглана. Эдгээр харьцааг дараах байдлаар тооцно. 

         (      )                               (2) 
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Энд ln-натураль логарифм, FDIt-гШХо, CPIt-үйлдвэрлэлийн зардлыг төлөөлсөн 
үзүүлэлт буюу үнийн түвшин, EXRt-төгрөгийн бусад валюттай харьцах нэрлэсэн 
ханш, RGDPt-зах зээлийн хэмжээг төлөөлсөн бодит днБ, NATt-нийт эскпортод 
уул уурхай гаралтай бүтээгдэхүүний эзлэх хувь, ui,t (i = 1, 2)-санамсаргүй хүчин 
зүйлс болно.

Хуурмаг хамаарал (spurious regression)-аас зайлсхийхийн тулд эмпирик 
үнэлгээний эхэнд нэгж язгуурын тест хийе. Үүний тулд дики-фюллер (Dickey 
& Fuller, 1979) болон филлипс-Перроны (Phillips & Perron, 1988) нэгж язгуурын 
тестүүдийг ашиглая. ижил эрэмбийн интегрейтед цуваанууд коинтегрейтед байж 
болохыг Энгле-гранжер (Engle & Granger, 1987) дурдсан байдаг. коинтегрейтед 
цуваанууд нь богино хугацаанд бие биенээсээ холдож болох хэдий ч урт 
хугацаанд тэдгээрийн хоорондын зай тогтмол эсвэл стационарь процесс 
байдаг. (n × 1) цуваануудаас бүрдэх yt векторын бүх цуваа нь ижил эрэмбийн 
интегрейтед бол түүнийг коинтегрейтед гэнэ. Тус вектор болон коинтегрейшний 
(n × 1) хэмжээст α’ векторын шугаман эвлүүлэг α’ yt нь стационарь буюу 0 
эрэмбийн интегрейтед үзүүлэлт байдаг. 

Тэгшитгэл (1a) дахь коинтегрейшн үүсгэгч векторын тоог шалгахын тулд 
иохансений коинтегрейшний (Johansen cointegration) аргачлалыг ашиглана. 
систем дэх коинтегрейшн үүсгэгч векторын тоог шалгахад хэрэглэгдэх хамгийн 
их хувийн утга, мөр гэсэн хоёр төрлийн үнэний хувь бүхий харьцааг тооцоолоход 
иохансений коинтегрейшний аргыг ашиглана. Эдгээр харьцааг дараах байдлаар 
тооцно.
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Иохансений коинтегрейшний (Johansen cointegration) аргачлалыг ашиглана. Систем 
дэх коинтегрейшн үүсгэгч векторын тоог шалгахад хэрэглэгдэх хамгийн их хувийн 
утга, мөр гэсэн хоѐр төрлийн үнэний хувь бүхий харьцааг тооцоолоход Иохансений 
коинтегрейшний аргыг ашиглана. Эдгээр харьцааг дараах байдлаар тооцно. 

         (      )                               (2) (2)
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   (    )                         
 

 
(3) 

Энд  -түүврийн хэмжээ,   -(                        )  хувийн утга болно. 
     тест нь   ширхэг коинтегрейшний вектортой гэсэн    таамаглалын эсрэг     
коинтегрейшний вектортой гэсэн    таамаглалыг шалгахад ашиглана. Өөрөөр 
хэлбэл тус тестийн хувьд шалгаж үзэх үндсэн таамаглал дараах дарааллаар явагдана.  
      -г       -ийн эсрэг;       -г       -ын эсрэг; ... ;          -г 
      -ийн эсрэг гэх мэт. Тухайлбал,        таамаглал 95%-ийн итгэх түвшний 
хувьд үгүйсгэгдэж       , ... ,       -1 нь үгүйсгэгдээгүй бол      тестийн 
хувьд коинтегрейшний нэг вектор байх юм.        тест нь системд хамгийн ихдээ   
ширхэг коинтегрейшний вектор байна гэсэн таамаглалыг шалгадаг. Тус тестийн 
хувьд шалгаж үзэх үндсэн таамаглал нь дараах дарааллаар явагдана.       -ийг 
      -ийн эсрэг;       -ийг       -ийн эсрэг,          -ийг       -
ийн эсрэг гэх мэт. Тухайлбал        таамаглал 95%-ийн итгэх түвшний хувьд 
үгүйсгэгдэж       , ... ,       -1 нь үгүйсгэгдээгүй бол         тестийн хувьд 
хамгийн багадаа коинтегрейшний нэг вектор байх юм.  

Филлипс, Перрон (Phillips & Perron, 1988) нар урт хугацааны хамаарлын асимптот үр 
ашигтай үнэлгээний хэд хэдэн хандлагыг тоймлон авч үзсэн. Нэгж язгууртай үед 
ХБК-ын үнэлэгч зэрэг уламжлалт аргууд нь асимптот гажуудал, үр ашиггүй байдал, 
стандарт бус асимптотын тархалт зэргээс шалтгаалан дүгнэлт гаргахад тохиромжгүй 
байдгийг онцолсон. Манай судалгааны хувьд богино хугацааны бус урт хугацааны 
хамаарлыг сонирхож байгаа. Тиймээс Филлипс-Хансений  (Phillips & Hansen, 1990) 
FMLS үнэлэгчийг ашиглана. Тус үнэлэгч нь эндожинеити байсан ч нийцтэй бөгөөд 
асимптот үр ашигтай байдаг (Lynde & Richmond, 1993). Мөн төгсгөлөг түүвэрт сайн 
үр дүнтэй байжээ (Phillips & Hansen, 1990). 

Өгөгдөл 
Судалгааны түүврийн хугацаагаар өгөгдлийн олдцоос хамааран 2000-2014 оны 
хоорондох улирлын тоон мэдээллийг ашигасан. ГШХО (    )-аар нийт цэвэр орох 
ГШХО-ын хэмжээний улирлын нөлөөллийг засварласан дүнг авсан. Үнийн түвшинг 
(    )-ийг ХҮИ-р тооцсон. Бодит ДНБ (     )-ээр улирлын нөлөөллийг хасч авч 
үзсэн бол валютын ханшаар (    )-аар төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханшийг авч үзсэн. Байгалийн баялагыг (    )-аар нийт экспортод байгалийн 
баялагын экспортын эзлэх хувиар авч үзсэн. Бүх хувьсагчдын логарифмчлилсон 
болно. 

Хүснэгт 22.  Дики-Фюллер, Филлипс-Перроны нэгж язгуурын тестийн үр 
дүн 

   -трендгүй  (  )-трендгүй   

           -1.45     -1.01   I(1)  

            -7.37 -16.56   
       1.29 1.11   I(1)  
        -6.09 -6.16   
        0.12 0.956   I(1)  

                -8.73      -9.28   
       -1.18 -1.28   I(1)  
        -6.41 -6.42   
           -2.51       -2.43   I(1)  

(3)
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Энд T-түүврийн хэмжээ, λi-(i = 0,1,2, ... , p; λ1 > λ2 ... λp) хувийн утга болно. λMax 
тест нь r ширхэг коинтегрейшний вектортой гэсэн H0 таамаглалын эсрэг r + 1 
коинтегрейшний вектортой гэсэн Ha таамаглалыг шалгахад ашиглана. Өөрөөр 
хэлбэл тус тестийн хувьд шалгаж үзэх үндсэн таамаглал дараах дарааллаар 
явагдана. H0 : r = 0-г Ha : r = 1-ийн эсрэг; H0 : r ≤ 1-г Ha : r = 2-ын эсрэг; ... ; H0 : 
r ≤ p - 1-г Ha : r = p-ийн эсрэг гэх мэт. Тухайлбал, H0 : r = 0 таамаглал 95%-ийн 
итгэх түвшний хувьд үгүйсгэгдэж H0 : r ≤ 1, ... , H0 : r ≤ p-1 нь үгүйсгэгдээгүй бол 
λMax тестийн хувьд коинтегрейшний нэг вектор байх юм. λTrace тест нь системд 
хамгийн ихдээ r ширхэг коинтегрейшний вектор байна гэсэн таамаглалыг 
шалгадаг. Тус тестийн хувьд шалгаж үзэх үндсэн таамаглал нь дараах дарааллаар 
явагдана. H0 : r = 0-ийг Ha : r ≥ 1-ийн эсрэг; H0 : r ≤ 1-ийг Ha : r ≥ 2-ийн эсрэг, H0 
: r ≤ p - 1-ийг Ha : r = p-ийн эсрэг гэх мэт. Тухайлбал H0 : r = 0 таамаглал 95%-
ийн итгэх түвшний хувьд үгүйсгэгдэж H0 : r ≤ 1, ... , H0 : r ≤ p-1 нь үгүйсгэгдээгүй 
бол λTrace тестийн хувьд хамгийн багадаа коинтегрейшний нэг вектор байх юм. 

филлипс, Перрон (Phillips & Perron, 1988) нар урт хугацааны хамаарлын 
асимптот үр ашигтай үнэлгээний хэд хэдэн хандлагыг тоймлон авч үзсэн. нэгж 
язгууртай үед ХБк-ын үнэлэгч зэрэг уламжлалт аргууд нь асимптот гажуудал, үр 
ашиггүй байдал, стандарт бус асимптотын тархалт зэргээс шалтгаалан дүгнэлт 
гаргахад тохиромжгүй байдгийг онцолсон. Манай судалгааны хувьд богино 
хугацааны бус урт хугацааны хамаарлыг сонирхож байгаа. Тиймээс филлипс-
Хансений (Phillips & Hansen, 1990) FMLS үнэлэгчийг ашиглана. Тус үнэлэгч 
нь эндожинеити байсан ч нийцтэй бөгөөд асимптот үр ашигтай байдаг (Lynde 
& Richmond, 1993). Мөн төгсгөлөг түүвэрт сайн үр дүнтэй байжээ (Phillips & 
Hansen, 1990).

Өгөгдөл

судалгааны түүврийн хугацаагаар өгөгдлийн олдцоос хамааран 2000-2014 
оны хоорондох улирлын тоон мэдээллийг ашигасан. гШХо (FDIt)-аар нийт 
цэвэр орох гШХо-ын хэмжээний улирлын нөлөөллийг засварласан дүнг 
авсан. Үнийн түвшинг (CPIt)-ийг ХҮи-р тооцсон. Бодит днБ (RGDPt)-ээр 
улирлын нөлөөллийг хасч авч үзсэн бол валютын ханшаар (EXRt)-аар төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийг авч үзсэн. Байгалийн баялагыг (NATt)-
аар нийт экспортод байгалийн баялагын экспортын эзлэх хувиар авч үзсэн. Бүх 
хувьсагчдын логарифмчилсон болно.

Хүснэгт 27. Дики-Фюллер, Филлипс-Перроны нэгж язгуурын тестийн үр дүн

tγ-трендгүй Z(tγ)-трендгүй
lnFDIt -1.45 -1.01  I(1)
δlnFDIt -7.37 -16.56
lnCPIt 1.29 1.11  I(1)
δlnCPIt -6.09 -6.16

lnRGDPt 0.12 0.956  I(1)
δlnRGDPt -8.73 -9.28

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН
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lnEXRt -1.18 -1.28  I(1)
δlnEXRt -6.41 -6.42
lnNATt -2.51  -2.43  I(1)
δlnNATt -10.16 -20.36  

Жич: ln-натурал логарифм, δ-1-р эрэмбийн ялгавар, tγ-дики-фюллерийн t статистик, 
Z(tγ)-филлипс-Перроны t статистик. дрифттэй (трендгүй) tγ(Z(tγ))-ийн 25 түүвэртэй 
үеийн 1% болон 5%-ийн ач холбогдлын түвшний критик утга нь харгалзан -3.72, -2.99 
болно. 

Үр дүн

дики-фюллер, филлипс-Перроны нэгж язгуурын статистикуудыг Хүснэгт 27-д 
харууллаа. дики-фюллерийн статистикуудыг тооцоход ашигласан хожимдлын 
утгыг AIC шинжүүрээр тодорхойлсон. нэгж язгуурын хоёр тестийн үр дүнгээс 
бүх хувьсагчид нь түвшний хувьд стационарь биш боловч нэгдүгээр эрэмбийн 
ялгавар авсаны дараагаар стационарь болж байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, гШХо, бодит днБ, үнийн түвшин (ХҮи), валютын ханш, нийт 
экспортод уул уурхайн экспортын эзлэх дүн зэрэг нь нэгдүгээр эрэмбийн 
интегрейтед үзүүлэлтүүд байна. ижил эрэмбийн интегрейтед үзүүлэлтүүд 
коинтегрейтед байх боломжтой. Тэгвэл одоо коинтегрейшний тест хийе. 

Хүснэгт 28. Иохансений үнэний хувь бүхий харьцааны статистикийн үр дүн

H0 : r = 0 r ≤ 1 r ≤ 2 r ≤ 3 r ≤ 4
Maximum eigenvalue test

λMax статистик 37.94449 23.41491 11.59125 8.742223 0.952304
критик утга 33.87687 27.58434 21.13162 14.26460 3.841466
Trace test

λTrace статистик 82.64518 44.70069 21.28578 9.694527 0.952304
критик утга  69.81889  47.85613  29.79707  15.49471  3.841466

Жич: загварын оновчтой хэмжээг AIC шинжүүрээр шалгах замаар VAR 
загвараар үнэлсэн.

иохансений коинтегрейшний аргын үр дүнг Хүснэгт 1-д харууллаа. λMax, λTrace 
статистикуудыг огтлолцын коэффициентын хязгаарлалтгүй, трендгүйгээр 
тооцсон. Хоёр загварын хувьд λMax, λTrace  тестүүдийн үр дүнгээс H0 : r = 0 
таамаглал 5%-ийн түвшинд үгүйсгэгдэж H0 : r ≤ 1, r ≤ 2, r ≤ 3, r ≤ 4, r ≤ 5 
таамаглалууд үгүйсгэгдэхгүй байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь үнэлэгдсэн загвар 
бүрийн хувьд нэг коинтегрейшний вектор оршин байгааг илтгэнэ. Өөрөөр 
хэлбэл гШХо болон түүний тодорхойлогчдын хооронд урт хугацааны хамаарал 
байгаа юм. одоо үнэлгээг VECM (Vector error correction model)-ын тусламжтай 
үнэлгээг гүйцэтгэе: 
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Хүснэгт 24. VECM үнэлгээний үр дүн

 Vector Error Correction Estimates
 Date: 06/29/15 Time: 07:16
 Sample (adjusted): 2000Q3 2012Q4
 Included observations: 50 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LN_FDI (-1) 1.000000

LOG_RGDP(-1) -9.612688
(2.50120)
[-3.84323]

LOG_EXR(-1) -8.535962
 (3.00283)
[-2.84264]

LOG_CPI_SA(-1)  3.520351
 (2.38079)
[ 1.47865]

LOG_NAT(-1)  3.593211
 (0.62722)
[ 5.72878]

C  113.3140

Error Correction: D(LN_FDI) D(LOG_
RGDP)

D(LOG_
EXR) D(LOG_CPI) D(LOG_

NAT)

CointEq1 -0.227401  0.009054  0.006934  0.011139 -0.163892
 (0.10776)  (0.00658)  (0.00639)  (0.00488)  (0.03706)
[-2.11029] [ 1.37675] [ 1.08559] [ 2.28301] [-4.42229]

D(LN_FDI_ADJ(-1)) -0.365801  0.008745 -0.009910 -0.003532  0.194198
 (0.14078)  (0.00859)  (0.00835)  (0.00637)  (0.04842)
[-2.59833] [ 1.01785] [-1.18743] [-0.55414] [ 4.01082]

D(LOG_RGDP(-1)) -4.891750 -0.179598 -0.059973 -0.010514 -1.084859
 (2.30725)  (0.14080)  (0.13677)  (0.10447)  (0.79351)
[-2.12017] [-1.27554] [-0.43850] [-0.10064] [-1.36716]

D(LOG_EXR(-1)) -5.306980  0.002144  0.085121 -0.040550 -0.524552
 (2.68218)  (0.16368)  (0.15899)  (0.12145)  (0.92246)
[-1.97861] [ 0.01310] [ 0.53537] [-0.33389] [-0.56864]

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН
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D(LOG_CPI_SA(-1))  3.325179  0.017792  0.072340 -0.003723  2.336960
 (3.47908)  (0.21231)  (0.20623)  (0.15753)  (1.19653)
[ 0.95576] [ 0.08380] [ 0.35077] [-0.02363] [ 1.95311]

D(LOG_NAT(-1))  0.475270 -0.060816 -0.017674 -0.025079  0.021626
 (0.37516)  (0.02289)  (0.02224)  (0.01699)  (0.12903)
[ 1.26685] [-2.65638] [-0.79472] [-1.47636] [ 0.16761]

C  0.172199  0.023586  0.006103  0.022916 -0.019280
 (0.12654)  (0.00772)  (0.00750)  (0.00573)  (0.04352)
[ 1.36081] [ 3.05426] [ 0.81355] [ 3.99943] [-0.44301]

 R-squared  0.346315  0.260053  0.077467  0.144445  0.441804
 Adj. R-squared  0.255103  0.156804 -0.051259  0.025065  0.363916
 Sum sq. resids  15.18737  0.056560  0.053367  0.031137  1.796398
 S.E. equation  0.594302  0.036268  0.035229  0.026909  0.204393
 F-statistic  3.796815  2.518709  0.601796  1.209960  5.672308
 Log likelihood -41.15795  98.66519  100.1178  113.5876  12.20907
 Akaike AIC  1.926318 -3.666608 -3.724711 -4.263504 -0.208363
 Schwarz SC  2.194001 -3.398924 -3.457028 -3.995821  0.059321
 Mean dependent  0.092200  0.020255  0.005733  0.021807  0.024131
 S.D. dependent  0.688587  0.039496  0.034359  0.027253  0.256277

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.06E-11
 Determinant resid covariance  5.00E-12
 Log likelihood  295.8007
 Akaike information criterion -10.23203
 Schwarz criterion -8.702410

Үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 29-д харууллаа. загварт үнийн түвшнээс бусад 
бүх тайлбарлагч хувьсагчид 1% болон 5%-ийн түвшинд статистикийн ач 
холбогдолтой байна. 

Урт хугацааны хамаарал

Тэгшитгэлийн үр дүнгээс урт хугацааны ко-интегратинг буюу тэнцвэрийн 
хамаарал дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ. 

37 
 

      
      

 R-squared  0.346315  0.260053  0.077467  0.144445  0.441804 
 Adj. R-squared  0.255103  0.156804 -0.051259  0.025065  0.363916 
 Sum sq. resids  15.18737  0.056560  0.053367  0.031137  1.796398 
 S.E. equation  0.594302  0.036268  0.035229  0.026909  0.204393 
 F-statistic  3.796815  2.518709  0.601796  1.209960  5.672308 
 Log likelihood -41.15795  98.66519  100.1178  113.5876  12.20907 
 Akaike AIC  1.926318 -3.666608 -3.724711 -4.263504 -0.208363 
 Schwarz SC  2.194001 -3.398924 -3.457028 -3.995821  0.059321 
 Mean dependent  0.092200  0.020255  0.005733  0.021807  0.024131 
 S.D. dependent  0.688587  0.039496  0.034359  0.027253  0.256277 

      
      

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.06E-11    
 Determinant resid covariance  5.00E-12    
 Log likelihood  295.8007    
 Akaike information criterion -10.23203    
 Schwarz criterion -8.702410    

      
       

Үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 24-д харууллаа. Загварт үнийн түвшнээс бусад 
бүх тайлбарлагч хувьсагчид 1% болон 5%-ийн түвшинд статистикийн ач 
холбогдолтой байна.  

Урт хугацааны хамаарал 

Тэгшитгэлийн үр дүнгээс урт хугацааны ко-интегратинг буюу тэнцвэрийн 
хамаарал дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.  

                                      
             

      (1) 

                                      [3.84]                                   [2.84]                     [ -5.73]  
Тэгшитгэлийн үр дүнгээс харахад бодит ДНБ болон төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах нэрлэсэн ханш ГШХО-тай урт хугацаанд эерэг хамааралтай бол 
байгалийн баялаг сөрөг хамааралтай байдаг нь тогтоогдлоо. Урт хугацаанд 
бодит ДНБ 1%-иар өсөх нь ГШХО-ыг 9.6%-иар, нэрлэсэн ханш 1%-иар өсөх 
(сулрах) нь ГШХО-ыг 8.5-иар өсгөдөг. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 
сулрах нь ам.доллар болон бусад валютаар хөрөнгө оруулсан гадаадын 
хөрөнгө оруулагч нарт ханшийн дахин үнэлгээний ашиг олох боломжийг 
олгодог. Иймд ГШХО болон нэрлэсэн ханшийн хооронд урт хугацааны эерэг 
хамаарал оршин байдаг байна.  

Харин нийт экспортод уул уурхайн экспортын эзлэх хэмжээ (байгалийн 
баялаг) нэмэгдэх нь урт хугацаанд ГШХО-ын эзлэх хэмжээг бууруулдаг нь 
судалгаагаар харагдлаа.  Ezeoha ба Cattaneo (2011), Asiedu (2002) нарын 
судалгааны үр дүнгээр Африкийн орнуудад байгалийн баялаг нь ГШХО-ыг 
татах хамгийн гол үзүүлэлт болдог гэж гарсан байдаг.  

Гэвч Poelhekke ба van der Ploeg (2010) нарын судалгааны үр дүнгээр 
Африкийн орнуудын хувьд урт хугацаанд байгалийн баялаг болон ГШХО-ын 
хооронд сөрөг хамаарал ажиглагдсан байдаг. Энэхүү судалгааны үр дүнгээр 
баялагын нөөц ашиглалт болон гадаадын хөрөнгө оруулагч ба засгийн газрын 

(1)

Тэгшитгэлийн үр дүнгээс харахад бодит днБ болон төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах нэрлэсэн ханш гШХо-тай урт хугацаанд эерэг хамааралтай бол 
байгалийн баялаг сөрөг хамааралтай байдаг нь тогтоогдлоо. урт хугацаанд бодит 
днБ 1%-иар өсөх нь гШХо-ыг 9.6%-иар, нэрлэсэн ханш 1%-иар өсөх (сулрах) 
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нь гШХо-ыг 8.5-иар өсгөдөг. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш сулрах нь 
ам.доллар болон бусад валютаар хөрөнгө оруулсан гадаадын хөрөнгө оруулагч 
нарт ханшийн дахин үнэлгээний ашиг олох боломжийг олгодог. иймд гШХо 
болон нэрлэсэн ханшийн хооронд урт хугацааны эерэг хамаарал оршин байдаг 
байна. 

Харин нийт экспортод уул уурхайн экспортын эзлэх хэмжээ (байгалийн баялаг) 
нэмэгдэх нь урт хугацаанд гШХо-ын эзлэх хэмжээг бууруулдаг нь судалгаагаар 
харагдлаа. Ezeoha ба Cattaneo (2011), Asiedu (2002) нарын судалгааны үр дүнгээр 
африкийн орнуудад байгалийн баялаг нь гШХо-ыг татах хамгийн гол үзүүлэлт 
болдог гэж гарсан байдаг. 

гэвч Poelhekke ба van der Ploeg (2010) нарын судалгааны үр дүнгээр африкийн 
орнуудын хувьд урт хугацаанд байгалийн баялаг болон гШХо-ын хооронд 
сөрөг хамаарал ажиглагдсан байдаг. Энэхүү судалгааны үр дүнгээр баялагын 
нөөц ашиглалт болон гадаадын хөрөнгө оруулагч ба засгийн газрын зарцуулалт 
нь нээлттэй бус орчинд байгалийн баялаг ашигласны төлбөрийг иргэдийн 
зарцуулалтанд хуваарилах дээр зардал төсөвлөхийн тулд тухайн улсын 
удирдлага (ruling elite) нь гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай нэгдсэн нөхцөлд 
урт хугацаанд гШХо гадагшилдаг гэдгийг тогтоосон. Түүнчлэн Durnev and 
Guriev (2007) судалгаагаар дээрмийн шинжтэй (predatory) засгийн газар нь 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг улам бүр нээлттэй бус бөгөөд үр ашиггүй 
болгоход хүргэдэг гэдэг үр дүн гарсан байдаг. Энэхүү үр дүн нь ялангуяа орлого 
нь нефтийн үнэтэй өндөр коррялацтай байдаг аж үйлдвэрийн салбарт хүчтэй 
ажиглагдсан байдаг. 

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

ГшХО-ыГ шИНГЭЭХ ЧАДВАрыН СУДАлГАА

сүүлийн хэдэн арван жилийн олон улсын худалдаа, капиталын шилжилтийн 
өсөлтөд үндэстэн дамнасан үйлдвэрүүд (ҮдҮ) ихээхэн хувь нэмэр оруулж 
байна. нэг улсаас гадаад улсуудад үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдан, 
хянаж буй пүүсүүийг үндэстэн дамнасан үйлдвэр гэдэг. Эдгээр том пүүсүүд нь 
ихэвчлэн Хойд америк, европ, Япон улсуудад байдаг ба сүүлийн үед Өмнөд 
солонгос, Тайвань зэрэг шинэ, өндөр орлоготой улсуудын үндэстэн дамнасан 
үйлдвэрийн тоо нэмэгдэж байна. Мөн Бразил зэрэг дунджаас дээгүүр орлоготой 
орнууд, Хятад зэрэг дунджаас доогуур орлоготой хэдий ч хурдтай өсөж байгаа 
орнуудын ҮдҮ-ийн өсөлт нь дараагийн байруудад явж байгаа аж. Хэрвээ тухайн 
пүүс гадаад улсын салбартаа нийт хөрөнгийн 10 болон түүнээс дээш хувийн 
хөрөнгийг оруулсан бол энэ хоёр пүүсийг үндэстэн дамнасан үйлдвэрүүд гэж 
нэрлэнэ.4 Үндэстэн дамнасан үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа нь үндсэндээ хоёр 
төрөлтэй байдаг. Үүнд: (1) түнш компани нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 
нь давтан үйлдвэрлэх; (2) түнш компани нь үйлдвэрлэлийн процессын зарим 
хэсгийг гадаадад байршин үйлдвэрлэх. Үйл ажиллагааны эдгээр төрлөөс 
хамаараад гШХо-ыг хэвтээ болон босоо гэж хоёр ангилдаг. Хэвтээ хөрөнгө 
оруулалт нь толгой болон түнш компаниуд нь ижил төрлийн үйлдвэрлэл явуулах 
үед үүсдэг ба томоохон хэрэглэгчидтэй ойрхон байрлалыг сонгож, байршдаг 
тул энэ төрлийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт тээврийн зардал, ажилчдын 
цалингийн зардал зэрэг үйлдвэрлэлийн зардал маш чухал нөлөөтэй байдаг. 
Харин босоо гШХо гэдэг нь толгой болон түнш компаниуд нөөц, зардал дээр 
тулгуурлан бүтээгдэхүүний ялгаатай хэсгүүдийг үйлдвэрлэх үед үүсдэг. Босоо 
гШХо-ын жишээ нь, компьютерын нимгэн ялтасны үйлдвэрлэл болон түүнтэй 
холбоотой судалгаа, хөгжүүлэлтийн ажил нь маш нарийн ур чадвар шаарддаг 
тул ихэвчлэн ану, ирланд, израйл улсуудад байрладаг, харин дараагийн үеүд 
болох угсралт, хяналтын үйлдвэрүүд нь хөдөлмөрийн оролцоо ихтэй тул Малайз, 
филлипин, коста рика, Хятад зэрэг улсад байрладаг байна.

гШХо-ын дотогшлох урсгал нэмэгдсэнээр тухайн улсад гадаадын хөрөнгө 
болоод ур чадвар сайтай ажиллах хүч, технологи, ажлын байрны шилжилт 
нэмэгддэг. Хятад, Өмнөд солонгос, Малайз, сингапур зэрэг зүүн азийн бар 
орнуудын ихэнх нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын үр шимээр өндөр хөгжлийн 
түвшинд хүрчээ. гШХо-ын асуудалд улс орон бүр өөр өөрийн онцлогтой 
бодлогыг боловсруулснаар түүнийг хөгжлийнхөө гол түлхүүр болгож чаддаг 
байна.

дэлхийн нийт улсуудад орж буй шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал нь 2005 оноос 
хойш өсөж байгаа (зураг 8) хэдий ч 2000-аад оны эхэн үе, 2009, 2012 онуудад 
ШХо-ын нийт урсгал багассан ба нийт ШХо-ын багахан хувь нь шилжилтийн 
эдийн засагтай орнуудад, нэлээд хувь нь хөгжиж буй орнуудад орсон байна. улс 
бүрээр авч үзвэл, 2013 оны байдлаар ану, Хятад, английн Виржини арал, оХу, 
Хонг-конг, Бразил зэрэг улсууд шууд хөрөнгө оруулалтыг хамгийн ихээр татжээ. 
4 Krugman Paul R., Obstfeld Maurice, Melitz Marc J., 2013, International Economics, Textbook, p.180
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дэлхий нийтэд нэмэгдэн урсаж буй ШХо-аас манай улс 2011, 2012 онуудад 
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шингээх чадвартай байгаагаа нарийвчлан судлах шаардлагатай юм.

Монгол улстай адил далайд гарцгүй азербайжан болон кыргыз, жижиг эдийн 
засаг болох габон, намиби, уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ ашиглан амжилттай 
хөгжиж байгаа чили болон Перу, ижил бүс нутагт оршин байдаг казакстан, 
узбекстан, хил залгаа оршдог Хятад болон оХу-ыг сонгон харьцуулан судаллаа. 
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“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

дээрх зураглалаас харахад сонгосон орнуудаас Перу болон чили улсууд нь 
бизнес эрхлэхэд хамгийн таатай орчныг бүрдүүлж, эдийн засгаа амжилттай 
сайн хөгжүүлж байгаа бол Монгол улс энэ үзүүлэлтээр 144 орны дундаж 
цэг дээр байна. Харин бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын эрэмбийг тогтоодог 
үзүүлэлт бүрээр нь ялган ажиглавал манай улс эрчим хүчний хангамж авах, 
татвар төлөх, гадаад худалдаа хийх, төлбөрийн чадваргүй байдлаа шийдвэрлэхэд 
сонгосон бусад орнуудтай харьцуулахад төвөгтэй байдаг гэсэн үзүүлэлт гарчээ. 
Ялангуяа гадаад худалдаа хийх, эрчим хүчний хангамж авах үйл ажиллагаа 
ямар хүндрэлтэй байдаг ба энэ нь манай улсад бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын 
индексийг хойш татсан байгааг дараах хүснэгтээс харах боломжтой. Монгол 
улсын хувьд экспорт, импорт хийхэд бүрдүүлдэг материалын тоо олон, 
зарцуулах хугацаа уртаас гадна нэг контейнерыг тээвэрлэх зардал өндөртэй аж. 
Харин эрчим хүний хангамж авахын тулд зөвшөөрөл авах үе шат олонтойгоос 
гадна нэгжийн зардал өндөртэй байдаг байна. Эрчим хүчний хангамж авах үйл 
ажиллагааг хэрхэн сайжруулж болох вэ гэдгийг бодлогын туршлагыг чили, 
намиби, Перу, казакстан улсуудаас, гадаад худалдаа хийх үйл явцыг хэрхэн 
хялбар болгох вэ гэдэг зохион байгуулалтын туршлагыг мөн чили, Перу, Хятад 
зэрэг улсуудаас суралцах хэрэгтэй байна.

ГШХО-ын шингээх чадварыг тодорхойлох нь

олон улсын макро эдийн засгийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалт, түүний 
дотор гШХо-ын төлөв байдал, бодлогын онцлог, өөрчлөлтүүдийн талаар 
нэгдсэн мэдээллийг цуглуулж, жил бүр тайлан илтгэл бичдэг хэд хэдэн 
байгууллага байдаг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь нҮБ-ын Худалдаа болон Хөгжлийн 
Бага Хурал (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) 
юм. Тус байгууллагаас дэлхийн 237 орны гШХо-тай холбоотой хэд хэдэн 
индексүүдийг жил бүр тооцдог байна. Тэдгээр индексүүдийн нэг болох гШХо-
ын гүйцэтгэлийн индекс нь дэлхийн нийт ШХо-ын урсгалд тухайн улсын 
ШХо-ын эзлэх хувийг дэлхийн нийт днБ-д тухайн улсын днБ-ий эзлэх хувьд 
харьцуулсан харьцаа бөгөөд тухайн улсын эдийн засгийн хэмжээнд харгалзуулан 
улс бүрийг хүлээн авч буй гШХо-оор нь эрэмбэлдэг. 

Энд,  INDi - i дугаар орын ГШХО-ын дотогшлох урсгалын гүйцэтгэлийн индекс 
 FDIi - i дугаар оронд орж ирсэн ГШХО-ын хэмжээ 
 FDIw - Дэлхийн ГШХО-ын дотогшлох урсгал 
 GDPi  - i дугаар орны ДНБ
 GDPw - Дэлхийн ДНБ

Энэ индекс нь тухайн улсын зах зээлийн хэмжээнээс бусад хүчин зүйлс болох 
бизнесийн орчин, эдийн засгийн болон бодлогын тогтвортой байдал, байгалийн 
нөөцийн төрх байдал, дэд бүтэц, ур чадвар болон технологи, гШХо-ын 
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дэмжлэгийн үр ашигтай байдал эсвэл өмч хувьчлалд оролцох боломж зэрэг 
хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг товойлгон харуулдаг.5 уг индексийн утга 1-ээс 
их бол тухайн улс эдийн засгийн хэмжээтэйгээ харьцуулахад харьцангуй их 
гШХо-ыг хүлээн авдаг болохыг харуулах ба индексийн утга 1-ээс бага гарвал 
харьцангуй бага гШХо-ыг хүлээн авсныг харуулна. сөрөг утга нь тухайн 
хугацаанд гадаадын хөрөнгө оруулалт ороогүйг илтгэнэ.

нҮБ-ын Худалдаа болон Хөгжлийн Бага Хурлаас жил бүр дээрх индексүүдийг 
тооцон улс орнуудыг эрэмбэлдэг хэдий ч индексүүдийн утгыг авах эх сурвалж 
хязгаарлагдмал, хаалттай байдаг байна. иймд тус байгууллагын аргачлалд 
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   байхаар хөрөнгө оруулалтыг татвал шингээх чадвартай байна. 

Энэ томьѐоллыг бага зэрэг хувирган                
         

   хэлбэрээр бичиж болох 

ба НҮБ-ын Худалдаа болон Хөгжлийн Бага Хурлаас гаргадаг тоон мэдээллээс 
дүгнэвэл сүүлийн 10 жилийн дунджаар дэлхийн нийт ДНБ-ий 3 орчим хувьтай 
тэнцүү хөрөнгө шууд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр улсуудад орж байна. Ингэж 
тооцвол      

    
 харьцаа 0.03-тай тэнцэх бөгөөд манай улсын хувьд            

      
 

     нөхцөл бүрдэх буюу бид ДНБ-ийхээ 3%-аас 9%-тай тэнцэх шууд хөрөнгө 
оруулалтыг татвал шингээх чадвартай байна.  
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авсныг харуулна. Сөрөг утга нь тухайн хугацаанд гадаадын хөрөнгө оруулалт 
ороогүйг илтгэнэ. 

НҮБ-ын Худалдаа болон Хөгжлийн Бага Хурлаас жил бүр дээрх индексүүдийг 
тооцон улс орнуудыг эрэмбэлдэг хэдий ч индексүүдийн утгыг авах эх сурвалж 
хязгаарлагдмал, хаалттай байдаг байна. Иймд тус байгууллагын аргачлалд 
тулгуурлан 1990-2013 онуудын гүйцэтгэлийн индексийг тооцож, зарим 
харьцуулалтыг хийлээ. Зураг 11-аас харахад хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн 
засагтай орнууд өөрийн эдийн засгийн хэмжээтэйгээ харьцуулахад харьцангуй их 
ШХО-ыг татдаг бол хөгжингүй орнууд ШХО-ыг харьцангуй багаар татдаг байна. 
Түүнчлэн өр ихтэй ядуу орнууд, анхдагч түүхий эд экспортлогч гол орнууд, газрын 
тос болон байгалийн хий экспортлогч гол орнууд нь өөрийн эдийн засгийн 
хэмжээнээсээ харьцангуй ихээр ШХО-ыг татдаг бол хөгжингүй, аж үйлдвэржсэн, аж 
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн экспортлогч орнуудын гүйцэтгэлийн индекс 1 болон 
түүнээс бага байгаа нь эдгээр орнуудад хөрөнгийн дутагдал бага байдагтай 
холбоотой юм.  

Зураг 11. 2013 оны ГШХО-ын шингээх чадварын индексийн харьцуулалт 

 
 

Эх сурвалж: UNCTAD  

Шингээх чадварын индексийн хэвийн түвшин 1 ба манай улстай адил төстэй 
шинжээр нь сонгосон улсуудын дундаж индекс 3-тай тэнцүү байгаа тул Монгол Улс 
             

           
   байхаар хөрөнгө оруулалтыг татвал шингээх чадвартай байна. 

Энэ томьѐоллыг бага зэрэг хувирган                
         

   хэлбэрээр бичиж болох 

ба НҮБ-ын Худалдаа болон Хөгжлийн Бага Хурлаас гаргадаг тоон мэдээллээс 
дүгнэвэл сүүлийн 10 жилийн дунджаар дэлхийн нийт ДНБ-ий 3 орчим хувьтай 
тэнцүү хөрөнгө шууд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр улсуудад орж байна. Ингэж 
тооцвол      

    
 харьцаа 0.03-тай тэнцэх бөгөөд манай улсын хувьд            

      
 

     нөхцөл бүрдэх буюу бид ДНБ-ийхээ 3%-аас 9%-тай тэнцэх шууд хөрөнгө 
оруулалтыг татвал шингээх чадвартай байна.  
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шууд хөрөнгө оруулалтыг татвал шингээх чадвартай байна. 
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Зураг 12. Сонгосон орнуудын ГШХО-ын шингээх чадварын харьцуулалт 

  
Эх сурвалж: UNCTAD  
Харин Монгол Улсын хувьд ижил төстэй байдлаар нь харьцуулан сонгосон бусад 
орнуудаас хамгийн өндөр гүйцэтгэлийн үзүүлэлттэй байгаа төдийгүй 2013 онд энэ 
индекс 8,9 гарсан нь өөрийн эдийн засгийн цар хүрээтэйгээ харьцуулахад 8,9 дахин 
их ШХО-ыг татаж чадсан байна гэж дүгнэж болно. Тооцсон индексийн динамикийг 
харвал сүүлийн жилүүдэд манай улсын гүйцэтгэлийн индекс өндөр гарсан ба энэ нь 
манай улс уул уурхайн салбарт томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй 
холбоотой юм. Монгол Улсын ДНБ-ий хэмжээнээс үл хамааран бизнесийн орчин, 
эдийн засгийн болон бодлогын тогтвортой байдал, байгалийн нөөц, дэд бүтэц, 
ажиллах хүчний ур чадвар болон технологи, ГШХО-ын дэмжлэгийн үр ашигтай 
байдал, өмч хувьчлалд оролцох боломж зэрэг хүчин зүйлүүд маш бага хэмжээгээр 
өөрчлөгдөхөд манай улсад орж ирэх ГШХО их хэмжээгээр өсдөг болохыг харуулна. 
Өөрөөр хэлбэл, манай улсын эдийн засгийн хэмжээ/ДНБ/-нээс үл хамааран 
бизнесийн орчин, эдийн засгийн болон бодлогын тогтвортой байдал, байгалийн 
нөөцийн ашиглалт, дэд бүтэд, хөдөлмөрийн ур чадвар, технологи, ГШХО-ыг дэмжих 
бодлого зэргээс хамаарах ГШХО-ын мэдрэмж эерэг бөгөөд маш өндөр утгатай 
байна.  

Сонгосон орнуудаас Хятад Улс 2013 онд нийт 124 тэрбум долларын ШХО-ыг татаж, 
АНУ-ын дараа хоѐрдугаар байрт жагссан хэдий ч гүйцэтгэлийн индекс нь 0,7 гарсан 
нь эдийн засгийн хэмжээтэйгээ харьцуулахад энэ улс харьцангуй бага хөрөнгө 
оруулалт татсан байгааг илтгэнэ. Харин сонгосон Кыргыз, Чили, Намиби, Перу, 
Казакстан, ОХУ, Азербайжан, Габон зэрэг орнуудад гүйцэтгэлийн индекс эерэг 
бөгөөд харьцангуй өндөр утгатай гарчээ.  
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Зураг 12. Сонгосон орнуудын ГШХО-ын шингээх чадварын харьцуулалт 
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Эх сурвалж: UNCTAD
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өндөр гарсан ба энэ нь манай улс уул уурхайн салбарт томоохон төслүүдийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбоотой юм. Монгол улсын днБ-ий хэмжээнээс үл 
хамааран бизнесийн орчин, эдийн засгийн болон бодлогын тогтвортой байдал, 
байгалийн нөөц, дэд бүтэц, ажиллах хүчний ур чадвар болон технологи, гШХо-
ын дэмжлэгийн үр ашигтай байдал, өмч хувьчлалд оролцох боломж зэрэг хүчин 
зүйлүүд маш бага хэмжээгээр өөрчлөгдөхөд манай улсад орж ирэх гШХо их 
хэмжээгээр өсдөг болохыг харуулна. Өөрөөр хэлбэл, манай улсын эдийн засгийн 
хэмжээ/днБ/-нээс үл хамааран бизнесийн орчин, эдийн засгийн болон бодлогын 
тогтвортой байдал, байгалийн нөөцийн ашиглалт, дэд бүтэд, хөдөлмөрийн ур 
чадвар, технологи, гШХо-ыг дэмжих бодлого зэргээс хамаарах гШХо-ын 
мэдрэмж эерэг бөгөөд маш өндөр утгатай байна. 

сонгосон орнуудаас Хятад улс 2013 онд нийт 124 тэрбум долларын ШХо-ыг 
татаж, ану-ын дараа хоёрдугаар байрт жагссан хэдий ч гүйцэтгэлийн индекс 
нь 0,7 гарсан нь эдийн засгийн хэмжээтэйгээ харьцуулахад энэ улс харьцангуй 
бага хөрөнгө оруулалт татсан байгааг илтгэнэ. Харин сонгосон кыргыз, чили, 
намиби, Перу, казакстан, оХу, азербайжан, габон зэрэг орнуудад гүйцэтгэлийн 
индекс эерэг бөгөөд харьцангуй өндөр утгатай гарчээ. 
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чадварын өөрчлөлт Зураг 16. Монгол Улсын зам 

 

 

2011 оноос хойш Монгол Улсад орох ШХО-ын хэмжээ эрс буурсан төдийгүй 
гүйцэтгэлийн индексийн өөрчлөлт ч сөрөг утгатай гарсныг ГШХО-ын өсөлт болон 
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оршиж буй Казакстан улсуудын хувьд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд мөн 
гүйцэтгэлийн индекс болон ШХО-ын хэмжээ буурсан байна. Харин байгалийн 
баялгаа ашиглан амжилттай хөгжиж буй Чили, Перу Улсуудын хувьд 2012 онд 
гүйцэтгэлийн индекс сайжирч, ШХО-ын дотогшлох урсгал нэмэгдсэн хэдий ч 2013 
онд тэдгээр үзүүлэлтүүд нь буурчээ. Харин жижиг эдийн засаг болох Габон, хөрш 
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2011 оноос хойш Монгол Улсад орох ШХО-ын хэмжээ эрс буурсан төдийгүй 
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хэмжээ буурсныг гүйцэтгэлийн индексийн бууралт илэрхийлж байна.  

Сонгосон орнуудын дотроос далайд гарцгүй Азербайжан, манай улстай ижил бүсэд 
оршиж буй Казакстан улсуудын хувьд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд мөн 
гүйцэтгэлийн индекс болон ШХО-ын хэмжээ буурсан байна. Харин байгалийн 
баялгаа ашиглан амжилттай хөгжиж буй Чили, Перу Улсуудын хувьд 2012 онд 
гүйцэтгэлийн индекс сайжирч, ШХО-ын дотогшлох урсгал нэмэгдсэн хэдий ч 2013 
онд тэдгээр үзүүлэлтүүд нь буурчээ. Харин жижиг эдийн засаг болох Габон, хөрш 
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хэмжээ буурсныг гүйцэтгэлийн индексийн бууралт илэрхийлж байна.  

Сонгосон орнуудын дотроос далайд гарцгүй Азербайжан, манай улстай ижил бүсэд 
оршиж буй Казакстан улсуудын хувьд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд мөн 
гүйцэтгэлийн индекс болон ШХО-ын хэмжээ буурсан байна. Харин байгалийн 
баялгаа ашиглан амжилттай хөгжиж буй Чили, Перу Улсуудын хувьд 2012 онд 
гүйцэтгэлийн индекс сайжирч, ШХО-ын дотогшлох урсгал нэмэгдсэн хэдий ч 2013 
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гүйцэтгэлийн индексийн өөрчлөлт ч сөрөг утгатай гарсныг ГШХО-ын өсөлт болон 
гүйцэтгэлийн индексийн өөрчлөлтийн хоорондын хамаарлыг үзүүлсэн Зураг 16-аас 
харж болно. Энэ нь манай улсад орж ирэх ШХО-ын хэмжээ мөнгөн дүнгээрээ буурч 
байгаагаас гадна эдийн засгийн цар хүрээний бус хүчин зүйлсийн улмаас ШХО-ын 
хэмжээ буурсныг гүйцэтгэлийн индексийн бууралт илэрхийлж байна.  

Сонгосон орнуудын дотроос далайд гарцгүй Азербайжан, манай улстай ижил бүсэд 
оршиж буй Казакстан улсуудын хувьд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд мөн 
гүйцэтгэлийн индекс болон ШХО-ын хэмжээ буурсан байна. Харин байгалийн 
баялгаа ашиглан амжилттай хөгжиж буй Чили, Перу Улсуудын хувьд 2012 онд 
гүйцэтгэлийн индекс сайжирч, ШХО-ын дотогшлох урсгал нэмэгдсэн хэдий ч 2013 
онд тэдгээр үзүүлэлтүүд нь буурчээ. Харин жижиг эдийн засаг болох Габон, хөрш 
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2011 оноос хойш Монгол улсад орох ШХо-ын хэмжээ эрс буурсан төдийгүй 
гүйцэтгэлийн индексийн өөрчлөлт ч сөрөг утгатай гарсныг гШХо-ын өсөлт 
болон гүйцэтгэлийн индексийн өөрчлөлтийн хоорондын хамаарлыг үзүүлсэн 
зураг 17-аас харж болно. Энэ нь манай улсад орж ирэх ШХо-ын хэмжээ мөнгөн 
дүнгээрээ буурч байгаагаас гадна эдийн засгийн цар хүрээний бус хүчин 
зүйлсийн улмаас ШХо-ын хэмжээ буурсныг гүйцэтгэлийн индексийн бууралт 
илэрхийлж байна.

сонгосон орнуудын дотроос далайд гарцгүй азербайжан, манай улстай ижил 
бүсэд оршиж буй казакстан улсуудын хувьд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд мөн 
гүйцэтгэлийн индекс болон ШХо-ын хэмжээ буурсан байна. Харин байгалийн 

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

баялгаа ашиглан амжилттай хөгжиж буй чили, Перу улсуудын хувьд 2012 онд 
гүйцэтгэлийн индекс сайжирч, ШХо-ын дотогшлох урсгал нэмэгдсэн хэдий ч 
2013 онд тэдгээр үзүүлэлтүүд нь буурчээ. Харин жижиг эдийн засаг болох габон, 
хөрш оХу, далайд гарцгүй кыргыз улсуудын хувьд ШХо-ын урсгал болон 
гүйцэтгэлийн индексүүд харьцангуй сайн үзүүлэлттэй байна. Хятад улсын хувьд 
сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ШХо-ын урсгал нь эдийн засгийн хэмжээтэйгээ 
харьцангуй пропорционалаар өөрчлөгдөж, тогтворжих хандлагатай болжээ.

иймд бид судалгаандаа сонгож авсан орнуудын гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
талаар баримталж буй бодлогыг судална. Байгалийн баялгаа ашиглан хөгжиж 
буй чили, Перу, далайд гарцгүй кыргыз, жижиг эдийн засаг габон, хөрш Хятад 
улсуудын хөрөнгө оруулалтын бодлогыг илүү түлхүү судлах нь ач холбогдол 
өндөртэй гэж үзэж байна.

Монгол Улстай ижил, төстэй орнуудын гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
орчин, бодлого, зохицуулалт

Монгол улстай адил далайд гарцгүй азербайжан болон кыргыз, жижиг эдийн 
засаг болох габон, намиби, уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ ашиглан амжилттай 
хөгжиж байгаа чили болон Перу, ижил бүс нутагт оршин байдаг казакстан, 
узбекстан, хил залгаа оршдог Хятад болон оХу, байгалийн баялаг нь эдийн 
засгийг нь улам хүндрүүлсэн африкын ангол, нигери улсууд гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын ямар орчинг бүрдүүлж, ямар бодлого баримталж байсан бэ гэдгийг 
харьцуулан судаллаа.

Хятад Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

Хамгийн олон хүн амтай, хамгийн 
том зах зээл байхын хэрээр Хятад улс 
дэлхийн нийт гШХо-аас нэлээд ихийг 
татаж авдаг орон юм. 2013 онд 124 
тэрбум ам.долларын ШХо-ыг татаж, 
ану-ын дараа хоёрдугаар байранд 
орж чаджээ. Түүнчлэн бизнес эрхлэхэд 
хялбар байдлын зэргээрээ 2014 онд 189 

орноос 90-р байранд орж, авилгын индексээр 174 орноос 100-р байранд (2014 
онд) жагсжээ. Хятад улс 2001 онд дэлхийн худалдааны байгууллага (дХБ)-д 
элсэж, гишүүн болсноор худалдаа, эдийн засгийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэх 
болсон. ингэж олон улсын шинэ орчин бий болсноор үндэстэн дамнасан 
корпорациуд хөдөлмөрийн зардал бага гэх мэт Хятадын таатай, давуу олон талыг 
ашиглах зорилгоор илүү их хөрөнгө оруулах болжээ. Хятад дэлхийд зах зээлийн 
багтаамжаар хамгийн том, улмаар хөдөлмөрийн зардал харьцангуй хямд, аж 
үйлдвэрийн суурь бааз сайтай, хөрөнгө оруулалтын таатай бодлого баримталдаг, 
макро эдийн засаг тогтвортой зэрэг хүчин зүйл гШХо-ыг татах таатай орчинг 
бүрдүүлдэг байна. 

нийт хүн ам: 1385,6 сая
газар нутаг: 9’388’211м2 
днБ-ий өсөлт: 7,3%
инфляци: 2,57% 
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 6’560 ам.доллар
Экпортын 94% нь аж үйлдвэрийн, 
боловсруулсан бүтээгдэхүүн.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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1978 оноос хойш Хятад улс нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг 
зохицуулах маш их хууль, дүрэм журам гаргасан. Тэдгээр хуульд БнХау-ын 
гадаадын бүрэн эзэмшилтэй аж ахуй нэгжийн хууль, Хятад, гадаадын хамтарсан 
аж ахуй нэгжийн тухай хууль, Хятад гадаадын хамтын үйлдвэрийн тухай хууль, 
гадаадын хөрөнгө оруулалтад нээлттэй аж үйлдвэрийн тухай лавлах толь зэрэг 
ордог.

Хятадын гШХо-ын бодлогын зорилтууд: 
• уламжлалт Хаа-аа өөрчилж, орчин үеийн Хаа болгон хөгжүүлэх, Хаа-

ын аж үйлдвэрийг дэмжих;
• зам тээврийн дэд бүтэц, эрчим хүчний эх үүсвэр, түүхий материал, бусад 

үндсэн суурь аж үйлдвэрүүдийг дэмжих;
• Электроник мэдээлэл, биоинженерчлэл, шинэ материал, нисэх хүчин 

сансар, орон нутгийн R&D төвүүд зэрэг технологит чиглэсэн аж 
үйлдвэрийн салбаруудыг дэмжих;

• Багаж хэрэгсэл, нэхмэл, хэрэглээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж 
үйлдвэрүүд зэрэг уламжлалт аж үйлдвэрийн салбаруудыг өөрчлөх, 
тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, үйлдвэрийн хүчин чадлыг сайжруулах 
дэвшилтэт, хэрэглээтэй технологиудыг ашиглах гадаадын бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих;

• Түүхий болон дахин сэргээгдэх боломжтой нөөцийг олон талаар ашиглах, 
хүрээлэн буй орчныг хамгаалах төслүүдийг дэмжих, нийтийн хэрэглээг 
орчин үеийн шинжтэй болгох;

• Экспортод чиглэсэн гШХо-ын төслүүдийг дэмжих;
• Хятадын баруун бүсэд аж үйлдвэрүүдийг барих. 

Эдгээр зорилго дундаас экспортыг дэмжих, технологийг шилжүүлэх нь Хятадын 
гШХо-ын хамгийн чухал хоёр зорилго юм. Энэ хүрээнд дэд бүтэц, хөгжил 
муутай Хаа салбар, үйлдвэрлэлийн функцыг шинэчлэх, эрчим хүч, түүхий эд 
материалыг хэмнэх, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, экспортод чиглэсэн 
үйлдвэрлэл, шинэ технологи, тоног төхөөрөмжийг ашиглах, бохирдлыг 
бууруулахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтуудыг дэмждэг.

Харин технологи нь аль хэдийн хөгжчихсөн, үйлдвэрлэл нь дотоодын эрэлтээс 
давсан, улсын монопол, ховор, үнэ цэнтэй ашигт малтмалын нөөцийн хайгуул, 
олборлолтын салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарладаг.

Үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн сонирхолд хор хөнөөлтэй, хүрээлэн буй 
орчин, байгалийн нөөц, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй, их хэмжээний газар 
нутаг ашиглаж, байгалийн нөөцийн хамгаалалт, ашиглалтад сөрөг нөлөө үзүүлэх, 
улсын батлан хамгаалахын аюулгүй байдалд халдсан, Хятадын ховор уламжлалт 
технологийг хэрэглэхэд чиглэсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтуудыг хориглодог. 
радио идэвхит бүтээгдэхүүний хайгуул, олборлолтыг хориглоно. ерөнхий 
боловсролын салбарт хөрөнгө оруулахыг хориглодог ажээ.
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Оросын Холбооны Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

Манай улс хил залган орших, газар нутгийн хувьд ч, хүн амын хувьд ч мөн 
эдийн засгийн хувьд ч манай улсаас харьцангуй том оросын холбооны улс нь 
бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын индексээр 189 орноос 62-т(2015), авилгын 
индексээр 175 орноос 136-д(2014) жагсдаг. Экспортын гол бүтээгдэхүүнүүд 
нь түлш, байгалийн хий, метал, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн, эм. импортын 
гол бүтээгдэхүүнүүд багаж хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл, эмийн сангийн 
бүтээгдэхүүнүүд, пластик, хагас боловсруулсан метал, мах, жимс, самар, оптик 
эмийн багаж хэрэгсэл, төмөр, ган. 

2014 оны 8 дугаар сард оросын засгийн газар ану, европын холбоо, канад, 
австрали болон норвеги зэрэг улсуудаас оруулж ирэх хүнсний бүтээгдэхүүний 
импортдоо хориг тавьсан. Энэ нь дотоодын нийлүүлэгчдийн өрсөлдөөнийг 
хязгаарлах замаар өргөн хүрээтэй импортыг орлуулах бодлогыг дэмждэг боловч 
эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хомсдолтой байдал болон 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бэрхшээл нь дотоодын үйлдвэрлэгчдийн ашгийг 
бууруулсан. 

дотоодыын хөрөнгө оруулалтын хувьд засгийн газар татварын тухай хуулийг 
баталж, 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-нд гадаадын компаниудад хяналт тавь 
эхэлсэн. 

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага(ЭзХаХБ) нь 2010-12 
онд оросын хөрөнгө оруулалтын бодлогын хяналт хийсэн.

Хууль эрх зүйн бүтэц нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж байгаа боловч 
бодит байдал дээр хууль хэрэгждэггүй.

2012 оны 6 дугаар сард ерөнхийлөгч Путин бизнес эрхлэгчдыг сурталчлах 
хамгаалах нэмэлт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах зорилгоор бизнес 
эрхлэгчдийн эрхийн төлөөх омбудсманы байр суурийг бий болгосон. гэсэн 
хэдий ч тус улсын хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх механизм төгс 
дуусаагүй хэвээр байна. 

оросын төрийн албан хаагчид гадаадын хөрөнгө оруулалт болон технологи 
дамжуулах нь оросын эдийн засгийн шинэчлэлд нэн чухал гэдгийг онцлон 
тэмдгэлсэн байдаг. Үүнтэй зэрэгцэн, засгийн газарын салбарууд дахь гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын хязгаарлалт нь 2008 оны стратегийн салбарын тухай 
хуулийн тусламжтайгаар улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах 
стратеги болсон.

гадаадын хөрөнгө оруулалтын хяналтын засгийн газрын комисс нь оХу-ын 
гШХо-ыг хамгаалдаг. 2008 онд байгуулагдсан тус комиссын хяналт аж үйлдвэр 
рүү чиглэсэн ба хөрөнгө оруулалтын босго түвшинг авч үздэггүй.
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Худалдаа, хөгжлийн асуудлаарх нҮБ-ын бага хурлын дагуу оХу-ын гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт (гШХо) 19 тэрбум ам.доллар, 2014 онд 70 хувиар тус 
тус буурсан байна. 2014 онд оХу-ын капиталын гарах урсгал ойролцоогоор 150 
тэрбум ам.доллар байсан ба энэ нь хамгийн өндөр урсгал болсон байна. Түүхээс 
авч үзэхэд оХу-д гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өндөр хэлбэлзэлтэй 
байгаа нь онцлог байна. Жишээ нь: 2013 оны эрчим хүчний салбар дахь нэг 
талт худалдан авалтын гэрээ нь 15 тэрбум ам.доллартай тэнцэх гШХо болсон 
байна. Үүнээс гадна оХу-ын гШХо нь тойрог хэлбэрийн гШХо-д орно учир 
нь хоёрдогч улсаар дамжин гардаг. Шинжээчид ерөнхийдөө тойрог хэлбэрийн 
гШХо нь цэвэр гШХо-аас бага өгөөжтэй гэж үздэг.

Намиби Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

Манай улстай харьцуулахад газар нутаг 
багатай, арай цөөн хүн амтай намиби 
улс нь дэлхийн банкнаас гаргадаг 
Бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын 
индексээр 189 орноос 88-д (2014 он) 
жагсаж, Transparency International-ээс 
зарладаг авилгын индексээр 174 орноос 
55-д (2014 он) орсон байна.

намиби улс нь 1990 онд “гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль”-аа баталсан 
бөгөөд “Худалдаа, аж үйлдвэрийн яам” нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
холбоотой асуудлыг шийдвэрлэж байдаг. уг хуулинд зааснаар гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдад дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай адил хандах ёстой гэж заасан 
боловч зарим төрлийн хязгаарлалт тавих эрх нь намибигийн засгийн газарт 
байдаг. Жишээ нь, байгалийн нөөц ашиглах тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо 
засгийн газар орон нутгийн иргэдийн оролцоог харгалзан үзэх ёстой бөгөөд 
зарим төрлийн “стратегийн ашигт малтмал”-ыг ашиглах тохиолдолд нэмэлт 
хязгаарлалтуудыг авч болно. 2011 онд намибигийн засгийн газар уран, алмаз, 
алт, зэс, газрын ховор металлуудыг стратегийн ашигт малтмал гэж зарласан. 
ингэснээр өөрийн төрийн өмчит компаниудад стратегийн ашигт малтмалын 
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгох замаар уул, уурхайн 
салбарт дотоодын компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой байв. Мөн 
“газрын шинэчлэлийн тухай” хуулиараа гадаадын иргэн хөдөө аж ахуйн газар 
худалдан авах харилцааг зохицуулсан. газрын харилцаа эрхэлсэн сайдын 
зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч гадаадын иргэн газар худалдан авах эрхгүй ажээ.6

Габон Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

ану, Хятад, франц зэрэг оронуудыг гадаад худалдааныхаа гол түншүүдийг 
болгож чадсан, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн экспортлогч габон улс нь манай 
улсаас цөөн хүн амтай, маш жижиг газар нутагтай орон ажээ. 

6 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204701.htm 

нийт хүн ам: 2,3 сая
газар нутаг: 823’290 м2 
днБ-ий өсөлт: 4,7%
инфляци: 5,6%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 5’870 ам.доллар
Экпортын 25% нь аж үйлдвэрийн, мөн 
25% нь төмрийн хүдэр, метал, 26% нь 
хүнсний бүтээгдэхүүн.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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гэвч бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын 
индексээрээ 2014 оны байдлаар 189 
орноос 144 орж, авилгын индексээр 
174 орноос 94-т жагсан, 80-р байранд 
яваа Монгол улсаас ч их авилгатай гэж 
зарлагджээ. 

Хөрөнгө оруулалтын бодлогын тухайд 
габон улс нь бүхий л салбартаа 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
идэвхтэй дэмжинэ гэсэн боловч 

тухайд эдийн засагт ану-ын оролцоо улам бүр нэмэгдэж байгаа нь шинээр 
хөрөнгө оруулагчдад цаг хугацаа их алдах саад болж байна. гадаадын пүүсүүд 
газрын тос, уул уурхай, ойн модны салбарт үйл ажиллагаа явуулж, экспортын 
болон орлогын гол эх сурвалжаа олж авдаг. габоны засгийн газар төр, хувийн 
хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор уул уурхай, газрын тос, 
ойн модны салбартаа ил тод байдлыг хангахаар үүрэг аван ажиллаж байгаа 
хэдий ч бодит байдалд биелэлээ олох сайн хууль гарахыг хөрөнгө оруулагчид 
хүлээсээр байгаа. Шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллагын хязгаарлагдмал 
хүчин чадал, байр сууриа олсон компаниуд дутагдалтай, үйлдвэрлэлийн зардал 
өндөр, дотоодын зах зээл нь жижиг, хөдөлмөрийн хууль нь хөшүүн, зам тээвэр, 
харилцаа холбоо зэрэг дэд бүтэц муутай, шүүх тогтолцоо данхгар, гаалийн дүрэм 
журмууд нь хэрэглээтэйгээ нийцтэй биш зэрэг нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдад 
төвөгтэй байдаг. 1998 оны хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиараа дотоод болон 
гадаадын бизнес эрхлэгчдэд ижил эрхийг олгохоор заасан ба уул уурхай, ойн аж 
ахуй, газрын тос, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулагчийг 
гааль, татварын урамшуулал олгож дэмжих бодлого явуулдаг ба гадаадын 
хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах тухай бодлогын баримт бичиг байдаггүй ажээ.7

Ботсван Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

газар нутаг болон хүн амын хэмжээгээр 
манай улстай харьцуулахад харьцангуй 
жижиг бөгөөд Монголтой ижил 
далайд гарцгүй Ботсван улс нь бизнес 
эрхлэхэд хялбар байдлын индексээр 
дэлхийн 189 орноос 74-т (2015 он) 
жагсдаг бол авилгын индексээр 175 
орноос 31-т жагсдаг үзүүлэлттэй байна. 

Экспортоор гаргадаг гол бараа нь алмаз, зэс, никел, кальжуулсан сода, мах болон 
нэхмэл бүтээгдэхүүн. Харин импортоор оруулж ирдэг гол бараа нь хүнсний 
бүтээгдэхүүн, багаж хэрэгсэл, цахилгаан бараа, тээврийн хэрэгсэл, нэхмэл бараа, 
шатахуун, модон болон цаасан бүтээгдэхүүн, төмөр болон төмрөөр хийсэн 
бүтээгдэхүүнүүд.
7 http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204644.htm 

2013 оны байдлаар габон улс:
нийт хүн ам: 1,7 сая
газар нутаг: 257’670м2 
днБ-ий өсөлт: 6,0%
инфляци: 0,48%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 10’650 ам.доллар
Экпортын 79% нь аж үйлдвэрийн, мөн 4% 
нь нефть, 6% нь төмрийн хүдэр, метал.
2012 онд днБ-ийхээ 65,5%-тай тэнцэх 
экспортыг гаргажээ.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile

нийт хүн ам: 2 сая
газар нутаг: 566’730 kм2 
днБ-ий өсөлт: 4,1%
инфляци: 5,88%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 7’770 ам.доллар
Экпортын 7% нь аж үйлдвэрийн, мөн 
10% нь төмрийн хүдэр, метал.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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Эдийн засгийн орчин буюу хөгжлийн түүх

чили, кувейт зэрэг орнуудтай харьцуулах аргагүй боловч эрдэс баялагийн 
салбар, эдийн засгаа тогтвортой хөгжлүүлж чадсан, африкт хамгийн амжилттай 
хөгжиж буй орон бол Ботсван. их Британы ивээлд 80 гаруй жил байсан энэ 
орон 1966 оны 9 дүгээр сард тусгаар тогтнолоо зарласан. Энэ үйл явдалтай 
зэрэгцэн орапа тосгоноос алмаз эрдэнэ олдож байж. нэг үе мал аж ахцуйгаас 
хамаарч байсан Ботсван улс уул уурхайн орон болох шилжилт эхэлсэн. Энэ 
үеээс Ботсваны эдийн засаг жилдээ 9 орчим хувиар өсч байсан бөгөөд энэ үед 
дэд бүтэц нь сайн хөгжсөн. алмаз эрдэнийн дэлхийн хамгийн том уурхай болох 
Жаваненг Бостванд байдаг. 

1980 он Ботсван улсад хүндхэн жил байсан. ажилгүйдэл газар авсны зэрэгцээ 
эдийн засаг нь хүнд нөхцөлд орсон. гэвч Ботсван олон намын системтэй 
ардчилсан орон байсан тул тал талаас тусламж авч хямралаас хурдан гарч чадсан. 

зөвхөн уул уурхай төдийгүй эдийн засаг ялангуяа бизнесийн орчноо 
сайжруулахын тулд тус улсын төр засаг ажилладаг нь дэд бүтцийн хөгжлөөр 
эдийн засгаа маш сайн хөгжүүлснээс нь харж болохоор байна. Мөн авилгын 
индексээр дээгүүр жагсдаг нь засаглал сайтай гэдгийг ч мөн харуулдаг.

Хууль, эрх зүйн орчин

Ботсван улс нь Хаа, алмаз, боловсрол, эрүүл мэнд, тээврийн салбар дахь эдийн 
засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд гадаадын шууд хөрөнгө орулалтыг 
дэмждэг. 2012 онд Худалдаа, үйлдвэрийн яам нь Хөрөнгө оруулалтын 
бодлогыг хянан үзэх зорилгоор Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хуулийн саналыг 
оруулсан. 2014 оны 12 дугаар сард Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн 
байгууллага (ЭзХаХБ) нь Хөрөнгө оруулалтын бодлогын хяналттай болсон. 

Ботсван улсын компанийн тухай хуульд зааснаар бизнес эрхлэх хүсэлтэй 
гадаадын иргэд Худалдааны хуульд заасны дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрөл 
авах шаардлагатай байдаг. 

Тус улс нь зөвхөн өөрийн улсын иргэддээ зарим тусгай зөвшөөрлийг 
хязгаарладаггүй. Үүнд: мах нядалгааны газар, худалдааны байгууллага, шатахуун 
түгээгүүр, архины дэлгүүр, супермаркет, бар, тодорхой төрлийн ресторан, 
дэлгүүр, дуудлага худалдаа, машин угаалга, дотоодын цэвэрлэх үйлчилгээ, 
шинээр үйлдвэрлэгчид, оршуугын үйл ажиллагаа, үсчин түрээсийн үйлчилгээ, 
засгийн газрын барилгын төсөл, авто зам, төмөр замын барилга, засвар мөн 
сургуулийн тавилгын үйлдвэрлэл, гагнуур, өрлөгчин. 1997 онд Ботсваны засгийн 
газар хувьчлал руу чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулсан. 2012 онд уул уурхайн 
салбарын эзэмшилтэд хяналт тавьж эхэлсэн. 2014 онд Polaris II гэж нэрлэгдэх 
нэгэн том эдийн засгийн олон талт стратегийн дагуу уул уурхайн төв байгуулж, 
улс орны түлшний хангамжийг удирдах Бостваны газрын тосны үйлдвэрийг 
байгуулсан. Үүгээрээ зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлж чадсан.
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Бостваны Хөрөнгө оруулалт болон Худалдааны төв нь гШХо-ыг хянадаг. 
Бостван нь бизнесийн орчинд зохих өрсөлдөөнийг бий болгохын тулд 
итгэлцлийн эсрэг хууль болон бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлдэг ба энэ нь 
байгууллагууд хоорондоо нэгдэхэд хяналт тавьдаг. 

Чили Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

1810 онд шинээр байгуулагдсан 
бүгд найрамдах улсаа байгуулж, 
олон улсын худалдаа болон хөрөнгө 
оруултад нээлттэй байхаар зохион 
байгуулсан юм. гэсэн ч 1930 он гэхэд 
худалдаа хийгээд хөрөнгө оруултад 
хориг саад бий болгожээ. Тухайлбал 
1970 оны эхэн үед батлагдсан андын 
пактын 24-р шийдвэрт зөвхөн гишүүн 
орны хооронд худалдаа, хөрөнгө 

оруулалт болон техникийн хамтын ажиллагаа явуулах тухай дурьдсан байв. 
гэсэн ч 1974 онд гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль батлагдсанаар энэхүү 
байдал өөрчлөгдсөн юм. 1990 он гэхэд чили нь чөлөөт худалдаа болон хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ олон улсын тавцанд хийхдээ тэргүүлэх шинжтэй байв. Хоёр 
талт хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХТХог) болон чөлөөт худалдааны гэрээ (чХг) 
нь чилийн дэлхийн эдийн засагт нээлттэй оролцох гол бодлогын хэрэгсэл юм. 

ХТХог-г байгуулах нь чилийн гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрхийг хамгаалах 
түүнчлэн хөрөнгө оруулагчдыг татах аргачлал байв. 1991 онд Вашингтоны 
конвенцид гарын үсэг зурсан ба энэхүү конвенцоос Хөрөнгө оруулалтын 
маргааныг шийдвэрлэх олон улсын төвийг байгуулсан. Энэ үеэс хойш чили улс 
ХТХог байгуулахаар 51 улстай хэлэлцээрийн ширээнд сууж, 49 улстай гэрээ 
байгуулснаас 2010 оны байдлаар 36 оронтой энэхүү гэрээгээ хүчин төгөлдөр 
мөрдөж байна. 

Эдийн засгийн мэдээллийн багаас үнэлсэн эрсдлийн жагсаалтад 2011 оны 
4-р сарын байдлаар чили улс нь дэлхийн хамгийн бага эрсдэлтэй улсын нэгт 
үнэлэгдсэн. Мүүдийгийн эрэмбээр аа3, S&P индексээр а+ авсан нь дэлхийн 
хөгжингүй улс орнуудын түвшинд дөхөж байгааг илэрхийлнэ. 

дэлхийн менежмент ба хөгжлийн институцээс эрхлэн гаргасан дэлхийн 
өрсөлдөх чадварын тайлан 2011–д чили 25-д жагссан ба латин америкийн улс 
орнууд дундаа тэргүүлэх байр эзэлж байв. дэлхийн эдийн засгийн форумаас 
гаргадаг дэлхийн өрсөлдөх чадварын индексийн хувьд нийт 139 улсаас чили 
30-д жагсаж байна. 

Эдийн засгийн мэдээллийн багийн 90 орчим хүчин зүйлс дээр тулгуурлан 
дэлхийн хамгийн том 82 эдийн засагт хийсэн судалгаанд чили нь бизнес хийхэд 
хамгийн таатай улсын 15-р байрт жагсаж байв (герман 14-т, ану 13-д жагсдаг). 

нийт хүн ам: 17,6 сая
газар нутаг: 743’532м2 
днБ-ий өсөлт: 4,2%
инфляци: 1,797%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 13’230 ам.доллар
Экпортын 57% нь уул уурхайн бүтээгдэхүүн, 
21% нь хөдөө аж ахуйн түүхий эд материал, 
13% нь аж үйлдвэрийн боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн. 
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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дэлхийн банкнаас гаргасан Бизнес эрхлэхүй индекст чили 43-рт жагсаж байгаа 
нь 2010 оноос 6 байр урагшилсан үзүүлэлт юм. Жишээ болгон авахад өмчийг 
бүртгэх өдрийн тоо чилид 31 хоног, латин америкт 43.9 хоног, OECD-ийн 
орнуудад 32.7 өдөр байдаг аж. 

Хэритэж сангийн тайланд 2011 оны байдлаар чили нь хамгийн чөлөөт эдийн 
засагтай улсын нэгээр шалгарсан байна. нийт 77.4 оноотойгоор дэлхийд 
11-т жагсаж байна. Энэ үзүүлэлтээр ану 9-д, Япон 20-д тус тус жагсдаг. 
нөгөө талаас фрейзерийн институцээс гаргадаг эдийн засгийн индекст 8.03 
оноотойгоор 5-д жагссан нь ану-аас нэг байр дээгүүр байна. 

Трансперанси интернэшнлээс тооцсон авилгын индексээр 2010 онд чили 7.2 
оноотойгоор 21-д жагсаж байгаа нь мөн ану-аас нэг байр дээгүүр байна. 2009 
онтой харьцуулахад энэхүү үзүүлэлт нь 0.5 оноогоор нэмэгдсэн бөгөөд латин 
америкийн бүх орныг гүйцэж, OECD-ийн орнуудтай зэрэгцэх болсон. 2003 
оноос хууль эрх зүйн орчноо шинэчилж, сайжруулах замаар авилгын түвшин 
болон засаглалын чанараа сайжруулж чадсан байна.

Перу Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

Өнгөрсөн арав гаруй жилийн 
хугацаанд хамгийн хурдацтай өсч буй 
латин америкийн орнуудын нэг Перу 
улс нь манай улстай харьцуулахад 
10 дахин их хүн амтай боловч бараг 
5 дахин бага газар нутагтай орон 
ажээ. Тус улс нь бизнес эрхлэх хялбар 
байдлын индексээр 189 орноос 35-д 
(2015) жагсдаг ба авилгын индексээр 

175 орноос 85-д (2014) жагсдаг.

Эдийн засгийн мөчлөгийг дэмжих засгийн газрын зардал, хэрэглээ болон 
хувийн хөрөнгө оруулалт нь өсөлтийн гол хөдөлгөгч хүч нь болсон. Перугийн 
засгийн газар бараг бүх салбарт гадаад болон дотоод хөрөнгө оруулалтыг татах 
зорилготой.

ану-Перугийн Худалдааг дэмжих хэлэлцээрээс 2 улсын иргэд ашиг хүртэж 
байсан. Тус гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш Перу болон ану-ын 
хоорондын нийт худалдаа 9.1 тэрбум ам.доллароос 16.1 тэрбум ам.доллар болж 
өссөн байна. Перугийн Худалдааг дэмжих хэлэлцээр нь бүх хөрөнгө оруулалтыг 
хамгаалдаг. Перу Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын 
гишүүн болохыг эрмэлдэг. Үүний тулд гишүүн болоход саад болох зүйлсийг 
судалж эхэлсэн. судалгаагаар Перу сайжруулах ёстой гол салбараа Боловсролын 
салбар хэмээн онцолсон. Боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт тутсанаас ур 
чадвартай ажиллах хүчний дутагдалтай байна гэж үзсэн. 

нийт хүн ам: 30.4 сая
газар нутаг: 280’000 kм2 
днБ-ий өсөлт: 5.2%
инфляци: 2.82%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 6’270 ам.доллар
Экпортын 39% нь төмөр хүдэр болон метал, 
16% нь хүнсний бүтээгдэхүүн, 13% нь түлш, 
12% нь аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН



706

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

1993 оны Үндсэн хууль нь бараг бүх эдийн засгийн салбарт гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг зөвшөөрдөг. Үндсэн хуульд зааснаар гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
татвараас чөлөөлөх гэх мэт хөрөнгө оруулалтын урамшуулал, үр шимийг 
хүртэхдээ үндэсний хөрөнгө оруулагчдын адил эрх эдэлнэ. Перуд гШХо-ыг 
дэмжих хэд хэдэн хууль байдаг. Үүнд: гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хууль, Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн хууль эрх зүйн орчин, 
олон ниййтийн үйлчилгээний дэд бүтцийг дэмжих тухай хууль, Хаа, загасны 
аж ахуй, ойн аж ахуй, газрын тос, уул уурхай, эрчим хүчтэй холбоотой хууль, 
Төрийн өмчит аж ахуй нэгжийг дэмжих тухай хууль зэрэг байна.

Азербайжан Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

сүүлийн хэдэн жилүүдэд эдийн засаг 
болон өсөлтөө нэмэгдүүлэх, гадаадын 
хөрөнгө оруулалыг татах, дэлхийн 
зах зээлд нэвтрэх тал дээр анхааран 
ажиллаж байгаа жижиг газар нутагт их 
хүн амтай азербайжан улс нь бизнес 
эрхлэхэд хялбар байдлын индексээрээ 

189 орноос 180-д (2015), авилгын индексээрээ 175 орноос 126-д (2014) жагсдаг. 
Мөн түүнчлэн өрсөлдөөний индексээрээ 144 орноос 38-д жагсдаг. Экспортын гол 
бүтээгдэхүүнүүд нь газрын тос болон байгалийн хий, багаж хэрэгсэл, хүнсний 
бүтээгдэхүүн, хөвөн даавуу. импортын гол бүтээгдэхүүнүүд нь багаж хэрэгсэл, 
тоног төхөөрөмж, хүнсний бүтээгдэхүүн, төмөр, эм.

сүүлийн хэдхэн жилийн хүгацаанд газрын тосны бүтээгдэхүүний хэмжээ 
буурсанаас үнэ нь буурсан, мөн газрын тосны орлогын хавсарсан нөлөө нь 
азербайжаны засгийн газар дэлхийн худалдааны байгууллага(дХБ)-д элсэх гэх 
мэт илүү их шинэчлэл хийх хэрэгтэй болсон. 

азербайжаны гадаадын хөрөнгө оруулалт нь олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн 
тоо, түүнчлэн дотоодын хууль тогтоомжоор зохицуулагддаг. Үүнд: 1996 оны 4 
дүгээр сарын 22-ны өдрийн европын холбооны хамтын ажилагааны гэрээ; 1992 
оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах 
тухай хууль; 1995 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Хөрөнгө оруулалтын үйл 
ажиллагааны тухай хууль; 2010 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн Хөрөнгө 
оруулалтын сангийн тухай хууль; 2000 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 
Төрийн өмчийг хувьчлах тухай хууль; 2002 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
азербайжаны төрийн өмчийг хувьчлах хоёр дахь хөтөлбөр; мөн түүнчлэн 
азербайжаны эдийн засгийн тодорхой салбарт зохицуулах хууль тогтоомж. Энэ 
хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол үндэсний хөрөнгө оруулагчийн ямар ч 
үйл ажиллагаанд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг зөвшөөрдөг.

засгийн газар нь эрчим хүч, тээвэр, Хаа, аялал жуулчлал, мэдээлэл, харилцаа 
холбооны тенологи зэрэг салбаруудад чиглэсэн хөрөнгө оруулалт татдаг. 

нийт хүн ам: 9.4 сая
газар нутаг: 82’658 kм2 
днБ-ий өсөлт: 3%
инфляци: 2,52%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 7’350 ам.доллар
Экпортын 94% нь түлш.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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Хөрөнгө оруулалтын хязгаарлалттай салбарт үндэсний аюулгүй байдал болон 
батлан хамгаалахтай холбоотой хүмүүс мөн түүнчлэн хөдөө аж ахуй, харилцаа 
холбоо зэрэг гол салбаруудын авч үзэн хянадаг. 2013 онд азербайжаны уиХ-
аас баталсан даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар заасны дагуу 
даатгалын компанийн өөрийн хөрөнгийн нэг хувь нь гадаадын хөрөнгийн 10 
хувиас хэтрэхгүй гэсэн заалтыг оруулсан.  

азербайжаны хуулийн дагуу гадаадын хөрөнгө оруулагчид улс болон орон 
нутгийн өмч хувьчлах хөтөлбөр, орон нутгийн компаниудтай хамтарсан аж 
ахуйн нэгжээр дамжуулан эсвэл охин компани байгуулах замаар түүнчлэн 
төлөөлөгчийн газар байгуулан хөрөнгө оруулалт хийж болно. 

гадаадын хөрөнгө оруулалтын саад нь сайн засаглал, олон улсын нягтлан 
бүртгэлийн хэм хэмжээний үзэл баримтлалтай холбоотой хөрөнгө оруулагчид 
ээлтэй үйл ажиллагаанд зохицох азербайжаны бизнесийг бий болгоход 
хүндрэлтэй байдагтай холбоотой.

Бүгд Найрамдах Кыргыз Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

Бүгд найрамдах кыргыз улс нь хөрөнгө 
оруулагчдын хувьд маш өндөр эрсдэлтэй 
орон юм. учир нь хууль эрхзүйн орчин 
хангагдсан боловч шүүхийн тогтолцоо 
нь хараат бөгөөд хуулийн хэрэгжилт 
муу байдаг. Ялангуяа оюуны өмчийн эрх 
ихээр зөрчигддөг байна. Transparency 
International-ээс зарладаг авилгын 
индексээр 175 орноос 136-д (2014 он), 

дэлхийн банкнаас гаргадаг Бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын индексээр 189 
орноос 102-д (2014 он) жагссан байна. 

нөөцийн олборлолт гэх мэт улс төрийн хувьд мэдрэмжтэй салбарын хөрөнгө 
оруулагчдад дахин хэлэлцээрийн гэрээ хийхэд цаг хугацаа их шаарддаг нь 
канадын эзэмшлийн кумтор алтны уурхайн туршлага баталдаг. 

Бүгд найрамдах кыргыз улсын гадаадын шууд хөрөнгө жил бүр өссөөр байгаа 
нь тодорхой хэмжээгээр шинэ ажлын байр бий болгож буй оХу болон БнХау-
ын дэд бүтэц дэх хөрөнгө оруулалттай холбоотой байна. гэвч БнХау-ын дэд 
бүтцийн төслүүд нь зөвхөн Хятад улсын бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийг 
дэмжихэд чиглэж байгаа бол оХу-ын эдийн засгийн хямрал амласан хөгжлийн 
туслалцааг хойшлуулахад хүргээд байна. кыргыз улсын засгийн газар ирэх 
жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтөнд гШХо чухал нөлөөтэй гэж үзэн, энэ 
өсөлтийг дэмжих эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн чиглэлийг боловсруулжээ. 
Тиймээс бизнес эрхлэхэд оновчтой татварын бодлогын арга хэмжээг авсаар 
байна. Үүнээс гадна, кыргыз улсын эрчим хүчний станц, зам, суваг элэгдэж 
хуучирсан учраас дэд бүтцийн асуудал тулгараад байна. Ялангуяа нийслэл 

нийт хүн ам: 5,5 сая
газар нутаг: 191’800 км2 
днБ-ий өсөлт: 5,0%
инфляци: 6,61%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 1’200 ам.доллар
Экпортын 44% нь аж үйлдвэрийн, мөн 
15% нь түлш, 10% нь төмрийн хүдэр, 
метал.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile

“ГАДААДыН ХөрөНГө ОрУУлАлТыН ТАлААр БАрИМТлАХ ЗОХИСТОй БОДлОГО” 
СУДАлГААНы ТАйлАН



708

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Бишкек хотод эрчим хүчний нийлүүлэлт дутагдаж, хотын хог хаягдал тулгамдсан 
асуудал болжээ. дээр дурьдсанчлан кыргыз улсын хамгийн том хөрөнгө 
оруулалтын төслүүд нь дэд бүтэц болон эрчим хүчний салбарынх байдаг бөгөөд 
оХу болон БнХау хөрөнгө оруулалтаар санхүүждэг. гэвч хөрөнгө оруулалтын 
мөнгөний өгөөж урт хугацаанд ч тодорхой бус байна. 

Бүгд найрамдах кыргыз улсын гШХо-ыг зохицуулах эрхзүйн орчны гол хууль 
болох “хөрөнгө оруулалтын тухай” 2003 оны хууль өнөөдрийг хүртэл хэвээр 
хадгалагдсаар байна. кыргык улсын шүүхийн систем үр ашиггүй бөгөөд бие 
даасан бус байдаг ба хэргийг шийдвэрлэхэд олон жил зарцуулдаг. 

гадаад хяналтын тухай албан ёсны хязгаарлалтгүй ч засгийн газар улс төрийн 
мэдрэмтгий салбар дахь томоохон хөрөнгө оруулагчдаас өндөр хөдөлмөр эрхлэлт 
эсвэл орон нутгийн захирлуудын зөвлөлд бага суудал эзэмшихийг шаарддаг. 

Казакстан Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

казакстан улс 1991 онд тусгаар 
тогтнолоо олж авснаас хойш зах 
зээлийн эдийн засгийг бий болгох 
чухал алхамуудыг хийж, гШХо-ыг 
татах үр дүнтэй арга хэмжээнүүдийг 
авч хэрэгжүүлсэн. 2014 оны байдлаар 
казахстан дахь нийт гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ 211.5 тэрбум 

ам.доллар байсан бөгөөд үүнээс 129.3 тэрбум ам.доллар нь гШХо-аар орж ирсэн 
байна. гадаадын хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь газрын тос, байгалийн хийн 
салбарт хийгдсэн ба 2005 оноос 2014 оны есдүгээр сарын хоорондох казакстан 
дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 14 тэрбум ам.долларыг ану хөрөнгө 
оруулж, тэргүүлэх эх үүсвэрийн нэг болжээ. 

казакстан улсын хүнд суртал, саад бэрхшээлийг арилгах арга хэмжээнүүд үр 
дүнтэй байгаа ба дэлхийн банкнаас гаргадаг Бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын 
индексээр 189 орноос 77-д (2014 он) жагссан байна. гэсэн хэдий ч казакстан 
улсад ажиллаж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулагчдад авилга, хүнд суртал 
бэрхшээлтэй хэвээр байгаа бөгөөд авилгын индекс тооцдог Transparency 
International агентлагийн судалгаагаар 175 орноос 126-д (2014 он) орсон байна. 

казакстан улсын засгийн газар олон улсын хөрөнгө оруулагчидтай яриа 
хэлэлцээр хийн, хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулах ажлуудыг хийж 
байгаа ба ерөнхийлөгч назарбаев гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд таатай 
уур амьсгалыг бий болгохоо олон нийтэд амласан байна. 2014 оны зургадугаар 
сард казакстаны эдийн засгийн олборлолтын бус салбаруудыг дэмжих хөрөнгө 
оруулагчдад давуу олгохоор хуулиндаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулжээ. 

казакстан улс нүүрс устөрөгч болон ашигт малтмалын нөөцөөрөө дэлхийн 

нийт хүн ам: 16,4 сая
газар нутаг: 2’699’700 км2 
днБ-ий өсөлт: 6,5%
инфляци: 5,84%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 11’550 ам.доллар
Экпортын 76% нь аж үйлдвэрийн, 10% нь 
төмрийн хүдэр, метал, 10% нь түлш.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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эдийн засагт гол байр суурь эзлэдэг ба энэ салбар дахь гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтын урсгал нэмэгдсэн хэвээр байна. казакстан улсын хөрөнгө 
оруулалтын орчинг бүс нутагтаа хамгийн сайн гэж үздэг бөгөөд олон улсын 
компаниуд казакстан улсад бүс нутгийн төвөө байгуулжээ. 

казакстан улсын гадаадын хөрөнгө оруулагчдад дараах хуулиуд үйлчилдэг. 
Үүнд:

• Хөрөнгө оруулалтын 2003 оны тухай хууль,
• иргэний хууль
• албан татварын хууль,
• гаалийн тухай хууль,
• Валютын хяналтын тухай хууль,
• засгийн газрын худалдан авалтын тухай хууль

Эдгээр хуулиудын хэрэгжилт засгийн газрын түвшин бүрт ялгаатай байдаг нь 
хөрөнгө оруулагчдад томоохон саад бий болгодог байна. 

казакстан улсын засгийн газар уул уурхай, төмөр замын тоног төхөөрөмж, 
цахилгаан тоног төхөөрөмж, химийн бүтээгдэхүүн, барилга, төмөрлөгийн 
үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэлийн сав баглаа боодол, эм, мэдээлэл, харилцаа 
холбоо, цахилгаан эрчим хүч, салхины болон нарны эрчим хүчний салбарт 20 сая 
ам.доллараас дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тусгай урамшууллыг 
олгоход бэлэн байна. 2009 онд орлогын албан татварыг 30 хувиас 20 хувь, нэмүү 
өртгийн албан татварыг 16 хувиас 12 хувь болгож тус тус бууруулсан байна. 

Банк, даатгалын салбарт гадаадын хөрөнгийн оролцоог хязгаарлах ямар нэгэн 
бэрхшээл байхгүй ч гадаадын банк болон гадаадын даатгалын компанийн 
салбарууд казакстанд үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог ба хөдөө аж ахуйн 
газрыг гадаадын хуулийн этгээд, хувь хүн эзэмшихийг хязгаарладаг байна. 

Узбекистан Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

Манай улстай харьцуулахад газар нутаг 
багатай ч бүс нутгийн хамгийн их хүн 
амтай узбекистан улс нь дэлхийн 
банкнаас гаргадаг Бизнес эрхлэхэд 
хялбар байдлын индексээр 189 орноос 
141-д (2014 он) жагсаж, Transparency 
International-ээс зарладаг авилгын 
индексээр 175 орноос доогуур байр буюу 
166-д (2014 он) орсон байна. 

узбекистан улсын засгийн газар оюуны өмчийн эрх, хөрөнгө оруулагч болон 
ажилчдын эрх зэрэг бизнес болон хөрөнгө оруулалтын харилцааг зохицуулах 
хууль, журманд голчлон анхаарлаа хандуулдаг. 

нийт хүн ам: 28,9 сая
газар нутаг: 425’400 км2 
днБ-ий өсөлт: 6,99%
инфляци: 12,00%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 1’880 ам.доллар
Экпортын 40% нь аж үйлдвэрийн, мөн 
13% нь төмрийн хүдэр, метал, 10% нь 
хүнсний бүтээгдэхүүн.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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узбекистан улсын засгийн газар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татах хүчин 
чармайлт их гаргасан хэдий ч сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд гШХо-ын 
хэмжээ огцом бууржээ. узбекистан улсын засгийн газар татварын хөнгөлөлт, 
гаалийн чөлөөлөлт зэрэг хэд хэдэн тусгай хөрөнгө оруулалтын бүс болон бусад 
урамшууллыг бий болгосон ч хөрөнгө оруулагчдын ашиг сонирхлыг хязгаарлан, 
төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн нөлөө ихтэй тодорхой стратегийн аж 
үйлдвэрийн салбаруудад илүү анхаарал андуулсан байна. 

засгийн газар эсвэл төрийн харьяа байгууллагуудын дэмжлэггүй бол гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдын узбекистан дахь бизнесийн боломж хязгаарлагдмал 
байдаг. засгийн газар нь импортыг орлуулах болон экспортын баримжаатай 
аж үйлдвэржилтийн бодлоготой нийцэж байгаа хөрөнгө оруулагч, хөрөнгө 
оруулалтын төслийг талархан хүлээн авдаг боловч импортод чиглэсэн хөрөнгө 
оруулалтыг сааруулдаг байна. уул уурхай, хөвөн даавууны боловсруулалт, 
тээвэр, газрын тос болон байгалийн хийн салбар зэрэг онцгой ач холбогдол 
бүхий эдийн засгийн чухал салбаруудын гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
нарийвчлан нягталж үздэг.   

узбекистан улсын засгийн газар хөдөө аж ахуй, барилга, барилгын тоног 
төхөөрөмж, химийн бодис, петрохимийн үйлдвэрлэл, өргөн хэрэглээний бараа, 
эрчим хүч, уул уурхай, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн сав баглаа 
боодол, эрүүл мэндийн технологи, мэдээлэл харилцаа холбоо, нэхмэл утас, 
бэлэн хувцас, аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон бусад хангамжуудад хийх 
хөрөнгө оруулалтанд татварын урамшуулал санал болгох замаар гШХо-ыг 
дэмжиж байна. 

гэвч гадаадын хөрөнгө оруулалтанд хэд хэдэн албан ёсны нэмэлт хязгаар 
байдаг. агаарын тээвэр, төмөр зам, эрчим хүч, холын зайн цахилгаан холбооны 
сүлжээ болон үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой бусад салбарт гадаадын 
эзэмшил болон хяналтыг хориглодог. Харин хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 
санхүү, даатгал, аялал жуулчлалын салбарууд арай бага хязгаарлалттай байна. 
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалт 30 
хувиар хязгаарлагддаг бол санхүүгийн салбарын гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
зөвхөн тогтмол санхүүжилт шаардлагатай байгаа узбекийн компаниуд эсвэл 
банктай хамтарч үйл ажиллагаа явуулж болно. Харин аялал жуулчлалын салбарт 
гадаадын хөрөнгө оруулалт аливаа бизнесийн 49 хувиас хэтэрч болохгүй. 

Ангол Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

ангол нь африкийн газрын тосны 2 
дахь том экспортлогч мөн ану-ын 
худалдааны 3 дахь хамгийн том түнш юм. 
Тус улсын экспортын гол бараанууд нь 
газрын тос, алмаз, боловсруулсан газрын 
тосны бүтээгдэхүүнүүд, кофе, загас, 
загасны аж ахуй, мод, даавуу. Харин 

2013 оны байдлаар ангол улс:
нийт хүн ам: 21.5 сая
газар нутаг: 1’246’700 kм2 
днБ-ий өсөлт: 7.5%
инфляци: 8.78%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 5’010 ам.доллар
Экпортын 99% нь түлш.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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импортын гол бараанууд нь машин механизм, цахилгаан тоног төхөөрөмж, 
тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, эд анги, эм, хоол хүнс, нэхмэл, цэргийн 
бараа зэрэг болно. олон жилийн турш колонид байсан тус улс нь бизнес эрхлэхэд 
хялбар байдлын индексээрээ 189 орноос 181-т(2015), авилгын индексээр 175 
орноос 161-т(2014) байна. дэлхийн банкнаас бизнес эрхлэхэд хялбар байдын 
индексээр ийм доогуур байгааг тусгай зөвшөөрөл олгох хугацаа хэт удаан 
байгаатай холбосон.

Эдийн засгийн орчин буюу хөгжлийн түүх

ангол улс нь 1975 оны 11 дүгээр сард Португалийн колоничлолоос ангижирч 
тусгаар тогтнолоо зарласан хэдий ч иргэний дайн 2002 он хүртэл үргэлжилжээ. 
2002 оноос хойш ангол хөсөр хаягдсан дэд бүтцээ дахин сэргээж эхэлсэн ба 
үүнээс хойш эдийн засаг нь сэргэсэн хэдий ч газрын тос, байгалийн хий, алмаз 
эрдэнийн асар их нөөцтэй боловч ядуу улс хэвээр л байв. Тухайн нутгаас олдох 
газрын тосны хэмжээ улам нэмэгдэж дээрээс нь дэлхийн зах зээл дээр үнэ нь ч 
өсөж байсан боловч тус салбарт авилга, хээл хахууль, төрийн буруу менежмент 
байсаар байв. 

авилга, хээл хахууль, хүний эрхийн зөрчил, алмаз эрдэнийн хууль бус хилийн 
худалдаа зэргээсээ болж гадаад хөрөнгө оруулагчдыг татаж чаддаггүй. 

ангол газрын тос, алмаз эрдэнэ, төмрийн хүдрийн баялагаас гадна алт ойн 
бүтээгдэхүүн, жимс жимсгэнэ гээд нөөц баялаг их боловч 27 жил үргэлжилсэн 
иргэний дайны улмаас ч тэр үү ядуурлын хэмжээ нь буурдаггүй хэвээр байгаа 
улс юм.

Хууль, эрх зүйн орчин

анголын засгийн газар нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаа хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих зохицуулах байгууллага болох Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтын үндэсний газараар дамжуулан идэвхтэй хайдаг. анголын хувийн 
хөрөнгө оруулалтын тухай хууль нь хөрөнгө оруулагчдад олгох боломжит ашиг, 
урамшууллын талаар заасан байдаг. Хөрөнгө оруулагчдыг сэтгэл хангалуун 
байлгах урамшууллын доод хэмжээ нь 2011 онд 100,000 ам.доллараас 1 сая 
ам.доллар хүртэл өссөн. Хөрөнгө оруулагчид урамшууллын эрхтэй хөрөнгө 
оруулалтын нөхцөл байгуулж ХХХоҮг-тай гэрээ хйих ёстой. Мөн 10 сая 
ам.доллараас 50 сая ам.долларын хоорондох хөрөнгө оруулалт нь сайд 
нарын зөвлөлөөр батлагдсан байх ёстой, түүнчлэн 50 сая ам.доллароос их 
хөрөнгө оруулалтыг ерөнхийлөгчийн хороонд танилцуулан зөвшөөрөл авах 
шаардлагатай.

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын хууль нь дараах хувийн байгууллагад 
хувийн хөрөнгө оруулалт хийхийг хориглодог. Үүнд: Батлан хамгаалах газар, 
дотоодын улсын аюулгүй байдлыг хангах байгууллага, Төв банк болон Төрийн 
сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк, 
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нисэх онгоцны байгууллага болон улсын онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг нутгийн 
захиргаанууд. 

ангол буурай хөгжилтэй, санхүүгийн салбарын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх мөн 
анголын мөнгөн тэмдэгтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон нутгийн банкуудаар 
дамжуулан бүх төлбөр тооцоог кванзаар хийнэ гэсэн гадаад валютын хуулийг 
баталсан. 

Нигери Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, 2014 он

газрын тосны нөөцөөрөө дэлхийд 
10-т ордог нигери улс нь африкдаа 
хамгийн их хүн амтай мөн хамгийн 
газрын тосны нөөцтэй орон юм. Ту улс 
нь бизнес эрхлэхэд таатай байдлын 
индексээр 189 орноос 170-д жагсдаг 
бол авилгын индексээр 174 орноос 136-
д жагсдаг байна. зөвхөн газрын тосны 

салбартаа найдсан нигерийн эдийн засаг улс төрийн тогтворгүй байдал, макро 
эдийн засгийн ядуу бодлого болон авилгад удаан идэгдсэн. Экспортын гол 
бүтээгдэхүүнүүд нь газрын тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүний 95%, какао, 
резинэн чихэр. импортын гол бүтээгдэхүүнүүд нь машин механизм, химийн 
бодис, тээврийн тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэсэн бараа, хоол хүнс, амьд амьтад.

Эдийн засгийн орчин буюу хөгжлийн түүх

Хүнс, тээврийн хэрэгсэл, техник химийн бүтээгдэхүүн гээд бараг бүхий л 
зүйлийг импортоор хангадаг энэ улс эрдэс баялагийн нөөцөөрөө хөшүүрэг хийн, 
хүн амых нь 70 хувийг эзэлсэн ядуурлаас гарахыг оролдож байна. Энэ салбарын 
орлогын 80% нь засгийн газарт төвлөрч, 16% нь үйл ажиллагааны зардалд 
зарцуулагдаж, үлдсэн 4% нь хөрөнгө оруулагчдад үлддэг. гэвч иргэдэд ганц хувь 
нь л очдог. нигерийн эрх баригчид орлогоо хувиарлаж чаддагүйн дээр буруу 
бодлого баримталдаг нь харагдаж байна. Мөн хүн амых нь хагас нь боловсрол 
эзэмшээгүй гээд энэ улсад дэд бүтэц дутагддаг.

2003-2007 онд эдийн засгийн шинэчлэл хийхээр Үндэсний эдийн засгийн 
хөгжүүлэх стратеги хэмээх хөтөлбөр боловсруулснаар ахуйн хэрэглээний цэвэр 
усны хомсдол, эрчим хүчний найдваргүй хангамж, усалгаа, авилга, хувийн 
салбарыг хөгжүүлэхэд саад болж байсан тотгорыг арилгах зэрэгт бага ч гэсэн 
ахиц орсон байна. 

Хөрөнгө оруулалт муу байдгых нь нэг шалтгаан нь хэт өндөр татвартай 
холбоотой гэж үздэг. Тиймээс засгийн газар нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд татвараа бууруулсан. Мөн дэлхийн хүмүүнлэгийн 
тусламжийн болон санхүүгийн байгууллагаас байнгын хандив, тусламж өгч 
төсөл хэрэгжүүлдэг.

2013 оны байдлаар нигери улс:
нийт хүн ам: 173.6 сая
газар нутаг: 910’770 kм2 
днБ-ий өсөлт: 6.6%
инфляци: 8.48%
нэг хүнд ноогдох ҮнБ: 2’710 ам.доллар
Экпортын 94% нь түлш.
Эх сурвалж: UNCTAD, Country profile
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нигерийн гол хөгжилд хандах хөрөнгө оруулагчдын хандлага нь дараах хүчин 
зүйлсийг тусгасан байна.  

1. найра (Naira)-гийн бууралт
2. гадаадын валют болон санхүүгийн тулгамдсан асуудлууд
3. сонгууль
4. 2014 оны Эбола вирүс нь нигерийн хөрөнгө оруулагчдад сөргөөр 

нөлөөлж байсан.

Хууль, эрх зүйн орчин

1995 онд нигерийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих комиссын тухай хуульд 
гШХо-ын хязгаарлалт болон хяналт, бүх салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
зөвшөөрөх, гадаадын эзэмшигч бүх салбарт 100% хөрөнгө оруулах боломж 
зэргийг оруулсан. нигерийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих комиссын гаргасан 
хөрөнгө оруулалтын нэг цэгийн төвд шинээр бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө 
оруулалтын захиргааны журмыг хялбарчлах зорилгоор төрийн болон төрийн 
оролцоотой 27 байгууллагыг оруулсан. гадаадын хөрөнгө оруулагчид нь 
дотоодын хөрөнгө оруулагчдын адил эрхтэй байдаг. улсын хүчтэй бодлого 
байхгүй ч гэсэн нигерит бизнес болон хөрөнгө оруулалтын шиидэгдээгүй 
асуудлууд хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж байсан. 

нигерийн засгийн газар импортоор бүтээгдэхүүнүүд оруулахаас илүүтэйгээр 
дотооддоо үйлдвэрлэхийг илүүд үзэж импортыг орлуулах бодлогыг дэмждэг.

нигерийн бодлогын хянагчид газрын тос болон байгалийн хийн гШХо-
ыг төрөлжүүлэхийн тулд бүс нутгийн итерацийн давуу талыг ашиглан 
зохицуулалтыг сайжруулж, орон нутгийн аж үйлдвэрийн чадавхыг дэмжиж 
байна. одоогоор нигерийн хөрөнгө оруулалтын гадаад хяналтад ямар нэг 
хязгаарлалт байхгүй.

1995 оны Үндэсний хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тухай хуульд зааснаар гадаад 
болон дотоод хувийн хөрөнгө оруулалтыг хориглосон дараах салбарууд байна. 
Үүнд: зэвсэг олон сумны үйлдвэрлэл, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис, мансууруулах 
эмийн үйлдвэрлэл, цэргийн хувцас хэрэглэлийн үйлдвэрлэл, Холбооны гүйцэтгэх 
зөвлөлийн хэрэгсэл багтана. 
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Хүснэгт 25. Сонгосон орнуудын гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого, зохицуулалт

Улс, орнууд Зохицуулалтын онцлог Гадаадын хөрөнгө оруулалт, 
худалдааны бодлого

намиби улс

Төрийн өмчит компаниудад стратегийн 
ашигт малтмалын хайгуул болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгон уул 
уурхайн салбарт дотоодын компаниудын 
оролцоог нэмэгдүүлсэн.

гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай 
хуульд гадаад хөрөнгө оруулагчид дотоод 
хөрөнгө оруулагчидтай ижил эрхтэй байна 
гэж заасан боловч засгийн газар зарим нэг 
хязгаарлалтыг тавих эрхтэй. Жишээ нь 
тусгай зөвшөөрөл авах асуудалд.

габон улс

Шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллагын 
хязгаарлагдмал хүчин чадал, 
үйлдвэрлэлийн зардал өндөр дотоодын 
зах зээл нь жижиг, хөдөлмөрийн хууль 
нь хөшүүн, зам тээвэр, харилцаа холбоо 
зэрэг дэд бүтэц муутай, гаалийн дүрэм 
хэрэглээнд нийцдэггүй зэрэг асуудлууд 
нь гадаад хөрөнгө оруулагчдад төвөгтэй 
байдаг.

Хөрөнгө оруулалтын хуулиараа гадаад 
болон дотоод бизнес эрхлэгчид ижил 
эрхтэй гэж заасан ба уул уурхай, ойн аж 
ахуй, газрын тос, хөдөө аж ахуй, аялал 
жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулагчийг 
гааль татварын урамшуулал олгож, 
дэмжих бодлого явуулдаг.

узбекистан 
улс

засгийн газар нь оюуны өмчийн эрх, 
хөрөнгө оруулагч болон ажилчдын эрх 
зэрэг бизнес болон хөрөнгө оруулалтын 
харилцааг зохицуулах хууль, журманд 
голчлон анхаарлаа хандуулдаг. 
импортыг орлуулах болон экспортын 
баримжаатай аж үйлдвэрийн бодлого 
баримталдаг. 

засгийн газар хөдөө аж ахуй, барилга, 
барилгын тоног төхөөрөмж, химийн 
бодис, петрохимийн үйлдвэрлэл, 
өргөн хэрэглээний бараа, эрчим хүч, 
уул уурхай, хүнсний бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн сав баглаа боодол, эрүүл 
мэндийн технологи, мэдээлэл харилцаа 
холбоо, нэхмэл утас, бэлэн хувцас, аж 
үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон бусад 
хангамжуудад хийх хөрөнгө оруулалтанд 
татварын урамшуулал санал болгох замаар 
гШХо-ыг дэмждэг. 
Хэвлэл мэдээллийн салбар дахь 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 30 хувиар 
хязгаарлагддаг, санхүүгийн салбарын 
гадаадын хөрөнгө оруулагчид зөвхөн 
тогтмол санхүүжилт шаардлагатай 
байгаа узбекистаны компаниуд эсвэл 
банктай хамтарч үйл ажиллагаа явуулж 
болно. Харин аялал жуулчлалын салбарт 
гадаадын хөрөнгө оруулалт аливаа 
бизнесийн 49 хувиас хэтэрч болохгүй. 

Бүгд 
найрамдах 
кыргыз улс

Хууль эрхзүйн орчин хангагдсан боловч 
шүүхийн тогтолцоо нь хараат; Эдийн 
засгийн өсөлтөд гШХо чухал нөлөөтэй 
гэж үзэн, энэ өсөлтийг дэмжих эдийн 
засгийн хөгжлийн стратегийн чиглэлийг 
боловсруулсан; Хамгийн том хөрөнгө 
оруулалтын төслүүд нь дэд бүтэц болон 
эрчим хүчний салбарынх байдаг.

оХу болон БнХау-ын дэд бүтэц дэх 
хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор 
гШХо нь жил бүр өссөөр байгаа; 
гадаад хяналтын тухай албан ёсны 
хязгаарлалтгүй ч засгийн газар улс төрийн 
мэдрэмтгий салбар дахь томоохон хөрөнгө 
оруулагчдаас өндөр хөдөлмөр эрхлэлт 
эсвэл орон нутгийн захирлуудын зөвлөлд 
бага суудал эзэмшихийг шаарддаг;
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казакстан 
улс 

казакстан улсын засгийн газар уул 
уурхай, төмөр замын тоног төхөөрөмж, 
цахилгаан тоног төхөөрөмж, химийн 
бүтээгдэхүүн, барилга, төмөрлөгийн 
үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэлийн сав 
баглаа боодол, эм, мэдээлэл, харилцаа 
холбоо, цахилгаан эрчим хүч, салхины 
болон нарны эрчим хүчний салбарт 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тусгай 
урамшуулалтай.

Банк, даатгалын салбарт гадаадын 
хөрөнгийн оролцоог хязгаарлах ямар 
нэгэн бэрхшээл байхгүй ч гадаадын банк 
болон гадаадын даатгалын компанийн 
салбарууд казакстанд үйл ажиллагаа 
явуулахыг хориглодог ба хөдөө аж ахуйн 
газрыг гадаадын хуулийн этгээд, хувь хүн 
эзэмшихийг хязгаарладаг байна. 

Ботсван 
улс

дэд бүтэц нь сайн хөгжсөн; уул 
уурхайн салбарын эзэмшилтэд хяналт 
тавьж эхэлсэн; газрын тосны үйлдвэр 
байгуулсан.

Хаа, алмаз, боловсрол, эрүүл мэнд, 
тээврийн салбар дахь эдийн засгийн 
өсөлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд гадаадын 
шууд хөрөнгө орулалтыг дэмждэг; 
Бизнес эрхлэх хүсэлтэй гадаадын 
иргэд Худалдааны хуульд заасны дагуу 
холбогдох тусгай зөвшөөрөл авах 
шаардлагатай; 

азербайжан 
улс

даатгалын компанийн өөрийн хөрөнгийн 
нэг хувь нь гадаадын хөрөнгийн 10 
хувиас хэтрэхгүй.

Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол 
үндэсний хөрөнгө оруулагчийн ямар ч 
үйл ажиллагаанд гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтыг зөвшөөрдөг; Эрчим хүч, 
тээвэр, Хаа, аялал жуулчлал, мэдээлэл, 
харилцаа холбооны тенологи зэрэг 
салбаруудад чиглэсэн хөрөнгө оруулалт 
татдаг; Үндэсний аюулгүй байдал 
болон батлан хамгаалахтай холбоотой 
байгууллага мөн түүнчлэн хөдөө аж 
ахуй, харилцаа холбоо зэрэг салбаруудад 
хязгаарладаг;

оросын 
Холбооны 

улс

засгийн газар ану, европын холбоо, 
канад, австрали болон норвеги 
зэрэг улсуудаас оруулж ирэх хүнсний 
бүтээгдэхүүний импортдоо хориг 
тавьсан; өргөн хүрээтэй импортыг 
орлуулах бодлогыг дэмждэг; бизнес 
эрхлэгчдыг сурталчлах хамгаалах нэмэлт 
арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах 
зорилгоор бизнес эрхлэгчдийн эрхийн 
төлөөх омбудсманы байр суурийг бий 
болгосон

гадаадын хөрөнгө оруулалтын хязгаарлалт 
нь 2008 оны стратегийн салбарын тухай 
хуулийн тусламжтайгаар улсын батлан 
хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах 
стратеги болсон
оХу-ын гШХо нь тойрог хэлбэрийн 
гШХо-д орно учир нь хоёрдогч улсаар 
дамжин гардаг

Перу улс

засгийн газар бараг бүх салбарт гадаад 
болон дотоод хөрөнгө оруулалтыг татах 
зорилготой; Боловсрол гэх мэт салбарын 
дэд бүтэц муу хөгжсөн. 

Худалдааг дэмжих хэлэлцээр нь бүх 
хөрөнгө оруулалтыг хамгаалдаг; гадаадын 
хөрөнгө оруулагчид татвараас чөлөөлөх 
гэх мэт хөрөнгө оруулалтын урамшуулал, 
үр шимийг хүртэхдээ үндэсний хөрөнгө 
оруулагчдын адил эрх эдэлнэ.
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ангол улс

газрын тос, байгалийн хий, алмаз 
эрдэнийн асар их нөөцтэй боловч ядуу 
улс хэвээр л байдаг; дээрх салбарт авилга, 
хээл хахууль, төрийн буруу менежмент 
байсан тул эдийн засаг хөгждөггүй; 
санхүүгийн салбарын хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх мөн анголын мөнгөн 
тэмдэгтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон 
нутгийн банкуудаар дамжуулан бүх 
төлбөр тооцоог өөрийн мөнгөн тэмдэг 
(кванз)-ээр хийнэ гэсэн гадаад валютын 
хуулийг баталсан. 

Хөрөнгө оруулагчдыг сэтгэл хангалуун 
байлгах урамшууллын доод хэмжээг 
100,000 ам.доллараас 1 сая ам.доллар 
хүртэл өсгөсөн. 10 сая ам.доллараас 50 
сая ам.долларын хоорондох хөрөнгө 
оруулалт нь сайд нарын зөвлөлөөр 
батлагдсан байх ёстой, түүнчлэн 50 сая 
ам.доллароос их хөрөнгө оруулалтыг 
ерөнхийлөгчийн хороонд танилцуулан 
зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Батлан 
хамгаалах газар, дотоодын улсын аюулгүй 
байдлыг хангах байгууллага, Төв банк 
болон Төрийн сангийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
банк, нисэх онгоцны байгууллага болон 
улсын онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг нутгийн 
захиргаануудад хувийн хөрөнгө оруулалт 
хийхийг хориглодог.

нигери улс

нигерийн эрх баригчид орлогоо 
хувиарлаж чаддагүйн дээр буруу бодлого 
баримталдаг; дэд бүтэц дутагдалтай; 
нигерийн засгийн газар импортоор 
бүтээгдэхүүнүүд оруулахаас илүүтэйгээр 
дотооддоо үйлдвэрлэхийг илүүд үзэж 
импортыг орлуулах бодлогыг дэмждэг.

Хөрөнгө оруулалт муу байдгых нь 
нэг шалтгаан нь хэт өндөр татвартай 
холбоотой; нигерийн хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих комиссын тухай хуульд гШХо-
ын хязгаарлалт болон хяналт, бүх салбарт 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зөвшөөрөх, 
гадаадын эзэмшигч бүх салбарт 100% 
хөрөнгө оруулах боломж зэргийг 
оруулсан; гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
нь дотоодын хөрөнгө оруулагчдын адил 
эрхтэй байдаг; гадаад болон дотоод 
хувийн хөрөнгө оруулалтыг зэвсэг болон 
сумны үйлдвэрлэл, сэтгэцэд нөлөөлөх 
бодис, мансууруулах эмийн үйлдвэрлэл, 
цэргийн хувцас хэрэглэлийн үйлдвэрлэл, 
Холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн хэрэгсэл 
салбаруудад хориглодог.
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ДүГНЭлТ, БОДлОГыН ЗӨВлӨМж

Монгол улсын макро эдийн засгийн болон гШХо-ын орчны судалгааг хийж, 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө болон гШХо-д нөлөөлдөг хүчин зүйлс, гШХо-ыг 
шингээх чадварыг тодорхойлсноор дараах дүгнэлтүүдэд хүрлээ. Үүнд:

1. Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбар дахь гШХо хүчтэй 
нөлөөлж байгаа бөгөөд 2011 оноос эхлэн уул уурхай дахь ШХо-ын 
1%-ын өсөлт нь бусад салбартаа үзүүлэх нөлөө нь нэмэгдсэн. Харин 
дотоодын хөрөнгө оруулалтын нөлөө нь буурсан байна.

2. уул уурхайн гарцад Хаа-ын эцсийн хэрэглээний зардлын үзүүлэх нөлөө 
буурч, хөрөнгийн нийт хуримтлалын нөлөө өсөж байна. Харин уул 
уурхайн гарцад тээврийн салбарын эцсийн хэрэглээний зарлын үзүүлэх 
нөлөө жил ирэх бүр буурч байсан хэрнээ уул уурхайн гарцад экспортын 
дүнгийн үзүүлэх нөлөө өсөж байна. Мэдээлэл холбоо, санхүү даатгалын 
үйлчилгээ, төрийн удирдлага, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг үйлчилгээний 
салбарын уул уурхайд үзүүлэх нөлөө өндөр байна.

3. гШХо-д нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаанаас бодит днБ болон 
төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш гШХо-тай урт хугацаанд 
эерэг хамааралтай бол байгалийн баялаг сөрөг хамааралтай байдаг нь 
тогтоогдлоо. урт хугацаанд бодит днБ 1%-иар өсөх нь гШХо-ыг 9.6%-
иар, нэрлэсэн ханш 1%-иар өсөх (сулрах) нь гШХо-ыг 8.5-иар өсгөдөг. 
Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш сулрах нь ам.доллар болон бусад 
валютаар хөрөнгө оруулсан гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт ханшийн дахин 
үнэлгээний ашиг олох боломжийг олгодог. иймд гШХо болон нэрлэсэн 
ханшийн хооронд урт хугацааны эерэг хамаарал оршин байдаг байна.

4. Хөрөнгө оруулалтыг шингээх чадварын индекс 1-тэй тэнцүү байх нь тухайн 
улс эдийн засгийн цар хүрээтэйгээ нийцтэй хөрөнгө оруулалтыг татаж байна 
гэдэг утгыг илэрхийлдэг. аж үйлдвэржсэн, хөгжингүй, эсвэл аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн экспортлогч орнуудын хувьд гШХо-ыг шингээх чадварын 
индекс дунджаар 1-тэй тэнцүү байдаг бол Монгол улстай ижил төстэй 
шинжээр сонгосон 11 орны хувьд тус индекс дунджаар 3-тай тэнцүү гарсан. 
иймд манай улсын хувьд гШХо-ыг шингээх чадварын индексийг [1;3] 
засварт байлгах буюу днБ-д эзлэх гШХо-ын хувиар илэрхийлбэл гШХо 
нь днБ-ийхээ [3%; 9%] байлгах нь зохистой юм.

5. гШХо-ын шингээх чадварын индекс тухайн ондоо 1-ээс их утгыг авбал 
тухайн улс зах зээлийн багтаамжаасаа давсан гШХо-ыг татсан байгааг 
илэрхийлдэг бол уг индексийн хэлбэлзлийн далайц өндөр байх нь тухайн 
улс эдийн засгийн цар хүрээнээс үл хамааран бизнесийн орчин, эдийн 
засгийн болон бодлогын тогтвортой байдал, байгалийн нөөцийн төрх 
байдал, дэд бүтэц, ур чадвар болон технологи, гШХо-ын дэмжлэгийн 
үр ашигтай байдал эсвэл өмч хувьчлалд оролцох боломж зэрэг хүчин 
зүйлүүдийн улмаас гШХо хэлбэлзэж байгааг илэрхийлдэг. Манай улсын 
хувьд 2011 оноос хойш өнөөг хүртэл тус индексийн утга маш ихээр 
хэлбэлзсэн буюу буурсан. Энэ нь улс төрийн тогтворгүй байдал, болон 
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гадаадын хөрөнгө оруулалт нь нэг салбараас, нэг том төслөөс хамааралтай 
байгаад, төслийн үйл явц тогтворгүй байсантай холбоотой. 

6. иймд нэг салбараас хамааралтай байдал, нэг том төслөөс хараат 
байдлыг арилгах тал дээр анхаарах нь зүйтэй. Манай улсын Үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд нэг улсын хөрөнгө оруулалт нийт 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын 1/3-аас хэтрэхгүй байх, гадаадын төрийн 
өмчит компанийн үйл ажиллагааг хязгаарласан байдаг нь нэг улсаас 
хамааралтай байдлыг хязгаарласан зохицуулалт мөн. гэхдээ энэ заалт нь 
бодит байдалд биелэлээ олж чадаагүй байна. 2009 оноос өмнө гадаадын 
нийт хөрөнгө оруулалтын 60%-аас илүү хувийг зөвхөн Хятад улсаас 
оруулдаг байсан бол 2011 онд гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын 38%, 
2013 оны гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын 40% нь зөвхөн нидерланд 
улсаас орсон байна. Үндэстэн дамнасан үйлдвэрүүд охин компаниа 
нээн ажиллуулахад татварын нэн таатай нөхцөлийг олгодог нидерланд, 
манай улсын хувьд хөрөнгө, орлогоос давхардуулан татвар авахгүй 
байх тухай хоёр талт хэлэлцээрийн сөрөг нөлөө харьцангуй ихтэй 
нидерланд, английн Виржини арал, люксембург улсуудаас орж ирсэн 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ сүүлийн жилүүдэд огцом өссөн байна. иймд 
гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажиллахдаа манай улс олон улсад 
хийгдсэн гэрээ, хэлэлцээрийн нөлөөг давхар тооцдог байх шаардлагатай. 
олон улсын туршлагаас харахад бид уул уурхайгаас хэт хамааралтай 
байдлыг шийдэх үндсэн хоёр үе шатууыг хэрэгжүүлж болно. 1-р шатанд, 
уул уурхайн салбараас орж ирж буй орлогыг өнөөдөртөө бүрэн зарцуулж 
дуусгахгүйгээр, тодорхой сан үүсгэж хуримтлуулж, илүү сайн үр 
өгөөжтэй ашиглах боломжийг хайх, 2-р шатанд, хуримтлагдсан сангаасаа 
бусад салбаруудыг дэмжих бодлого баримтлах. Хоёр дахь шатанд 
Бостван улс шиг зарим нэр төрлийн үйл ажиллагаанд зөвхөн дотоодын 
үйлдвэрлэгч нарт зөвшөөрөл олгодог байх шаардлагатай. 

7. гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаад эдийн засгаа амжилттай хөгжүүлсэн 
орнуудын жишээг амжилт муутай болгосон улсуудтай харьцуулан 
судалахад дараах ерөнхий ялгаа харагдсан. Үүнд: амжилттай хөгжсөн 
орны институцийн чанар сайн, авилга, хүнд суртал багатай, бизнес 
эрхлэхэд харьцангуй хялбар байсан. Түүнээс гадна дэд бүтэц сайн 
хөгжсөн нь амжилтад хүрэх хоёр дахь үндсэн нөхцөл болж байжээ. Манай 
эдийн засагт гШХо-ын үзүүлэх нөлөөг тодорхойлсон судалгаанаас 
гШХо-ын хэмжээ 1%-ийн өсөлтийн нөлөө нь тээвэр, дэд бүтцийн 
салбарыг 2011 онд 0,19%-аар, 2012 онд 0,066%-аар, 2013 онд 0,041%-
аар тус тус өсгөдөг болох нь тодорхойлогдсон. Энэ нөлөө нь 2011 ондоо 
бусад салбаруудтай харьцуулахад өндөрт тооцогдож байсан хэдий ч 
хугацаа өнгөрөхийн хэрээр буурч байна. иймд дэд бүтцийг сайжруулахын 
тулд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахаас гадна дотоодын хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүбэл илүү үр өгөөжтэй байх болно.
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1. УДИрТГАл

1.1. Судалгааны үндэслэл

инфляцийн түвшинг бууруулах, тогтвортой байлгах зорилгоор Монгол 
улсын засгийн газар, Монголбанкны хооронд байгуулсан “Гол нэрийн 
бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөрийг 
хамтран хэрэгжүүлэх харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн хүрээнд 
4 дэд хөтөлбөрийг 2012 оны 10-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн. 
Эдгээр хөтөлбөрүүдийн үр дүнд 2013-2014 онуудад хөтөлбөрт хамрагдсан 
зарим барааны үнэ буурч, зарим барааны үнийн өсөлт саарах замаар хөтөлбөрт 
хамрагдсан бараануудын үнэ ерөнхий инфляцийг өсгөх нөлөө эрс буурсан. 
Тухайлбал, 2012 онд 55-60 хувийн өсөлттэй байсан хонины болон үхрийн махны 
үнэ 2013 онд 10-12 хувь болж өсөлтийн хурд удааширсан бол 2014 онд үнийн 
түвшин буурсан байна (зураг 1.1-ийг харна уу). 

Зураг 1.1. Хонины болон үхрийн махны үнийн өсөлтийн хувь

4 
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Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо

Мөн “Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд компаниудад хөнгөлөлттэй зээл олгож, санхүүгийн үүсмэл 
хэрэгсэл ашиглан ханшийн эрсдэлээс хамгаалсны үр дүнд бензиний болон 
дизелийн түлшний үнийн өсөлт удааширч, заримын нь буурсан байна (зураг 1.2-
ыг харна уу). 
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Зураг 1.2. Бензин ба дизелийн түлшний үнэ
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Зураг 1.1. Хонины болон үхрийн махны үнийн өсөлтийн хувь 
 

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

Мөн “Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд компаниудад хөнгөлөлттэй зээл олгож, санхүүгийн үүсмэл 
хэрэгсэл ашиглан ханшийн эрсдэлээс хамгаалсны үр дүнд бензиний болон дизелийн 
түлшний үнийн өсөлт удааширч, заримын нь буурсан байна (Зураг 1.2-ыг харна уу).  

Зураг 1.2. Бензин ба дизелийн түлшний үнэ 
 

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Хонины мах,  кг -6.6 10.8 60.9 8.8 32.5 -15.2 27.6 16.2 7.0
Үхрийн  мах,  кг -2.7 12.9 55.3 9.4 29.7 -9.9 28.9 14.0 6.5
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Бензин, АИ-80, 1 л -0.1 5.4 17.8 6.3 11.3 -11.3 45.9 5.0 15.4
Бензин, АИ-93, 1 л 1.0 1.7 9.8 7.6 14.5 -9.7 38.8 9.4 16.0
Дизелийн түлш, 1 л 1.0 2.5 9.6 21.0 6.2 -17.0 51.4 2.2 15.1
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Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо

Хэрэглээний үнийн индексийн өсөлтөнд голлон нөлөөлдөг байсан эдгээр 
барааны үнэ тогтвортой байснаар инфляцийн түвшин буурах нөхцлийг 
бүрдүүлэх ёстой юм. гэвч үнийн ерөнхий түвшин 2013 онд 10.5 хувь, 2014 онд 
11 хувиар өсч, инфляцийн түвшин өндөр гарлаа (зураг 1.3-ыг харна уу). Монгол 
улсын засгийн газар, Монголбанкны хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үр 
дүнд зорилтот барааны үнэ буурч, өсөлтийн хурд удааширч байгаа хэдий ч 
инфляцийн түвшин буурахгүй, эрчимтэй өссөн хэвээр байгаа нь бодлогын ач 
холбогдлыг бууруулсан зөрчилдөөнт байдал үүсгээд байна. 

Зураг 1.3. Инфляцийн түвшин

5 
 

Хэрэглээний үнийн индексийн өсөлтөнд голлон нөлөөлдөг байсан эдгээр барааны 
үнэ тогтвортой байснаар инфляцийн түвшин буурах нөхцлийг бүрдүүлэх ѐстой юм. 
Гэвч үнийн ерөнхий түвшин 2013 онд 10.5 хувь, 2014 онд 11 хувиар өсч, инфляцийн 
түвшин өндөр гарлаа (Зураг 1.3-ыг харна уу). Монгол Улсын Засгийн газар, 
Монголбанкны хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үр дүнд зорилтот барааны үнэ 
буурч, өсөлтийн хурд удааширч байгаа хэдий ч инфляцийн түвшин буурахгүй, 
эрчимтэй өссөн хэвээр байгаа нь бодлогын ач холбогдлыг бууруулсан зөрчилдөөнт 
байдал үүсгээд байна.  

Зураг 1.3. Инфляцийн түвшин 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

Ерөнхий инфляцийн түвшин өссөн шалтгаан нь хөтөлбөрт хамрагдаагүй бараа, 
үйлчилгээний үнэ өссөнтэй холбоотой байгаа нь дараах зургуудаас харагдаж байна. 
Хөтөлбөрт хамрагдаагүй бараа, үйлчилгээнд импортын бараа, төрөөс 
зохицуулалттай бараа, үйлчилгээ болон дотоодын бусад бараа, үйлчилгээ ордог.  
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Зураг 1.4. Хүнсний болон согтууруулах ундааны үнийн өсөлтийн хувийн динамик 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Төмс, кг 5.3 -9.2 -1.1 7.6 1.8 7.2 59.5 5.5 12.3
Лууван, кг 6.2 4.8 -2.1 25.9 -7.5 9.4 60.5 8.8 -16.2
Давс, цагаан,  кг 31.8 21.6 -0.3 4.8 -3.5 7.9 32.3 2.0 0.8
Ургамлын тос,  л, 11.0 3.7 -1.6 0.1 -7.6 5.5 54.4 19.8 -3.6
Өндөг,  ш 19.0 16.9 12.7 9.8 3.4 2.5 39.0 15.0 -15.3
Архи,  0.5 л 8.1 29.1 17.6 1.8 2.0 20.6 17.0 4.2 -2.0
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Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн Хороо

ерөнхий инфляцийн түвшин өссөн шалтгаан нь хөтөлбөрт хамрагдаагүй бараа, 
үйлчилгээний үнэ өссөнтэй холбоотой байгаа нь дараах зургуудаас харагдаж 
байна. Хөтөлбөрт хамрагдаагүй бараа, үйлчилгээнд импортын бараа, төрөөс 
зохицуулалттай бараа, үйлчилгээ болон дотоодын бусад бараа, үйлчилгээ ордог. 

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Зураг 1.4. Хүнсний болон согтууруулах ундааны үнийн өсөлтийн хувийн динамик

5 
 

Хэрэглээний үнийн индексийн өсөлтөнд голлон нөлөөлдөг байсан эдгээр барааны 
үнэ тогтвортой байснаар инфляцийн түвшин буурах нөхцлийг бүрдүүлэх ѐстой юм. 
Гэвч үнийн ерөнхий түвшин 2013 онд 10.5 хувь, 2014 онд 11 хувиар өсч, инфляцийн 
түвшин өндөр гарлаа (Зураг 1.3-ыг харна уу). Монгол Улсын Засгийн газар, 
Монголбанкны хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үр дүнд зорилтот барааны үнэ 
буурч, өсөлтийн хурд удааширч байгаа хэдий ч инфляцийн түвшин буурахгүй, 
эрчимтэй өссөн хэвээр байгаа нь бодлогын ач холбогдлыг бууруулсан зөрчилдөөнт 
байдал үүсгээд байна.  

Зураг 1.3. Инфляцийн түвшин 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

Ерөнхий инфляцийн түвшин өссөн шалтгаан нь хөтөлбөрт хамрагдаагүй бараа, 
үйлчилгээний үнэ өссөнтэй холбоотой байгаа нь дараах зургуудаас харагдаж байна. 
Хөтөлбөрт хамрагдаагүй бараа, үйлчилгээнд импортын бараа, төрөөс 
зохицуулалттай бараа, үйлчилгээ болон дотоодын бусад бараа, үйлчилгээ ордог.  
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Зураг 1.4. Хүнсний болон согтууруулах ундааны үнийн өсөлтийн хувийн динамик 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Төмс, кг 5.3 -9.2 -1.1 7.6 1.8 7.2 59.5 5.5 12.3
Лууван, кг 6.2 4.8 -2.1 25.9 -7.5 9.4 60.5 8.8 -16.2
Давс, цагаан,  кг 31.8 21.6 -0.3 4.8 -3.5 7.9 32.3 2.0 0.8
Ургамлын тос,  л, 11.0 3.7 -1.6 0.1 -7.6 5.5 54.4 19.8 -3.6
Өндөг,  ш 19.0 16.9 12.7 9.8 3.4 2.5 39.0 15.0 -15.3
Архи,  0.5 л 8.1 29.1 17.6 1.8 2.0 20.6 17.0 4.2 -2.0
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Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо

сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд төгрөгийн ханш огцом суларсантай 
холбоотойгоор импортын барааны үнэ өссөн нь инфляцийг өсгөх голлох хүчин 
зүйлсийн нэг болсон. Мөн импортын бараа, үйлчилгээний үнээс гадна төрөөс 
зохицуулалттай болон дотоодын бусад бараа, үйлчилгээнийн үнэ инфляцийг 
өсгөхөд нөлөө үзүүлсэн. Тухайлбал, хүнсний болон согтууруулах ундааны үнэ 
өссөн байна (зураг 1.4-ыг харна уу).

Мөн 2014 онд төрөөс зохицуулалттай барааны дотроос цахилгаан, дулаан, цэвэр 
усны үнэ 15-23 хувиар огцом өссөн байна. 

Зураг 1.5. цахилгаан, дулаан, цэвэр усны үнийн динамик

6 
 

Сүүлийн хоѐр жилийн хугацаанд төгрөгийн ханш огцом суларсантай холбоотойгоор 
импортын барааны үнэ өссөн нь инфляцийг өсгөх голлох хүчин зүйлсийн нэг 
болсон. Мөн импортын бараа, үйлчилгээний үнээс гадна төрөөс зохицуулалттай 
болон дотоодын бусад бараа, үйлчилгээнийн үнэ инфляцийг өсгөхөд нөлөө үзүүлсэн. 
Тухайлбал, хүнсний болон согтууруулах ундааны үнэ өссөн байна (Зураг 1.4-ыг 
харна уу). 

Мөн 2014 онд төрөөс зохицуулалттай барааны дотроос цахилгаан, дулаан, цэвэр 
усны үнэ 15-23 хувиар огцом өссөн байна.  

Зураг 1.5. Цахилгаан, дулаан, цэвэр усны үнийн динамик 

 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо 

Төрөөс зохицуулалттай бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлт нь ихэнхдээ зардлаас 
шалтгаалж байдаг. Иймд цахилгаан, дулаан, цэвэр усны үнийн өсөлтийн шалтгаан 
тодорхой байгаа юм.  

1.2. Судалгааны асуудал 

Дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлтийг хэрхэн тайлбарлах 
вэ? гэдэг асуудал бидний өмнө тулгарч байна. Үүнийг шийдэхийн тулд дотоодын 
бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, 
улмаар инфляцийн түвшинг тогтвортой байлгах бодлогын зохистой арга хэрэгслийг 
тодорхойлж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм.  

1.3. Судалгааны асуултууд 

Өнөөгийн үүсч буй нөхцөл байдлаас дараах асуултууд урган гарч байна. Үүнд: 

 Валютын ханшийн өсөлтөөс шалтгаалсан импортын бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлт нь үйлдвэрлэлийн орцын зардалд нөлөөлж дотоодын үнийн түвшинг 
нэмэгдүүлсэн үү ? 

 Импортын барааны харьцангуй үнийн өсөлт нь түүнийг орлох дотоодын 
бүтээгдэхүүний эрэлтийг ихэсгэж, улмаар дотоодын барааны үнэ өссөн үү ?  

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Халаалт, м2 18.3 9.1 3.6 8.4 14.4 23.2 12.9 -4.5 2.3
Цэвэр усны үнэ, сард, 1 

хүний 23.5 0.0 0.0 20.2 26.8 0.0 0.0 2.5 38.7

Цахилгаан, 1 кВтц 15.8 9.2 2.4 10.4 10.0 9.4 12.3 -1.7 0.0
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Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо



729

Төрөөс зохицуулалттай бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлт нь ихэнхдээ зардлаас 
шалтгаалж байдаг. иймд цахилгаан, дулаан, цэвэр усны үнийн өсөлтийн 
шалтгаан тодорхой байгаа юм. 

1.2. Судалгааны асуудал

дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлтийг хэрхэн тайлбарлах 
вэ? гэдэг асуудал бидний өмнө тулгарч байна. Үүнийг шийдэхийн тулд дотоодын 
бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, 
улмаар инфляцийн түвшинг тогтвортой байлгах бодлогын зохистой арга 
хэрэгслийг тодорхойлж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм. 

1.3. Судалгааны асуултууд

Өнөөгийн үүсч буй нөхцөл байдлаас дараах асуултууд урган гарч байна. Үүнд:
• Валютын ханшийн өсөлтөөс шалтгаалсан импортын бүтээгдэхүүний 

үнийн өсөлт нь үйлдвэрлэлийн орцын зардалд нөлөөлж дотоодын үнийн 
түвшинг нэмэгдүүлсэн үү?

• импортын барааны харьцангуй үнийн өсөлт нь түүнийг орлох дотоодын 
бүтээгдэхүүний эрэлтийг ихэсгэж, улмаар дотоодын барааны үнэ өссөн үү? 

• засгийн газрын урсгал зардлын болон цалингийн өсөлт нь дотоодын 
үйлчилгээний үнэ өсөхөд нөлөөлсөн үү?

• орон сууцны 8%-ийн зээл болон үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрүүдийн зээл 
нь дотоодын үнийн өсөлтийн шалтгаан болов уу?

• засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлогын үе шатууд дээр алдаа гаргасан уу?
• Манай эдийн засгийн бүтцийн болон эдийн засгийн агентуудын үйл 

хөдлөлийн гажуудлаас шалтгаалсан уу?

1.4. Судалгааны зорилго 

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь дотоодын бараа, үйлчилгээний үнийн 
өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлж, үнийг тогтворжуулах талаар 
бодлогын зөвлөмж гаргах явдал юм.

дээрх зорилгын хүрээнд дараах шинжилгээг хийх зорилтуудыг дэвшүүлж байна. 
• Хэрэглээний үнийн индексийн сагс (ХҮис) дах дотоодын бараа, 

үйлчилгээний бүлгийн үнийн динамикт шинжилгээ хийж, инфляцид 
голлон нөлөөлж буй бүтээгдэхүүний бүлгийг тодорхойлох

• дотоодын үнэд нөлөөлөгч эрэлт, нийлүүлэлтийн талын хүчин зүйлсийг 
тогтоож, динамик харилцан үйлчлэлийг нь эконометрикийн систем 
загваруудын тусламжтай тодорхойлох 

• дотоодын үнийг тогтворжуулах бодлогын санал, зөвлөмж гаргах. 

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ



730

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

1.5. Судалгааны таамаглал

Тус судалгааны хувьд дараах таамаглалуудыг дэвшүүлэн шалгаж, үр дүнд нь 
тулгуурлан бодлогын санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорив.

• дотоодын үйлдвэрлэлд ашигладаг импортын бүтээгдэхүүний үнэ өссөн нь 
үйлдвэрлэлийн орцын зардалд нөлөөлж, улмаар дотоодын үнийн түвшинг 
нэмэгдүүлсэн

• импортын барааг орлох дотоодын бүтээгдэхүүний эрэлт өссөнөөр 
дотоодын барааны үнэ өссөн

• засгийн газрын урсгал зардлын болон цалингийн өсөлт нь дотоодын 
бараа, үйлчилгээний үнийг нэмэгдүүлсэн

• орон сууцны 8%-ийн зээл, үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрүүдэд олгосон 
зээл дотоодын үнэд нөлөөлсөн

• Бодлогын хүү богино хугацаанд инфляцид нөлөөтэй.

1.6. Судалгааны обьект, хамрах хүрээ, хязгаарлалт

Бид судалгааны обьектоороо Монгол улсын санхүү, эдийн засгийн нээлттэй 
системийг сонгон авсан болно. судалгааг хийхэд дараах хоёр хязгаарлалт 
тавьсан.

• дотоодын бүтээгдэхүүний үнийг зөвхөн Үндэсний статистикийн 
Хорооны Хэрэглээний үнийн индексийн сагсанд хамрагдсан дотоодын 
бараа, үйлчилгээний үнээр төлөөлүүлэн авч үзсэн

• Хэрэглээний үнийн индексийн сагс дах бараа, үйлчилгээний нэр төрөл 
5 жил тутам нэмэгддэг. судалгаанд ашиглагдаж буй эконометрикийн 
загваруудын итгэлтэй байдал, ач холбогдлыг өндөр байлгах зорилгоор 
цувааг харьцангуй уртасган 2005 болон 2010 оны суурьтай ХҮМс-ны 
мэдээллийг ашигласан.

1.7. Судалгааны арга зүй

судалгааны зорилгодоо хүрч, дэвшүүлсэн таамаглалуудаа шалгахын тулд дараах 
аргуудыг ашиглав. Үүнд: 

• ХҮис дах дотоодын бүтээгдэхүүний инфляцийг хугацааны цувааны 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр задалж, мөчлөг болон шокын бүрэлдэхүүн нийт 
инфляцын хамаарлыг цувааны корреляцийн шинжилгээгээр тогтоож, 
голлох нөлөөтэй бараа, үйлчилгээг тодорхойлов.

• дотоодын үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тогтоохдоо олон хүчин 
зүйлсийн хугацааны цувааны VAR, SVAR загваруудыг ашиглаж, хариу 
үйлдлийн функцын болон вариацын задаргааны тусламжтай нөлөөлөл 
хадгалагдах хугацаа, нөлөөллийн эрчим зэргийг тооцоолов.
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• Шинжилгээний үр дүн, олон улсын туршлага, онолын үзэл 
баримтлалуудад тулгуурлан дотоодын үнийг тогтворжуулах бодлогын 
арга хэрэгслүүд, дотоодоос хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн 
нөлөөллийг саармагжуулах бодлогын арга замуудын талаар санал 
зөвлөмж, боловсруулав. 

II. ИНФлЯцИйН ОНОлыН ХӨГжИл

Эдийн засагт бараа, үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшин тасралтгүй өсөх үйл 
явцыг инфляци гэдэг. Хэрвээ тодорхой хугацаанд дотоодын зах зээл дээр бараа, 
үйлчилгээний тэнцвэрт үнийн түвшин илүүдэл эрэлтийн үр дүнд өссөн бол 
эдийн засагчид энэхүү инфляцийг эрэлтийн инфляци гэдэг. Энэ тохиолдолд нийт 
эрэлтийн өсөлт нь нийт нийлүүлэлтийн түвшингээс хурдан өсч, үнийн түвшинг 
өсгөдөг. 

Цалин, хүү, шууд бус татвар, импортын орцуудын үнэ, валютын ханш өссөн 
тохиолдолд пүүс, компаниудын зардал тасралтгүй өсөж, үүний үр дүнд үнийн 
ерөнхий түвшин өсөхийг зардлын буюу нийлүүлэлтийн инфляци гэдэг. 

Бодит байдалд инфляцийг эрэлтийн болон зардлын гэж ажиглалтаар ангилах 
боломжгүй байдаг. инфляци нь динамик үйл явц бөгөөл үнийн гэнэтийн 
өөрчлөлтүүд нь холимог шинжтэй байдаг. Мөн инфляци нь өөрөө ирээдүйн 
инфляцийнхаа учир шалтгаан болдог. онолын хувьд эрэлтийн болон зардлын 
инфляцийн сувгуудыг авч үздэг. инфляцийн онолоос эрэлт, нийлүүлэлтийн 
инфляцийг ялгах шинжүүрийг тогтоож болно. инфляцийн онолыг янз бүрээр 
ангилдаг. Тухайлыал, богино ба урт хугацааны, хаалттай ба нээлттэй эдийн 
засгийн, төгс ба төгс бус өрсөлдөөний, сангийн ба мөнгөний, өндөр ба нам 
инфляцийн онолууд гэх мэт ангилдаг. 

1.8. Инфляцийн сонгодог ба Кейнсийн онол

дэвид Юм, адам смит, дэвид рекардо, Жон стюарт Милл зэрэг сонгодог1 болон 
леон Валрас, алфред Маршал, артур Пигу зэрэг шинэ сонгодог2 эдийн засагчид 
инфляцийг тайлбарлахдаа мөнгөний тооны онолыг ашигладаг. Мөнгөний тооны 
онол нь худалдагдах бүх барааны өртөг нь худалдан авалтын нийт дүнтэй тэнцүү 
гэж үздэг. Түүнийг томьёогоор илэрхийлбэл 

M · V = P · Y (2.1)

Энд M-мөнгөний нийлүүлэлт, V-мөнгөний эргэлтийн хурд, P-үнийн ерөнхий 
түвшин буюу дефлятор, Y-бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг илэрхийлнэ. 

1 David Hume, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill
2 Leon Walras, Alfred Marshall, Arthur C.Pigou

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Энэ тохиолдолд нийт эрэлт (AD), нийт нийлүүлэлт (AS) дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно. Үүнд:

AS = Y (2.2)
AD = (M · V)/P (2.3)

Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу нийт нийлүүлэлт (Y) нь урт 
хугацааны үйлдвэрлэлийн функцээр тодорхойлогдоно. Бараа, үйлчилгээний 
зах зээл тэнцвэржих тохиолдолд AS = AD болох ба дээрх тэмдэглэгээ ёсоор 
бүтээгдэхүүний зах зээл тэнцвэртэй нөхцөлд

Y = (M · V)/P (2.4)

болно. Богино хугацаанд мөнгөний эргэлтийн хурд тогтмол, бодит 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ потенциал түвшиндээ байна гэсэн сонгодог эдийн 
засагчдын таамаглалаар эдийн засаг дах үнийн тэгшитгэлийг бичвэл

10 
 

болно. Богино хугацаанд мөнгөний эргэлтийн хурд тогтмол, бодит үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ потенциал түвшиндээ байна гэсэн сонгодог эдийн засагчдын таамаглалаар 
эдийн засаг дах үнийн тэгшитгэлийг бичвэл 

    ̅  ̅    (2.5) 

болох ба үүнийг маш энгийнээр тайлбарлавал бусад хүчин зүйлс тогтмол байхад 
мөнгөний нийлүүлэлтийг хоѐр дахин өсгөвөл үнийн түвшин мөн хоѐр дахин өснө 
гэдгийг илэрхийлнэ. Мөнгөний зах зээл дээр илүүдэл нийлүүлэлт хийгдвэл бараа, 
үйлчилгээний зах зээл дээр эрэлтийн илүүдэл үүсдэг. (2.5) тэгшитгэлийг 
үзүүлэлтүүдийн өсөлтийн хувиар бичвэл  

          (2.6) 

Энд mgv ,,,  нь харгалзан MYVP ,,, -ийн өсөлтийн хувиуд,  - инфляцийн түвшинг 
тэмдэглэсэн. Хэрвээ мөнгөний эргэлтийн хурд, бодит дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний өсөлтийн хувийг тэгтэй тэнцүү, өөрөөр хэлбэл мөнгөний эргэлтийн 
хурд болон бодит орлогыг тогтмол гэвэл инфляци нь мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлтөөр хэмжигдэнэ. Үүнээс шалтгаалан сонгодог ба шинэ сонгодог эдийн засагчид 
инфляцийг мөнгөний үзэгдэл хэмээн тайлбарладаг. Мөнгөний нийлүүлэлтийг 
бууруулснаар инфляцийг бууруулах боломжтой гэж үздэг. 

Өү’Бриэн (1975) нь мөнгөний тооны онолын сонгодог ба шинэ сонгодог хувилбарын 
хувьд шилжих механизмын хооронд зарим ялгаа байдгийг тэмдэглэсэн байдаг. Шинэ 
сонгодог загвар нь бүрэн ажил эрхлэлтийн таамаглалд үндэслэдэг ба бодит болон 
мөнгөний секторын хооронд дихотоми шинжтэй. Нэрлэсэн үнэ нь мөнгөний 
нийлүүлэлтийн функц шиг тодорхойлогддог байхад, бодит цалин бодит секторт 
(хөдөлмөрийн зах зээлд) тодорхойлогддог. Иймд бараа, үйлчилгээний эрэлт, 
нийлүүлэлтийн тоо хэмжээг өөрчлөхгүйгээр, мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт нь 
үнийн ерөнхий түвшинг өсгөх бөгөөд улмаар бодит гарцын хэмжээ өөрчлөгдөхгүй 
юм. Өөрөөр хэлбэл, Дэвид Юм зэрэг зарим сонгодог эдийн засагч нар бүрэн ажил 
эрхлэлттэй гэж таамагладаггүй бөгөөд сонгодог дихотоми биелэх орон зай байхгүй 
гэж Өү’Бриэн бичсэн байдаг. Тиймээс Юмын авч үзснээр мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлт нь ялгаатай шилжих механизмаар үнийн ерөнхий түвшинг өсгөнө. Эдийн 
засгийн нэгжүүдийн нэрлэсэн бэлэн мөнгөний хэмжээ өссөх нь эхлээд бараа, 
үйлчилгээнд гаргах зардлыг нэмэгдүүлж, улмаар үйлдвэрлэлийг өсгөнө. Бүрэн ажил 
эрхлэлтэнд хүрээгүй гэсэн таамаглалыг тавьбал үнэ мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлтөд зохицож эхэлдэг. Үүний үр дүнд, шинэ сонгодог загварт мөнгө нь нейтраль 
биш болно. Энэ нь богино хугацаанд мөнгө бодит секторт нөлөөлдөг гэсэн үг юм. 
Өөрөөр хэлбэл, Юмын монетари хандлага нь богино хугацаанд зарим үнэ 
өөрчлөгддөггүй (уян хатан бус) гэж үзэж богино болон урт хугацааны инфляцийн 
процессийг тодорхойлсоноороо ялгаатай байдаг. 

Жон Мэйнард Кейнс (1936) “Ажил эрхлэлт, хүү, мөнгөний ерөнхий онол” гэсэн 
номоо тогтмол үнийн түвшинтэй үеийн бүрэн бус ажил эрхлэлтийн тэнцвэрийн 
таамаглалд үндэслэн бичсэн. Энэ ном нь инфляцийн динамикийг шинжлэх 
зорилгогүй байсан. Kейнс (1940) инфляцийн монетари загварын альтернатив 
хувилбар болох голчлон хөдөлмөрийн зах зээл дээр уян хатан бус үнэтэй эрэлтийн 

(2.5)

болох ба үүнийг маш энгийнээр тайлбарлавал бусад хүчин зүйлс тогтмол байхад 
мөнгөний нийлүүлэлтийг хоёр дахин өсгөвөл үнийн түвшин мөн хоёр дахин 
өснө гэдгийг илэрхийлнэ. Мөнгөний зах зээл дээр илүүдэл нийлүүлэлт хийгдвэл 
бараа, үйлчилгээний зах зээл дээр эрэлтийн илүүдэл үүсдэг. (2.5) тэгшитгэлийг 
үзүүлэлтүүдийн өсөлтийн хувиар бичвэл 

π = (ν ‒ g) + m (2.6)

Энд π, ν, g, m нь харгалзан P, V, Y, M-ийн өсөлтийн хувиуд, π-инфляцийн 
түвшинг тэмдэглэсэн. Хэрвээ мөнгөний эргэлтийн хурд, бодит дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний өсөлтийн хувийг тэгтэй тэнцүү, өөрөөр хэлбэл мөнгөний эргэлтийн 
хурд болон бодит орлогыг тогтмол гэвэл инфляци нь мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлтөөр хэмжигдэнэ. Үүнээс шалтгаалан сонгодог ба шинэ сонгодог эдийн 
засагчид инфляцийг мөнгөний үзэгдэл хэмээн тайлбарладаг. Мөнгөний 
нийлүүлэлтийг бууруулснаар инфляцийг бууруулах боломжтой гэж үздэг.

Өү’Бриэн (1975) нь мөнгөний тооны онолын сонгодог ба шинэ сонгодог 
хувилбарын хувьд шилжих механизмын хооронд зарим ялгаа байдгийг 
тэмдэглэсэн байдаг. Шинэ сонгодог загвар нь бүрэн ажил эрхлэлтийн таамаглалд 
үндэслэдэг ба бодит болон мөнгөний секторын хооронд дихотоми шинжтэй. 
нэрлэсэн үнэ нь мөнгөний нийлүүлэлтийн функц шиг тодорхойлогддог байхад, 
бодит цалин бодит секторт (хөдөлмөрийн зах зээлд) тодорхойлогддог. иймд 
бараа, үйлчилгээний эрэлт, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээг өөрчлөхгүйгээр, 
мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт нь үнийн ерөнхий түвшинг өсгөх бөгөөд улмаар 
бодит гарцын хэмжээ өөрчлөгдөхгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, дэвид Юм зэрэг зарим 
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сонгодог эдийн засагч нар бүрэн ажил эрхлэлттэй гэж таамагладаггүй бөгөөд 
сонгодог дихотоми биелэх орон зай байхгүй гэж Өү’Бриэн бичсэн байдаг. 
Тиймээс Юмын авч үзснээр мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт нь ялгаатай шилжих 
механизмаар үнийн ерөнхий түвшинг өсгөнө. Эдийн засгийн нэгжүүдийн 
нэрлэсэн бэлэн мөнгөний хэмжээ өссөх нь эхлээд бараа, үйлчилгээнд гаргах 
зардлыг нэмэгдүүлж, улмаар үйлдвэрлэлийг өсгөнө. Бүрэн ажил эрхлэлтэнд 
хүрээгүй гэсэн таамаглалыг тавьбал үнэ мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлтөд 
зохицож эхэлдэг. Үүний үр дүнд, шинэ сонгодог загварт мөнгө нь нейтраль 
биш болно. Энэ нь богино хугацаанд мөнгө бодит секторт нөлөөлдөг гэсэн 
үг юм. Өөрөөр хэлбэл, Юмын монетари хандлага нь богино хугацаанд зарим 
үнэ өөрчлөгддөггүй (уян хатан бус) гэж үзэж богино болон урт хугацааны 
инфляцийн процессийг тодорхойлсоноороо ялгаатай байдаг.

Жон Мэйнард кейнс (1936) “Ажил эрхлэлт, хүү, мөнгөний ерөнхий онол” 
гэсэн номоо тогтмол үнийн түвшинтэй үеийн бүрэн бус ажил эрхлэлтийн 
тэнцвэрийн таамаглалд үндэслэн бичсэн. Энэ ном нь инфляцийн динамикийг 
шинжлэх зорилгогүй байсан. Kейнс (1940) инфляцийн монетари загварын 
альтернатив хувилбар болох голчлон хөдөлмөрийн зах зээл дээр уян хатан 
бус үнэтэй эрэлтийн инфляцийн загварыг харуулах нэг ялгаатай хувилбарыг 
боловсруулсан. Үүнийгээ тэрээр “Inflation gap” буюу “инфляцийн зөрүүний” 
загвар гэж нэрлэсэн. Энэ загвартаа тэр орлогын дахин хуваарилалтын процессийг 
тодорхойлсон. Энэхүү процессэд инфляци нь бага хадгалах ахиу хандлагатай, 
бага татвартай байдаг ажилчдаас өндөр хадгалах ахиу хандлагатай, өндөр 
татвартай үйлдвэрлэлийн сектор руу орлогыг шилжүүлдэг шахагч (pump) шиг 
ажилладаг гэж тайлбарлажээ. 

дайны үеийн нөхцөл байдал шиг нийт эрэлтийн хүлээгдээгүй өсөлт (инфляциас 
үүдэлтэй зөрүү) нь бүрэн ажил эрхлэлттэй нөхцөлд үнийг өсгөдөг бөгөөд 
улмаар нэрлэсэн цалин богино хугацаанд тогтмол байх учраас пүүсүүдийн 
хувьд хүлээгдээгүй ашгийг бий болгодог. ашиг өссөнөөр бүтээгдэхүүний зах 
дээр илүүдэл эрэлтийг бий болгодог. гэвч бүтээгдэхүүний зах зээл дээрх анхны 
илүүдэл эрэлтийг хангах пүүсүүдийн хожимдолтой оролдлого нь хөдөлмөрийн 
зах зээл дээр илүүдэл эрэлтийг бий болгодог. Бүрэн ажил эрхлэлттэй үе дэх 
үйлдвэрлэгчдийн дундах өрсөлдөөн нь бодит цалин анхны түвшиндээ хүрэх 
хүртэл нэрлэсэн цалинг өсгөх хүчин зүйл болдог. ийнхүү бодит цалингийн өсөлт 
нь бүтээгдэхүүний зах зээл дээр шинэ эрэлтийг бий болгох ба үр дүнд нь дахин 
үнэ өсдөг.

Хэрвээ цалингийн хожимдлын механизм хэвээр байвал нийт эрэлтийг бууруулах 
замаар эсвэл, тохиромжтой орлогын бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар уян хатан бус 
байдлыг бууруулах зэрэг замаар л тэмцэж чадах инфляцийн гинжин өсөлт бий 
болдог. 
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1.9. Инфляцийн нео-Кейнсийн ба монетарь хандлага

кейнс (1940)-ийн “инфляцийн зөрүүний” загвар нь богино хугацаанд цалин 
уян хатан бус байх нөхцөл дэх эрэлтийн талын загвар юм. гэвч мөнгөний зах 
зээлийн хөгжлийн тухай огт авч үзээгүй. Түүний инфляцийн мөнгөний бус, 
эрэлтийн хандлага нь зардлын инфляцийн зарим аргументтай холбоотой байдаг. 
(Humphrey, 1981). нийлүүлэлтийн талын шокуудаас үүдэлтэй инфляци үүсч 
болохыг үл харгалзан, ихэнх кейнсч эдийн засагчид, тухайлбал Эй.смитис, 
г.акли, с.Майтай, ба Жэй.Эй. Трэвитик3 нар инфляцийн үндсэн шалтгааныг 
эрэлтийн талын шокуудаас үүдэлтэй гэж үзсэн. артур смитис (1942) болон 
бусад судлаач нар “инфляцийн зөрүүний” загварын Kейнсийн аман шинжилгээг 
онолын хэлбэрт оруулан цэгцэлсэн бөгөөд тэдний тайлбар 1970-аад оны дунд үе 
хүртэл инфляцийн онолд зонхилж байсан. 

дараагийн бүлэгт бүтцийнхэн, пост-кейнсчүүд, тэнцвэрийн бус эдийн 
засагчид болон шинэ-Марксист эдийн засагчдын хөгжүүлсэн инфляцийн 
зардлын онолуудыг хураангуйлан авч үзэхдээ инфляцийн үйл явц дах орлогын 
хуваарилалтын үүргийг онцгойлон кейнс-смитисийн инфляцийн онолтой 
уялдуулан авч үзнэ. 

нео-кейнсийн макро экономикс буюу кейнсийн неоклассик синтез нь дараах 
ажлууд дээр үндэслэдэг. Үүнд:

- 1930-аад оны сүүлч, 1940-өөд онд Ж.Хикс, ф.Модилиани нар голчлон 
хөгжүүлсэн хаалттай эдийн засгийн IS-LM загвар

- 1950-иад оны сүүлээр а.филлипс, р.липсей нарын хөгжүүлж, 1960-аад 
оны эхэн үед П.самуэльсон, р.солоу нарын сайжруулсан филлипсийн 
муруй 4

- 1960-аад онд хөгжсөн нээлттэй жижиг эдийн засгийн Манделл-
флемингийн загвар5 хамаарагдана.

кейнс-смитисийн загварт үнийн байнгын өсөлтийг өдөөгч орлогын дахин 
хуваарилалтын механизм стандарт IS-LM загварт тусгагдаагүй байдаг. иймд 
нео-кейнсийн IS-LM загварт үнийн тасралтгүй өсөлт буюу инфляцийн тухай 
асуудлыг авч үзээгүй. Өөрөөр хэлбэл, орлогын тодорхойлолтын талаарх 
кейнсийн болон сонгодог онолын хоорондын ялгаа нь мөнгөний эрэлтийн 
хүүний түвшний мэдрэмжээр ялгагдах болсон ба улмаар мөнгөний захын тэнцвэр 
LM муруйн хэлбэрээр тодорхойлогдох болсон. иймд, кейнсийн неоклассик 
сентиз нь цалин-үнийн хамаарал буюу инфляцийн тэгшитгэлийг системээс 

3 A.Smithies, G.Ackley, S.Maitai and J.A.Trevithhick
4 Филлипсийн муруйн талаархи мэдээллийг Fischer(1983), Humphrey(1986), King(2000) ажлуудаас харж 

болно
5 Манделл-Флемингийн загвар нь нийт эрэлтийн муруйн шилжилтийн үр дүнд мөнгө-сангийн бодлогын 

нөлөөл шинжлэхэд ихэвчлэн ашиглагддаг.
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хасахын тулд IS-LM загварт филлипсийн муруйг авч үзэх замаар хөдөлмөрийн 
зах зээлийн динамикийг нэгтгэсэн:

π = α · U (2.7)

Энд π-инфляцийн түвшин, U-ажилгүйдлийн түвшинг тэмдэглэсэн. инфляци, 
ажилгүйдлийн хооронд сөрөг хамаарал оршин байдаг тул тэнцвэржүүлэгч 
коэффициент нь сөрөг утгатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл α<0 байна. Эндээс 
ажилгүйдлийн түвшин доогуур байхад инфляцийн түвшин өндөр байдаг. 
ажилгүйдлийн түвшин буурснаар бараа, үйлчилгээний зах зээл дэх хөдөлмөрийн 
илүүдэл эрэлтийн шинж давамгайлж, эрэлтийн инфляци болно хэмээн 
тайлбарлаж болно. 

IS ‒ LM ‒ P системийн хүрээнд инфляцийн эрэлтийн талын шалтгаан 
тодорхойлогддог ба энэ системээр 1960-аад оны сүүлч, 1970-аад оны эхэн 
үеийн стагфляцийн үзэгдлийг тайлбарлаж чадаагүй. Тухайлбал, 1973-74 ба 
1978-79 онуудын нефтийн үнийн гэнэтийн шокууд нь дэлхий нийтийг хамарсан 
эдийн засгийн уналт болон энэ үед мөн зардлын инфляцийн нөлөөг үүсгэсэн. 
филлипсийн муруйн хамаарал ба үйлдвэрлэлийн бууралт, инфляци зэрэг тохиох 
үзэгдэл хоорондын зөрчилдөөнтэй энэхүү үйл явдлыг Милтон фридман, Эдмунд 
фэлпс зэрэг монетарь эдийн засагчид өмнө нь таамаглаж байсан. Тэд нар 1960-
аад оны сүүл үед хүлээлт агуулсан филлипсийн муруйг боловсруулсан: 

π = α · U + β · πe (2.8)

Энд πe-хүлээгдэж буй инфляцийн түвшин, β-нь хүлээлтийн тохируулгын 
параметр.

Богино хугацаанд буюу πe өгөгдсөн нөхцөлд инфляци, ажилгүйдлийн хооронд 
урвуу хамаарал оршин байх энэ тохиолдолд инфляцийн хүлээлт нь загварын 
шилжүүлгийн хувьсагч юм. урт хугацаанд β = 1 ба πe = π гэж таамаглавал 
филлипсийн муруй нь стандарт филипсийн муруйн монетарист шүүмжийн 
дагуу босоо шугамаар дүрслэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл урт хугацаанд ажилгүйдэл, 
инфляцийн хооронд тэнцвэржүүлэгч байхгүй бөгөөд урт хугацааны босоо 
филлипсийн муруй нь ажилгүйдлийн хэвийн түвшингээр илэрхийлдэг. 

Монетарист эдийн засагчдынхаар инфляцийн хүлээлт нь дасан зохицох хүлээлт 
байдаг. Энэ тохиолдолд үнийн хүлээлтийг дараах байдлаар томъёолно. Үүнд:

13 
 

тэнцвэржүүлэгч байхгүй бөгөөд урт хугацааны босоо Филлипсийн муруй нь 
ажилгүйдлийн хэвийн түвшингээр илэрхийлдэг.  

Монетарист эдийн засагчдынхаар инфляцийн хүлээлт нь дасан зохицох хүлээлт 
байдаг. Энэ тохиолдолд үнийн хүлээлтийг дараах байдлаар томъѐолно. Үүнд: 

                       (2.9) 

(2.9) тэгшитгэлийн хувьд   болон 1  нь тохируулгын параметр буюу хувийн 
жин юм. Энэ томьѐогоор инфляцийн хугацааны   агшин дах хүлээлт нь өмнөх үеийн 
бодит инфляцийн түвшин, хүлээгдэж буй инфляцийн түвшний жигнэсэн дундаж 
утгаас хамаардаг. Хүлээлтийг хэрхэн хийдгийг илэрхийлж буй дээрх тэгшитгэлийг 
олон эдийн засагчид инфляцийн инерцийг хэмжих тохиромжтой хэмжүүр гэж үздэг.  

Филлип Каган (1956) нь гиперинфляцийн алдартай шинжилгээндээ мөнгөний 
эрэлтийг үүсгэгч гол хүчин зүйл нь дасан зохицох хүлээлт гэж үзсэн байдаг6. 

2.3. Монетарист ба бүтцийн эдийн засагчдын маргаан 

1960-аад он болон 1970-аад оны эхэн үед инфляцийн учир шалтааны тухай гол 
маргаан нь монетарист болон бүтцийн эдийн засагчдын дунд явагдсан. Энэхүү 
маргаан нь инфляци эрэлтийн болон зардлын алинаас нь шалтгаалж буйг 
тодорхойлоход чиглэсэн байдаг. Инфляцийн зардлын талын онолууд нь инфляци ба 
дефляцийг мөнгөний бус нийлүүлэлтийн талын нөлөөнүүдээр голчлон тайлбарласан 
байдаг. Энэ нь бүтээгдэхүүний нэгжийн зардлыг өөрчлөх, улмаар үнэ дэх ашгийн 
хэмжээг өөрчилдөг нөлөө юм (Humprey, 1998). Инфляцийн бүтцийн хандлага нь 
зардлын инфляцийн онолуудын гол хувилбаруудын нэг юм. Энэ нь тухайн орны 
дэвшилтэт (аж үйлдвэрийн) сектор, уламжлалт (хөдөө аж ахуйн болон экспортын) 
секторт байдаг онцлог бүтцийн хүчин зүйлүүдтэй инфляцийг холбох гэсэн санаа 
бөгөөд Стритэн (1962), Баумол (1967) 7  нарын нөлөө бүхий судалгаанд анх 
хөндөгдсөн байдаг. 1960-аад оны үед боловсруулсан бүтцийн инфляцийн 
загваруудын анхны хувилбар нь аж үйлдвэрийн болон хөдөө аж ахуйн секторуудын 
хоорондын бүтээмжийн ялгаатай байдлаар Латин Америкийн орнуудын инфляцийг 
тайлбарласан. Ерөнхийдөө уламжлалт сектор нь нийт эрэлтийн буюу мөнгөний 
шокод хожимдолтой хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзсэн. Энэхүү хожимдол нь богино 
хугацаанд аж үйлдвэрлэлийн гарц, ажил эрхлэлтийн хэсэгчилсэн өсөлтийг бий 
болгож, улмаар цалин өсч, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний эрэлтийг нэмэгдүүлдэг. 
Энэ өсөлт нь хүнсний бүтээгдэхүүний харьцангуй үнийг өсгөдөг. Хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь энэ салбар дах цалинг өсгөх эрэлтийг өдөөдөг. 
Өссөн цалин нь аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний эрэлтийг өсгөх ба энэ 
механизм нь тасралтгүй үргэлжилдэг. Энэ загварт нийт нийлүүлэлт нийт эрэлтээсээ 
хугацааны хувьд дандаа хожимлтой байдаг. Энэ нь салбаруудын аль нэгэнд түр 

                                                 
6 Каган гиперинфляцийн загвартаа үнэд нөлөөлдөг мөнгөний учир шалтгааныг инфляци өөрөөрөө 
төрөгддөг загвар дах учир шалтгаанаар орлуулсан.  
7  Бүтцийн инфляцийн онолын үндэслэлүүдийг Kirkpatrick, Nixon (1976), Frish (1983), Beckerman 
(1992) ажлуудаас харж болно 

(2.9)

(2.9) тэгшитгэлийн хувьд λ болон 1 - λ нь тохируулгын параметр буюу хувийн 
жин юм. Энэ томьёогоор инфляцийн хугацааны t агшин дах хүлээлт нь өмнөх 
үеийн бодит инфляцийн түвшин, хүлээгдэж буй инфляцийн түвшний жигнэсэн 
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дундаж утгаас хамаардаг. Хүлээлтийг хэрхэн хийдгийг илэрхийлж буй дээрх 
тэгшитгэлийг олон эдийн засагчид инфляцийн инерцийг хэмжих тохиромжтой 
хэмжүүр гэж үздэг. 

филлип каган (1956) нь гиперинфляцийн алдартай шинжилгээндээ мөнгөний 
эрэлтийг үүсгэгч гол хүчин зүйл нь дасан зохицох хүлээлт гэж үзсэн байдаг6.

1.10.  Монетарист ба бүтцийн эдийн засагчдын маргаан

1960-аад он болон 1970-аад оны эхэн үед инфляцийн учир шалтааны тухай 
гол маргаан нь монетарист болон бүтцийн эдийн засагчдын дунд явагдсан. 
Энэхүү маргаан нь инфляци эрэлтийн болон зардлын алинаас нь шалтгаалж 
буйг тодорхойлоход чиглэсэн байдаг. инфляцийн зардлын талын онолууд нь 
инфляци ба дефляцийг мөнгөний бус нийлүүлэлтийн талын нөлөөнүүдээр голчлон 
тайлбарласан байдаг. Энэ нь бүтээгдэхүүний нэгжийн зардлыг өөрчлөх, улмаар үнэ 
дэх ашгийн хэмжээг өөрчилдөг нөлөө юм (Humprey, 1998). инфляцийн бүтцийн 
хандлага нь зардлын инфляцийн онолуудын гол хувилбаруудын нэг юм. Энэ нь 
тухайн орны дэвшилтэт (аж үйлдвэрийн) сектор, уламжлалт (хөдөө аж ахуйн болон 
экспортын) секторт байдаг онцлог бүтцийн хүчин зүйлүүдтэй инфляцийг холбох 
гэсэн санаа бөгөөд стритэн (1962), Баумол (1967)7 нарын нөлөө бүхий судалгаанд 
анх хөндөгдсөн байдаг. 1960-аад оны үед боловсруулсан бүтцийн инфляцийн 
загваруудын анхны хувилбар нь аж үйлдвэрийн болон хөдөө аж ахуйн секторуудын 
хоорондын бүтээмжийн ялгаатай байдлаар латин америкийн орнуудын инфляцийг 
тайлбарласан. ерөнхийдөө уламжлалт сектор нь нийт эрэлтийн буюу мөнгөний 
шокод хожимдолтой хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзсэн. Энэхүү хожимдол нь богино 
хугацаанд аж үйлдвэрлэлийн гарц, ажил эрхлэлтийн хэсэгчилсэн өсөлтийг бий 
болгож, улмаар цалин өсч, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний эрэлтийг нэмэгдүүлдэг. 
Энэ өсөлт нь хүнсний бүтээгдэхүүний харьцангуй үнийг өсгөдөг. Хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь энэ салбар дах цалинг өсгөх эрэлтийг өдөөдөг. 
Өссөн цалин нь аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний эрэлтийг өсгөх ба энэ 
механизм нь тасралтгүй үргэлжилдэг. Энэ загварт нийт нийлүүлэлт нийт эрэлтээсээ 
хугацааны хувьд дандаа хожимлтой байдаг. Энэ нь салбаруудын аль нэгэнд түр 
зуурын гарцын хөшүүн байдал байдагтай холбоотой. иймд, бүтцийн загварыг 
инфляцийн зардлын онолд хамааруулан авч үздэг. 

1970-аад онд инфляцийн скандиновийн загвар нь бүтцийн хандлагын алдартай 
загваруудын нэг байсан8. скандиновийн загварын гол ялгаатай шинж нь 
норвеги, Швед зэрэг скандиновийн орнуудад цалин нь улс даяараа хамтран 

6 Каган гиперинфляцийн загвартаа үнэд нөлөөлдөг мөнгөний учир шалтгааныг инфляци өөрөөрөө төрөгддөг 
загвар дах учир шалтгаанаар орлуулсан. 

7 Бүтцийн инфляцийн онолын үндэслэлүүдийг Kirkpatrick, Nixon (1976), Frish (1983), Beckerman (1992) 
ажлуудаас харж болно

8 Энэ талаар Edgren (1973), Aukrust (1977), Calmfors (1977) ажлуудаас харж болно
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тохиролцох үндсэн дээр тогтдог явдал юм. 

Мөн 1970-аад онд хөгжсөн инфляцийн пост-кейнсийн онол болон дон 
Патинкин, аксел лэйжонхуфвуд нарын богино хугацааны тэнцвэргүй эдийн 
засгийн онолууд нь зардлын инфляцийн онолын бусад сайн мэддэг төрлүүдийг 
хөгжүүлсэн. Энэ нь үнийн ашгийн бүрэлдэхүүн, орлогын өсөлт, харьцангуй 
үнийн өөрчлөлтүүд нь чухал үүрэгтэй байдаг гэж үзсэн. Шинэ-Марксист болон 
латин америкийн шинэ-бүтцийн инфляцийн онолчид инфляцийг хуваарилалтын 
зөрчилдөөнөөс үүдэлтэй гэсэн зардлын инфляцийн санаан дээр тулгуурлан 
тайлбарладаг9.

кейнсч, бүтцийн, пост-кейнсч, шинэ-Марксист эдийн засагчдын зардлын 
инфляцийн онолын хувилбар нь харьцангуй үнийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан 
ерөнхий үнийн түвшин өсөх тухай хуваарилалтын механизм дээр тулгуурладаг. 
Хуваарилалтын механизмууд нь харьцангуй үнийн өөрчлөлтийг далд байдлаар 
илэрхийлдэг ба үнийн ерөнхий түвшний үргэлжилсэн өсөлтийг буюу тогтвортой 
инфляцийг бий болгодог. 

гэтэл инфляцийн нийлүүлэлтийн талын өөр нэг бүлэг эдийн засагчид газрын 
тосны үнийн шок болон үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшийн бууралт зэрэг 
экзоген шокоос шалтгаалсан үнийн түвшний нэгж хугацааны өсөлтийг зөвхөн 
тайлбарладаг. импортын инфляци нь мөн нэгж хугацааны шокуудад суурилсан 
байдаг хэдий ч инфляцийн шалтгааныг тэр бүр тайлбарлаж чаддаггүй. учир 
нь нээлттэй эдийн засагт импортын инфляци нь тогтвортой үнийг өсгөдөг 
механизм гэж батлагддаггүй. газрын тосны үнийн шокууд нь ихэвчлэн богино 
хугацааны шинжтэй байх ба үнийн ерөнхий түвшинд дарамт учруулах тэр үедээ 
л харьцангуй үнийн түвшин, үйлдвэрлэлийн гарц, ажил эрхлэлтэд түр зуурын 
нөлөө үзүүлдэг гэж хүлээн зөвшөөрдөг. инфляцийн зарим нарийн боловсруулсан 
загваруудад инфляцийн учир шалтгаан нь валютын ханшийн бууралт, төлбөрийн 
тэнцлийн алдагдал, инфляцийн хүлээлт, засгийн газрын төсвийн алдагдал, 
мөнгөний нийлүүлэлт зэрэг үзүүлэлт болно хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн байдаг10. 

Милтон фридман сайжруулсан мөнгөний тооны онолдоо эдийн засаг дах бодит 
нийт гарцын өсөлтийн хувиас мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлтийн хувь давсан 
тохиолдолд инфляци болно гэж үзсэн. Монетарист эдийн засагчид инфляцийг 
бүхэлдээ мөнгөний болон эрэлтийн талын үзэгдэл гэж үздэг. Тэд инфляцийн 
нийлүүлэлтийн талын аргументууд нь нийлүүлэлтийн талын микро эдийн 
засгийн ажиглалт дээр үндэслэсэн төөрөгдөл юм гэж үздэг. Монетаристууд 
ерөнхийдөө пүүс болон үйлдвэрлэлийн зардлууд нь инфляцитай холбоогүй, 
мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлттэй л холбоотой хэмээн үздэг.

9 Энэ талаар Bresser-Preira, Nakano (1987) болон Saad-Filho, Mollo (1999) ажлуудаас харж болно. 
10 Montiel (1989), Calvo, Vegh(1999), Fielding, Bleaney(2000), ажлуудаас харж болно

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ



738

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

1.11. рациональ хүлээлтийн хувьсгал

1970-аад оны макроэкономиксэд рациональ хүлээлтийн эдийн засагчид 
болох роберт и.лукас, Жэй.саржэнт, нэл Воллэс, роберт Жэй.Барро, Бэннэт 
Ти.Макколлум11 нарын цоо шинэ хувьсгалт санаанууд давамгайлсан юм. 
зах зээл байнга тэнцвэртэй байдаг ба төгс бус мэдээлэлтэй байдаг гэсэн 
монетарист таамаглалаар эхэлсэн рациональ хүлээлтийн сургуулийнхан буюу 
шинэ сонгодог макроэкономиксийнхэн (new classical macroeconomics) хүмүүс 
дасан зохицох хүлээлтэнд авч үзсэнчлэн дандаа ижил таамаглалын алдаа 
хийдэггүй гэж маргасан. Эдийн засгийн агентууд нь өнгөрсөн ба одоогийн бүх 
мэдээлэлд тулгуурлан рациональ хүлээлт хийдэг, зөвхөн өнгөрсөн мэдээлэлд 
тулгуурладаггүй. 1960-аад оноос уламжлалт мөнгөний хандлагад үнийн 
хүлээлтийн алдаанууд бие биетэйгээ холбоотой байсан. гэвч, эдгээр алдаанууд 
нь санамсаргүй буюу бие биеэсээ үл хамаарах шинжтэй юм. 

Бизнесийн мөчлөг болон үнийн хувьд рациональ хүлээлтийн хандлага нь урт 
ба богино хугацаанд филлипсийн муруй босоо байдаг гэж гаргасан. Хэрвээ 
мөнгөний тэлэх бодлого явуулна хэмээн зарлавал хүмүүс үнэ өснө хэмээн 
хүлээнэ. Энэ тохиолдолд мөнгөний бодлогыг бүрэн урьдчилан мэдэх тул богино 
хугацаанд ямар нэгэн бодит нөлөөлөл гарахгүй гэж мөнгөний эдийн засагчид 
маргадаг. Энэ тохиолдолд зөвхөн төв банк “үнийн гэнэтийн” бэлэг барих арга 
замыг олж чадвал бодит гарц, ажил эрхлэлтэнд нөлөө үзүүлж чадна. Өөрөөр 
хэлбэл, эдийн засгийн агентуудын “ирээдүйд тэмүүлсэн” хүлээлт нь урьдчилан 
мэдээлсэн бодлогыг бүтэлгүйтэхэд хүргэдэг. 

Энэхүү хүмүүсийн хүлээлт ба мөнгөний бодлогын нийцтэй бус байдлын үр 
дүнд бодит үйлдвэрлэл өсөхгүй, харин инфляци өсдөг гэдгийг бага инфляцитай 
орчин дахь мөнгөний бодлогын динамик нийцтэй бус байдлын загвараар12 
харуулдаг. Энэхүү загварт инфляцийг үүсгэж болох нэг шалтгаан нь бодлого 
боловсруулагч нарын мөнгөний нийлүүлэлтийг өсгөх замаар үйлдвэрлэлийг 
өсгөх гэсэн сонирхол буюу үйлдвэрлэл-инфляци хоорондын ацан сонголттой 
холбоотой байдаг. кидланд, Прескотт (1977) нар алдартай судалгааны ажилдаа 
бодлого боловсруулагч нарын бага инфляцитай байх гэсэн амлалтандаа хүрэх 
чадваргүй байдал нь инфляцийг улам өсгөдөг гэдгийг харуулдаг. Хэрвээ 
хүлээгдэж буй инфляци бага, улмаар нэмэлт инфляцийн ахиу зардал бага бол 
бодлого боловсруулагч нар үйлдвэрлэлийг богино хугацаанд өсгөхийн тулд 
мөнгөний тэлэх бодлого явуулна гэдгийг судлаачид ажиглажээ. гэвч олон нийт 
бодлого боловсруулагч нар ийм сонирхолтой гэдгийг мэдэх бөгөөд инфляци 
бага түвшинд байна гэж хүлээдэггүй. кидланд, Прескотт нар эрэлтийн шок 
бодит секторт нөлөөтэй, инфляцийн талаарх хүлээлт нийт нийлүүлэлтэд 

11 Robert E.Lucas, Thomas J.Sargent, Neil Wallace, Robert J.Barro, Bennett T.McCallum
12 The	dynamic	inconsistency	of	low	inflation	monetary	policy
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нөлөөтэй байдаг эдийн засгийг авч үзсэн. нийт нийлүүлэлтийн муруй лукасын 
нийлүүлэлтийн муруйгаар тодорхойлогддог гэж үзсэн тохиолдолд эдгээр хоёр 
нөлөөг хоёуланг авч үзэх боломжтой юм. лукасын нийлүүлэлтийн муруй дараах 
байдлаар илэрхийлэгддэг: 

(2.10)

Энд y - үйлдвэрлэлээс логарифм авсан утга,  - уян хатан үнийн түвшний 
логарифм авсан утга (урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ буюу потенциал 
днБ). Бодлого боловсруулагч нар үйлдвэрлэл-инфляцийн хоорондын ацан 
сонголтыг дараах нийгмийн алдагдлын функцээр тодорхойлдог: 

16 
 

Энд   үйлдвэрлэлээс логарифм авсан утга,  ̅  уян хатан үнийн түвшний логарифм 
авсан утга (урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ буюу потенциал ДНБ). Бодлого 
боловсруулагч нар үйлдвэрлэл-инфляцийн хоорондын ацан сонголтыг дараах 
нийгмийн алдагдлын функцээр тодорхойлдог:  

   
          

                       ̅           (2.11) 

Энд     үйлдвэрлэлийн нийгмийн хувьд оновчтой түвшин,     бага инфляцийн 
түвшин,   нийгмийн сайн сайханд үйлдвэрлэл ба инфляцийн харьцангуй ач 
холбогдлыг илэрхийлнэ. Урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ  ̅  нь нийгмийн 
оновчтой хэмжээ    аас бага, инфляци нь бага түвшнээс их байхын хэрээр 
инфляцийн ахиу зардал өсдөг гэж таамагласан.  

Загварын гол санааг харахын тулд мөнгөний бодлого болон инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогддог гэсэн хоѐр арга замаар авч үзье. Нэгдүгээрт, инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогдохоос өмнө инфляци хэд байх талаар бодлого боловсруулагч нар 
мэдэгдэл хийж амлалт өгдөг. Амлалт өгсөн болохоор  инфляцийн хүлээлт бодит 
инфляцитай тэнцүү      бөгөөд тэгшитгэл (2.10)-д тодорхойлсноор    ̅ байна. 

Иймд бодлого боловсруулагч нарын шийдэх асуудал нь нийгмийн алдагдал   ̅  
   

  
        

  ыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин   ыг сонгох явдал юм. 
Шийдэл нь энгийн буюу     юм. Хоѐр дахь нөхцөлд, бодлого боловсруулагч нар 
инфляцийг сонгохдоо өгөгдсөн инфляцийн хүлээлтээр шууд сонгодог буюу      
гэж сонгодог. Тэгшитгэл (2.10)-ыг (2.11)-д орлуулбал бодлогын асуудал дараах 
байдалтай болно: 

   ⏟
 

  
 [ ̅            ]   

          

 
(2.12) 

Эндээс замаар алдагдлын функцыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно:  

      
      

   ̅    
      

      (2.13) 

Хэрвээ бодлого боловсруулагч нар инфляцийн эсрэг бодлого зарласан тохиолдолд 
хүмүүс засгийн газар бодитойгоор зорилтондоо хүрнэ гэсэн итгэл үнэмшил байхгүй 
бол үнийг бууруулж чадахгүй. Шинэ сонгодог онолоор эдийн засагт инфляцийг 
амжилттай бууруулахад бодлогын итгэлтэй, нэр хүндтэй байдал зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг бөгөөд энэ нь үнийн хүлээлттэй маш их холбоотой байдаг гэж 
үздэг.  

Монетаристууд болон шинэ сонгодог эдийн засагчид мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлт нь төв банкаар үндсэндээ санхүүжүүлсэн улсын төсвийн алдагдалаас үүдэлтэй 
гэж үздэг. Саржэнт, Воллэс (1981) нарын илтгэсэн “таагүй монетарист хандлага”-д 
улсын төсвийн хязгаарлалт нь инфляцийн динамикийг ойлгоход чухал гэсэн 
байдаг13. Өнөөгийн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх альтернатив аргууд нь сангийн 
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(2.11)

Энд y*-үйлдвэрлэлийн нийгмийн хувьд оновчтой түвшин, π* - бага инфляцийн 
түвшин, α-нийгмийн сайн сайханд үйлдвэрлэл ба инфляцийн харьцангуй ач 
холбогдлыг илэрхийлнэ. урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ  - нь нийгмийн 
оновчтой хэмжээ y*-аас бага, инфляци нь бага түвшнээс их байхын хэрээр 
инфляцийн ахиу зардал өсдөг гэж таамагласан. 

загварын гол санааг харахын тулд мөнгөний бодлого болон инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогддог гэсэн хоёр арга замаар авч үзье. нэгдүгээрт, инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогдохоос өмнө инфляци хэд байх талаар бодлого боловсруулагч 
нар мэдэгдэл хийж амлалт өгдөг. амлалт өгсөн болохоор инфляцийн хүлээлт 
бодит инфляцитай тэнцүү π = π* бөгөөд тэгшитгэл (2.10)-д тодорхойлсноор  
y =  байна. иймд бодлого боловсруулагч нарын шийдэх асуудал нь нийгмийн 

алдагдал 
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Энд   үйлдвэрлэлээс логарифм авсан утга,  ̅  уян хатан үнийн түвшний логарифм 
авсан утга (урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ буюу потенциал ДНБ). Бодлого 
боловсруулагч нар үйлдвэрлэл-инфляцийн хоорондын ацан сонголтыг дараах 
нийгмийн алдагдлын функцээр тодорхойлдог:  

   
          

                       ̅           (2.11) 

Энд     үйлдвэрлэлийн нийгмийн хувьд оновчтой түвшин,     бага инфляцийн 
түвшин,   нийгмийн сайн сайханд үйлдвэрлэл ба инфляцийн харьцангуй ач 
холбогдлыг илэрхийлнэ. Урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ  ̅  нь нийгмийн 
оновчтой хэмжээ    аас бага, инфляци нь бага түвшнээс их байхын хэрээр 
инфляцийн ахиу зардал өсдөг гэж таамагласан.  

Загварын гол санааг харахын тулд мөнгөний бодлого болон инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогддог гэсэн хоѐр арга замаар авч үзье. Нэгдүгээрт, инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогдохоос өмнө инфляци хэд байх талаар бодлого боловсруулагч нар 
мэдэгдэл хийж амлалт өгдөг. Амлалт өгсөн болохоор  инфляцийн хүлээлт бодит 
инфляцитай тэнцүү      бөгөөд тэгшитгэл (2.10)-д тодорхойлсноор    ̅ байна. 

Иймд бодлого боловсруулагч нарын шийдэх асуудал нь нийгмийн алдагдал   ̅  
   

  
        

  ыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин   ыг сонгох явдал юм. 
Шийдэл нь энгийн буюу     юм. Хоѐр дахь нөхцөлд, бодлого боловсруулагч нар 
инфляцийг сонгохдоо өгөгдсөн инфляцийн хүлээлтээр шууд сонгодог буюу      
гэж сонгодог. Тэгшитгэл (2.10)-ыг (2.11)-д орлуулбал бодлогын асуудал дараах 
байдалтай болно: 

   ⏟
 

  
 [ ̅            ]   

          

 
(2.12) 

Эндээс замаар алдагдлын функцыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно:  

      
      

   ̅    
      

      (2.13) 

Хэрвээ бодлого боловсруулагч нар инфляцийн эсрэг бодлого зарласан тохиолдолд 
хүмүүс засгийн газар бодитойгоор зорилтондоо хүрнэ гэсэн итгэл үнэмшил байхгүй 
бол үнийг бууруулж чадахгүй. Шинэ сонгодог онолоор эдийн засагт инфляцийг 
амжилттай бууруулахад бодлогын итгэлтэй, нэр хүндтэй байдал зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг бөгөөд энэ нь үнийн хүлээлттэй маш их холбоотой байдаг гэж 
үздэг.  

Монетаристууд болон шинэ сонгодог эдийн засагчид мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлт нь төв банкаар үндсэндээ санхүүжүүлсэн улсын төсвийн алдагдалаас үүдэлтэй 
гэж үздэг. Саржэнт, Воллэс (1981) нарын илтгэсэн “таагүй монетарист хандлага”-д 
улсын төсвийн хязгаарлалт нь инфляцийн динамикийг ойлгоход чухал гэсэн 
байдаг13. Өнөөгийн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх альтернатив аргууд нь сангийн 
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Энд   үйлдвэрлэлээс логарифм авсан утга,  ̅  уян хатан үнийн түвшний логарифм 
авсан утга (урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ буюу потенциал ДНБ). Бодлого 
боловсруулагч нар үйлдвэрлэл-инфляцийн хоорондын ацан сонголтыг дараах 
нийгмийн алдагдлын функцээр тодорхойлдог:  

   
          

                       ̅           (2.11) 

Энд     үйлдвэрлэлийн нийгмийн хувьд оновчтой түвшин,     бага инфляцийн 
түвшин,   нийгмийн сайн сайханд үйлдвэрлэл ба инфляцийн харьцангуй ач 
холбогдлыг илэрхийлнэ. Урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ  ̅  нь нийгмийн 
оновчтой хэмжээ    аас бага, инфляци нь бага түвшнээс их байхын хэрээр 
инфляцийн ахиу зардал өсдөг гэж таамагласан.  

Загварын гол санааг харахын тулд мөнгөний бодлого болон инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогддог гэсэн хоѐр арга замаар авч үзье. Нэгдүгээрт, инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогдохоос өмнө инфляци хэд байх талаар бодлого боловсруулагч нар 
мэдэгдэл хийж амлалт өгдөг. Амлалт өгсөн болохоор  инфляцийн хүлээлт бодит 
инфляцитай тэнцүү      бөгөөд тэгшитгэл (2.10)-д тодорхойлсноор    ̅ байна. 

Иймд бодлого боловсруулагч нарын шийдэх асуудал нь нийгмийн алдагдал   ̅  
   

  
        

  ыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин   ыг сонгох явдал юм. 
Шийдэл нь энгийн буюу     юм. Хоѐр дахь нөхцөлд, бодлого боловсруулагч нар 
инфляцийг сонгохдоо өгөгдсөн инфляцийн хүлээлтээр шууд сонгодог буюу      
гэж сонгодог. Тэгшитгэл (2.10)-ыг (2.11)-д орлуулбал бодлогын асуудал дараах 
байдалтай болно: 

   ⏟
 

  
 [ ̅            ]   

          

 
(2.12) 

Эндээс замаар алдагдлын функцыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно:  

      
      

   ̅    
      

      (2.13) 

Хэрвээ бодлого боловсруулагч нар инфляцийн эсрэг бодлого зарласан тохиолдолд 
хүмүүс засгийн газар бодитойгоор зорилтондоо хүрнэ гэсэн итгэл үнэмшил байхгүй 
бол үнийг бууруулж чадахгүй. Шинэ сонгодог онолоор эдийн засагт инфляцийг 
амжилттай бууруулахад бодлогын итгэлтэй, нэр хүндтэй байдал зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг бөгөөд энэ нь үнийн хүлээлттэй маш их холбоотой байдаг гэж 
үздэг.  

Монетаристууд болон шинэ сонгодог эдийн засагчид мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлт нь төв банкаар үндсэндээ санхүүжүүлсэн улсын төсвийн алдагдалаас үүдэлтэй 
гэж үздэг. Саржэнт, Воллэс (1981) нарын илтгэсэн “таагүй монетарист хандлага”-д 
улсын төсвийн хязгаарлалт нь инфляцийн динамикийг ойлгоход чухал гэсэн 
байдаг13. Өнөөгийн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх альтернатив аргууд нь сангийн 
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 -ыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин 
π-ыг сонгох явдал юм. Шийдэл нь энгийн буюу π = π* юм. Хоёр дахь нөхцөлд, 
бодлого боловсруулагч нар инфляцийг сонгохдоо өгөгдсөн инфляцийн 
хүлээлтээр шууд сонгодог буюу π = πe гэж сонгодог. Тэгшитгэл (2.10)-ыг (2.11)-д 
орлуулбал бодлогын асуудал дараах байдалтай болно:
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Энд   үйлдвэрлэлээс логарифм авсан утга,  ̅  уян хатан үнийн түвшний логарифм 
авсан утга (урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ буюу потенциал ДНБ). Бодлого 
боловсруулагч нар үйлдвэрлэл-инфляцийн хоорондын ацан сонголтыг дараах 
нийгмийн алдагдлын функцээр тодорхойлдог:  

   
          

                       ̅           (2.11) 

Энд     үйлдвэрлэлийн нийгмийн хувьд оновчтой түвшин,     бага инфляцийн 
түвшин,   нийгмийн сайн сайханд үйлдвэрлэл ба инфляцийн харьцангуй ач 
холбогдлыг илэрхийлнэ. Урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ  ̅  нь нийгмийн 
оновчтой хэмжээ    аас бага, инфляци нь бага түвшнээс их байхын хэрээр 
инфляцийн ахиу зардал өсдөг гэж таамагласан.  

Загварын гол санааг харахын тулд мөнгөний бодлого болон инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогддог гэсэн хоѐр арга замаар авч үзье. Нэгдүгээрт, инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогдохоос өмнө инфляци хэд байх талаар бодлого боловсруулагч нар 
мэдэгдэл хийж амлалт өгдөг. Амлалт өгсөн болохоор  инфляцийн хүлээлт бодит 
инфляцитай тэнцүү      бөгөөд тэгшитгэл (2.10)-д тодорхойлсноор    ̅ байна. 

Иймд бодлого боловсруулагч нарын шийдэх асуудал нь нийгмийн алдагдал   ̅  
   

  
        

  ыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин   ыг сонгох явдал юм. 
Шийдэл нь энгийн буюу     юм. Хоѐр дахь нөхцөлд, бодлого боловсруулагч нар 
инфляцийг сонгохдоо өгөгдсөн инфляцийн хүлээлтээр шууд сонгодог буюу      
гэж сонгодог. Тэгшитгэл (2.10)-ыг (2.11)-д орлуулбал бодлогын асуудал дараах 
байдалтай болно: 

   ⏟
 

  
 [ ̅            ]   

          

 
(2.12) 

Эндээс замаар алдагдлын функцыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно:  

      
      

   ̅    
      

      (2.13) 

Хэрвээ бодлого боловсруулагч нар инфляцийн эсрэг бодлого зарласан тохиолдолд 
хүмүүс засгийн газар бодитойгоор зорилтондоо хүрнэ гэсэн итгэл үнэмшил байхгүй 
бол үнийг бууруулж чадахгүй. Шинэ сонгодог онолоор эдийн засагт инфляцийг 
амжилттай бууруулахад бодлогын итгэлтэй, нэр хүндтэй байдал зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг бөгөөд энэ нь үнийн хүлээлттэй маш их холбоотой байдаг гэж 
үздэг.  

Монетаристууд болон шинэ сонгодог эдийн засагчид мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлт нь төв банкаар үндсэндээ санхүүжүүлсэн улсын төсвийн алдагдалаас үүдэлтэй 
гэж үздэг. Саржэнт, Воллэс (1981) нарын илтгэсэн “таагүй монетарист хандлага”-д 
улсын төсвийн хязгаарлалт нь инфляцийн динамикийг ойлгоход чухал гэсэн 
байдаг13. Өнөөгийн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх альтернатив аргууд нь сангийн 
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(2.12)

Эндээс замаар алдагдлын функцыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин 
дараах байдлаар тодорхойлогдоно: 
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Энд   үйлдвэрлэлээс логарифм авсан утга,  ̅  уян хатан үнийн түвшний логарифм 
авсан утга (урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ буюу потенциал ДНБ). Бодлого 
боловсруулагч нар үйлдвэрлэл-инфляцийн хоорондын ацан сонголтыг дараах 
нийгмийн алдагдлын функцээр тодорхойлдог:  

   
          

                       ̅           (2.11) 

Энд     үйлдвэрлэлийн нийгмийн хувьд оновчтой түвшин,     бага инфляцийн 
түвшин,   нийгмийн сайн сайханд үйлдвэрлэл ба инфляцийн харьцангуй ач 
холбогдлыг илэрхийлнэ. Урт хугацааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ  ̅  нь нийгмийн 
оновчтой хэмжээ    аас бага, инфляци нь бага түвшнээс их байхын хэрээр 
инфляцийн ахиу зардал өсдөг гэж таамагласан.  

Загварын гол санааг харахын тулд мөнгөний бодлого болон инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогддог гэсэн хоѐр арга замаар авч үзье. Нэгдүгээрт, инфляцийн хүлээлт 
тодорхойлогдохоос өмнө инфляци хэд байх талаар бодлого боловсруулагч нар 
мэдэгдэл хийж амлалт өгдөг. Амлалт өгсөн болохоор  инфляцийн хүлээлт бодит 
инфляцитай тэнцүү      бөгөөд тэгшитгэл (2.10)-д тодорхойлсноор    ̅ байна. 

Иймд бодлого боловсруулагч нарын шийдэх асуудал нь нийгмийн алдагдал   ̅  
   

  
        

  ыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин   ыг сонгох явдал юм. 
Шийдэл нь энгийн буюу     юм. Хоѐр дахь нөхцөлд, бодлого боловсруулагч нар 
инфляцийг сонгохдоо өгөгдсөн инфляцийн хүлээлтээр шууд сонгодог буюу      
гэж сонгодог. Тэгшитгэл (2.10)-ыг (2.11)-д орлуулбал бодлогын асуудал дараах 
байдалтай болно: 

   ⏟
 

  
 [ ̅            ]   

          

 
(2.12) 

Эндээс замаар алдагдлын функцыг хамгийн бага байлгах инфляцийн түвшин дараах 
байдлаар тодорхойлогдоно:  

      
      

   ̅    
      

      (2.13) 

Хэрвээ бодлого боловсруулагч нар инфляцийн эсрэг бодлого зарласан тохиолдолд 
хүмүүс засгийн газар бодитойгоор зорилтондоо хүрнэ гэсэн итгэл үнэмшил байхгүй 
бол үнийг бууруулж чадахгүй. Шинэ сонгодог онолоор эдийн засагт инфляцийг 
амжилттай бууруулахад бодлогын итгэлтэй, нэр хүндтэй байдал зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг бөгөөд энэ нь үнийн хүлээлттэй маш их холбоотой байдаг гэж 
үздэг.  

Монетаристууд болон шинэ сонгодог эдийн засагчид мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлт нь төв банкаар үндсэндээ санхүүжүүлсэн улсын төсвийн алдагдалаас үүдэлтэй 
гэж үздэг. Саржэнт, Воллэс (1981) нарын илтгэсэн “таагүй монетарист хандлага”-д 
улсын төсвийн хязгаарлалт нь инфляцийн динамикийг ойлгоход чухал гэсэн 
байдаг13. Өнөөгийн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх альтернатив аргууд нь сангийн 

                                                 
13 Энэ талаархи мэдээллийг http://politics.ankara.edu.tr/~kibritci/sargewall.html хаягаас харж болно 

(2.13)
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Хэрвээ бодлого боловсруулагч нар инфляцийн эсрэг бодлого зарласан 
тохиолдолд хүмүүс засгийн газар бодитойгоор зорилтондоо хүрнэ гэсэн итгэл 
үнэмшил байхгүй бол үнийг бууруулж чадахгүй. Шинэ сонгодог онолоор эдийн 
засагт инфляцийг амжилттай бууруулахад бодлогын итгэлтэй, нэр хүндтэй 
байдал зайлшгүй шаардлагатай байдаг бөгөөд энэ нь үнийн хүлээлттэй маш их 
холбоотой байдаг гэж үздэг. 

Монетаристууд болон шинэ сонгодог эдийн засагчид мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлт нь төв банкаар үндсэндээ санхүүжүүлсэн улсын төсвийн алдагдалаас 
үүдэлтэй гэж үздэг. саржэнт, Воллэс (1981) нарын илтгэсэн “таагүй монетарист 
хандлага”-д улсын төсвийн хязгаарлалт нь инфляцийн динамикийг ойлгоход 
чухал гэсэн байдаг13. Өнөөгийн төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх альтернатив 
аргууд нь сангийн бодлого мөнгөний бодлогыг давамгайлдаг гэж таамагласан 
үед зөвхөн ирээдүйд зайлж чадахгүй инфляцийн хугацааг тодорхойлдог. 

1.12.  шинэ Кейнсийн ба шинэ сонгодог экономикс

1980-аад оноос Эдвард си.Прэскот, фин и.кидланд, чарлес и.Плоссер14 зэрэг 
шинэ сонгодог макро эдийн засагчдын хоёрдугаар үеийнхэн эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны дээш, доош хөдөлгөөн нь мөнгөний (нийт эрэлтийн) гэнэтийн 
өөрчлөлтөөс илүүтэйгээр бодит (нийт нийлүүлэлтийн) гэнэтийн өөрчлөлтөөс 
үүдэлтэй гэж маргадаг. нийт эрэлтийн муруй хөдөлгөөнгүй, зах зээл байнга 
тэнцвэртэй, төгс бус мэдээлэлтэй, рациональ хүлээлттэй гэж таамагласан үед 
бодит бизнесийн мөчлөгийн онолчид бизнесийн мөчлөг дэх нийлүүлэлтийн 
шокуудын нөлөөг илрүүлсэн. нийлүүлэлтийн талын шоконд үйлдвэрлэл, үйл 
ажиллагааны инноваци, түүхий эд материалын шинэ эх үүсвэрийн нээлт, эрчим 
хүч болон хүнсний харьцангуй үнийн өөрчлөлт, цаг агаарын таагүй байдал, 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн өөрчлөлт зэргийг хамруулдаг. 

Бодит мөчлөгийн онолчид үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлт буюу инфляцийг 
тайлбарлах тодорхой оролдлогыг хийгээгүй. Харин нефтийн үнийн өөрчлөлтөөс 
шалтгаалсан харьцангуй үнийн өөрчлөлт эсвэл чиг хандлагаасаа хазайсан 
хүчин зүйлийн бүтээмжийн өөрчлөлт зэрэг сөрөг нийлүүлэлтийн шокуудын 
бодит гарцад үзүүүлэх нөлөөг судлахад илүү анхаарлаа хандуулсан. гэхдээ 
бодит бизнесийн мөчлөгийн эдийн засагчдын гол хувь нэмэр нь инфляцийг 
тайлбарлахад нийлүүлэлтийн шокууд чухал үүрэгтэй байж болохыг бидэнд 
харуулсан явдал юм. (2.6) тэгшитгэлээс ν = m = 0 таамаглал биелэж байхад 
урт хугацааны нийлүүлэлтийн сөрөг гэнэтийн өөрчлөлт (g<0) нь инфляцийн 
учир шалтгаан болж болох юм гэж тайлбарладаг. Энэхүү тунхаглал нь m нь 
ρ-оос давсан тохиолдолд инфляци болно гэсэн монетаристуудын инфляцийн 

13	 Энэ	талаархи	мэдээллийг	http://politics.ankara.edu.tr/~kibritci/sargewall.html	хаягаас	харж	болно
14 Edward C.Prescott, Finn E.Kydland and Charles I.Plosser
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тайлбартай нэгдмэл санаатай юм. Бодит мөчлөгийн онолд урт хугацаанд 
технологи тууштай сайжрах нь өндөр инфляцитай орчинд инфляцийг 
бууруулахад чухал хувь нэмэртэй гэж дүгнэдэг.

Үнэ ба тоо хэмжээний хурдтай зохицуулалттай холбоотойгоор бүх зах зээл 
үргэлж тэнцвэртэй байдаг гэж таамагласнаар, неоклассик, монетарист, шинэ 
сонгодог эдийн засагчдын инфляцийн учир шалтгаан, түүнийг бууруулах аргын 
замын талаарх санаа нь богино хугацаа дахь үнэ, цалингийн уян хатан бус 
байдлаас үүдэлтэй зохицуулалтын хожимдолыг ихэнхдээ авч үздэггүй. 

1970-аад оны сүүл үеэс шинэ кейнсийн эдийн засагчид Жеорж акерлоф, Жанет 
еэлэн, Жосеф и.стиглиц, роберт Жэй. гордон, Жон Тэйлор, н. грегори Мэнкью, 
гуйллэрмо галво, оливиэр Бланчард, Жулио ротемберг15 нар богино хугацаанд 
цалин, үнэ тогтмол гэдэг кейнсийн маргаантай таамаглалыг арилгахын тулд 
тэдгээрийн уян хатан бус байх микро үндэслэлүүдийг судалсан. Шинэ сонгодог 
макро экономиксийн эсрэг шинэ кейнсчдийн дайралт нь урт хугацаанд инфляци 
мөнгөний үзэгдэл гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг зах зээл үргэлж тэнцвэртэй байх 
таамаглалд төвлөрдөг. Шинэ кейнсчдийн богино хугацаанд үнэ ба цалингийн 
уян хатан бус байдал нь “цэсний жижиг зардал”, “хөшүүн цалин ба үнийн 
өөрчлөлт” зэрэг хүчин зүйлсээр тайлбарлагдах боломжтой байдаг. олон пүүсийн 
хувьд тухайлбал бага инфляцитай орчинд эрэлтийн гэнэтийн шок бүрд үнээ 
тасралтгүй өөрчлөөд байх нь их зардалтай юм (Mankiw, 1985). Өөр нэг аргумент 
нь аливаа нэг бүтээгдэхүүний үнэ (эсвэл цалин) ойр ойрхон өөрчлөгдөөд байгаа 
үед ч гэсэн уян хатан бус байдал нь үнийн ерөнхий түвшин зохицон өөрчлөгдөх 
үйл явцыг удаашруулдаг байх боломжтой16. Үнэ тасралтгүй өөрчлөгдөж байдаг 
“үнэ хаялцуулах худалдааны” зах зээл дээр үнэ уян хатан бус гэдэг санааг 
ашиглах боломжгүй нь илэрхий юм. Эцсийн бүтээгдэхүүний үнэд зарим нэг 
хязгаарлалт тавибал нийт эрэлтийг өөрчлөлтийг бий болгодог завсрын орцуудын 
зардлыг өөрчлөхөд хүргэдэг (Taylor, 1998). Цалин, үнийн синхрончлогдоогүй, 
тасралттай зохицуулалт нь гипер болон өндөр инфляцитай эдийн зааг дах төгс 
бус өрсөлдөөний нөхцөлд үүсдэг. 

1.13.  шинэ неоклассик синтез

1990 оны эхэн үеэс бизнес мөчлөг болон үнийн чиг хандлагын гол мөн чанар 
дээр шинэ кейнсчүүд болон шинэ сонгодог эдийн засагчдын цохон тэмдэглэдэг 
зүйлсийн гол ялгаа багасч, макро эдийн засгийн орчин үеийн асуудал болж 
байгаа шинэ неоклассик синтез үүсч хөгжөөд байна17. 

15 George Akerlof, Janet Yellen, Joseph E.Stiglitz, Robert J.Gordon, John Taylor, N.Gregory Mankiw, Guillermo 
Galvo, Olivier Blanchard, Julio Rotemberg

16 Энэхүү үндэслэлийн талаар Nadiri (1987), Taylor (1998) ажлуудаас харж болно
17 Энэ талаар Goodfreind, King (1997), Woodford (1999), King (2000) ажлуудаас харж болно
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гүүдфрэнд, кинг (1997) нарын эдийн засгийн хэлбэлзлийн тоон шинжилгээний 
загварын шинэ хувилбар нь дараах хоёр гол элементэд тулгуурласан. Үүнд:

- Пүүс, өрх гэрүүдийн хугацаа хооронд оновчлох системтэй зан төлөв 
болон рационал хүлээлт

- динамик макроэкономиксэд төгс бус өрсөлдөөн, богино хугацааны үнийн 
зардал ихтэй тохируулга зэргийг нэгтгэж авч үзсэн. 

Шинэ неоклассик синтезэд, мөнгөнйи буюу эрэлтийн шокууд нь бизнесийн 
мөчлөгийг тодорхойлогч гол хүчин зүйл юм. Энэ нь богино хугацаанд үнэ уян 
хатан бус гэдэг шинэ кейнсийн таамаглалыг авч үзэж, нэтгэсний үр дүн юм. 
гэхдээ шинэ неоклассик синтез нь шинэ сонгодог бодит бизнесийн мөчлөгийн 
онолын тайлбарласнаар бодит эдийн засгийн үйл ажиллагааг тайлбарлахад 
бүтээмжийн өөрчлөлт, татварын бодлогын өөрчлөлт буюу харьцангуй үнийн 
өөрчлөлт зэрэг нийлүүлэлтийн шокууд нь мөн чухал үүрэгтэй гэж үздэг. 
кейнсийн болон бодит мөчлөгийн механизмуудыг зарим ялгаатай сувгуудаар 
холбон тодорхойлсноороо шинэ неоклассик синтез нь маш нүсэр загвар юм. 
Шинэ неоклассик синтезийн шинэ IS-LM-PC загварт үнийн түвшинг эндоген 
байдлаар авч үзсэн байдаг. Шинэ неоклассик синтез нь хүлээлтийг мөн 
инфляцийн үйл явцад маш чухал гэж үздэг боловч мөнгөний бодлогын дүрмээр 
хүлээлтийг удирдах боломжтой гэж үздэг18.

кинг (2000)-ийн ажилд шинэ IS-LM загварын ялгаатай шинж чанар нь гол төлөв 
байдалд ирээдүйн тухай хамааралтай хүлээлтийн холбоо болон өрх, пүүсүүдийн 
сонголтын асуудлаас үүдэлтэй асуудлуудыг хамааруулан авч үзсэн байдаг. 
IS муруй нь хэрэглээний орчин үеийн онолын гол хамаарлыг агуулсан, бодит 
хүүгийн түвшинд хүлээгдэж буй гарцын өсөлт хэрхэн нөлөөлөхийг харуулдаг. 
загварын нийт нийлүүлэлтийн буюу филлипсийн муруйн бүрэлдэхүүн нь 
үйлдвэрлэлийн зөрүү болон хүлээгдэж буй инфляци, өнөөгийн инфляцийн 
хамаарлыг харуулдаг. Энэ хамаарал нь үнийн зөвшөөрөгдсөн утгатай зохицож 
байгаа стохастик боломжуудын хязгаарлалт болсон монополийн үнийн 
шийдвэрийг илэрхийлнэ. 

1.14.  Инфляцийн улс төрийн шинэ макроэкономикс

дээр авч үзсэн онолууд нь инфляцид нөлөөлөгч макро эдийн засгийн хүчин 
зүйлс болох мөнгөний хүчин зүйлс, бодит гэнэтийн өөрчлөлт, инфляцийн 
инерц зэрэг үзүүлэлтүүдэд голлон анхаарч, харин инфляци үүсэхэд эсвэл үйл 
явцыг хурдасгахад чухал үүрэгтэй байдаг соёл, улс төрийн үйл явц, институци 
зэрэг эдийн засгийн бус хүчин зүйлсийг орхигдуулсан байдаг. инфляцийн гол 

18 Goodfriend, King (1997) нарын “Economists working within the synthesis of the 1960s were pessimistic about 
taming	inflation,	viewing	inflation	as	having	a	momentum	of	its	own	and	fluctuating	with	unmanageable	shifts	in	
the psychology of price setters” өгүүллээс харж болно
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шалтгаан болж байгаа улсын төсвийн алдагдал нь магадгүй хэсэгчилсэн болон 
бүрэн байдлаар улс төрийн үйл явцын нөлөө, засгийн газрын төсөв дэх лоббийн 
үйл ажиллагаануудаас хамаардаг байж болзошгүй юм. Шинэ улс төрийн эдийн 
засагчид шийдвэр гаргагчдын бодлогын сонголтын улс төрийн мөн чанарыг 
судалдаг. Шинэ улс төрийн эдийн засагчдын ном бүтээлд сонгуулийн хугацаа, 
бодлого боловсруулагчдын хэрэгжилт, биелэлт, улс төрийн тогтворгүй байдал, 
бодлогын итгэл үнэмшил, нэр хүнд, төв банкны хараат бус байдал, инфляцийн 
үйл явц өөртөө нөлөөлөх байдал зэргийг сонирхох шинэхэн хандлага бий болж 
байна19. 

1.15.  Инфляцид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг ангилах нь

Эдийн засгийн нийт систем дэх үнийн түвшин гэдэг нь мөнгөөр илэрхийлэгдсэн 
бараа, үйлчилгээний харьцангуй үнэ юм. Тиймээс инфляци нь мөнгөний 
(эрэлтийн талын) болон бодит хүчин зүйлийн (нийлүүлэлтийн талын) харилцан 
үйлчлэлийн үр дүнд илрэх үзэгдэл юм. 

Эрэлтийн талын гэнэтийн өөрчлөлтийн үндсэн эх үүсвэр нь байнгын 
төсвийн алдагдал гэж үздэг. улсын төсвийн алдагдлын үүрэг болон түүнийг 
санхүүжүүлэх аргуудыг загварчлах нь эдийн засагчдад тулгардаг гол 
сорилтуудын нэг юм. засгийн газрын орлогын бодит өртөгт инфляциас зугтсан 
нөлөөлөл, хариу үйлдлийг зөвшөөрсөн орчин үеийн инфляцийн загваруудад 
татвар хураалтын хожимдол (Olivera-Tanzi effect)-ыг оруулах, засгийн газрын 
өрийн бодит өртгийг (inflation tax) тооцох аргууд хамаарах ба санал болгож буй 
загварын бүтэц нь нилээд нүсэр болдог. 

Бодит шокуудаас үүдсэн инфляцийн судалгаа нь технологийн экономикс, урт 
хугацааны өсөлтийн онол, ханшийг тодорхойлогч онолууд, бүтээмжийн сөрөг 
гэнэтийн өөрчлөлт, импортын түүхий эд материалтай холбоотой стагфляцийн 
харьцангуй үнийн гэнэтийн өөрчлөлт, дотоодын валютын сулралт зэрэгтэй 
холбон авч үздэг. 

Үнийн динамикд хүлээлт, үнэ ба цалингийн уян хатан бус байдал, эдийн засаг 
дах боломжит индексчлэлийн туршлага зэрэг нөлөөлдөг байж болно. иймд, 
эдгээр инерцийн хүчин зүйлс нь инфляцийг тайлбарлагч хүчин зүйлсийн гурав 
дах бүлэг үзүүлэлт болдог. 

инфляцийг тайлбарлагч дараагийн бүлэг хүчин зүйл нь шинэ улс төрийн 
макро экономиксийн үзүүлэлтүүд юм. инфляцийн динамикийг илүү бодит 
байдалтай ойрхон загварчлахын тулд улс төрийн үйл явц буюу институцийн 
үүргийг тодорхой авч үзэх ёстой юм. инфляцийн учир шалтгааны талаарх дээрх 
онолын үзэл санаануудын ихэнх нь санхүүгийн зах зээлийг өндөр хөгжилтэй, 

19 Энэ талаар Alesina (1997) болон Drazen (2000) ажлуудаас харж болно
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хууль, журам сайн хэрэгждэг гэсэн таамаглалд үндэслэдэг. гэвч энэ нь өндөр 
инфляцитай хөгжиж буй олон орнуудын байдалтай нийцдэггүй. Тиймээс 
экономикс дэх улс төрийн буюу институцийн хандлага нь тухайн эдийн засаг дах 
институцийн, улс төрийн, соёлын өөрчлөлтийг авч үзэх хэрэгтэй хэмээн зөвлөдөг 
бөгөөд үүнтэй уялдуулан өндөр инфляцийг тайлбарлахын тулд загварыг илүү 
сайжруулах хэрэгтэй гэж үздэг.

Товчхондоо дүгнэвэл, эрэлтийн гэнэтийн өөрчлөлтүүд, нийлүүлэлтийн 
гэнэтийн өөрчлөлтүүд, инерцийн хүчин зүйлс, улс төрийн үйл явц гэсэн 
дөрвөн бүлэг хүчин зүйлсийн нийлмэл, динамик харилцан үйлчлэлээр инфляцийг 
тайлбарладаг байна. 

III. ИНФлЯцИйН ЭМПИрИК СУДАлГААНы ТОйМ

Монголын инфляцид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн талаар сүүлийн үед 
л.даваажаргал (2013), л.дөлгөөн, н.амар (2014), Б.Мөнхзул (2014) нар судалсан 
байна. л.даваажаргал (2013) нь шатахууны үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг 
судлахдаа хэрэглээний үнийн индексийн сагс (ХҮис)-ны бүтээгдэхүүн бүрийн 
хувьд шатахууны үнийн шок хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан. судалгааг 
FAVAR загварыг ашиглан 2005.12 сараас 2011.12 сарын ХҮис-ны 287 нэр 
төрлийн бараа, үйлчилгээний үнийн индексийн мэдээлэлд тулгуурлан хийсэн 
байна. судалгааны үр дүнд, шатахууны үнийн өөрчлөлт нь ХҮИС-ны 90 
гаруй хувьд нөлөөлж, харин 10 орчим хувьд нөлөөлөөгүй байна гэж дүгнэжээ. 
Хүнсний бараа, тээвэр, эм тариа эмнэлгийн үйлчилгээ, боловсролын үйлчилгээ, 
зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны бүлгийн индексүүд их мэдрэмжтэй 
байна. Харин холбооны бүлгийн үнийн индекс болон техник технологийн 
хөгжлөөс хамаардаг зарим бараа, үйлчилгээний үнийн индекс зэрэг нь 
шатахууны үнээс мэдрэмтгий бус гэж дүгнэсэн байна (л.даваажаргал, 2013). 

л.дөлгөөн, н.амар (2014) нар төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш болон 
импортын үнийн дотоодын бараа, үйлчилгээний үнэд үзүүлэх шууд ба шууд 
бус нөлөөг судалсан. судалгаанд 2010-2013 оны ХҮис-ны 329 бүтээгдэхүүний 
үнийн индексийн сарын мэдээлэл болон бүтцийн вектор авторегрессив 
загвар (SVAR)-ыг ашигласан байна. судалгааг хийхдээ ХҮис-ыг төрөөс 
зохицуулалттай, үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан, импортын 
болон бусад дотоодын бараа үйлчилгээ гэсэн дөрвөн бүлэгт хуваан авч үзэж 
валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх шууд ба шууд бус нөлөөг үнэлсэн. 
судалгааны үр дүнгээр валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй импортын 
барааны үнийн өсөлт нь инфляцид шууд болон завсрын бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлт, орлох бүтээгдэхүүний эрэлтийн өсөлт зэргээс хамааран дотоодын 
инфляцид шууд бус замаар нөлөөлдөг гэж дүгнэжээ. Шууд сувгийн нөлөө 
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харьцангуй бага, шууд бус сувгийн нөлөө харьцангуй өндөр гэж дүгнэсэн байна 
(л.дөлгөөн & н.амар, 2014).

Б.Мөнхзул (2014) нь валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх тэгш хэмт болон 
тэгш хэмт бус нөлөөг илрүүлэх зорилгоор судалжээ. ингэхдээ 2000-2014 
оны мэдээллийг ашиглан SVAR загварыг үнэлсэн байна. судалгааны үр дүнд, 
нэрлэсэн ханш жилд 1 хувиар сулрахад 2-12 сарын дараа жилийн инфляцийг 
0.45 хувиар өсгөдөг гэсэн тэгш хэмт нөлөө гарсан бол, тэгш хэмт бус үнэлгээгээр 
ханшийн сулралт инфляцийг өсгөдөг боловч ханшийн чангаралт инфляцийг 
бууруулах нөлөөгүй байна гэж дүгнэжээ.

олон улсын түвшинд инфляцид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн талаар маш олон 
судалгааны ажлууд байдаг боловч дотоодын үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
талаарх судалгааны ажлууд харьцангуй ховор байдаг байна. ерөнхийдөө 
инфляцид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээг хийхдээ макро эдийн засгийн 
инфляцийг тайлбарлагч онолын урсгал, загваруудад тулгуурлан нөлөөлөгч хүчин 
зүйлсийг тодорхойлдог бөгөөд тэдгээрийн ач холбогдолтой эсэхийг шалгахдаа 
эконометрикийн VAR, SVAR, VECM зэрэг загваруудыг өргөн ашигладаг байна. 
судалгааны үр дүнгүүдээс харахад мөнгөний бодлого, сангийн бодлого, нийт 
үйлдвэрлэл, инфляцийн хүлээлт, үйлдвэрлэлийн ахиу зардал, валютын ханш, 
гадаад улс орны эрэлт, бараа, үйлчилгээний үнэ зэрэг нь инфляцид нөлөөлдөг 
нийтлэг хүчин зүйлс байна. 

Тухайлбал, дизай (2011) ираны инфляци болон дотоодын үнэд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийн шинжилгээг хоёр загварт үндэслэн вектор алдаа засварлах 
загвар (VECM)-аар үнэлгээг хийсэн байна. Эхний загварт үнийн ерөнхий 
түвшин нь худалдаалагдах болон худалдаалагдахгүй секторын үнийн түвшнээр 
тодорхойлогдоно гэж үзээд инфляци нь валютын ханш, гадаадын үнэ, 
мөнгөний нийлүүлэлт, нийт үйлдвэрлэл, өмнөх үеийн үнэ зэргээс хамаарна 
гэж тодорхойлжээ. Хоёр дах загварт нийт үйлдвэрлэлийг газрын тосны 
үйлдвэрлэл ба бусад гэж хоёр хуваах замаар инфляци нь газрын тосны үнийн 
өсөлт, үйлдвэрлэлийн өсөлт, бусад салбарын өсөлт, мөнгөний нийлүүлэлт 
зэргээс хамаарна гэж үзжээ. судалгааны үр дүнд эхний загвараар гадаадын 
үнэ, ДНБ, валютын ханш зэрэг нь Ираны дотоодын үнэд чухал нөлөөтэй гэж 
гарчээ. Хоёрдугаар загвараар, мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт, газрын тосны 
үйлдвэрлэлийн өсөлт, бусад үйлдвэрлэлийн өсөлт Ираны инфляцид урт 
хугацаанд нөлөөтэй гэж дүгнэжээ (Dizaji, December 2011). 

крзнар (2011) нь дотоодын инфляцийн түвшний динамикийг тайлбарлах 
зорилгоор Хорватын эдийн засгийн бүтцийн шинж чанарыг тодорхойлох 
Шинэ кейнсийн филлипсийн муруйг моментийн ерөнхий арга (GMM)-ыг 
ашиглан үнэлсэн. филлипсийн муруйн хэд хэдэн хэлбэрийн үнэлгээний үр 
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дүнгээс Шинэ Кейнсийн Филлипсийн муруйн холимог хэлбэр нь дотоодын 
инфляцийн динамикийг бусад хэлбэрүүдээс илүү сайн тайлбарлаж байна гэж 
үзжээ. филлипсийн муруй нь ахиу зардал, хүлээгдэж буй инфляциас гадна 
өнгөрсөн үеийн инфляцийг агуулсан байвал Шинэ кейнсийн филлипсийн 
муруйн холимог хэлбэр гэж нэрлэдэг. Энэ муруй нь үнийг өөрчилж чадах хоёр 
төрлийн оролцогчийн оновчтой шийдвэрийн үр дүн байдаг. нэгдүгээр төрлийн 
оролцогч нь калвогийн загварт тусгаснаар ирээдүйг харан шийдвэр гаргадаг, 
нөгөө төрөл нь өнгөрсөн үеийн инфляцийн мэдээлэл дээр тулгуурлан шийдвэр 
гаргадаг буюу өнгөрсөнд үндэслэн шийдвэр гаргадаг гэсэн хоёр төрөл байна гэж 
үзсэн. судалгааны үр дүнд өнгөрсөн болон ирээдүйн инфляци, үйлдвэрлэлийн 
бодит ахиу зардал, мөн гадаадын үнэ зэрэг нь дотоодын инфляцийн хандлагыг 
тайлбарлагч гол хүчин зүйл байна гэж дүгнэжээ (Krznar, November 2011). Бодит 
ахиу зардлыг макро түвшинд днБ-ий зөрүүгээр хэмжсэн бөгөөд инфляцийн 
хүлээлтийг GMM-ын үнэлгээний нөхцөлт моментуудаар төлөөлүүлэн авдаг. 

Үүнээс өмнө олон судлаачид Шинэ Кейнсийн Филлипсийн муруй нь 
инфляцийн динамикийг тайлбарлаж байна гэдгийг ану, европын холбоо, 
болон бусад олон улсын хувьд судалгааны үр дүнгээр харуулсан байдаг. 
Тухайлбал, гали ба гэртлэр (1999), сбордон (2002), болон нэсон ба смит (2008) 
нар ану-ын хувьд, гали, гэртлэр, ба лопез-салидо (2001) болон Мак-адам ба 
уиллиам (2003) нар европын холбооны хувьд, гали ба лопез-салидо (2001) 
испанийн хувьд, Балакришмэн ба лопез-салидо (2002) их Британийн хувьд, 
рибон (2004) израйлын хувьд, Мэнихэрт (2008) унгарын хувьд, Цэспэдэс, 
охоа ба сото (2005) чилийн хувьд, рамос- франсиа ба Торрес гарсиа (2006) 
Мексикийн хувьд, дэбусинкас ба куликов (2007) Эстони, латви, литвийн хувьд 
тус, тус судалсан байна. 

алмоунсор (2010) йемений инфляцийн динамикд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг 
гурван ялгаатай аргачлал (нэг тэгшитгэлийн загвар, SVAR, VECM) ашиглан 
судалсан байна. судалгааны үр дүнгээр олон улсын үнийн шокууд, валютын 
ханшийн сулрал, дотоодын эрэлтийн шокууд, мөн мөнгөний бодлого зэрэг 
үзүүлэлтүүдээр инфляцийн динамикийг тайлбарлаж байна гэж дүгнэсэн. Богино 
хугацаандаа олон улсын үнэ, валютын ханш нь инфляцийг хамгийн ихээр 
хэлбэлзүүлэгч хүчин зүйлс гэсэн үр дүн гарсан бол, дунд хугацаанд мөнгөний 
нийлүүлэлт болон дотоодын эрэлт дэх дотоодын шокууд инфляцийг хамгийн 
их хэлбэлзүүлэгч хүчин зүйл гэж үзжээ (Almounsor, June 2010).

Туан фан (2014) нь Вьетнам улсын инфляцид нөлөөлөгч макро хүчин 
зүйлсийг тодорхойлохын тулд 1996-2012 оны улирлын өгөгдлийг ашиглан 
VAR болон SVAR загварыг үнэлсэн. Үнэлгээг хийхдээ SVAR загвар дээр 
дөрвөн төрлийн хязгаарлалт тавих замаар үнэлгээний тогтвортой байдлыг 
шалгасан байна. судалгааны үр дүнгээр мөнгөний бодлогын шок нь инфляцид 
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нөлөөтэй, дотоодын хувьсагчид дундаас бодлогын хүүний түвшин инфляцийн 
хэлбэлзлийг тайлбарлахад чухал үүрэгтэй, худалдааны түншлэгч орнуудын 
ДНБ болон үнүүд Вьетнамын инфляцид хүчтэй нөлөөтэй байна гэсэн дүгнэлт 
хийжээ (Phan, April, 2014). 

алайн кабунди (2012) нь угандагийн инфляцид урт болон богино хугацаанд 
нөлөөлөгч гол хүчин зүйлсийг ECM загварыг ашиглан 1999.01-2011.10 
сарын хоорон дах өгөгдлийн хувьд тодорхойлсон. загвар нь гадаад ба дотоод 
хувьсагчид багтсан мөнгөний тооны онолд суурилсан байна. судалгааны үр 
дүнгээр гадаад ба дотоод хүчин зүйлс хоёул угандагийн инфляцийн динамикийг 
тайлбарлаж байна гэж дүгнэжээ. Урт хугацаанд мөнгөний нийлүүлэлт, 
дэлхийн хүнсний үнэ, ХАА салбар дах дотоодын нийлүүлэлт болон эрэлтийн 
нөлөө нь Угандагийн инфляцийг тодорхойлогч гол хүчин зүйл байсан. Харин 
мөнгөний өсөлт, дэлхийн хүнсний үнэ, эрчим хүчний үнэ, дотоодын хүнсний 
үнэ нь инфляцид богино хугацааны нөлөөтэй байжээ (Kabundi, 2012). 

Вүүн гюу чой еи Вэн (2010) нар ану-ын 1959-2009 оны өгөгдөл дээр SVAR 
загвар ашиглан мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийг үнэлж, түүнээсээ Тейлорын 
дүрмүүдийг олж тогтоосон байна. Эдгээр Тейлорын дүрмүүд нь ялгаатай 
бүтцийн шокуудад үзүүлэх бодлогын хариу үйлдлийн динамик мөн чанарыг 
илэрхийлж байсан. ану-ын мөнгөний бодлого нь нийлүүлэлтийн шокуудаас 
илүүтэй эрэлтийн шокуудад хугацааны туршид илүү хариу үзүүлдэг бөгөөд 
үйлдвэрлэлийн өсөлтөөс илүүтэй инфляцид илүү эрчимтэй хариу арга хэмжээ 
авдаг гэдгийг тогтоожээ. Бодлогын үнэлэгдсэн динамик коэффициентүүд нь 
1979 оноос өмнө бодлогын арга хэмжээ огцом шилжих байдлаар авдаг байсан 
бол, 1979 оноос хойш аажмаар бодлогын арга хэмжээ авдаг хэв маягтай болсныг 
харуулсан (Choi & Wen, January, 2010). 

гатинги (2014) нь кенийн инфляцийг 2005-2013 оны өгөгдлийг ашиглан 
ARIMA болон VAR загваруудаар загварчилсан. VAR загвараар мөнгөний 
нийлүүлэлт, Мурбан газрын тосны үнэ, валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөг тодорхойлохыг зорьсон. дөрвөн хувьсагчийн хувьд урт хугацааны 
хамаарал (cointegration) байгаа эсэхийг шалгахад хувьсагчид инфляцитай 5%-
ийн итгэх түвшинд коинтегретэд байсан. иймд VECM үнэлж, үнэлгээний үр 
дүнд хувьсагчдаас инфляци руу урт хугацааны хамаарал байхгүй, мөнгөний 
нийлүүлэлт ба валютын ханш богино хугацаанд нөлөөгүй, харин 4 
хожимдолтой Мурбан газрын тосны үнэ инфляцид богино хугацааны нөлөөтэй 
байна гэж дүгнэжээ (Gathingi, July, 2014). 

лунгани ба свагел (2001) нар африк, ази, газрын дунд тэнгис, Өмнөд 
америкийн 53 хөгжиж буй улсын 1964-1998 оны өгөгдлийг ашиглан инфляцийг 
судалсан. уг судалгаа нь валютын ханшийн дэглэм ба инфляцийн эх үүсвэр 
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хоорондын хамаарлыг тодорхойлоход илүү чиглэсэн байна. судалгаанд газрын 
тосны үнийн өсөлт, түүхий эдийн үнийн өсөлт, үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
мөнгөний өсөлт, инфляци, валютын ханшийн өөрчлөлт зэрэг 6 хувьсагчийн 
хувьд VAR загварыг үнэлсэн. судалгааны үр дүнгээр, бүс нутгуудын хооронд 
инфляцил нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн ялгаатай байдал нь тэдгээрийн валютын 
ханшийн дэглэмийн ялгаатай байдалтай их холбоотой байсныг тогтоожээ. 
Сангийн бодлого, мөнгөний өсөлт, валютын ханшийн хэлбэлзэл зэрэг нь 
хөвөгч валютын ханшийн системтэй улсуудад илүү хүчтэй нөлөөтэй бөгөөд 
эдгээр улсуудад инерцийн хүчин зүйлсүүд инфляцийн үйл явцыг илүү үүсгэдэг 
гэж дүгнэжээ (Loungani & Swagel, 2001). 

дюрвэл ба сжо (2012) нар Этопи болон кени улсын инфляцид нөлөөлөгч 
гол хүчин зүйлсийг нэг тэгшитгэлт алдаа засварлах загвараар авч үзсэн. 
судалгаанд илүүдэл мөнгөний нийлүүлэлт, валютын ханш, хүнсний ба 
хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнэ, дэлхийн эрчим хүчний үнэ, дотоодын Хаа-н 
нийлүүлэлтийн шок зэрэг хувьсагчдыг авч үзсэн бөгөөд эцэст нь дэлхийн 
хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ, валютын ханш урт хугацааны нөлөөтэй, харин 
мөнгөний нийлүүлэлт болон ХАА-н нийлүүлэлтийн шок богино ба дунд 
хугацаанд нөлөөтэй байна гэж дүгнэжээ (Durevall & Sjo, 2012). 

кеннеди ба Бернард (2012) нар эконометрик шинжилгээг ашиглан ганагийн 
инфляцид нөлөөлөгч гол хүчин зүйлсийг тодорхойлсон. илүүдэл эрэлтийн 
болон нийлүүлэлтийн (зардлын) инфляцийн онолд тулгуурлан нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг авч үзсэн. судалгаагаар бодит ДНБ-ий өсөлт, мөнгөний 
нийлүүлэлтийн өсөлт нь урт болон богино хугацаанд ганагийн инфляцид 
нөлөөтэй гэж гарчээ. 

Эдгээр нийтлэг хүчин зүйлсээс гадна ялангуяа сүүлийн хоёр жилийн хугацаан 
дах Монгол улсын дотоодын инфляци нь үйлдвэрлэгчийн зүгээс харьцангуй 
үнийг баримтлан үнээ өсгөх үзэгдэл, мөн эдийн засгийн олон салбарт хөрөнгө 
оруулалт хийсэн, ашгийн өндөр өгөөж хүртэж байсан хөрөнгө оруулагчид 
зохицуулалттай болон хөтөлбөртэй бараанаас олох ёстой байсан ашгаа 
орлуулалтын чанараар өөр бараа, үйлчилгээнээс олох гэсэн санааны үр дүн ч 
байж болох юм. 
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IV. СУДАлГААНы АрГА Зүй

4.1. Хэрэглээний үнийн индексийн сагсны нэгтгэл

Бид судалгаандаа 2005 оны ХҮис-аар тооцсон ХҮи-ийн 2005.12-2010.12 
сар хүртэлх, 2010 оны сагсаар тооцсон ХҮи-ийн 2011.01-2014.12 сар хүртэлх 
сарын өгөгдлийг ашигласан. 2005 оны ХҮс нь 12 бүлгийн 287 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнтэй, 2010 оны ХҮс нь 12 бүлгийн 329 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй 
байв. 2005 ба 2010 оны ХҮс-ны 12 бүлэг ижил, харин 2010 оны шинэчлэгдсэн 
сагсанд 2005 оны сагснаас 30 бүтээгдэхүүн хасагдсан, 72 бүтээгдэхүүн шинээр 
нэмэгдсэн байна. Мөн 2005 ба 2010 оны ХҮис-д эзлэх 12 бүлгийн жин бага 
зэрэг өөрчлөгдсөн. иймд бид судалгаандаа 2005.12 сараас 2014.12 сар хүртлэх 
мэдээллийг нэгтгэж, ашиглах шаардлага гарсан. 2005 ба 2010 оны сагсны 
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэгтгэлийг дараах алхамуудаар хийсэн. 

1. Хоёр оны сагсны бүтээгдэхүүний нэр төрлийг харгалзуулж, давхцаж 
байгаа, хасагдсан, шинээр нэмэгдсэн бүтээгдэхүүний нэр төрлүүдийг 
илрүүлж, 2 сагсны бүтээгдэхүүнүүдийг нэгтгэсэн. 

2. 2010 оны сагсанд шинээр нэмэгдсэн бүтээгдэхүүнүүдийн 2005 оны 
сагсанд эзлэх жинг 0.00, индексийг нь 2005.12-2010.11 сарыг дуустал 
0.00 гэж авсан. 2005 оны сагснаас хасагдсан бүтээгдэхүүнүүдийн 2010 
оны сагсанд эзлэх жинг 0.00, индексийг нь 2010.12-2014.12 сарыг 
дуустал 0.00-ээр сонгосон. ингэснээр давхцсан, хасагдсан, нэмэгдсэн 
гэх бүх бүтээгдэхүүнүүд 2005 ба 2010 оны сагсанд өөрийн эзлэх жинтэй, 
тасралтгүй индекстэй болсон. 

3. ХҮс-нд буй бүх бүтээгдэхүүний харгалзах индексүүдийг 2010 оны суурь 
үнээр зэрэгцүүлэн шилжүүлсэн. 

4. ХҮс-ны бүтээгдэхүүнүүдийг төрийн зохицуулалттай бүтээгдэхүүн 
(ТЗБ), үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан бүтээгдэхүүн 
(ҮТХБ), импортын бүтээгдэхүүн, дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнүүд гэж дөрөв ангилж, бүлэг тус бүрийн эзлэх жинг тооцох 
замаар үнийн индексийг тооцсон (Хавсралт 1-ээс эдгээр ангилалд багтсан 
бүтээгдэхүүнийг харна уу). Үнийн индексийг тооцохдоо Бейсийн нөхцөлт 
магадлалын тооцооллыг ашиглан сагсанд эзлэх үндсэн жинг бүлэгт эзлэх 
жин рүү шилжүүлэх замаар тооцов. 
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2005 оны 
сагсны жин

2010 оны 
сагсны жин

Ерөнхий индекс 1.00 1.00
1 Төрийн зохицуулалттай бүтээгдэхүүн 0.11 0.10
2 үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн бүтээгдэхүүн 0.22 0.16
3 Импортын бүтээгдэхүүн 0.31 0.36
4 Дотоодын бүтээгдэхүүн 0.34 0.39

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

5. судалгаанд дотоодын бүтээгдэхүүний үнийн индексийг 12 бүлэг, дэд 
бүлгүүдээр задлан тооцсон. Тооцохдоо мөн ижил Бейсийн аргачлалыг 
ашиглан дотоодын бүтээгдэхүүний сагсанд эзлэх 12 бүлгийн жинг дахин 
тодорхойлох замаар үндсэн бүлэг болон дэд бүлгийн индексийг тооцсон. 

2005 оны 
сагсны жин

2010 оны 
сагсны жин

ДОТООДыН үНИйН ИНДЕКС 1.0000 1.0000
1 Хyнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 0.4249 0.3220
2 согтууруулах ундаа, тамхи 0.0394 0.0490
3 Хувцас, бөс бараа, гутал 0.0491 0.0324
4 орон сууц, ус, цахилгаан, тyлш 0.1131 0.1686
5 гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 0.0167 0.0038
6 Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 0.0090 0.0343
7 Тээвэр 0.0683 0.0589
8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 0.1091 0.1045
9 амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ 0.0439 0.0386
10 Боловсролын үйлчилгээ 0.0602 0.0798

11 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны 
үйлчилгээ 0.0501 0.0919

12 Бусад бараа, үйлчилгээ 0.0162 0.0163
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

4.2. SVAR загвар, түүний параметрийн үнэлгээ

Макро эдийн засгийн бүтцийн тэгшитгэлийг дараах хэлбэрээр авч үзье. 
   Ayt = C(L)yt  + But      4.1

Энд: y-макро эдийн засгийн хувьсагчуудын k хэмжээст вектор
u-үл хамаарах, нэгэн ижил тархалттай стохастик шокын вектор, ut ~ N(0.1)
Ikxk- нэгж матриц
A-агшин зуурын хамаарлыг илэрхийлэгч матриц
C(L)-хугацааны хожимдлын оператор
B-стохастик шокын стандарт алдааны матриц
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A матрицыг үл бөхөх матриц гэсэн хязгаарлалт тавьсны үндсэн дээр (4.1) 
тэгшитгэлийг доорх хураангуй эмхэтгэсэн хэлбэрт хувирган бичье.

   yt = A-1C(L)yt  + A-1But      4.2 

Эхний (4.1) загварын хувьд тодорхой хязгаарлалтуудыг тавьснаар (4.2) хэлбэрт 
шилжүүлж болно. Энэ нь системийн бүтцийн хувьд эдийн засгийн онолын 
үүднээс тодорхой таамаглалуудыг тавьснаар шийдэгддэг. Тухайлбал:

• Шокуудыг учир шалтгааны нь хувьд эрэмбэлэх буюу чолескийн задаргаа
• урт хугацаанд нэрлэсэн хувьсагчид бодит хувьсагчид нөлөөлөхгүй
• зарим хувьсагчдын урт хугацааны төлөв байдал, жишээлбэл, бодит ханш 

урт хугацаанд тогтмол байна гэх мэт

ерөнхийдөө урт ба богино хугацааны гэсэн хоёр төрлийн хязгаарлалт байдаг. 
Эхлээд богино хугацааны хязгаарлалтын нэг төрлийг авч үзье. Бид (4.2) 
хэлбэрийн хязгаарлалтгүй VAR загварын et үлдэгдлийг олсноор санамсаргүй 
стохастик үлдэгдэл A-1But-ийг дараах байдлаар үнэлж болно. 

   A-1But = et      4.3

дээрх матрицан тэгшитгэлийг ашиглан et  үлдэгдэл санамсаргүй хэмжигдэхүүний 
вариац-ковариацын матрицыг тооцоолъё. 

4.4

Хэрвээ (4.1) систем тэгшитгэл k хувьсагчтай бол (4.4) тэгшитгэлээр 
тодорхойлогдох вариац-ковариацын матриц тэгш хэмтэй байх тул  ялгаатай 

элементийг агуулна. гэвч A, B матрицууд нь 2k2 үл мэдэгдэх элементтэй. Тиймээс 

 
хязгаарлалт шаардлагатай. (4.3) тэгшитгэлийг дараах байдлаар өөрчлөн бичье.

    Aet = But     4.5

(4.5) тэгшитгэлийн хувьд хязгаарлалт хийх нэг арга нь чолескийн задаргаа 
байдаг бөгөөд A, B матрицуудыг доорх хэлбэртэй байна гэсэн шаардлагыг 
тавьдаг. 

 

,

    

(4.6)

Энэхүү хоёр матрицын үнэлэх шаардлагатай элементийн тоо  болох бөгөөд 

(4.4) тэгшитгэлээс тодорхойлох бололцоотой.
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одоо урт хугацааны хязгаарлалтын талаар сонирхоё. (4.2) тэгшитгэлийг 

28 
 

(         )          ⇒     (         )                               (4.7) 

хэлбэрээр бичье. Энэ тэгшитгэл нь макро эдийн засгийн хувьсагчдын урт хугацааны 
түвшинд үл хамаарах санамсаргүй шокуудын нийлбэр нөлөөг харуулдаг. (4.7) 
тэгшитгэлийн үржүүлэгч матрицыг   (         )     гэвэл,  –р хувьсагч 
нэрлэсэн хувьсагч бол түүний шокын бүтэн нөлөө нь  -р бодит хувьсагчийн урт 
хугацааны түвшинд нөлөөлөхгүй тул       утгатай байна. Энэ нь     матрицууд 
дээр тавигдах шаардлагыг илэрхийлэх болно.  

V. ДОТООДЫН ҮНИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

5.1. ХҮИ-ийн ерөнхий индексийн шинжилгээ 

Монгол улсын хувьд инфляцийн түвшин олон жилийн турш өндөр байгаа бөгөөд 
үүнийг бууруулах үр дүнтэй бодлогын арга хэмжээ зайлшгүй хэрэгцээтэй байна 
(Зураг 5.1-ыг харна уу). Иймд инфляцийн учир шалтгааныг тодорхойлохын тулд 
хэрэглээний сагсны бүлгүүдийг судалж, инфляцийг өдөөж буй гол бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг тодорхойлох нь хамгийн эхний чухал алхам юм. 

Зураг 5.1. ХҮИ ба инфляци (өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулсан) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Энэ зорилгын үүднээс, ХҮС-ны бүтээгдэхүүнүүдийг төрийн зохицуулалттай 
бүтээгдэхүүн (ТЗБ), үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн бүтээгдэхүүн (ҮТХБ), 
импортын бүтээгдэхүүн, дотоодод үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд гэж дөрөв 
ангилан, эдгээр дөрвөн бүлгийн инфляцийн түвшинг шинжилсэн.   
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4.7

хэлбэрээр бичье. Энэ тэгшитгэл нь макро эдийн засгийн хувьсагчдын урт 
хугацааны түвшинд үл хамаарах санамсаргүй шокуудын нийлбэр нөлөөг 
харуулдаг. (4.7) тэгшитгэлийн үржүүлэгч матрицыг D = (I - A-1C(L))A-1B гэвэл, 
i-р хувьсагч нэрлэсэн хувьсагч бол түүний шокын бүтэн нөлөө нь j-р бодит 
хувьсагчийн урт хугацааны түвшинд нөлөөлөхгүй тул dij = 0 утгатай байна. Энэ 
нь A, B матрицууд дээр тавигдах шаардлагыг илэрхийлэх болно. 

V. ДОТООДыН үНИйН шИНжИлГЭЭ

5.1. ХүИ-ийн ерөнхий индексийн шинжилгээ

Монгол улсын хувьд инфляцийн түвшин олон жилийн турш өндөр байгаа бөгөөд 
үүнийг бууруулах үр дүнтэй бодлогын арга хэмжээ зайлшгүй хэрэгцээтэй байна 
(зураг 5.1-ыг харна уу). иймд инфляцийн учир шалтгааныг тодорхойлохын тулд 
хэрэглээний сагсны бүлгүүдийг судалж, инфляцийг өдөөж буй гол бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг тодорхойлох нь хамгийн эхний чухал алхам юм.
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хэрэглээний сагсны бүлгүүдийг судалж, инфляцийг өдөөж буй гол бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг тодорхойлох нь хамгийн эхний чухал алхам юм. 
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импортын бүтээгдэхүүн, дотоодод үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд гэж дөрөв 
ангилан, эдгээр дөрвөн бүлгийн инфляцийн түвшинг шинжилсэн.   
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ХҮИ Инфляци (баруун тэнхлэг) 

Эх сурвалж: Монголбанк

Энэ зорилгын үүднээс, ХҮс-ны бүтээгдэхүүнүүдийг төрийн зохицуулалттай 
бүтээгдэхүүн (ТЗБ), үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн бүтээгдэхүүн (ҮТХБ), 
импортын бүтээгдэхүүн, дотоодод үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд гэж дөрөв 
ангилан, эдгээр дөрвөн бүлгийн инфляцийн түвшинг шинжилсэн. 
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Зураг 5.2.  Ерөнхий, импортын болон дотоодын инфляцийн хамаарал 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Дээрх зургаас импортын болон дотоодын бүтээгдэхүүний инфляцийн түвшингийн 
динамик нь ерөнхий инфляцийн хөдөлгөөнтэй бараг давхцдаг байдал ажиглагдаж 
байгаа нь энэ хоѐр бүлэг ерөнхий инфляцийг тодорхойлдог гол бүлгүүд гэдгийг 
илэрхийлж байна. Импортын бүтээгдэхүүний инфляци нь гадаад валютын ханшийн 
чангаралттай шууд болон шууд бус замаар холбоотой байгааг тогтоосон Амар, 
Дөлгөөн (2014) нарын ажлын үр дүнгээс манай улсын ерөнхий инфляцийн түвшинд 
валютын ханшийн өөрчлөлт нөлөөтэй болох нь тодорхой байна.   

Зураг 5.3. Ерөнхий, ТЗБ-ий болон ҮТХБ-ий инфляцийн хамаарал 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 

Дээрх зургаас ТЗБ-ий инфляци нь ерөнхий инфляцийн түвшинг дагаж хэлбэлздэг, 
харин ҮТХБ-ий инфляци нь маш тогтворгүй өндөр хэлбэлзэлтэй, инфляцийн 
түвшинг өсгөхөд гол нөлөөтэй байдал ажиглагдаж байна.  
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Эх сурвалж: Монголбанк

дээрх зургаас импортын болон дотоодын бүтээгдэхүүний инфляцийн 
түвшингийн динамик нь ерөнхий инфляцийн хөдөлгөөнтэй бараг давхцдаг 
байдал ажиглагдаж байгаа нь энэ хоёр бүлэг ерөнхий инфляцийг тодорхойлдог 
гол бүлгүүд гэдгийг илэрхийлж байна. импортын бүтээгдэхүүний инфляци нь 
гадаад валютын ханшийн чангаралттай шууд болон шууд бус замаар холбоотой 
байгааг тогтоосон амар, дөлгөөн (2014) нарын ажлын үр дүнгээс манай улсын 
ерөнхий инфляцийн түвшинд валютын ханшийн өөрчлөлт нөлөөтэй болох нь 
тодорхой байна. 

Зураг 5.3. Ерөнхий, ТЗБ-ий болон үТХБ-ий инфляцийн хамаарал
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Зураг 5.2.  Ерөнхий, импортын болон дотоодын инфляцийн хамаарал 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 
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Дөлгөөн (2014) нарын ажлын үр дүнгээс манай улсын ерөнхий инфляцийн түвшинд 
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Эх сурвалж: Монголбанк 

Дээрх зургаас ТЗБ-ий инфляци нь ерөнхий инфляцийн түвшинг дагаж хэлбэлздэг, 
харин ҮТХБ-ий инфляци нь маш тогтворгүй өндөр хэлбэлзэлтэй, инфляцийн 
түвшинг өсгөхөд гол нөлөөтэй байдал ажиглагдаж байна.  
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Инфляци ТЗБ-ий инфляци ҮТХБ-ий инфляци 

Эх сурвалж: Монголбанк

дээрх зургаас ТзБ-ий инфляци нь ерөнхий инфляцийн түвшинг дагаж 
хэлбэлздэг, харин ҮТХБ-ий инфляци нь маш тогтворгүй өндөр хэлбэлзэлтэй, 
инфляцийн түвшинг өсгөхөд гол нөлөөтэй байдал ажиглагдаж байна. 

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Зураг 5.4. Инфляцийн задаргаа 
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Зураг 5.4-т нийт инфляцийг дөрвөн бүлгээр задлан харуулав. 2006.12 сараас 2012.12 
сар хүртэл хугацаанд ерөнхийдөө нийт инфляцид импортын бүтээгдэхүүний, 
дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний, ҮТХБ-ий үнийн өсөлтүүд их нөлөөтэй 
байжээ. Харин 2012.10 сараас эхлэн Монгол Улсын Засгийн газар болон Монголбанк 
хамтран ҮТХ-ийг хэрэгжүүлснээс хойш уг хөтөлбөрт хамрагдсан бүтээгдэхүүний 
үнэ тогтворжиж, ТЗБ болон дотоодын бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нийт инфляцид 
илүү их нөлөөтэй болсон нь ажиглагдаж байна. Инфляцийг бууруулах чиглэлээр 
хэрэгжүүлэх Монголбанкны мөнгөний бодлого нь импортын бүтээгдэхүүний 
инфляци, ТЗБ-ий инфляцид нөлөөлөх, удирдах боломж бага байдаг учраас үлдэж 
буй гол бүрэлдэхүүн болох дотоодын инфляцийг судалж, түүнд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлийг тодорхойлох нь илүү ач холбогдолтой байна.  

Корреляцийн шинжилгээ  

Эдгээр дөрвөн бүлгийн инфляци нь ерөнхий инфляцийн түвшинтэй хэрхэн хамаарч 
байгааг корреляцийн коэффициентоор шалгаж үзсэн болно.  

Хүснэгт 5.1. Ерөнхий инфляцитай хамаарах бусад бүлгийн 
инфляцийн корреляци 

  2006-2014 2006-2012.10 2012.11-2014.12 

ТЗБ-ий инфляци 0.35 0.36 0.42 

ҮТХБ-ий инфляци 0.70 0.74 0.47 

Импортын инфляци 0.71 0.74 0.87 

Дотоодын инфляци 0.83 0.90 0.90 

Дээрх корреляцийн коэффициентүүдээс харахад ҮТХБ, импортын бүтээгдэхүүн, 
дотоодын инфляци нь нийт инфляцитай өндөр хамааралтай байна. Үнэ 

Зураг 5.4. Инфляцийн задаргаа   
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зураг 5.4-т нийт инфляцийг дөрвөн бүлгээр задлан харуулав. 2006.12 
сараас 2012.12 сар хүртэл хугацаанд ерөнхийдөө нийт инфляцид импортын 
бүтээгдэхүүний, дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний, ҮТХБ-ий үнийн 
өсөлтүүд их нөлөөтэй байжээ. Харин 2012.10 сараас эхлэн Монгол улсын 
засгийн газар болон Монголбанк хамтран ҮТХ-ийг хэрэгжүүлснээс хойш уг 
хөтөлбөрт хамрагдсан бүтээгдэхүүний үнэ тогтворжиж, ТзБ болон дотоодын 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нийт инфляцид илүү их нөлөөтэй болсон нь 
ажиглагдаж байна. инфляцийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх Монголбанкны 
мөнгөний бодлого нь импортын бүтээгдэхүүний инфляци, ТзБ-ий инфляцид 
нөлөөлөх, удирдах боломж бага байдаг учраас үлдэж буй гол бүрэлдэхүүн болох 
дотоодын инфляцийг судалж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийг тодорхойлох нь 
илүү ач холбогдолтой байна. 

Корреляцийн шинжилгээ 

Эдгээр дөрвөн бүлгийн инфляци нь ерөнхий инфляцийн түвшинтэй хэрхэн 
хамаарч байгааг корреляцийн коэффициентоор шалгаж үзсэн болно. 

Хүснэгт 5.1. Ерөнхий инфляцитай хамаарах бусад бүлгийн инфляцийн корреляци
 2006-2014 2006-2012.10 2012.11-2014.12

ТЗБ-ий инфляци 0.35 0.36 0.42
үТХБ-ий инфляци 0.70 0.74 0.47
Импортын инфляци 0.71 0.74 0.87
Дотоодын инфляци 0.83 0.90 0.90

дээрх корреляцийн коэффициентүүдээс харахад ҮТХБ, импортын бүтээгдэхүүн, 
дотоодын инфляци нь нийт инфляцитай өндөр хамааралтай байна. Үнэ 
тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш импортын, дотоодын, ТзБ-
ий инфляцийн хамаарал өссөн, ҮТХБ-ий инфляцийн хамаарал буурсан байна. 
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Хүснэгт 5.2. Дотоодын инфляцитай хамаарах бусад бүлгийн корреляци

 2006-2014 2006-2012.10 2012.11-2014.12
ТЗБ-ий инфляци 0.45 0.50 0.35
үТХБ-ий инфляци 0.33 0.49 0.27
Импортын инфляци 0.82 0.85 0.84

дотоодын инфляцитай импортын бүтээгдэхүүний инфляци хамгийн өндөр 
хамааралтай байна. Энэ нь Монгол улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ихэнх орц 
импортын бүтээгдэхүүн байдагтай холбоотой байж болох юм. ҮТХ хэрэгжүүлж 
эхэлснээс хойш ҮТХБ-ий инфляцийн хамаарал буурсан байна.

5.2. Дотоодын үнийн индексийн шинжилгээ

дотооддоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг ХҮс-наас ялган, дотоодын үнийн 
индексийг тооцлоо. дотоодын үнийн индекс жигд өсөлттэй байгаа бөгөөд 
дотоодын инфляцийн түвшин 2008.06 сард өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
36,6% өсч хамгийн өндөр өсөлттэй байжээ. 2009.10 сараас хойш уг үзүүлэлт 
жилээс жилд жигд өсч байна. 2014.07 сард дотоодын инфляци өмнөх оны мөн 
үеэс 18,7% өсөөд, үүнээс хойш буурчээ. 2008 оны энэхүү өндөр инфляци нь 
2007 оны засгийн газрын зардлын огцом өсөлт, 2006 оноос хэрэгжиж эхэлсэн 
нийгмийн халамжийн хавтгайрсан тэтгэмжүүдээс үүдэлтэй эрэлтийн өсөлтийн 
шалтгаантай холбоотой байж болно. Харин 2014.07 сарын өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулсан инфляци өндөр байсан нь 2013 оны 8 сараас эхлэн огцом суларсан 
төгрөгийн ханш болон 2013 оны 6 сараас хэрэгжиж эхэлсэн 8%-ийн ипотекийн 
зээлийн хэрэгжилт зэргээс үүдэлтэй импортын үнийн индекс болон орон сууцны 
үнийг өсгөсөнтэй холбоотой байж болох юм. 

Зураг 5.5. Дотоодын үнийн индекс ба дотоодын инфляци 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

дотоодын инфляцийг үүсгэж буй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ХҮс-ны 12 бүлгээр 
задалж, нөлөөллийн хувийн жингийн динамик зураглалыг дараах байдлаар 
харуулав. 

Зураг 5.6. Дотоодын инфляцийн задаргаа (үндсэн 12 бүлгээр)
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задалж, нөлөөллийн хувийн жингийн динамик зураглалыг дараах байдлаар харуулав.  

Зургаас харахад дотоодын инфляцийг хамгийн их өсгөж буй бүлгүүд нь  

 хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа  
 орон сууц, ус, цахилгаан, түлш 
 боловсролын үйлчилгээ  
 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны үйлчилгээ  

зэрэг харагдаж байна. Иймд 2005.12 сараас 2014.12 сар хүртэл бүлгүүдийн 
индексийн өсөлт болон 2010 оны сагсанд эзлэх жинг харгалзан 12 бүлгээс дотоодын 
инфляцийг өсгөдөг гол бүлгүүдийг тодорхойллоо. Энэ хугацаанд эм, тариа, 
эмнэлгийн үйлчилгээ дэд бүлгийн бүтээгдэхүүний үнэ 6.1 дахин, боловсролын 
үйлчилгээний үнэ 4.6 дахин, зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны 
үйлчилгээний үнэ 3.2 дахин, согтууруулах ундаа, тамхины үнэ 3 дахин өссөн нь 
хамгийн өндөр өсөлттэй бүлгүүд болж байна. Эдгээр бүлгийн дотоодын инфляцид 
тусах нөлөөллийг зөв илэрхийлэхийн тулд ХҮС-нд эзэлж буй хувийн жинг 
харгалзан үзэх шаардлагатай. 

Хүснэгт 5.3. Дэд бүлгүүдийн индексийн 
өсөлт, хувийн жин  

Үнийн индексийн 
харьцаа 

(2014.12/2005.12) 

2010 оны 
сагсны жин 

 
ДОТООДЫН ҮНИЙН ИНДЕКС 
  

2.3 1.0000 

1 ХYНСНИЙ БАРАА, СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 2.7 (VI) 0.3220 (I) 
2 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА, ТАМХИ 3.0 (IV) 0.0490 (VII) 

Зураг 5.6. Дотоодын инфляцийн задаргаа  (үндсэн 12 бүлгээр) 
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

зургаас харахад дотоодын инфляцийг хамгийн их өсгөж буй бүлгүүд нь 

• хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 
• орон сууц, ус, цахилгаан, түлш
• боловсролын үйлчилгээ 
• зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны үйлчилгээ 

зэрэг харагдаж байна. иймд 2005.12 сараас 2014.12 сар хүртэл бүлгүүдийн 
индексийн өсөлт болон 2010 оны сагсанд эзлэх жинг харгалзан 12 бүлгээс 
дотоодын инфляцийг өсгөдөг гол бүлгүүдийг тодорхойллоо. Энэ хугацаанд 
эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ дэд бүлгийн бүтээгдэхүүний үнэ 6.1 дахин, 
боловсролын үйлчилгээний үнэ 4.6 дахин, зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур 
байрны үйлчилгээний үнэ 3.2 дахин, согтууруулах ундаа, тамхины үнэ 3 дахин 
өссөн нь хамгийн өндөр өсөлттэй бүлгүүд болж байна. Эдгээр бүлгийн дотоодын 
инфляцид тусах нөлөөллийг зөв илэрхийлэхийн тулд ХҮс-нд эзэлж буй хувийн 
жинг харгалзан үзэх шаардлагатай.
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Хүснэгт 5.3. Дэд бүлгүүдийн индексийн өсөлт, 
хувийн жин

үнийн индексийн 
харьцаа 

(2014.12/2005.12)
2010 оны 

сагсны жин

ДОТООДыН үНИйН ИНДЕКС 2.3 1.0000
1 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 2.7 (VI) 0.3220 (I)
2 согтууруулах ундаа, тамхи 3.0 (IV) 0.0490 (VII)
3 Хувцас, бөс бараа, гутал 1.8 0.0324
4 орон сууц, ус, цахилгаан, түлш 2.1 (VIII) 0.1686 (II)
5 гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 2.1 0.0038
6 Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 6.1 (I) 0.0343 (IX)
7 Тээвэр 2.8 (V) 0.0589 (VI)
8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 0.7 0.1045 (III)
9 амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ 1.9 0.0386 (VIII)
10 Боловсролын үйлчилгээ 4.6 (II) 0.0798 (V)

11 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны 
үйлчилгээ 3.2 (III) 0.0919 (IV)

12 Бусад бараа, үйлчилгээ 2.2 (VII) 0.0163

дээрх хүснэгтэд үнийн индексийн хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бүлгүүд болон 
сагсанд хамгийн их жин эзэлдэг бүлгүүдийг ром тоогоор эрэмбэлэн харуулав. 
учир нь тухайн бүлгийн үнэ их өссөн ч гэсэн, сагсанд эзлэх жин бага бол 
дотоодын инфляцид үзүүлэх нөлөө бага байдаг. иймд сагсанд өндөр жин эзэлдэг, 
өнгөрсөн хугацаанд өндөр өсөлттэй байсан бүлгүүд нь дотоодын инфляцийг 
өсгөсөн гол бүлгүүд байна. иймээс дээрх эрэмбээс дотоодын инфляцид хамгийн 
их нөлөөлдөг дараах 7 бүлгийг тодорхойллоо. 

Хүснэгт 5.4. Дотоодын инфляцийг үүсгэдэг гол бүлгүүд
Үнийн индексийн 

харьцаа 
(2014.12/2005.12)

2010 оны 
сагсны жин

1 Хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 2.7 (VI) 0.3220 (I)
2 Боловсролын үйлчилгээ 4.6 (II) 0.0798 (V)
3 орон сууц, ус, цахилгаан, түлш 2.1 (VIII) 0.1686 (II)

4 зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны 
үйлчилгээ 3.2 (III) 0.0919 (IV)

5 Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 6.1 (I) 0.0343 (IX)
6 Тээвэр 2.8 (V) 0.0589 (VI)
7 согтууруулах ундаа, тамхи 3.0 (IV) 0.0490 (VII)

Эдгээр 7 бүлэг нь 2012 оноос 2014 оны дотоодын инфляцийн 92%-ийг үүсгэж 
байсан бол, харин бусад 5 бүлэг нь үлдсэн 8%-ийг үүсгэх шалтгаан болж байжээ 
(зураг 5.7-г харна уу). 

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Зураг 5.7. Дотоодын инфляцийн голлох 7 бүлэг ба бусад бүлгийн үзүүлэх нөлөө
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3 ХУВЦАС, БӨС БАРАА, ГУТАЛ 1.8 0.0324 
4 ОРОН СУУЦ, УС, ЦАХИЛГААН, ТYЛШ 2.1 (VIII) 0.1686 (II) 
5 ГЭР АХУЙН ТАВИЛГА, ГЭР АХУЙН БАРАА 2.1 0.0038 
6 ЭМ, ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 6.1 (I) 0.0343 (IX) 

7 ТЭЭВЭР 2.8 (V) 0.0589 (VI) 

8 ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЭЛ, ШУУДАНГИЙН 
YЙЛЧИЛГЭЭ 0.7 0.1045 (III) 

9 АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГ, СОЁЛЫН БАРАА, 
YЙЛЧИЛГЭЭ 1.9 0.0386 (VIII) 

10 БОЛОВСРОЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 4.6 (II) 0.0798 (V) 

11 ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХООЛ, ДОТУУР 
БАЙРНЫ         YЙЛЧИЛГЭЭ 3.2 (III) 0.0919 (IV) 

12 БУСАД БАРАА, YЙЛЧИЛГЭЭ 2.2 (VII) 0.0163 

Дээрх хүснэгтэд үнийн индексийн хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бүлгүүд болон 
сагсанд хамгийн их жин эзэлдэг бүлгүүдийг Ром тоогоор эрэмбэлэн харуулав. Учир 
нь тухайн бүлгийн үнэ их өссөн ч гэсэн, сагсанд эзлэх жин бага бол дотоодын 
инфляцид үзүүлэх нөлөө бага байдаг. Иймд сагсанд өндөр жин эзэлдэг, өнгөрсөн 
хугацаанд өндөр өсөлттэй байсан бүлгүүд нь дотоодын инфляцийг өсгөсөн гол 
бүлгүүд байна. Иймээс дээрх эрэмбээс дотоодын инфляцид хамгийн их нөлөөлдөг  
дараах 7 бүлгийг тодорхойллоо.  

Хүснэгт 5.4. Дотоодын инфляцийг үүсгэдэг гол бүлгүүд 

  
Үнийн индексийн 

харьцаа 
(2014.12/2005.12) 

2010 оны 
сагсны жин 

1 ХYНСНИЙ БАРАА, СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 2.7 (VI) 0.3220 (I) 
2 БОЛОВСРОЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 4.6 (II) 0.0798 (V) 
3 ОРОН СУУЦ, УС, ЦАХИЛГААН, ТYЛШ 2.1 (VIII) 0.1686 (II) 

4 ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХООЛ, ДОТУУР БАЙРНЫ         
YЙЛЧИЛГЭЭ 3.2 (III) 0.0919 (IV) 

5 ЭМ, ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН YЙЛЧИЛГЭЭ 6.1 (I) 0.0343 (IX) 
6 ТЭЭВЭР 2.8 (V) 0.0589 (VI) 
7 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА, ТАМХИ 3.0 (IV) 0.0490 (VII) 

Эдгээр 7 бүлэг нь 2012 оноос 2014 оны дотоодын инфляцийн 92%-ийг үүсгэж байсан 
бол, харин бусад 5 бүлэг нь үлдсэн 8%-ийг үүсгэх шалтгаан болж байжээ (Зураг 5.7-г 
харна уу).  

Зураг 5.7. Дотоодын инфляцийн голлох 7 бүлэг ба бусад бүлгийн үзүүлэх нөлөө 
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

голлох 7 бүлгээр дотоодын инфляцийн задаргааг зураг 5.8-д харуулав. 

Зураг 5.8. Дотоодын инфляцийн задаргаа (голлох нөлөөтэй 7 бүлгээр)
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Голлох 7 бүлгээр дотоодын инфляцийн задаргааг зураг 5.8-д харуулав.  

Эдгээр бүлгээс 
 хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 
 боловсролын үйлчилгээ 

орон сууц, ус цахилгаан түлш  гэсэн 3 бүлэг хамгийн их хувь нэмэр оруулж байна 
(Зураг 5.9-г харна уу). 

Зураг 5.8. Дотоодын инфляцийн задаргаа (голлох нөлөөтэй 7 бүлгээр) 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг 5.9. Дотоодын инфляцид голлох нөлөөтэй бүлгүүдийн инфляци 
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01.  ХYНСНИЙ БАРАА, СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 

Дотоодын инфляци 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Эдгээр бүлгээс
• хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа
• боловсролын үйлчилгээ
• орон сууц, ус цахилгаан түлш гэсэн 3 бүлэг хамгийн их хувь нэмэр 

оруулж байна (зураг 5.9-г харна уу).
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Зураг 5.9. Дотоодын инфляцид голлох нөлөөтэй бүлгүүдийн инфляци
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Голлох 7 бүлгээр дотоодын инфляцийн задаргааг зураг 5.8-д харуулав.  

Эдгээр бүлгээс 
 хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа 
 боловсролын үйлчилгээ 

орон сууц, ус цахилгаан түлш  гэсэн 3 бүлэг хамгийн их хувь нэмэр оруулж байна 
(Зураг 5.9-г харна уу). 

Зураг 5.8. Дотоодын инфляцийн задаргаа (голлох нөлөөтэй 7 бүлгээр) 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг 5.9. Дотоодын инфляцид голлох нөлөөтэй бүлгүүдийн инфляци 
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10.    БОЛОВСРОЛЫН YЙЛЧИЛГЭЭ 

04.   ОРОН СУУЦ, УС, ЦАХИЛГААН, ТYЛШ 

01.  ХYНСНИЙ БАРАА, СОГТУУРУУЛАХ БУС УНДАА 

Дотоодын инфляци 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

5.3. Дотоодын инфляцийн хугацааны цувааны шинжилгээ

дотоодын инфляцийн сарын нөлөөг Census X-12 улирлын нөлөөг засварлах 
аргаар тогтоосон. сарын нөлөөг ҮТХ хэрэгжүүлэхээс өмнөх болон дараах үетэй 
харьцуулж үзлээ. Шинжилгээний үр дүнгээр ҮТХ хэрэгжүүлэхээс өмнөх үед 
дотоодын инфляци жил бүрийн 3, 4, 5, 9-р сард өсдөг, бусад саруудад тогтонги 
эсвэл буурдаг хандлагатай байжээ. Харин уг үзүүлэлт ҮТХ хэрэгжүүлсэнээс 
хойш 1, 10, 11, 12 сард өсдөг, үлдсэн саруудад тогтмол байдаг болон буурдаг 
гэсэн эсрэг зүй тогтол ажиглагдав.  

Зураг 5.10. Дотоодын инфляцийн сарын нөлөө
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5.3. Дотоодын инфляцийн хугацааны цувааны шинжилгээ 

Дотоодын инфляцийн сарын нөлөөг Census X-12 улирлын нөлөөг засварлах аргаар 
тогтоосон. Сарын нөлөөг ҮТХ хэрэгжүүлэхээс өмнөх болон дараах үетэй харьцуулж 
үзлээ. Шинжилгээний үр дүнгээр ҮТХ хэрэгжүүлэхээс өмнөх үед дотоодын инфляци 
жил бүрийн 3,4,5,9-р сард өсдөг, бусад саруудад тогтонги эсвэл буурдаг хандлагатай 
байжээ. Харин уг үзүүлэлт ҮТХ хэрэгжүүлсэнээс хойш 1,10,11,12 сард өсдөг, үлдсэн 
саруудад тогтмол байдаг болон буурдаг гэсэн эсрэг зүй тогтол ажиглагдав. Үүний 
учир нь хаврын 4,5-р саруудад махны үнийн өсөлтөөс шалтгаалан дотоодын үнэ 
өсдөг байсныг ҮТХ-өөр махны үнийг тогтвортой болгосонтой холбоотой, мөн 
сүүлийн жилүүдэд эрчим хүч, цахилгааны үнэ өссөнтэй холбоотойгоор өвлийн 
саруудад үнийн өсөлт ажиглагддаг болсон байх талтай юм.  

 

VI. ДОТООДЫН ҮНЭД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН 
ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

6.1. Хувьсагчдын сонголт 

Инфляцийн талаарх эдийн засгийн онолын голлох сургуулиуд инфляцийн дөрвөн 
талт шалтгаан байдгийг тогтоосон байдаг. Үүнд: 

 Эрэлтийн шалтгаан 
o Төсвийн алдагдал 
o Татварын хураамжийн хожимдол 
o Засгийн газрын өр 

 Нийлүүлэлтийн буюу бодит шалтгаан 
o Технологийн шок 
o Валютын ханшийг тодорхойлогч хүчин зүйлс 
o Хөдөлмөрийн бүтээмж 
o Импортолж буй түүхий эдийн үнэ 
o Дотоодын валютын сулрал 

 Хүлээлтийн буюу инерцийн шалтгаан 

Зураг 5.10. Дотоодын инфляцийн сарын нөлөө 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 
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Үүний учир нь хаврын 4, 5-р саруудад махны үнийн өсөлтөөс шалтгаалан 
дотоодын үнэ өсдөг байсныг ҮТХ-өөр махны үнийг тогтвортой болгосонтой 
холбоотой, мөн сүүлийн жилүүдэд эрчим хүч, цахилгааны үнэ өссөнтэй 
холбоотойгоор өвлийн саруудад үнийн өсөлт ажиглагддаг болсон байх талтай 
юм.

VI. ДОТООДыН үНЭД НӨлӨӨлӨГЧ ХүЧИН ЗүйлСИйН 
шИНжИлГЭЭ

6.1. Хувьсагчдын сонголт

инфляцийн талаарх эдийн засгийн онолын голлох сургуулиуд инфляцийн дөрвөн 
талт шалтгаан байдгийг тогтоосон байдаг. Үүнд:

• Эрэлтийн шалтгаан
o Төсвийн алдагдал
o Татварын хураамжийн хожимдол
o Засгийн газрын өр

• Нийлүүлэлтийн буюу бодит шалтгаан
o Технологийн шок
o Валютын ханшийг тодорхойлогч хүчин зүйлс
o Хөдөлмөрийн бүтээмж
o Импортолж буй түүхий эдийн үнэ
o Дотоодын валютын сулрал

• Хүлээлтийн буюу инерцийн шалтгаан
o Орлогын болон инфляцийн хүлээлт

• Улс төр, институцийн шалтгаан
o Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил
o Төрийн институцын хөгжил
o Эдийн засгийн бүтэц, зохицуулалтын чадавхи

Бид эдгээр шатгааныг харгалзан, тэдгээрийг төлөөлөх чадвартай макро 
үзүүлэлтүүдийг сонгон, олон хүчин зүйлсийн шинжилгээ хийхийг зорьсон. 
Мөн эдгээр хүчин зүйлсийн нөлөөллийн чиглэл, дарааллыг инфляцийн онол, 
мөн тус судалгааны ажлын эмпирик шинжилгээний судалгааны тоймд авч үзсэн 
ажлуудыг үндэслэн тогтоосон болно.

судалгаанд анхлан дараах хувьсагчдыг сонгосон бөгөөд 2006-2014 оныг 
дуусталх сарын өгөгдлийг ашигласан. 



761

Хүснэгт 6.1. Судалгаанд ашигласан хувьсагчдын жагсаалт

Хувьсагчдын 
төрөл

Ерөн-
хий 

дугаар

Бүлэг 
доторх 
дугаар

Хувьсаг-
чийн 

тэмдэг-
лэ гээ

Хувьсагчийн нэр
Өгөгдлийн 
эх сурвалж, 

тайлбар

Макро эдийн 
засгийн 
үзүүлэлтүүд

1 1 gap днБ-ний зөрүү судлаачийн 
тооцоолол

2 2 gdp днБ-ний өсөлтийн хувь
ҮсХ, улирлын 
өгөгдлийг сар 
руу шилжүүлсэн

3 3 lo_rate_
ex

гадаад валютын зээлийн 
хүү Монголбанк

4 4 lo_rate_
tog Төгрөгийн зээлийн хүү Монголбанк

5 5 m1 M1 мөнгөний жилийн 
өсөлтийн хувь

Монголбанк, 
мөнгөний тойм

6 6 m2 М2 мөнгөний жилийн 
өсөлтийн хувь

Монголбанк, 
мөнгөний тойм

7 7 neer
нэрлэсэн ханшийн 
индексийн өсөлтийн 
хувь

Монголбанк, 
Бюллетень

8 8 osyi
орон сууцны үнийн 
индексийн өсөлтийн 
хувь

ҮсХ, Бюллетень

9 9 reer
Бодит ханшийн 
индексийн өсөлтийн 
хувь

Монголбанк, 
Бюллетень

10 10 usd америк долларын 
ханшийн өсөлтийн хувь

Монголбанк, 
Бюллетень

11 11 cny Хятадын юаны өсөлтийн 
хувь

Монголбанк, 
Бюллетень

12 12 wage
улсын дундаж 
цалингийн өсөлтийн 
хувь

ҮсХ, 
Бюллетень, 
улирлын 
өгөгдлийг сар 
руу шилжүүлсэн

Зэрэгцээ 
үнийн 
индексүүд

13 1 gc_inf
Төрөөс зохицуулалттай 
бүтээгдэхүүний 
өсөлтийн хувь

Монголбанк

14 2 im_inf

ХҮи сагс дах импортын 
барааны үнийн 
индексийн өсөлтийн 
хувь буюу импортын 
инфляци

Монголбанк

15 3 ex_pr
Экспортын барааны 
үнийн индексийн 
өсөлтийн хувь

Монголбанк

16 4 im_pr
импортын барааны 
үнийн индексийн 
өсөлтийн хувь

Монголбанк

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Макро эдийн 
засгийн 
бодлогын 
хувьсагчид

17 1 bd_ngdp
Төсвийн илүүдэл/ 
алдагдлын нэрлэсэн 
днБ-д эзлэх хувь

сангийн яас, 
төсвийн мэдээ

18 2 cbbr ТБҮЦ-ны жигнэсэн 
дундаж хүү

Монголбанк, 
Бюллетень

19 3 d_loan зээлийн өсөлтийн хувь Монголбанк, 
Бюллетень

20 4 ipotek ипотекийн зээлийн 
өсөлтийн хувь

Монголбанк, 
ипотекийн 
зээлийн тайлан

21 5 p_r Бодлогын хүү Монголбанк, 
Бюллетень

Гадаад 
орчны 
үзүүлэлтүүд

22 1 ch_gdp Хятадын днБ-ний 
өсөлтийн хувь

https://research.
stlouisfed.org/fred2/
series/CHNCPIALL 
MINMEI23 2 ch_inf Хятадын инфляци

24 3 Ru_gdp оХу-ын днБ-ий 
өсөлтийн хувь

World bank, 
databank

25 4 copper зэсийн үнийн өсөлтийн 
хувь

World bank, 
databank

26 5 Oil_p
Түүхий нефтийн 
дэлхийн зах зээлийн 
үнийн өсөлтийн хувь

World bank, 
databank

Бидний сонгосон үзүүлэлт хэт олон, үнэлгээ хийх өгөгдлийн хязгаарлалт, 
динамик мультиколлинеарын асуудлаас шалтгаалан хувьсагчдаас шинжилгээнд 
ашиглагдах үзүүлэлтүүдийг шилэлт хийж, сонгох шаардлага зүй ёсоор тулгарсан 
болно. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд дотоодын инфляцийн шалтгаан болж буй 
үзүүлэлтүүдийг гранжерийн VAR хэлбэрийн учир шалтгааны тестээр шалгаж, 
үндсэн хувьсагчдаа тодруулав.

Хүснэгт 6.2. Дотоодын инфляцид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн сонголт
Excluded Chi-sq df Prob.

BD_NGDP  24.96987 3  0.0000
CBBR  9.124522 3  0.0277

CH_GDP  12.41329 3  0.0061
CH_INF  22.76940 3  0.0000
COPPER  10.54215 3  0.0145
D_LOAN  31.60686 3  0.0000
EX_PR  13.04042 3  0.0046

GAP  6.069948 3  0.1083
GC_INF  1.863241 3  0.6013

GDP  1.069936 3  0.7843
IM_INF  1.724410 3  0.6315
IM_PR  2.989762 3  0.3932

LO_RATE_TOG  34.87159 3  0.0000
M1  13.33521 3  0.0040
M2  29.65904 3  0.0000
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NEER  7.678639 3  0.0531
OIL_P  5.195425 3  0.1580
OSYI  13.24115 3  0.0041
P_R  21.31729 3  0.0001

REER  8.503435 3  0.0367
RU_GDP  10.43386 3  0.0152

USD  11.74185 3  0.0083
WAGE  45.44218 3  0.0000

IPOTEK  9.403637 3  0.0244
PR_HINF  5.942142 3  0.1145

All  656.2884 75  0.0000

Хүснэгтэд шарлуулсан тэмдэглэсэн хувьсагчид дотоодын инфляцийн шалтгаан 
болох бололцоотой тул тэдгээрийн хооронд корреляц хамааралтай хийгээд, нэг 
чигийн үзүүлэлтүүд болохыг нь нягталсны үндсэн дээр дараах 11 үзүүлэлтийг 
сонгон авсан. Эдгээрээс БНХАУ-ын ДНБ-ний өсөлт, зэс болон түүхий 
нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн өсөлт, Хятадын инфляци гэсэн 
үзүүлэлтүүд нь гадаад орчны бодит нөлөөллийг илэрхийлэгч болно. Харин 
бодлогын хүү, мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт, ипотекийн зээлийн өсөлт 
гэсэн үзүүлэлтүүд нь бодлогын хэрэгслүүд бол үлдсэн хувьсагчид нь манай 
улсын макро эдийн засгийн нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн үзүүлэлтүүд юм. 

дараах хүснэгтүүдэд сонгосон үзүүлэлтүүдийн тодорхойлогч статистикуудыг 
харуулав. 

Хүснэгт 6.3. үзүүлэлтүүдийн тодорхойлогч статистикууд
CH_GDP COPPER OIL_P CH_INF GAP DOM_INF

Mean 9.0 6.0 11.0 3.2 0.1 10.6
Median 8.9 -2.4 5.4 2.8 0.5 10.3
Maximum 13.3 129.3 92.9 8.8 4.2 36.6
Minimum 6.1 -58.0 -55.2 -1.8 -3.9 -6.2
Std. Dev. 1.8 34.7 35.1 2.4 2.0 8.6
Skewness 0.6 1.2 0.3 0.1 0.0 0.9
Kurtosis 2.4 5.7 2.9 2.9 2.4 3.9
Jarque-Bera 6.4 53.7 1.3 0.3 1.7 15.3
Probability 0.0 0.0 0.5 0.9 0.4 0.0
Sum 877.6 586.6 1063.2 314.9 8.7 1030.7
Sum Sq. Dev. 294.6 115802.3 118097.0 550.9 386.0 7074.1
Observations 97 97 97 97 97 97

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Хүснэгт 6.4. үзүүлэлтүүдийн тодорхойлогч статистикууд

WAGE P_R LO_RATE_
TOG M2 IPOTEK NEER

Mean 26.8 10.6 -1.0 29.7 134.3 -5.3
Median 26.2 11.0 -0.3 27.9 80.7 -6.0
Maximum 71.2 14.0 4.9 69.2 929.1 17.1
Minimum 5.6 3.7 -8.1 -5.5 -91.7 -21.3
Std. Dev. 16.8 2.1 2.7 19.4 205.7 8.3
Skewness 1.0 -1.3 -0.4 0.1 1.5 0.2
Kurtosis 3.5 5.1 2.5 2.4 5.2 2.7
Jarque-Bera 16.1 45.2 3.9 1.6 56.9 1.1
Probability 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.6
Sum 2601.4 1026.92 -98.8 2878.4 13023.4 -516.4
Sum Sq. Dev. 27250.4 435.1 723.2 36048.7 4063923.0 6687.1
Observations 97 97 97 97 97 97

ашиглаж буй эконометрик загварын найдвартай байдлыг хангах зорилгоор 
сонгосон хувьсагчдын интегретэдийн эрэмбийг шалгасан үр дүнг дараах 
хүснэгтэд харуулав. сонгосон хувьсагчдаас мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлтийн 
хувиас бусад бүх үзүүлэлт нэг эрэмбийн интегретэд буюу стационарь үзүүлэлт 
болох нь статистик шалгуураар тогтоогдов. 

Хүснэгт 6.5. Хувьсагчдын интегретэдийн эрэмбэ

Хувьсагчдын нэр

статистик 
шалгуурын 

ажиглалтын утга 
(Тогтмол трендтэй 

тохиолдолд)

интегретэдийн 
эрэмбэ

“Санамсаргүй 
тэнүүчлэлийн 

процесс” эсэхийг 
хүлээн авах 

магадлал
ch_gdp -2.7581 I(0) 0.0685
copper -3.2027 I(0) 0.0229
oil_p -3.7706 I(0) 0.0045
ch_inf -3.1814 I(0) 0.0246
gap -3.3817 I(0) 0.0141
dom_inf -2.9663 I(0) 0.0418
wage -3.2724 I(0) 0.0191
p _r -2.3810 I(0) 0.0980
lo_rate_  tog -2.7798 I(0) 0.0650
d(m2) -3.9896 I(0) 0.0022
ipotek -3.5505 I(0) 0.0086
neer -2.5227 I(0) 0.0890
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дараах зургаас БнХау-ын днБ-ий өсөлт нь шууд утгаараа болохгүй манай 
улсын дотоодын инфляцийн шалтгаан нь харагдаж байгаа боловч макро 
эдийн засгийн үйл хөдлөлийг илэрхийлэгч Монгол улсын днБ-ий мөчлөгийг 
тодорхойлогчийн нэг гэдэг утгаараа дам нөлөөтэй байгаа нь ажиглагдав. 

Зураг 6.1. БНХАУ-ын ДНБ-ий өсөлт ба Дотоодын инфляци

40 
 

хөдлөлийг илэрхийлэгч Монгол улсын ДНБ-ий мөчлөгийг тодорхойлогчийн нэг 
гэдэг утгаараа дам нөлөөтэй байгаа нь ажиглагдав.  

Харин  Зураг 6.2-оос түүхий нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн өсөлт нь дотоодын 
инфляцид шууд нөлөөтэй байгааг харж болохоор байна. Энэ нь цахилгаан, дулааны 
үйлдвэрлэлд түүхий эд болж ашиглагдахаас гадна тээврийн зардлыг өсгөх үндсэн 
хүчин зүйл гэдэг утгаараа эцсийн бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх зардлын бодит 
шалтгаан юм. Мөн манай улсын импортын гол бүтээгдэхүүний нэг учир эдийн 
засгийн байдалд хүчтэй нөлөөтэй үзүүлэлт билээ. 

Зэс нь манай улсын экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн төдийгүй зэсийн 
дэлхийн зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл манай эдийн засгийн идэвхжилийг илтгэгч 
эдийн засгийн мөчлөгийн нэг тодорхойлогч болно. Зэсийн үнэ өсөх нь уул уурхайн 
салбарын орлогыг ихэсгэж улмаар бусад үйлдвэрлэлийн хийгээд үйлчилгээний 

Зураг 6.1. БНХАУ-ын ДНБ-ий өсөлт ба Дотоодын инфляци 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг 6.2. Түүхий нефтийн үнийн өсөлт ба Дотоодын инфляци 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Харин зураг 6.2-оос түүхий нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн өсөлт нь 
дотоодын инфляцид шууд нөлөөтэй байгааг харж болохоор байна. Энэ нь 
цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэлд түүхий эд болж ашиглагдахаас гадна тээврийн 
зардлыг өсгөх үндсэн хүчин зүйл гэдэг утгаараа эцсийн бүтээгдэхүүний 
үнийг өсгөх зардлын бодит шалтгаан юм. Мөн манай улсын импортын гол 
бүтээгдэхүүний нэг учир эдийн засгийн байдалд хүчтэй нөлөөтэй үзүүлэлт билээ.

Зураг 6.2. Түүхий нефтийн үнийн өсөлт ба Дотоодын инфляци
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хөдлөлийг илэрхийлэгч Монгол улсын ДНБ-ий мөчлөгийг тодорхойлогчийн нэг 
гэдэг утгаараа дам нөлөөтэй байгаа нь ажиглагдав.  

Харин  Зураг 6.2-оос түүхий нефтийн дэлхийн зах зээлийн үнийн өсөлт нь дотоодын 
инфляцид шууд нөлөөтэй байгааг харж болохоор байна. Энэ нь цахилгаан, дулааны 
үйлдвэрлэлд түүхий эд болж ашиглагдахаас гадна тээврийн зардлыг өсгөх үндсэн 
хүчин зүйл гэдэг утгаараа эцсийн бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх зардлын бодит 
шалтгаан юм. Мөн манай улсын импортын гол бүтээгдэхүүний нэг учир эдийн 
засгийн байдалд хүчтэй нөлөөтэй үзүүлэлт билээ. 

Зэс нь манай улсын экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн төдийгүй зэсийн 
дэлхийн зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл манай эдийн засгийн идэвхжилийг илтгэгч 
эдийн засгийн мөчлөгийн нэг тодорхойлогч болно. Зэсийн үнэ өсөх нь уул уурхайн 
салбарын орлогыг ихэсгэж улмаар бусад үйлдвэрлэлийн хийгээд үйлчилгээний 

Зураг 6.1. БНХАУ-ын ДНБ-ий өсөлт ба Дотоодын инфляци 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг 6.2. Түүхий нефтийн үнийн өсөлт ба Дотоодын инфляци 
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

зэс нь манай улсын экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн төдийгүй зэсийн 
дэлхийн зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл манай эдийн засгийн идэвхжилийг 
илтгэгч эдийн засгийн мөчлөгийн нэг тодорхойлогч болно. зэсийн үнэ өсөх нь 
уул уурхайн салбарын орлогыг ихэсгэж улмаар бусад үйлдвэрлэлийн хийгээд 
үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагааг сэргээж, эрэлтээр дамжин үнийн 
ерөнхий түвшинд нөлөөлөх шалтгаан болдог. Энэ нөлөөлөл нь нилээд хугацааны 
хожимдолтой байна.

Зураг 6.3. Зэсийн үнийн өсөлт ба Дотоодын инфляци
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салбарын үйл ажиллагааг сэргээж, эрэлтээр дамжин үнийн ерөнхий түвшинд 
нөлөөлөх шалтгаан болдог. Энэ нөлөөлөл нь нилээд хугацааны хожимдолтой байна. 

Зэсийн үнийн өсөлтийн өөр нэг нөлөөлөл нь төсвийн орлогыг ихэсгэж, улмаар 
төсвийн тэлэлтээр дамжин цалин хөлс, төсвийн бусад зарлагыг нэмэгдүүлэн 
инфляцид нөлөө үзүүлдэг. Зураг 6.3-аас зэсийн үнийн өсөлт нь тухайн агшиндаа 
инфляцийн шалтгаан болохгүй ч тодорхой хугацааны дараа, эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны идэвхижлээр дамжин үнийн түвшинд нөлөөлдөг байна. 

Хятадын инфляци манай улсын дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлтийн шалтгаан буюу голлох хүчин зүйлс болж байна. Энэ нь ихэнх өргөн 
хэрэглээний  бараа болон үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг БНХАУ-аас импортлодогтой 
холбоотойгоос гадна манай улсын үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөөний онцлогоос 
шалтгаалан импортын бүтээгдэхүүний үнийг дагуулан үйлдвэрлэгчид үнээ 
өсгөдөгтэй ч хамаатай. 

Зураг 6.3. Зэсийн үнийн өсөлт ба Дотоодын инфляци 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг 6.4. Хятадын инфляци ба Дотоодын инфляци 
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

зэсийн үнийн өсөлтийн өөр нэг нөлөөлөл нь төсвийн орлогыг ихэсгэж, улмаар 
төсвийн тэлэлтээр дамжин цалин хөлс, төсвийн бусад зарлагыг нэмэгдүүлэн 
инфляцид нөлөө үзүүлдэг. зураг 6.3-аас зэсийн үнийн өсөлт нь тухайн агшиндаа 
инфляцийн шалтгаан болохгүй ч тодорхой хугацааны дараа, эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны идэвхижлээр дамжин үнийн түвшинд нөлөөлдөг байна.

Хятадын инфляци манай улсын дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний 
үнийн өсөлтийн шалтгаан буюу голлох хүчин зүйлс болж байна. Энэ нь ихэнх 
өргөн хэрэглээний бараа болон үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг БнХау-аас 
импортлодогтой холбоотойгоос гадна манай улсын үйлдвэрлэлийн салбарын 
өрсөлдөөний онцлогоос шалтгаалан импортын бүтээгдэхүүний үнийг дагуулан 
үйлдвэрлэгчид үнээ өсгөдөгтэй ч хамаатай.
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Зураг 6.4. Хятадын инфляци ба Дотоодын инфляци
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салбарын үйл ажиллагааг сэргээж, эрэлтээр дамжин үнийн ерөнхий түвшинд 
нөлөөлөх шалтгаан болдог. Энэ нөлөөлөл нь нилээд хугацааны хожимдолтой байна. 

Зэсийн үнийн өсөлтийн өөр нэг нөлөөлөл нь төсвийн орлогыг ихэсгэж, улмаар 
төсвийн тэлэлтээр дамжин цалин хөлс, төсвийн бусад зарлагыг нэмэгдүүлэн 
инфляцид нөлөө үзүүлдэг. Зураг 6.3-аас зэсийн үнийн өсөлт нь тухайн агшиндаа 
инфляцийн шалтгаан болохгүй ч тодорхой хугацааны дараа, эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны идэвхижлээр дамжин үнийн түвшинд нөлөөлдөг байна. 

Хятадын инфляци манай улсын дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлтийн шалтгаан буюу голлох хүчин зүйлс болж байна. Энэ нь ихэнх өргөн 
хэрэглээний  бараа болон үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг БНХАУ-аас импортлодогтой 
холбоотойгоос гадна манай улсын үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөөний онцлогоос 
шалтгаалан импортын бүтээгдэхүүний үнийг дагуулан үйлдвэрлэгчид үнээ 
өсгөдөгтэй ч хамаатай. 

Зураг 6.3. Зэсийн үнийн өсөлт ба Дотоодын инфляци 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг 6.4. Хятадын инфляци ба Дотоодын инфляци 
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

днБ-ий зөрүү буюу бодит днБ-ий потециал түвшнээсээ хазайсан хэлбэлзэл нь 
эрэлтийн инфляцийн шалтгааны нэгд тооцогддог тул энэ үзүүлэлт дотоодын 
инфляцийн хувьсалтай нягт хамааралтай байгаа нь харагдаж байна. Манай улсын 
сүүлийн жилүүдийн мөчлөг дагасан мөнгөний болон сангийн бодлогын тусгал 
ч энд илэрч байна. Макро эдийн засгийн идэвхжилтийн үед микро түвшний бүх 
л үйл ажиллагаа сэргэж, улмаар улсын төсвийн орлого нэмэгдсэнээр түүнийг 
халамжийн бодлогыг санхүүжүүлэх хийгээд үргүй зарлагад зарцуулснаар 
нийт эрэлтийг хөөрөгдөн улмаар эрэлтээс үүдэлтэй инфляци өсөх нөхцөлийг 
бүрдүүлсээр байгаа билээ. Үүнийг төсвийн орлого, зарлагын сүүлийн жилүүдийн 
өсөлтийн динамикаас амархан харж болно. Цалинг бүтээмжтэй холбож 
өөрчлөхгүй, зөвхөн улс төр, нийгмийн шалтгаанаар өсгөж байгаа нь бодит 
байдалд хөөс үүсэх нөхцөл бүрдэж байна.

Зураг 6.5. ДНБ-ний зөрүү ба Дотоодын инфляци
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ДНБ-ий зөрүү буюу бодит ДНБ-ий потециал түвшнээсээ хазайсан хэлбэлзэл нь 
эрэлтийн инфляцийн шалтгааны нэгд тооцогддог тул энэ үзүүлэлт дотоодын 
инфляцийн хувьсалтай нягт хамааралтай байгаа нь харагдаж байна. Манай улсын 
сүүлийн жилүүдийн мөчлөг дагасан мөнгөний болон сангийн бодлогын тусгал ч энд 
илэрч байна. Макро эдийн засгийн идэвхжилтийн үед микро түвшний бүх л үйл 
ажиллагаа сэргэж, улмаар улсын төсвийн орлого нэмэгдсэнээр түүнийг халамжийн 
бодлогыг санхүүжүүлэх хийгээд үргүй зарлагад зарцуулснаар нийт эрэлтийг 
хөөрөгдөн улмаар эрэлтээс үүдэлтэй инфляци өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсээр байгаа 
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

дээрх зургийн тайлбарыг цалингийн өсөлт болон дотоодын инфляцийн хамаарал 
давхар баталж байна. Цалингийн өсөлт нь инфляцийг хөөрөгдөх эрэлтийн талын 
шалтгаантай хэдий ч, бас аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн 
зардлын нөлөөгөөр нийлүүлэлтийн инфляцийн ч эх үүсвэр болдог.

Зураг 6.6. цалингийн өсөлтийн хувь ба Дотоодын инфляци
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Бодлогын хүүний өсөлт нь дотоодын инфляцийн өсөлтийг сааруулахад 
нөлөөлсөн байх талтай байна. гэхдээ үүнийг олон хүчин зүйлсийн статистик 
шинжилгээний аргуудаар нарийн нягтлах нь зүйтэй. нөгөө талаас инфляцийг 
барих зорилгоор бодлогын хүүг нэмэх нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг, 
улмаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих макро эдийн засгийн бодлого алдагдах, 
эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөх чиглэлд тушаа болж мэдэх юм. 

Зураг 6.7. Бодлогын хүү ба Дотоодын инфляци
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Бодлогын хүүний өсөлт нь дотоодын инфляцийн өсөлтийг сааруулахад нөлөөлсөн 
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өсөлтийг дэмжих макро эдийн засгийн бодлого алдагдах, эдийн засгийн бүтцийг 
өөрчлөх чиглэлд тушаа болж мэдэх юм.  

2009-2011 оны зээлийн хүүний бууралт хэрэглээний зээлийг өсгөж, улмаар 
дотоодын үнэ өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх магадлалтай байна. Харин 2012 оны 
туршид өссөн зээлийн хүү инфляцийг бууруулах шалгаан болоогүй байна. Ялангуяа 
2013-2014 оны дунд үе хүртэл хувьд энэ хоѐр үзүүлэлт эерэг хамааралтай байжээ. 
Үүнээс зээлийн хүүний нөлөөллийн чиглэл тодорхой бус байгаа нь харагдаж байна. 

Зураг 6.7. Бодлогын хүү ба Дотоодын инфляци 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг 6.8. Төгрөгийн зээлийн хүүний өөрчлөлт ба Дотоодын инфляци 

 
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20
06

-1
2

20
07

-0
4

20
07

-0
8

20
07

-1
2

20
08

-0
4

20
08

-0
8

20
08

-1
2

20
09

-0
4

20
09

-0
8

20
09

-1
2

20
10

-0
4

20
10

-0
8

20
10

-1
2

20
11

-0
4

20
11

-0
8

20
11

-1
2

20
12

-0
4

20
12

-0
8

20
12

-1
2

20
13

-0
4

20
13

-0
8

20
13

-1
2

20
14

-0
4

20
14

-0
8

20
14

-1
2

p_r dom_inf

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

20
06

-1
2

20
07

-0
4

20
07

-0
8

20
07

-1
2

20
08

-0
4

20
08

-0
8

20
08

-1
2

20
09

-0
4

20
09

-0
8

20
09

-1
2

20
10

-0
4

20
10

-0
8

20
10

-1
2

20
11

-0
4

20
11

-0
8

20
11

-1
2

20
12

-0
4

20
12

-0
8

20
12

-1
2

20
13

-0
4

20
13

-0
8

20
13

-1
2

20
14

-0
4

20
14

-0
8

20
14

-1
2

lo_rate_tog dom_inf

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол



769

2009-2011 оны зээлийн хүүний бууралт хэрэглээний зээлийг өсгөж, улмаар 
дотоодын үнэ өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх магадлалтай байна. Харин 
2012 оны туршид өссөн зээлийн хүү инфляцийг бууруулах шалгаан болоогүй 
байна. Ялангуяа 2013-2014 оны дунд үе хүртэл хувьд энэ хоёр үзүүлэлт эерэг 
хамааралтай байжээ. Үүнээс зээлийн хүүний нөлөөллийн чиглэл тодорхой бус 
байгаа нь харагдаж байна.

Зураг 6.8. Төгрөгийн зээлийн хүүний өөрчлөлт ба Дотоодын инфляци
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зээлийн хүүний өөрчлөлтөд бодлогын хүү хэр зэрэг нөлөөтэй байгааг харах 
зорилгоор зураг 6.9 зураглалыг хийв. 2012 оноос зээлийн хүүний нэгж хувийн 
өөрчлөлт бодлогын хүүтэй хамааралтай болж ирсэн байдал ажиглагдаж байна. 

Зураг 6.9. Төгрөгийн зээлийн хүүний өөрчлөлт ба Бодлогын хүү
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Зээлийн хүүний өөрчлөлтөд бодлогын хүү хэр зэрэг нөлөөтэй байгааг харах 
зорилгоор зураг 6.9 зураглалыг хийв. 2012 оноос зээлийн хүүний нэгж хувийн 
өөрчлөлт бодлогын хүүтэй хамааралтай болж ирсэн байдал ажиглагдаж байна.  

М2 мөнгөний өсөлт зэсийн үнийн өсөлтийн динамиктай төсөөтэй нөлөөг үзүүлсэн 
байна. Энэхүү өсөлт нь зэсийн үнийн өсөлтөөс үүдэлтэй валютын дотогшлох 
урсгалын нөлөөгөөр бий болсон байх талтай. Мөн энэ үед төгрөгийн нэрлэсэн ханш 
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нийт зээлийн өсөлттэй холбоотой байж болох юм. 
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

М2 мөнгөний өсөлт зэсийн үнийн өсөлтийн динамиктай төсөөтэй нөлөөг 
үзүүлсэн байна. Энэхүү өсөлт нь зэсийн үнийн өсөлтөөс үүдэлтэй валютын 
дотогшлох урсгалын нөлөөгөөр бий болсон байх талтай. Мөн энэ үед төгрөгийн 
нэрлэсэн ханш чангарсан байгаа нь М2 агрегатын доторх бараг мөнгөний хэмжээ 
өссөнтэй холбоотой.

Зураг 6.10. М2 мөнгөний өсөлтийн хувь ба Дотоодын инфляци
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дотоодын инфляцийн өөрчлөлтийн динамик ипотекийн зээлийн өсөлтөөс 
илүүтэй нийт зээлийн өсөлттэй холбоотой байж болох юм.

Зураг 6.11. Нийт болон Ипотекийн зээлийн өсөлтийн хувь ба Дотоодын инфляци
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Нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлт, дотоодын инфляцийн хооронд хамаарал оршин байгаа 
нь зураг 6.12-оос харагдаж байна. Гэхдээ энэ хамаарал нь нэг чигийн бус, хоѐр талт 
нөлөөтэй байх талтай. Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн чангаралт дотоодын инфляцийг 
бууруулах бол суралт нь өсгөх хандлагатай байна. 

Манай улсын төсвийн байдал, зэсийн үнээс ихээхэн хамааралтай байгааг зураг 6.13-
аас харж болохоор байна. Зэсийн үнийн өсөлт нь хугацааны тодорхой 
хожимдолтойгоор төсвийн тэнцэлд нөлөөлж байна.  
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нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлт, дотоодын инфляцийн хооронд хамаарал оршин 
байгаа нь зураг 6.12-оос харагдаж байна. гэхдээ энэ хамаарал нь нэг чигийн 
бус, хоёр талт нөлөөтэй байх талтай. Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн чангаралт 
дотоодын инфляцийг бууруулах бол суралт нь өсгөх хандлагатай байна.

Зураг 6.12. Нэрлэсэн ханшийн индексийн өсөлтийн хувь ба Дотоодын инфляци
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нь зураг 6.12-оос харагдаж байна. Гэхдээ энэ хамаарал нь нэг чигийн бус, хоѐр талт 
нөлөөтэй байх талтай. Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн чангаралт дотоодын инфляцийг 
бууруулах бол суралт нь өсгөх хандлагатай байна. 

Манай улсын төсвийн байдал, зэсийн үнээс ихээхэн хамааралтай байгааг зураг 6.13-
аас харж болохоор байна. Зэсийн үнийн өсөлт нь хугацааны тодорхой 
хожимдолтойгоор төсвийн тэнцэлд нөлөөлж байна.  
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Манай улсын төсвийн байдал, зэсийн үнээс ихээхэн хамааралтай байгааг зураг 
6.13-аас харж болохоор байна. зэсийн үнийн өсөлт нь хугацааны тодорхой 
хожимдолтойгоор төсвийн тэнцэлд нөлөөлж байна. 

Зураг 6.13. Зэсийн үнийн өсөлт ба төсвийн илүүдэл/алдагдал
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6.2. SVAR загварын үнэлгээ ба хариу үйлдлийн муруй, вариацын 
задаргаа 

Бид SVAR загварыг үнэлэхийн тулд дараах хувьсагчдыг сонгон авсан талаар өмнө 
нь дурьдсан билээ.  Үүнд: 

                                                                              

Эдгээр хувьсагчдын хувьд агшин зуурын хамаарал нь дараах бүтэцтэй байна гэсэн 
хязгаарлалтыг тавьсан. Хамаарлын бүтцийг инфляцийн онолууд хийгээд гадаадад 
хийгдсэн эмпирик судалгааны ажлуудыг үндэслэн тогтоов. 

Хүснэгт 6.5. SVAR загварын бүтцийн хязгаарлалт 

 ch_g
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ch_gdp 1            
copper * 1           
oil_p 0 0 1          
ch_inf * * * 1         
gap 0 * 0 * 1        
dom_inf 0 * * * * 1       
wage 0 0 0 0 * * 1      
p_r 0 0 0 0 * * 0 1     
lo_rate_tog 0 0 0 0 * * 0 * 1    
d(m2) 0 0 0 0 * * * * * 1   
d(ipotek) 0 0 0 0 * 0 0 0 * * 1  
neer * 0 0 * * * * * * * * 1 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

6.2. SVAR загварын үнэлгээ ба хариу үйлдлийн муруй, вариацын задаргаа

Бид SVAR загварыг үнэлэхийн тулд дараах хувьсагчдыг сонгон авсан талаар 
өмнө нь дурьдсан билээ. Үүнд:
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ch_gdp 1            
copper * 1           
oil_p 0 0 1          
ch_inf * * * 1         
gap 0 * 0 * 1        
dom_inf 0 * * * * 1       
wage 0 0 0 0 * * 1      
p_r 0 0 0 0 * * 0 1     
lo_rate_tog 0 0 0 0 * * 0 * 1    
d(m2) 0 0 0 0 * * * * * 1   
d(ipotek) 0 0 0 0 * 0 0 0 * * 1  
neer * 0 0 * * * * * * * * 1 

Зураг 6.13. Зэсийн үнийн өсөлт ба төсвийн илүүдэл/алдагдал 
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Эдгээр хувьсагчдын хувьд агшин зуурын хамаарал нь дараах бүтэцтэй байна 
гэсэн хязгаарлалтыг тавьсан. Хамаарлын бүтцийг инфляцийн онолууд хийгээд 
гадаадад хийгдсэн эмпирик судалгааны ажлуудыг үндэслэн тогтоов.

Хүснэгт 6.5. SVAR загварын бүтцийн хязгаарлалт
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ch_gdp 1
copper * 1
oil_p 0 0 1
ch_inf * * * 1
gap 0 * 0 * 1
dom_inf 0 * * * * 1
wage 0 0 0 0 * * 1
p_r 0 0 0 0 * * 0 1
lo_rate_tog 0 0 0 0 * * 0 * 1
d(m2) 0 0 0 0 * * * * * 1
d(ipotek) 0 0 0 0 * 0 0 0 * * 1
neer * 0 0 * * * * * * * * 1

дээрх үзүүлэлтүүдийг ашиглан VAR загварыг үнэлэхийн тулд хугацааны 
хожимдлын оновчтой утгыг тогтоов. 

Хүснэгт 6.6. Хожимдлын сонголт
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -3278.713 NA 9.31E+16 73.12695 73.46026 73.26136
1 -2301.73 1671.726 8.72E+08 54.61623  58.94923* 56.36355
2 -2064.983 341.968 1.30E+08 52.55518 60.88788 55.91542
3 -1899.146 195.3193 1.24E+08 52.06991 64.40231 57.04306
4 -1640.2 235.929 25271308 49.51555 65.84764 56.10161
5 -1367.322 175.8543 10122037 46.65161 66.98339 54.85058
6 -694.3151  254.2472*  4920.389*  34.89589* 59.22737  44.70778*

Шварцын шинжүүрээр хугацааны хожимдлын оновчтой утгыг 1-ээр сонгов. 
Бидний судалж буй гол үзүүлэлт болох дотоодын инфляцийн хариу үйлдлийн 
муруйг авч үзье. 
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зураг 6.14-өөс харахад дотоодын инфляцид зэсийн болон нефтийн дэлхийн зах 
зээлийн үнэ, Хятадын инфляци, цалингийн өсөлт, бодлогын хүү, төгрөгийн 
нэрлэсэн ханш зэрэг үзүүлэлтүүд статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөөлж 
байна (Хавсралт 3-аас үнэлгээний дэлгэрэнгүй үр дүнг харна уу). 

Зураг 6.14. Дотоодын инфляцийн бусад үзүүлэлтүүдийн шокод үзүүлэх хариу үйлдэл 
(Хугацааны хожимдол 1 байх тохиолдолд)
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Дээрх үзүүлэлтүүдийг ашиглан VAR загварыг үнэлэхийн тулд хугацааны 
хожимдлын оновчтой утгыг тогтоов.  

Хүснэгт 6.6. Хожимдлын сонголт 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -3278.713 NA  9.31E+16 73.12695 73.46026 73.26136 

1 -2301.73 1671.726 8.72E+08 54.61623   58.94923* 56.36355 

2 -2064.983 341.968 1.30E+08 52.55518 60.88788 55.91542 

3 -1899.146 195.3193 1.24E+08 52.06991 64.40231 57.04306 

4 -1640.2 235.929 25271308 49.51555 65.84764 56.10161 

5 -1367.322 175.8543 10122037 46.65161 66.98339 54.85058 

6 -694.3151   254.2472*   4920.389*   34.89589* 59.22737   44.70778* 

Шварцын шинжүүрээр хугацааны хожимдлын оновчтой утгыг 1-ээр сонгов. Бидний 
судалж буй гол үзүүлэлт болох дотоодын инфляцийн хариу үйлдлийн муруйг авч 
үзье.  

Зураг 6.14-өөс харахад дотоодын инфляцид зэсийн болон нефтийн дэлхийн зах 
зээлийн үнэ, Хятадын инфляци, цалингийн өсөлт, бодлогын хүү, төгрөгийн нэрлэсэн 
ханш зэрэг үзүүлэлтүүд статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөөлж байна 
(Хавсралт 3-аас үнэлгээний дэлгэрэнгүй үр дүнг харна уу).  

 Зэсийн үнийн өсөлт нь 5 сарын туршид дотоодын үнийг өсгөх шалгаан 
болдог бол улмаар валютын нийлүүлэлтийн нөлөөгөөр төгрөг чангарч, 
импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөөнд орсноор жилийн дараагаас эхлэн 
дотоодын үнэ буурах шалтгаан болж байна. 

Зураг 6.14. Дотоодын инфляцийн бусад үзүүлэлтүүдийн шокод үзүүлэх хариу үйлдэл 
(Хугацааны хожимдол 1 байх тохиолдолд) 

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to CH_GDP

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to COPPER

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to OIL_P

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to CH_INF

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to GAP

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to DOM_INF

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to WAGE

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to P_R

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to LO_RATE_TOG

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to D(M2)

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to D(IPOTEK)

-2

-1

0

1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Response of DOM_INF to NEER

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
Эх сурвалж: Үнэлгээний үр дүн Эх сурвалж: Үнэлгээний үр дүн

• зэсийн үнийн өсөлт нь 5 сарын туршид дотоодын үнийг өсгөх шалгаан 
болдог бол улмаар валютын нийлүүлэлтийн нөлөөгөөр төгрөг чангарч, 
импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөөнд орсноор жилийн дараагаас эхлэн 
дотоодын үнэ буурах шалтгаан болж байна.

• нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь зардлын талын шалтгаантайгаар 
нэг улирлын дараагаас эхлэн 2 улирлын турш дотоодын үнэ өсөх 
шалтгаан болж байна. 

• Хятадын инфляци нь манай дотоодын үнийг 1.5 жилийн турш өсгөх 
нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

• Цалингийн өсөлт 1 улирлын дараагаас эхлэн дотоодын үнийг 2 улирлын 
турш өсгөдөг

• Бодлогын хүүний өсөлт нэг улирлын турш инфляцийг тогтвортой байлгах 
хийгээд бууруулах нөлөөтэй байна.

• Мөнгөний нийлүүлэлтийн болон ипотекийн зээлийн өсөлт нь тэр бүр 
дотоодын инфляцийн динамик шалтгаан болохгүй байна.

• Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн чангаралт дотоодын инфляцийг бараг 
жилийн туршид бууруулах талтай байна.

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ



774

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

дээр үнэлэгдсэн загварын параметрүүд хэр тогтвортой байгааг шалгах зорилгоор 
хугацааны хожимдлыг 2-оор сонгон үнэлгээ хийхэд дотоодын инфляцийн хариу 
үйлдлийн муруй хэрхэн өөрчлөгдсөнийг дараах зургаар харуулав. 

Зураг 6.15. Дотоодын инфляцийн бусад үзүүлэлтүүдийн шокод үзүүлэх хариу үйлдэл 
(Хугацааны хожимдол 2 байх тохиолдолд)
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 Нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь зардлын талын шалтгаантайгаар нэг 
улирлын дараагаас эхлэн 2 улирлын турш дотоодын үнэ өсөх шалтгаан болж 
байна.  

 Хятадын инфляци нь манай дотоодын үнийг 1.5 жилийн турш өсгөх 
нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 

 Цалингийн өсөлт 1 улирлын дараагаас эхлэн дотоодын үнийг 2 улирлын турш 
өсгөдөг 

 Бодлогын хүүний өсөлт нэг улирлын турш инфляцийг тогтвортой байлгах 
хийгээд бууруулах нөлөөтэй байна. 

 Мөнгөний нийлүүлэлтийн болон ипотекийн зээлийн өсөлт нь тэр бүр 
дотоодын инфляцийн динамик шалтгаан болохгүй байна. 

 Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн чангаралт дотоодын инфляцийг бараг жилийн 
туршид бууруулах талтай байна. 

Дээр үнэлэгдсэн загварын параметрүүд хэр тогтвортой байгааг шалгах зорилгоор 
хугацааны хожимдлыг 2-оор сонгон үнэлгээ хийхэд дотоодын инфляцийн хариу 
үйлдлийн муруй хэрхэн өөрчлөгдсөнийг дараах зургаар харуулав.  

Энэхүү үнэлгээний хувьд хариу үйлдлийн муруйнуудын хэв шинжид нэг их 
өөрчлөлт гараагүй ба нефть бүтээгдэхүүний үнийн нөлөө нилээд нейтраль шинжтэй 
болж, харин эдийн засгийн мөчлөгийн нөлөө мэдрэгдэв. Мөнгөний нийлүүлэлтийн 
болон зээлийн өсөлтийн нөлөө бага зэргийн статистик ач холбогдолтой гарсан ба 
бодлогын хүүний нөлөөний статистик ач холбогдол мэдэгдэхүйц сайжирчээ (Бусад 
үзүүлэлтүүдийн шокод үзүүлэх хариу үйлдлийг Хавсралт 2-оос харна уу). 
Хожимдлын энэхүү нөлөөний өөрчлөлт нь эдийн засгийн субьектүүдийн хүлээлттэй 
холбоотой байж болох юм. Зээлийн болон мөнгөний нийлүүлэлтийн нөлөөлөл 3 
улирлын дараагаас нэг улирлын туршид үргэлжлэх магадлалтай байна. 

Зураг 6.15. Дотоодын инфляцийн бусад үзүүлэлтүүдийн шокод үзүүлэх хариу үйлдэл 
(Хугацааны хожимдол 2 байх тохиолдолд) 
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Эх сурвалж: Үнэлгээний үр дүн Эх сурвалж: Үнэлгээний үр дүн

Энэхүү үнэлгээний хувьд хариу үйлдлийн муруйнуудын хэв шинжид нэг их 
өөрчлөлт гараагүй ба нефть бүтээгдэхүүний үнийн нөлөө нилээд нейтраль 
шинжтэй болж, харин эдийн засгийн мөчлөгийн нөлөө мэдрэгдэв. Мөнгөний 
нийлүүлэлтийн болон зээлийн өсөлтийн нөлөө бага зэргийн статистик ач 
холбогдолтой гарсан ба бодлогын хүүний нөлөөний статистик ач холбогдол 
мэдэгдэхүйц сайжирчээ (Бусад үзүүлэлтүүдийн шокод үзүүлэх хариу үйлдлийг 
Хавсралт 2-оос харна уу). Хожимдлын энэхүү нөлөөний өөрчлөлт нь эдийн 
засгийн субьектүүдийн хүлээлттэй холбоотой байж болох юм. зээлийн болон 
мөнгөний нийлүүлэлтийн нөлөөлөл 3 улирлын дараагаас нэг улирлын туршид 
үргэлжлэх магадлалтай байна.

загварын үнэлгээний үр дүнг баталгаажуулах зорилгоор үлдэгдлийн вариацын 
задаргааг авч үзэв. зураг 6.16-аас дараах нотолгоонууд гарч байна.

• зэсийн үнийн өсөлт, днБ-ий зөрүү, цалингийн өсөлт нь инфляцийн 
хэлбэлзлийг урт хугацаанд хадгалагдах шалтгаан болж байна

• нефтийн үнийн өсөлт, БнХау-ын инфляци, бодлогын хүү, нэрлэсэн 
ханшийн чангаралт нь харьцангуй богино хугацаанд инфляцийн түвшинд 
нөлөөлөөд, нөлөө нь аажмаар саармагжин, арилдаг байдал ажиглагдав.

• Харин бусад үзүүлэлтүүд манай улсын дотоодын инфляцийн хэлбэлзэлд 
тэр бүр нөлөөлдөггүй байна. 
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Зураг 6.16. Дотоодын инфляцийн вариацын задаргаа (Хугацааны хожимдол 1 байх 
тохиолдолд)
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Загварын үнэлгээний үр дүнг баталгаажуулах зорилгоор үлдэгдлийн вариацын 
задаргааг авч үзэв. Зураг 6.16-аас дараах нотолгоонууд гарч байна. 

 Зэсийн үнийн өсөлт, ДНБ-ий зөрүү, цалингийн өсөлт нь инфляцийн 
хэлбэлзлийг урт хугацаанд хадгалагдах шалтгаан болж байна 

 Нефтийн үнийн өсөлт, БНХАУ-ын инфляци, бодлогын хүү, нэрлэсэн 
ханшийн чангаралт нь харьцангуй богино хугацаанд инфляцийн түвшинд 
нөлөөлөөд,  нөлөө нь аажмаар саармагжин, арилдаг байдал ажиглагдав. 

 Харин бусад үзүүлэлтүүд манай улсын дотоодын инфляцийн хэлбэлзэлд тэр 
бүр нөлөөлдөггүй байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 6.16. Дотоодын инфляцийн вариацын задаргаа (Хугацааны хожимдол 1 байх 
тохиолдолд) 

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to CH_GDP

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to COPPER

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to OIL_P

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to CH_INF

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to GAP

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to DOM_INF

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to WAGE

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to P_R

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to LO_RATE_TOG

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to D(M2)

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to D(IPOTEK)

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Percent DOM_INF variance due to NEER

Variance Decomposition

 
Эх сурвалж: Үнэлгээний үр дүн Эх сурвалж: Үнэлгээний үр дүн

VII. ДүГНЭлТ

• Манай улсын ерөнхий инфляцийн түвшингийн өөрчлөлтийг дотоодын 
болон импортын инфляци тодорхойлж байна. иймээс дотоодын 
инфляцийг тогтворжуулах, улмаар түүнийг бууруулах бодлого баримтлах 
нь төрийн мөнгөний бодлогын нэг гол зорилт болохоор байна.

• Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжсэнээс хойш ерөнхий инфляци болон 
ҮТХБ-ий инфляцийн хамаарал 0.74-өөс 0.47 болтол буурсан байна. 
Өөрөөр хэлбэл, үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр тодорхой хэмжээнд зорилгоо 
хангасан байна. Цаашид ийм төрлийн зорилтот хөтөлбөрийг зөвхөн 
хэсэг бүтээгдэхүүний хувьд төдий бус, харин бүтээгдэхүүний хэд, хэдэн 
бүлгийн хувьд өртгийн гинжин холбоог харгалзан нилээд өргөн хүрээтэй 
хэрэгжүүлбэл илүү үр дүнтэй байх талтай юм.

• дотоодын инфляцитай импортын инфляци хамгийн өндөр хамааралтай 
байгаа нь импортын бараа дотоодын бүтээгдэхүүний орцоор дамжин 
завсрын бүтээгдэхүүн байдлаар үнэд нөлөөлсөн, мөн импортын барааны 
үнэ өссөн нөхцөлд дотоодын орлох бүтээгдэхүүний эрэлт ихэссэнээс 
шалтгаалсан үнийн өсөлт байгааг илэрхийлж байна.

• дотоодын инфляцид голлох нөлөөтэй хэрэглээний сагсны дэд бүлэгт 
o хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа
o боловсролын үйлчилгээ

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ



776

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

o орон сууц, цахилгаан, түлш
o Зочид буудал, нийтийн хоол
o Эм, эмнэлэгийн үйлчилгээ
o Согтууруулах ундаа
o Тээвэр

 зэрэг бүлгүүд багтаж байна. Үүнээс эхний гурван бүлэг дийлэнх хувийг 
эзэлж байна. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд боловсролын үйлчилгээний үнэ 
байнга тогтмол хурдацтайгаар өсч байна.

• ҮТХ-ийг хэрэгжүүлснээр дотоодын инфляцийн сарын нөлөө өөрчлөгдөж, 
боловсролын үйлчилгээ, орон сууц, цахилгаан, түлшний бүлгийн үнийн 
9-р сараас хойших өсөлтийн нөлөө илүү мэдрэгддэг болсон нь жилийн 
эцсийн инфляцийн түвшин өндөр гарахад хүргэж байна.

• зэсийн үнийн өсөлт нь 5 сарын туршид дотоодын үнийг өсгөх шалгаан 
болдог бол улмаар валютын нийлүүлэлтийн нөлөөгөөр төгрөг чангарч, 
импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөөнд орсноор жилийн дараагаас 
дотоодын үнэ буурах шалтгаан болж байна. зэсийн үнэ өсөх нь уул 
уурхайн салбарын орлогыг ихэсгэж улмаар бусад үйлдвэрлэлийн болон 
үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагааг сэргээж, эрэлтээр дамжин үнийн 
ерөнхий түвшинд нөлөөлөх шалтгаан болдог. Өөр нэг нөлөө нь төсвийн 
орлогыг ихэсгэж, улмаар төсвийн тэлэлтээр дамжин цалин хөлс, төсвийн 
бусад зарлагыг нэмэгдүүлэн инфляцид нөлөө үзүүлдэг хоёр төрлийн 
сувгийн нөлөө байна. Энэ нөлөөллүүд нь инфляцийн хэлбэлзэлд зэсийн 
үнийн өсөлт хоёр үеттэй нөлөөтэй байгаа зураглалаар тайлбарлагдана.

• нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь зардлын талын шалтгаантайгаар 
нэг улирлын дараагаас эхлэн 2 улирлын турш дотоодын үнэ өсөх 
шалтгаан болж байна. 

• Хятадын инфляци нь манай дотоодын үнийг 1.5 жилийн турш өсгөх 
нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа нь өргөн хэрэглээний барааны дийлэнхийг 
БнХау-аас импортлодогтой холбоотой. Ялангуяа эцсийн хэрэглээний 
бүтээгдэхүүнийг шууд импортлож байгаа нь хамаарлыг илүү хүчтэй 
болгодог талтай байна.

• Цалингийн өсөлт 1 улирлын дараагаас эхлэн дотоодын үнийг дараагийн 
2 улирлын турш өсгөдөг нь харагдаж байна. Цалингийн энэхүү өсөлт 
орлогын хүлээлтээр дамжсан эрэлтийн нөлөөнөөс гадна, бизнесийн 
байгууллагуудын хувьд бодит зардлын шалтгаантай хоёр талт нөлөөлөл 
юм.

• Бодлогын хүүний өсөлт нэг улирлын турш инфляцийг бууруулах 
нөлөөтэй байна. Тиймээс бодлогын хүүг богино хугацаанд инфляцийг 
бууруулах арга хэрэгслээр сонгох бололцоотой юм.

• Мөнгөний нийлүүлэлтийн болон ипотекийн зээлийн өсөлт нь дотоодын 
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инфляцийн динамик шалтгаан тэр бүр болохгүй байна. гэхдээ эдийн 
засгийн агентуудын хүлээлтээс шалтгаалж зээлийн болон мөнгөний 
нийлүүлэлтийн өсөлтийн өөрчлөлт гурван улирлын дараагаас эхлэн нэг 
улирлын турш инфляцийг өсгөх нөхцлийг бүрдүүлэх магадлалтай байна. 
Энэ нь хөтөлбөрүүдэд гаргасан зээлийн эдийн засагт цэвэрлэгдээгүй 
үлдэгдлийн хуримтлагдсан нөлөө байж болохыг харуулж байна.

• Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн чангаралт дотоодын барааны импортын 
бараатай өрсөлдөх чадварыг бууруулж, дотоодын инфляцийг бараг 
жилийн туршид бууруулж болох байна. гадаад валютын чангаралт нь 
өсөлтийн шалтгаан болно.

• дотоодын инфляци нь макро эдийн засгийн ихэнх үзүүлэлтүүд хийгээд 
бодлогын арга хэрэгслүүдээс тэр бүр хүчтэй хамаарахгүй байгаа нь манай 
улсын эдийн засгийн институцийн болон бүтцийн онцлогоос шалтгаалж 
байна. Тиймээс дотоодын инфляцийг тогтворжуулахад эдийн засгийн 
бүтцийг өөрчилж, гадаад эдийн засгийн хараат байдлыг бууруулахад 
чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын бодлого нэн чухал шаардлагатай байна.

• зэс, нефтийн үнийн өсөлт, днБ-ий зөрүү, төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн 
өсөлт нь бодлогын хүүг өсгөх шалтгаан болж байгаа нь хариу үйлдлийн 
муруйгаас харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, бодлогын хүүг өөрчлөх гол 
түрүүлэгч индикатор үзүүлэлтүүд нь днБ-ий зөрүү, төгрөгийн нэрлэсэн 
ханшийн өөрчлөлт болж байна. Харин зэсийн болон нефтийн үнэ нь дээрх 
хоёр үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн гадаад шалтгаан болж байна

• Бодлогын хүү 3-5 сарын дараа төгрөгийн зээлийн хүүг өсгөж байна. 
Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бодлогын хүү төгрөгийн зээлийн хүүний 
чиглүүлэгч болох хандлагатай байна.

• зэсийн үнийн өсөлт, мөнгөний нийлүүлэлт, нэрлэсэн ханшийн өсөлтийн 
үе шат ойролцоогоор давхцдаг зүй тогтол ажиглагдаж байна.

• зэсийн үнийн өсөлт, днБ-ий зөрүү, цалингийн өсөлт нь инфляцийн 
хэлбэлзлийг урт хугацаанд хадгалагдах нөлөөтэй байна.

• нефтийн үнийн өсөлт, БнХау-ын инфляци, бодлогын хүү, нэрлэсэн 
ханшийн чангаралт нь харьцангуй богино хугацаанд инфляцийн түвшинд 
нөлөөлөөд, нөлөө нь аажмаар саармагжин, арилдаг байдал ажиглагдав.

• Харин бусад үзүүлэлтүүд манай улсын дотоодын инфляцийн хэлбэлзэлд 
тэр бүр нөлөөлдөггүй байна. 

VIII. БОДлОГыН САНАл, ЗӨВлӨМж

• Бодлогын хүү нь богино хугацаанд дотоодын инфляцийг бууруулах 
нөлөөтэй учир мөнгөний бодлогын богино хугацааны арга хэрэгслээр 
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сонгох бололцоотой юм. нөгөө талаас инфляцийг барих зорилгоор 
бодлогын хүүг нэмэх нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг, түүнчлэн 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих макро эдийн засгийн бодлого алдагдах, 
эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөх чиглэлд тушаа болж мэдэх юм.

• инфляцийн эсрэг мөнгөний бодлогын арга хэрэгслийг сонгохдоо гадаад 
хүчин зүйлсийн өөрчлөлтийн динамикийг маш сайн таамаглах прогнозын 
загваруудыг хөгжүүлэх шаардлагатай нь харагдаж байна. найдвартай 
прогнозын үндсэн дээр бодлогын арга хэрэгслийн нөлөөлөх хугацааг 
нарийн тооцоолсны үндсэн дээр нөхцөл байдлыг угтуулсан бодлогуудыг 
хэрэгжүүлэх нь үр нөлөөтэй.

• нэн ялангуяа Хятадын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг (БнХау-ын 
днБ-ий өсөлтийг) үр дүнтэй таамагласнаар зэсийн үнийн өсөлтийг 
тодорхойлох бололцоотой нь харагдаж байна. зэсийн үнийн өсөлтийг 
тогтоосноор инфляцийн эсрэг бодлогын хувилбарыг урьдчилан 
боловсруулах бололцоотой нь динамик шинжилгээнээс харагдаж байна. 
Тухайлбал зэсийн үнийн өсөлтөөс орох орлогын урсгалыг зөв удирдах нь 
эдийн засгийг цаашид тогтворжуулах үндэс тавигдана. арга хэрэгсэл нь 
“хуртай үеийн баялгийн сан” байж болох талтай.

• дотоодын инфляци нь макро эдийн засгийн ихэнх үзүүлэлтүүд хийгээд 
бодлогын арга хэрэгслүүдээс тэр бүр хүчтэй хамаарахгүй байгаа нь манай 
улсын эдийн засгийн институцийн болон бүтцийн онцлогоос шалтгаалж 
байна. Тиймээс урт хугацаандаа дотоодын инфляцийг тогтворжуулахад 
эдийн засгийн бүтцийг өөрчилж, гадаад эдийн засгаас хараат байдлыг 
бууруулахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын бодлогыг сангийн бодлоготой 
хослуулан хэрэгжүүлэх нь нэн чухал шаардлагатай байна.
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ХАВСрАлТ

Хавсралт 1. ХүИ-ийн сагсны ангилал
Төрийн зохицуулалтаай бүтээгдэхүүний жагсаалт 

1 158 Цэвэр усны үнэ, орон сууцны, сард, 1 хүний Төрийн
2 Цэвэр усны үнэ, тоолууртай өрх, 1м3 усны үнэ Төрийн
3 159 Цэвэр усны үнэ, гэр хорооллын тээврийн усны үнэ, 40 л Төрийн
4 161 Бохир усны үнэ, сард, 1 хүний Төрийн
5 163 Халаалт, 1м2 Төрийн
6 165 Цахилгаан, орон сууц, 1 кВт.цаг Төрийн
7 166 Цахилгаан, гэр хороолол, 1 кВт.цаг Төрийн
8 169 Халуун ус, орон сууцны, сард, 1 хүний Төрийн
9 Халуун ус, 1м3 усны үнэ, тоолууртай өрхийн, Төрийн

10 223 уБ-замын-Yүдийн төмөр замын хөлс, 465 км, том хүн, нэг талдаа, 
купе Төрийн

11 225 автобусны билет, том хүн Төрийн
12 229 уБ-дорнодын онгоцны билет, 655км, том хүн, нэг талдаа Төрийн
13 238 уБ-дорнод 3 мин утсаар ярих хөлс, МЦХк Төрийн
14 239 уБ-сөүл 3 мин утсаар ярих тариф,МЦХк Төрийн
15 253 радиогийн сарын хураамж (онрТ) Төрийн
16 254 зурагтын сарын хураамж (онрТ) Төрийн
17 267 улсын их, дээд сургуулийн жилийн сургалтын төлбөр, Төрийн

үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн бүтээгдэхүүн
1 гурил, дээдийн дээд зэрэг, кг, "алтан тариа" Хк, савласан ҮТХ
2 1 гурил, дээд зэрэг, "алтан тариа" Хк, задгай ҮТХ
3 2 гурил, 1-р зэрэг, "алтан тариа" Хк ҮТХ
4 3 гурил, 2-р зэрэг, "алтан тариа" Хк ҮТХ
5 16 Хонины мах, кг ҮТХ
6 17 Yхрийн мах, кг ҮТХ
7 Үхрийн мах, кг, гуяны цул ҮТХ
8 18 адууны мах, кг ҮТХ
9 Ямааны мах, ястай, кг ҮТХ
10 168 нүүрс, 1 шуудай ҮТХ
11 219 Бензин, а-80, 1 литр ҮТХ
12 220 Бензин, а-93, 1 литр ҮТХ
13 221 дизелийн түлш, 1 литр ҮТХ

Импортын бүтээгдэхүүн
1 4 гоймон, гадаад, спагетти, 500 гр импорт
2 Бэлэн гоймон, 120 гр, ууттай "Nongshim" импорт
3 11 Өрмөнцөр, снежинка, 1 уут импорт
4 12 Цагаан будаа, кг, задгай импорт
5 13 Шар будаа, кг импорт
6 19 гахайн мах, утсан, кг импорт

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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7 20 Тахианы мах, гуя, кг импорт
8 24 лаазалсан загас, Шпрот, 125 гр импорт
9 лаазалсан загас, "сардины", 175 гр, оХу импорт
10 лаазалсан загас, "Туна", 250 гр, ясгүй импорт
11 30 Бяслаг, "Hochland" импорт
12 32 Хуурай сүү, кг, орос, 25%-н тослогтой импорт
13 33 Өтгөрүүлсэн сүү, орос, 400 гр, "Молоко-сгущенка" импорт
14 34 Өндөг импорт
15 кофены сүү, 500 гр, "сопьо кримо", Бнсу импорт
16 35 ургамлын тос, "Brolio", 1 литр импорт
17 39 Маргарин, "станичное", 500 гр импорт
18 40 алим, шар, кг импорт
19 Мандарин, кг, БнХау импорт
20 41 Банан, шар, кг импорт
21 усан үзэм, кг, хүрэн, БнХау импорт
22 42 Yзэм, орос, кг импорт
23 43 давсалсан самар, Greencity, 185 гр импорт
24 48 сонгино, Хятад, кг импорт
25 49 сармис, булцуу, ш импорт
26 50 улаан лооль, Хятад, кг импорт
27 51 Өргөст хэмх, Хятад, кг импорт
28 амтат чинжүү, кг, БнХау импорт
29 далайн байцаа, 10 ширхэгтэй импорт
30 52 Пүнтүүз, "Болор", 500 гр, атимострэйд ХХк импорт
31 54 Шилтэй ногооны салат, "Urbanek", 630 гр импорт
32 55 Элсэн чихэр, кг, орос импорт
33 56 Ёотон, орос, 500гр импорт
34 57 Хатуу чихэр, "Барбарис", орос, 1 кг импорт
35 58 зөөлөн чихэр, "Мишка", кг импорт
36 59 Шоколад, "Alpen Gold" импорт
37 Шоколад, 70 гр, "Snickers" импорт
38 Шоколадны крем, 250 гр, "Gold M" импорт
39 60 Жимсний чанамал, "VIDAN", цэвэр жин 380 гр импорт
40 61 компот, Польш, 936 гр, "Вишня", Kowar импорт
41 зөгийн бал, 450 гр, "Pure Honey", ХБнгу импорт
42 63 Майонез, "нийслэл", 1 кг, "LOTTE" импорт
43 64 Цуу, "Монтуул", "Montuul Service" ХХк, 250 гр импорт
44 65 кетчуп, халуун ногоогүй, Польш, 250 гр импорт
45 Хар перец, 20 гр, "Appetita", оХу импорт
46 гурил исгэгч, 12 гр,"данбаоли", БнХау импорт
47 зайрмаг, торхтой, "Морозка", оХу импорт
48 Бохь, 12 гр, "Dirol", оХу импорт
49 66 Бульон, үхрийн, "Gallina Blanca" импорт
50 67 ногоон цай, савласан, гүрж импорт
51 68 Байхуу цай, липтон, 20 ширхэгтэй импорт
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52 69 кофе, "Nescafe", классик, 100 гр импорт
53 74 архи, "смирнофф", 0.75л, гадаад импорт
54 75 дарс, Madeline, 750gr импорт
55 76 оргилуун дарс, "советское игристое" импорт
56 78 Пиво, "Cass", 0.35 л импорт
57 79 Янжуур тамхи, "THIS", солонгос импорт
58 82 ноосон даавуу, 50% ноос, 140 см энтэй, м, орос импорт
59 83 даалимба, м, Хятад импорт
60 84 Эрээн даавуу, м, нарийн энтэй, орос импорт
61 88 савхин куртка, 50-52 размер, солонгос импорт
62 90 Эрэгтэй хүний дотортой куртка импорт
63 91 Эрэгтэй хүний нимгэн куртка, 50-52 размер импорт
64 92 костюм, 2 хос, энгийн хийцтэй, 48 размер, Хятад импорт
65 93 ноосон цамц, 50% ноос, дугуй захтай, 48 размер, Хятад импорт
66 95 сорочка, урт ханцуйтай, 35% хөвөн даавуу, Хятад импорт
67 96 Биеийн тамирын хослол, 48-52 размер, энгийн, Хятад импорт

68 97 Жинс, 30-33 размер, Wrangler, Хятадын дууриамал, шулуун 
загвартай импорт

69 98 Брюк, 46-48 размер, энгийн хийцтэй, Хятад импорт
70 99 даавуун футболка, 100% даавуу, дугуй захтай, Хятад, нимгэн импорт
71 100 Трусы, 100% хөвөн даавуу импорт
72 101 оймс, нимгэн даавуун, Хятад импорт
73 102 савхин куртка, 46-48 размер, солонгос, хагас богино импорт
74 104 куртка, спорт загварын, эмэгтэй импорт
75 105 Эмэгтэй костюм, хос, өмдтэй, 1 товчтой, 46-48 размер, Хятад импорт
76 106 ноосон цамц, задгай энгэртэй, товчтой, Хятад импорт
77 108 Эмэгтэй хүний нимгэн цагаан цамц, 46-48 размер, Хятад импорт
78 109 Юбка, 46-48 размер, солонгос импорт
79 110 Биеийн тамирын хувцас, хөвөн даавуун материалтай, Хятад импорт
80 111 Эмэгтэй өмд, 46-48 размер, 50% полиэстр, солонгос импорт
81 112 ноосон өмд, Хятад импорт
82 113 Хөхний даруулга, энгийн, Хятад импорт
83 114 Трусы, 100% хөвөн даавуу, Хятад импорт
84 Трико, 100% полиамид, Бнсу импорт
85 115 колготки, 100% полиамид, солонгос импорт
86 116 оймс, даавуун, Хятад импорт
87 117 Хүүхдийн өвлийн куртка, 8-10 настай хүүхдийн, Хятад импорт

88 118 Хавар, намрын куртка, синтефон дотортой, 6-7 настай хүүхдийн, 
Хятад импорт

89 119 Хүүхдийн ноосон цамц, Хятад импорт
90 120 Эрэгтэй хүүхдийн сорочка, цагаан, Хятад импорт
91 охидын даашинз, 7-8 насны, богино ханцуйтай, БнХау импорт
92 Мөлхөө өмд, 7-8 сартай хүүхдийн импорт
93 121 охидын платье, 7-8 настай хүүхдийн, солонгос импорт
94 122 Хүүхдийн жинсэн өмд, Хятад импорт

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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95 123 Эрэгтэй хүүхдийн костюм хос, 8-10 настай хүүхдийн, Хятад импорт
96 124 Хүүхдийн футболка, Хятад импорт
97 125 Хүүхдийн трусы, Хятад импорт
98 126 охидын трико, Хятад, 5-7 нас импорт
99 127 Хүүхдийн оймс, 5-7 нас, ноосон, Хятад импорт
100 129 Эрэгтэй ороолт, ноосон даавуу, Хятад импорт

101 133 Хүүхдийн малгай ороолтны хослол, ноосон, 7-9 настай 
хүүхдийн, Хятад импорт

102 136 Эрэгтэй өвлийн гутал, хагас түрийтэй, цахилгаантай импорт
103 137 Эрэгтэй ботинк, зуны гутал, үдээстэй импорт
104 138 Эрэгтэй хүний пүүз, 41-43 размер, Хятад импорт
105 139 гэрийн шаахай, размер 41-42 импорт

106 140 Эмэгтэй өвлийн гутал, ширэн, урт түрийтэй, цахилгаантай, 
энгийн, Хятад импорт

107 141 Эмэгтэй хавар, намрын гутал, ширэн, хагас түрийтэй импорт
108 142 Эмэгтэй хүний ширэн туфли, энгийн арьсан дотортой, гадаад импорт
109 143 Эмэгтэй хүний спортын пүүз, 36-39 размер, Хятад импорт
110 144 Эрэгтэй хүүхдийн өвлийн пүүзэн гутал, 36--38 размер, Хятад импорт

111 145 охидын хавар, намрын гутал, 9-12 настай хүүхдийн, хагас 
түрийтэй, боловсруулсан арьсан, Хятад импорт

112 146 Эрэгтэй хүүхдийн зуны ботинк, 6-8 настай хүүхдийн, Хятад импорт
113 147 Хүүхдийн пүүз, Хятад импорт
114 150 Ханын цаас, рулон, солонгос импорт
115 151 Цагаан тосон будаг, кг, Хятад импорт
116 152 Плита, ш, 15х20 см импорт
117 153 Цемент, "Эрэл-дархан", уут импорт
118 154 Цонхны шил, 1м2 импорт
119 155 Хадаас, 40 мм, кг импорт
120 Паркетан шал, 1м2, хээгүй, БнХау импорт
121 170 2 хүний унтлагын ор, 150 см өргөнтэй, Хятад импорт
122 171 Ханын тавилга, мөлхөө, Хятадын импорт
123 172 гал тогооны ширээ, 4 сандал импорт
124 173 диван, дэлгэгддэг пурштэй импорт
125 176 Шалны хулдаас, өргөн 120см, 1 м, Хятад импорт
126 177 орны бүтээлэг, одеяло,Хятад импорт
127 178 Хөвөнтэй хөнжил, 1 хүний, орос импорт
128 179 ор, хөнжлийн даавуу, орос даавуугаар хийсэн импорт
129 180 Хөшиг нимгэн, Хятад импорт
130 181 гар нүүрийн алчуур, 30х60см импорт
131 угаалгын өрөөний том алчуур, 70х150см, БнХау импорт
132 182 Хөргөгч, "Бирюса" импорт
133 183 угаалгын машин, хагас автомат, SHARP, TOSHIBA импорт
134 Богино долгионы зуух, 16-22л, 600-800W, MONEL импорт
135 Будаа агшаагч, 1.8л, SHARP, TOSHIBA, PANASONIC импорт
136 184 Тоос сорогч, 1400W импорт
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137 185 Цахилгаан плитка, "Мечта" импорт
138 186 Цахилгаан индүү, MONEL импорт
139 187 ус буцалгагч, 1.5 л, Хятад импорт
140 189 Халбага, никель, Хятад импорт
141 гал тогооны хутга, хар хуванцар бариултай, БнХау импорт
142 190 Хуванцар хувин, 10 л, Хятад импорт
143 191 Хоолны төмөр сав, 3 хос импорт
144 192 Цайны халуун сав, 2 л импорт
145 193 Шаазан аяга, сэнжтэй, Хятад импорт
146 194 Шаазан таваг, 1-р хоолны, 25 см, Хятад импорт
147 195 алх, алхны толгойн жин 300гр, Хятад импорт
148 196 чийдэнгийн шил, 60В, орос импорт
149 Хэмнэлттэй чийдэнгийн шил, 18W, PHILIPS импорт
150 отвертка, 15-20см, хуванцар бариултай, БнХау импорт
151 197 зай, Хятад, 1.5 V импорт
152 скоч, эн 4,8см, урт 66 м, БнХау импорт
153 198 Эдийн саван, ок импорт
154 199 угаалгын "OMO-99" нунтаг, импорт
155 угаалгын "Tide" нунтаг, 450гр, цаасан хайрцагтай импорт
156 200 аяга, таваг угаагч "Fairy" шингэн, 500 мл импорт
157 201 Цэвэрлэгээний бодис, Comet, 500 гр импорт
158 202 Шүдэнз, хайрцаг, орос импорт
159 гутлын тос, Kangaroo, 40 гр импорт
160 203 аспирин, 10ш импорт
161 204 анальгин, 10ш импорт
162 205 ампициллин, 10ш импорт
163 206 Витамин "с", үрлэн, 50ш импорт
164 207 Хлорфенамин, Монос фарм импорт
165 208 Пенициллин, тариагаар, 1 сая импорт
166 209 кальцихлорид, тариагаар, 10 ампул импорт
167 Параденк, хүүхдийн лаа импорт
168 216 суудлын автомашин, солонгос, ACCENT импорт
169 217 унадаг дугуй, 7 араатай, Хятад импорт
170 218 автомашины дугуй импорт
171 суудлын тэрэгний бензин хөдөлгүүрийн тос, Mobile, 1 л импорт

172 224 уБ-Бээжингийн олон улсын суудлын билетийн үнэ, 465км, том 
хүн, нэг талдаа, купе импорт

173 230 уБ-Бээжингийн онгоцны билет, том хүн, нэг талдаа импорт
174 234 гар утас, Nokia 6030 импорт
175 гар утасны цэнэглэгч, нарийн үзүүртэй, "Nokia" импорт
176 241 Өнгөт телевизор, 21"-ийн, өнгөт, SHARP импорт
177 242 DVD тоглуулагч импорт
178 243 Магнитофон хөгжим, энгийн, SONY, CFD-V8 импорт

179 244 дижитал фото аппарат, SONY, DSC-P72, 3.2 Mega Pixel, 3x 
Optical Zoom импорт

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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180 245 компьютер, Pentium-4, 2.66Ghz, 512MB, 80GB, CRT monitor импорт
181 246 Тооны машин, 10 оронтой, энгийн, нарны гэрлээр ажилладаг импорт
182 зөөврийн диск /флаш/, 4GB,"Kingston" импорт
183 Хөгжим тоглуулагч, MP4 player, 4GB, БнХау импорт
184 247 зургийн хальс, 200 мэдрэмжтэй, 36 кадртай, коника, фужи импорт
185 248 компакт диск, CD, цэвэр, бичлэг хийхэд зориулсан импорт
186 249 аудио хуурцаг, сони, 90 мин импорт
187 250 зөөлөн тоглоом, хүүхэлдэй, 30см, бамбарууш импорт
188 251 Хөзөр импорт
189 Шатар, хөлөгт тоглоом, 24х24см, хуванцар, БнХау импорт
190 Барби хүүхэлдэй, хайрцагтай, БнХау импорт
191 252 сагсан бөмбөг, хиймэл арьсан импорт
192 Ширээний теннисний цохиур, 3ш бөмбөгтэй, БнХау импорт
193 261 а4 бичгийн цаас, 80 гр-тай, 500ш-боодол импорт
194 265 Харандаа, 0.7мм, Хятад импорт
195 266 Yзгэн бал, солонгос импорт
196 керамик бал, Бнсу импорт
197 Үзгэн балны запас, 0.5мм импорт
198 Шугам, хуванцар, 30см, "Deli" импорт
199 277 Эмэгтэй хүний энгэсэг, хар GEO импорт
200 сахлын татуурга, 1 удаагийн, 3 ширхэгтэй импорт
201 278 гар нүүрийн саван, LUX, цагаан импорт
202 279 Yсний шампунь, Double rich, 250 мл импорт
203 Биеийн шингэн тос, 200мл, "Baby Oil" импорт
204 280 Шүдний оо, Lucky mint, red, 100гр импорт
205 281 Эмэгтэй хүний ариун цэврийн хэрэглэл, KOTEX, 10ширхэгтэй импорт
206 282 ариун цэврийн цаас, орос, 1 боодол импорт
207 283 Бугуйн цаг, энгийн, хиймэл арьсан оосортой импорт
208 284 алтан бөгж, 3.0 гр, 976 сорьцтой, зоос гоёл импорт
209 286 Эмэгтэй хүний гар цүнх, солонгос импорт
210 охидын сурагч цүнх, ардаа үүрдэг, цахилгаантай, зурагтай импорт

Дотоодын бүтээгдэхүүн 
1 5 гоймон, дотоод, алтан тариа, улбар шар дотоод
2 6 Талх, "атар", "Талх чихэр" Хк дотоод
3 7 Талх, дөрвөлжин, "дарницкий", "Yндсэн хүнс"ХХк дотоод
4 8 гурилан боов, зүсмэл, "Өгөөж" Хк, том уутай дотоод
5 9 гурилан боов, стимо, 0.5кг дотоод
6 10 Жигнэмэг, "чихэрлэг" дотоод
7 14 Хүүхдийн будаа, 1 кг, цаасан ууттай, "алтан тариа" Хк дотоод
8 15 Бялуу, "Жүр үр", 23см диаметртай дотоод
9 21 Хонины цувдай, цусгүй дотоод

10 22 Хиам, чанасан, "чанамал",ТоП, "Хатан сүйх" ХХк дотоод
11 23 Хиам, хагас утлагатай, "чанар", "Махимпекс" Хк дотоод
12 Хаан бууз, савласан, 900 гр дотоод
13 Элэгний нухаш, "Элгэн", боодол, "Мах импекс" Хк дотоод
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14 25 сүү, задгай, литр дотоод
15 26 сүү, савласан, "Элекстер", 500 гр дотоод
16 сүү, хайрцагтай, 1л, "Шинэ сүү", "сүү" Хк дотоод
17 27 Тараг, савласан, "Цөцгийтэй", "сүү" Хк дотоод
18 28 Хорхой ааруул, задгай, чихэртэй, кг дотоод
19 29 айраг, савласан, литр дотоод
20 31 зөөхий, задгай, кг дотоод
21 йогурт, жимстэй 500 гр, "сүү" Хк хуванцар савтай дотоод
22 36 Өөхөн тос, кг дотоод
23 37 Шар тос, кг дотоод
24 38 Цөцгийн тос, задгай, 1 кг дотоод
25 44 Төмс, дотоод, кг дотоод
26 45 лууван, дотоод, кг дотоод
27 46 Манжин, дотоод, кг дотоод
28 47 Байцаа, дотоод, кг дотоод
29 53 Шилтэй дарсан өргөст хэмх, газар шим, дотоод
30 62 давс, цагаан, 1 кг, йоджуулсан дотоод
31 70 ус, 1.5л, Витафит дотоод
32 71 ундаа, "Бидний ундаа", 1.0 л, MCS Coca Cola дотоод
33 72 Жимсний шүүс, 1 л, Монфреш, алимны дотоод
34 рашаан, 0.33л, "Жанчивлан" дотоод
35 73 Цагаан архи, "ерөөл", 0.5л, "аПу" Хк дотоод
36 77 Пиво, "Боргио", 0.5 л, "аПу" Хк дотоод
37 80 Янжуур тамхи, "алтан навч", дотоод дотоод
38 81 дүнсэн тамхи 1 боодол=350 гр дотоод
39 85 дотрын материал, м дотоод
40 86 Торго, задгай цэцгэн хээтэй, 78 см өргөнтэй, 1 м дотоод
41 87 зулхай, 1м дотоод
42 89 Эрэгтэй нэхий дээл, "дархан" Хк, хагас, 50-54 размер дотоод
43 94 ноолууран цамц, "говь" Хк, хошуу захтай, 48-50 размер дотоод
44 103 нэхий дээл, 46 размер, "дархан" Хк дотоод
45 107 Эмэгтэй ноолууран цамц, 46-48 размер, "говь" Хк, джемпер дотоод
46 128 Эрэгтэй хүний тэмээний ноосон малгай, "говь" Хк дотоод
47 130 Эрэгтэй савхин бээлий, 9 размер, дотоод дотоод
48 131 Эмэгтэй хүний ноолууран малгай, давхар нэхээстэй, "говь" Хк дотоод
49 132 Эмэгтэй хүний ноолууран ороолт, богино, "говь" Хк дотоод
50 134 угаалга, хими цэвэрлэгээ дотоод
51 135 Хувцас захиалга, засвар, эр хүний брюк хасуулах манжеткатай дотоод
52 148 Эмэгтэй хүний гутлын өсгийд зан тавих дотоод
53 149 орон сууцны түрээслэх үнэ, 1 өрөө, тавилгагүй байр дотоод
54 Тоосго, 1 ш, дотоодын дотоод
55 156 иж бүрдэл гэр дотоод
56 157 орон сууцанд засвар хийлгэх хөлс, 2 өрөө байр дотоод
57 Цахилгааны разетка солиулах ажлын хөлс дотоод
58 160 Хог хаягдал, сард, 1 хүний дотоод

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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59 гэр хорооллын хог хаягдал, сард, 1 өрхийнх дотоод
60 162 засвар үйлчилгээний хөлс (сӨХ-с авах хөлс) дотоод
61 164 гэрийн гал тогооны холигч солих үйлчилгээ дотоод
62 167 Түлшний мод, 1 шуудай дотоод
63 174 Төмөр зуух, нимгэн төмрөөр хийсэн, энгийн дотоод
64 175 Хивс, 2х3м хэмжээтэй, энгийн, "улаанбаатар хивс" Хк дотоод
65 188 Хөргөгч засварын хөлс, термостат солих дотоод
66 210 Бинт, дотоод, 14см х 200м дотоод
67 211 амбулаторийн үзлэг дотоод
68 212 Шүдний эмчид үзүүлэх, хуванцар ломбо тавиулах дотоод
69 213 лабораторийн шинжилгээ хийх хөлс, ЭХо дотоод
70 214 Шээсний шинжилгээ хийх хөлс дотоод

71 215 Эмнэлгийн ор хоногийн хөлс, нэгдсэн эмнэлэг, өдрийн, даатгал 
ороогүй дотоод

72 222 Машины засварын хөлс, дугуй нөхөх дотоод
73 суудлын тэрэгний задгай зогсоолын төлбөр дотоод
74 226 Микроавтобусны билет, том хүн дотоод
75 227 Хот доторх таксины хөлс, 1 км дотоод
76 228 Хот хоорондын таксины хөлс, уБ-дархан, том хүн, нэг талдаа дотоод
77 231 ачаа тээвэр, хот дотор, 15км, 1 тн дотоод
78 232 дотоодод захиа илгээх тариф дотоод
79 233 гадаад захиа илгээх үйлчилгээ дотоод
80 235 Энгийн утаснаас энгийн утас руу ярих 1 минутын тариф дотоод

81 236 Хөдөлгөөнт гар утсаар ярих хөлс, Мобиком, сүлжээн дотроо 1 
мин ярих дотоод

82 237 Хөдөлгөөнт гар утсаар ярих хөлс, скайтел, сүлжээн дотроо 1 
мин ярих дотоод

83 гар утсаар ярих хөлс, Юнител, сүлжээн дотроо 1 мин ярих дотоод
84 240 интернэт кафед интернэт ашиглах хөлс, 1 цаг дотоод
85 гэрийн интернэтийн сарын төлбөр, 512кb дотоод
86 255 кабелийн телевизийн сарын хураамж: сансар, Хийморь, дотоод
87 256 зураг буулгах хөлс, 10х15см, фужи, коника дотоод
88 Жолооны курсын төлбөр, "B" ангилал дотоод
89 257 Видео прокатын үйлчилгээ, 1 кино VCD, 1 өдөр дотоод
90 258 кино театрын үзвэрийн үнэ, том хүн, 1 удаа, хямдралын бус өдөр дотоод
91 259 сурах бичиг, 5-р ангийн, Математик дотоод
92 260 сурагчийн дэвтэр, дөрвөлжин шугамтай, 12 хуудастай дотоод
93 англи-Монгол толь бичиг, 30000 үгтэй, Pocket Dictionary Oxford дотоод
94 Үлгэрийн ном, "Монголын шилдэг үлгэрүүд", 30 хуудастай дотоод
95 262 Өдөр тутмын хэвлэл, "Өдрийн сонин", улирлын захиалга дотоод
96 263 7 хоног тутмын хэвлэл, "сэрүүлэг", улирлын захиалга дотоод
97 7 хоног тутмын сэтгүүл, "TV ZONE" , нэг дугаарын үнэ дотоод
98 264 дугтуй, хаягийн онгорхойгүй дотоод
99 Монгол зурхайн цаг тооны бичиг, л.Тэрбиш дотоод

100 дотоодын аялал, жуулчлал, /Хөвсгөл нуур, 6 өдөр/ дотоод
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101 268 Хувийн их, дээд сургуулийн жилийн сургалтын төлбөр, дотоод
102 Хувийн бага сургуулийн жилийн төлбөр дотоод
103 269 рестораны хоолны үнэ, I, II хоол дотоод
104 270 зоогийн газрын хоолны үнэ, I, II хоол дотоод
105 Пицца захиалгын үнэ, гэрт хүргэх хөлсийн хамт, 24 см дотоод
106 Шилтэй пивоны үнэ, "Боргио" 0.5 л, /зоогийн газарт уух/ дотоод
107 271 Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоногийн хоолны мөнгө дотоод
108 Цайны газрын хоолны үнэ, II хоол дотоод
109 зочид буудлын 1 хоногийн хөлс, энгийн өрөө, зэрэглэлгүй дотоод
110 272 оюутны дотуур байрны улирлын төлбөр дотоод
111 273 Эрэгтэй хүний үс засах хөлс, энгийн тайралт дотоод
112 274 Эмэгтэй хүний үс засах хөлс, энгийн тайралт дотоод
113 275 нүүрэнд тостой иллэг хийх тариф дотоод
114 гарын хумсанд маникюр хийлгэх хөлс дотоод
115 276 нийтийн халуун усны хөлс, том хүн дотоод
116 285 Мөнгөн аяга, хээгүй, дунд гарын, зоос гоёл дотоод

117 287 Банкны үйлчилгээний хөлс, мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл, Хаан 
Банк дотоод

118 Банк хооронд гүйлгээ хийхэд төлөх шимтгэл дотоод
119 Бичиг баримтыг олшруулахад төлсөн төлбөр, 10 нүүр, а4 цаас дотоод

доТоодын ҮнЭд нӨлӨӨлӨгч ХҮчин зҮйлсийн ШинЖилгЭЭ
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Хавсралт 2. Бусад макро хувьсагчдын шокод үзүүлэх хариу үйлдэл

Зураг Х.1. ДНБ-ний зөрүүний хариу үйлдлийн муруйнууд
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109  Зочид буудлын 1 хоногийн хөлс, энгийн өрөө, зэрэглэлгүй Дотоод 
110 272 Оюутны дотуур байрны улирлын төлбөр Дотоод 
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115 276 Нийтийн халуун усны хөлс, том хүн Дотоод 
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119  Бичиг баримтыг олшруулахад төлсөн төлбөр, 10 нүүр, А4 цаас  Дотоод 
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Хавсралт 3. SVAR загварын үнэлгээ

Хүснэгт Х.1. VAR загварын үнэлгээ

Vector Autoregression Estimates
Date: 06/28/15   Time: 08:26
Sample (adjusted): 2007M02 2014M12
Included observations: 95 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

CH_GDP COPPER OIL_P CH_INF GAP DOM_
INF WAGE P_R

LO_
RATE_
TOG

D(M2) D(IPO-
TEK) NEER

CH_GDP
(-1) 1.034305 1.900002 3.513153 -0.054217 -0.082729 -0.766410 2.021099 -0.248699 -0.491476 -0.008820 -3.261113 1.253449

(0.04204) (1.88058) (1.89229) (0.10247) (0.05219) (0.31920) (0.52840) (0.11810) (0.27965) (0.99288) (26.4741) (0.46290)
[ 24.6004] [ 1.01033] [ 1.85656] [-0.52912] [-1.58505] [-2.40107] [ 3.82497] [-2.10592] [-1.75744] [-0.00888] [-0.12318] [ 2.70782]

COPPER
(-1) 0.001716 0.705999 0.052526 0.000208 0.002032 0.014911 -0.019037 -0.000510 0.021067 -0.003682 -0.905152 0.060274

(0.00221) (0.09887) (0.09949) (0.00539) (0.00274) (0.01678) (0.02778) (0.00621) (0.01470) (0.05220) (1.39189) (0.02434)
[ 0.77645] [ 7.14050] [ 0.52797] [ 0.03858] [ 0.74033] [ 0.88855] [-0.68527] [-0.08221] [ 1.43286] [-0.07054] [-0.65030] [ 2.47664]

OIL_P
(-1) -0.005839 0.072591 0.670399 0.003232 0.001862 0.016862 -0.025736 0.008304 0.007603 -0.006305 1.504830 -0.057103

(0.00240) (0.10725) (0.10791) (0.00584) (0.00298) (0.01820) (0.03013) (0.00673) (0.01595) (0.05662) (1.50978) (0.02640)
[-2.43526] [ 0.67686] [ 6.21231] [ 0.55313] [ 0.62560] [ 0.92632] [-0.85408] [ 1.23304] [ 0.47673] [-0.11136] [ 0.99672] [-2.16311]

CH_INF
(-1) -0.033907 -2.315825 1.504519 0.848825 0.063171 0.283444 0.983431 0.112878 -0.680679 -0.681444 -22.55497 0.289611

(0.02485) (1.11165) (1.11858) (0.06057) (0.03085) (0.18868) (0.31235) (0.06981) (0.16531) (0.58691) (15.6494) (0.27363)
[-1.36430] [-2.08323] [ 1.34503] [ 14.0139] [ 2.04751] [ 1.50222] [ 3.14853] [ 1.61696] [-4.11760] [-1.16106] [-1.44127] [ 1.05840]

GAP
(-1) -0.072214 -5.498628 -3.142815 -0.163521 0.993002 0.142098 -0.087051 0.144299 0.082393 -1.040763 -7.731430 -0.262159

(0.03189) (1.42639) (1.43528) (0.07772) (0.03959) (0.24211) (0.40078) (0.08957) (0.21211) (0.75309) (20.0802) (0.35110)
[-2.26449] [-3.85492] [-2.18969] [-2.10400] [ 25.0837] [ 0.58693] [-0.21720] [ 1.61096] [ 0.38844] [-1.38200] [-0.38503] [-0.74668]

DOM_INF
(-1) -0.002225 0.014132 -0.104589 -0.031858 -0.015346 0.768482 -0.008824 -0.007135 0.020568 -0.121074 -3.226574 0.254441

(0.00657) (0.29373) (0.29556) (0.01600) (0.00815) (0.04985) (0.08253) (0.01845) (0.04368) (0.15508) (4.13497) (0.07230)
[-0.33882] [ 0.04811] [-0.35387] [-1.99063] [-1.88246] [ 15.4144] [-0.10692] [-0.38682] [ 0.47088] [-0.78074] [-0.78031] [ 3.51924]

WAGE(-1) 0.009098 0.397303 0.376197 0.022457 0.005984 0.057694 0.929742 -0.028656 0.046994 0.084349 1.815402 -0.030627
(0.00360) (0.16120) (0.16221) (0.00878) (0.00447) (0.02736) (0.04529) (0.01012) (0.02397) (0.08511) (2.26936) (0.03968)
[ 2.52448] [ 2.46460] [ 2.31924] [ 2.55676] [ 1.33745] [ 2.10859] [ 20.5268] [-2.83071] [ 1.96038] [ 0.99106] [ 0.79996] [-0.77186]

P_R(-1) 0.077000 1.080468 2.570799 -0.048509 -0.023162 -0.361386 1.262467 0.766520 0.237625 -0.365107 -4.532949 0.671905
(0.02208) (0.98768) (0.99383) (0.05382) (0.02741) (0.16764) (0.27751) (0.06202) (0.14687) (0.52146) (13.9041) (0.24311)
[ 3.48706] [ 1.09395] [ 2.58676] [-0.90141] [-0.84498] [-2.15571] [ 4.54923] [ 12.3586] [ 1.61788] [-0.70016] [-0.32601] [ 2.76375]

LO_RATE_
TOG(-1) -0.029311 -0.675432 -0.947764 -0.053377 -0.022644 -0.043652 0.066070 0.042203 0.161126 0.149200 -1.198765 0.136341

(0.01506) (0.67353) (0.67773) (0.03670) (0.01869) (0.11432) (0.18925) (0.04230) (0.10016) (0.35560) (9.48176) (0.16579)
[-1.94652] [-1.00282] [-1.39844] [-1.45448] [-1.21134] [-0.38184] [ 0.34912] [ 0.99781] [ 1.60870] [ 0.41957] [-0.12643] [ 0.82238]

D(M2(-1)) 0.005812 0.253933 0.354728 -0.009163 -0.009252 -0.021378 0.004005 0.011879 -0.084192 -0.135288 1.903623 -0.079269
(0.00478) (0.21371) (0.21505) (0.01164) (0.00593) (0.03627) (0.06005) (0.01342) (0.03178) (0.11283) (3.00859) (0.05261)
[ 1.21648] [ 1.18818] [ 1.64954] [-0.78691] [-1.55979] [-0.58935] [ 0.06670] [ 0.88512] [-2.64914] [-1.19900] [ 0.63273] [-1.50685]

D(IPOTEK
(-1)) 5.88E-05 0.013688 -0.000340 0.000273 -2.78E-05 -0.001566 0.001634 5.92E-05 0.002710 0.001159 -0.202856 -0.002120

(0.00017) (0.00775) (0.00780) (0.00042) (0.00022) (0.00132) (0.00218) (0.00049) (0.00115) (0.00409) (0.10907) (0.00191)
[ 0.33920] [ 1.76670] [-0.04355] [ 0.64619] [-0.12948] [-1.19061] [ 0.75078] [ 0.12162] [ 2.35247] [ 0.28329] [-1.85986] [-1.11164]
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NEER(-1) -0.022701 -0.828189 -1.065156 -0.017778 -0.002615 -0.082738 -0.143553 0.020850 -0.029786 -0.020469 -0.347390 0.863055
(0.00436) (0.19523) (0.19645) (0.01064) (0.00542) (0.03314) (0.05485) (0.01226) (0.02903) (0.10308) (2.74838) (0.04806)
[-5.20092] [-4.24210] [-5.42211] [-1.67126] [-0.48268] [-2.49686] [-2.61695] [ 1.70068] [-1.02598] [-0.19858] [-0.12640] [ 17.9596]

C -1.380562 -35.92382 -76.12843 1.057089 0.719463 10.17607 -33.41406 5.315763 1.467587 5.184727 123.0115 -21.60623
(0.59972) (26.8249) (26.9920) (1.46159) (0.74449) (4.55305) (7.53711) (1.68453) (3.98903) (14.1626) (377.630) (6.60286)
[-2.30200] [-1.33920] [-2.82041] [ 0.72324] [ 0.96638] [ 2.23500] [-4.43327] [ 3.15564] [ 0.36791] [ 0.36609] [ 0.32575] [-3.27225]

R-squared 0.983973 0.921746 0.923089 0.951812 0.982114 0.960879 0.974098 0.912272 0.720153 0.172700 0.082761 0.918353
Adj. R-
squared 0.981627 0.910294 0.911833 0.944761 0.979497 0.955154 0.970308 0.899433 0.679200 0.051632 -0.051469 0.906405

Sum sq. 
resids 4.459120 8921.186 9032.658 26.48500 6.871686 257.0111 704.2981 35.18047 197.2795 2486.759 1767990. 540.5193

S.E. equa-
tion 0.233194 10.43048 10.49545 0.568320 0.289484 1.770390 2.930700 0.655004 1.551079 5.506935 146.8362 2.567430

F-statistic 419.5243 80.48904 82.01351 134.9738 375.2238 167.8376 256.9852 71.05862 17.58476 1.426469 0.616562 76.86025
Log likeli-
hood 10.49979 -350.5588 -351.1486 -74.12749 -10.04196 -182.0732 -229.9571 -87.61333 -169.5095 -289.8800 -601.7943 -217.3852

Akaike AIC 0.052636 7.653869 7.666286 1.834263 0.485094 4.106804 5.114886 2.118175 3.842306 6.376420 12.94304 4.850215
Schwarz SC 0.402114 8.003346 8.015764 2.183741 0.834572 4.456281 5.464364 2.467653 4.191784 6.725898 13.29252 5.199693
Mean 
dependent 8.990526 5.484211 11.25684 3.262105 0.109474 10.95579 26.70632 10.67274 -0.955789 -0.244211 -0.233684 -5.444211

S.D. depen-
dent 1.720408 34.82522 35.34667 2.418069 2.021695 8.359995 17.00790 2.065460 2.738524 5.654855 143.1973 8.392115

Determinant resid 
covariance (dof adj.) 2.77E+08

Determinant resid 
covariance 47376474

Log likelihood -2457.088
Akaike information 
criterion 55.01237

Schwarz criterion 59.20611
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт Х.2. SVAR загварын үнэлгээ

Structural VAR Estimates
Date: 06/28/15   Time: 08:26
Sample (adjusted): 2007M02 2014M12
Included observations: 95 after adjustments
Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)
Convergence achieved after 1 iterations
Structural VAR is over-identified (32 degrees of freedom)

Model: Ae = Bu where E[uu']=I
Restriction Type: short-run pattern matrix
A =

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C(1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C(2) C(4) C(7) 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C(5) 0 C(9) 1 0 0 0 0 0 0 0
0 C(6) C(8) C(10) C(12) 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 C(13) C(19) 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 C(14) C(20) 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 C(15) C(21) 0 C(26) 1 0 0 0
0 0 0 0 C(16) C(22) C(24) C(27) C(29) 1 0 0
0 0 0 0 C(17) 0 0 0 C(30) C(32) 1 0

C(3) 0 0 C(11) C(18) C(23) C(25) C(28) C(31) C(33) C(34) 1
B =

C(35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 C(36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 C(37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 C(38) 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 C(39) 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 C(40) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 C(41) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 C(42) 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 C(43) 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 C(44) 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C(45) 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C(46)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C(1) -12.36108 4.410352 -2.802742 0.0051
C(2) 0.204628 0.256273 0.798478 0.4246
C(3) -0.168818 1.095939 -0.154040 0.8776
C(4) -0.001995 0.005729 -0.348195 0.7277
C(5) 0.005981 0.002780 2.151920 0.0314
C(6) -0.021856 0.016601 -1.316560 0.1880
C(7) -0.008112 0.005472 -1.482388 0.1382
C(8) 0.009696 0.016293 0.595136 0.5518
C(9) 0.007002 0.051030 0.137205 0.8909

C(10) -0.792146 0.301036 -2.631397 0.0085
C(11) 0.456007 0.464260 0.982225 0.3260
C(12) 1.324111 0.598351 2.212932 0.0269
C(13) 1.581872 1.029932 1.535900 0.1246
C(14) -0.180380 0.233618 -0.772116 0.4400
C(15) -0.123048 0.562237 -0.218854 0.8268
C(16) 7.200380 1.900656 3.788366 0.0002
C(17) -3.337627 55.03065 -0.060650 0.9516
C(18) -0.446637 0.990040 -0.451131 0.6519
C(19) -0.324848 0.167687 -1.937223 0.0527
C(20) -0.084414 0.038036 -2.219300 0.0265
C(21) -0.131746 0.093590 -1.407698 0.1592
C(22) 0.503816 0.321470 1.567225 0.1171
C(23) 0.044049 0.162538 0.271009 0.7864
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C(24) 0.020526 0.186412 0.110113 0.9123
C(25) -0.191973 0.090329 -2.125276 0.0336
C(26) 0.229125 0.246146 0.930847 0.3519
C(27) -0.449957 0.825560 -0.545032 0.5857
C(28) 0.295238 0.400636 0.736923 0.4612
C(29) -0.020299 0.342548 -0.059258 0.9527
C(30) -1.381343 9.674766 -0.142778 0.8865
C(31) 0.221915 0.165996 1.336864 0.1813
C(32) -2.459216 2.893159 -0.850010 0.3953
C(33) 0.018080 0.049896 0.362356 0.7171
C(34) 0.000161 0.001739 0.092363 0.9264
C(35) 0.233194 0.016918 13.78405 0.0000
C(36) 10.02427 0.727237 13.78405 0.0000
C(37) 10.49545 0.761420 13.78405 0.0000
C(38) 0.559797 0.040612 13.78405 0.0000
C(39) 0.282555 0.020499 13.78405 0.0000
C(40) 1.647864 0.119549 13.78405 0.0000
C(41) 2.814876 0.204213 13.78405 0.0000
C(42) 0.638494 0.046321 13.78405 0.0000
C(43) 1.531835 0.111131 13.78405 0.0000
C(44) 5.114412 0.371038 13.78405 0.0000
C(45) 146.2243 10.60822 13.78405 0.0000
C(46) 2.478101 0.179780 13.78405 0.0000

Log likeli-
hood -2604.918
LR test for over-identification:
Chi-
square(32) 127.9000 Probability 0.0000

Estimated A matrix:
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
-12.36108 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.204628 -0.001995 -0.008112 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.005981 0.000000 0.007002 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -0.021856 0.009696 -0.792146 1.324111 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.581872 -0.324848 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.180380 -0.084414 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.123048 -0.131746 0.000000 0.229125 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.200380 0.503816 0.020526 -0.449957 -0.020299 1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -3.337627 0.000000 0.000000 0.000000 -1.381343 -2.459216 1.000000 0.000000
-0.168818 0.000000 0.000000 0.456007 -0.446637 0.044049 -0.191973 0.295238 0.221915 0.018080 0.000161 1.000000

Estimated B matrix:
0.233194 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 10.02427 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 10.49545 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.559797 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.282555 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.647864 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.814876 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.638494 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.531835 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.114412 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 146.2243 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.478101
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Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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ХУрААНГУй

Монгол улс өрийн асуудлыг зохицуулах нэгдсэн удирдлагагүй байсны улмаас 
нийт гадаад өрийн хэмжээ сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 2 дахин нэмэгдэж, 20.9 
тэрбум ам.доллар болсон байна. Эдгээр өрүүд нь тухайн хугацааны төлбөрийн 
тэнцлийн алдагдал, төсвийн алдагдлыг нөхөх, гадаад валютын албан нөөцийн 
хомсдолыг бууруулах зэрэгт зарцуулагдсанаас гадна эдийн засгийн үр ашиг 
бүхий салбаруудад бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн нь харагдаж 
байна. засгийн газрын өр нь 2010 онд днБ-ий 23%, 2012 онд 36%, 2013 онд 38%, 
2014 онд 43% болж тогтмол өсч байгаа нь ирээдүйд эдийн засаг, төсөвт үзүүлэх 
ачааллыг нэмэгдүүлэхээр байна.

Эмпирик шинжилгээний хэсэгт 1991-2014 оны макро эдийн засгийн болон 
гадаад өрийн мэдээлэлд тулгуурлан өрийн динамик шинжилгээг шугаман, 
шугаман бус загвараар үнэллээ. сүүлийн гурван жилийн хугацаанд засгийн 
газрын гадаад өрийн днБ, засгийн газрын орлого, Экспортод эзлэх хувь тус 
тус өссөн, оуВс-аас тавьсан босго утгыг давсан бөгөөд өрийн үндсэн төлбөр 
хийгдэх (2017, 2018, 2022, 2023) онуудад засгийн газрын өрийн үйлчилгээнд 
төлөгдөх төлбөр нь засгийн газрын орлогын 20-22 орчим хувийг эзэлж байгаа нь 
одоогийн түвшинөөс даруй 4-5 дахин өндөр үзүүлэлт юм. засгийн газрын гадаад 
өр, днБ-ий одоогийн түвшинг хөгжлийн түвшинөөр ойролцоо улс орнуудтай 
харьцуулахад дундаж утга 36 хувь байхад Монгол улс 43 хувь байгаа нь 20 
улсаас дээрээсээ 6 дугаарт, харин дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад 
7 дугаарт (дэлхийн улсуудын дундаж 42 хувь) байгаа зэргээс харахад өрийн 
түвшин өндөр байгааг харуулж байна. 

засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ өнгөрсөн хугацаанд нэмэгдсэн нь эдийн 
засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлж, харин өрийн үйлчилгээний төлбөр нь днБ-д 
хүчтэй нөлөө үзүүлээгүй ба өнгөрсөн хугацааны хүүний төлөлт нь днБ-нд 
сөрөг нөлөө үзүүлээгүй байна. Өрийн индикаторууд нь статистикийн хувьд ач 
холбогдолтой гарсан ба онолын судалгааны үр дүнтэй нийцтэй байна.

судалгаанаас гадаад өр, днБ-ий харьцаа үзүүлэлт 40-50 хувь байх нь 
тохиромжтой гэсэн үр дүн гарсан бөгөөд эндээс одоогийн өрийн түвшин нь 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хэмжээнд байгаа ба засгийн газрын болон 
нийт гадаад өрийн хэмжээ цаашид өссөн тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтийг 
бууруулах, өрийн дарамтад орох эрсдэлтэйг харуулж байна.

Түлхүүр үгс: улсын өр, өрийн хямрал, Эдийн засгийн өсөлт
Эдийн засгийн бүтээлийн индекс: H63, O11

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

УДИрТГАл

ихэнх улс орнуудын хувьд “Хадгаламж-хөрөнгө оруулалт”-ын зөрүү болон 
урсгал тэнцлийн алдагдлаа нөхөх (B. Chenery and A.M. Strout, 1966), хөгжиж буй 
орнуудын хувьд ихэвчлэн төсвийн алдагдлаа нөхөх, хөрөнгө оруулалтыг өсгөх 
зорилгоор гадаад өрийн хэмжээг нэмэгдүүлдэг. (M. Gohar, N. A. Bhutto and F. 
Butt, 2012)

Хэрэв өрийг гадаад урсгал тэнцлийн алдагдлаа нөхөхөд зарцуулбал бол энэ 
нь дарамт болж, харин үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, дэд бүтэц, цахилгаан 
станцуудад хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр зарцуулсан бол эдийн засагт эерэг 
нөлөөллийг үзүүлдэг. (Soludo, 2003) Өрийн өсөлт нь эдийн засагт богино 
хугацаандаа эерэг, урт хугацаандаа сөрөг нөлөөг үзүүлэх тул өрийн хэмжээг 
зохих түвшинд барих зайлшгүй шаардлага тулгардаг. Мөн өрийн үйлчилгээнд 
төлж буй төлбөрийн хэмжээгээр экспортын орлогыг дотоодын эдийн засагт 
хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр үлдэх боломжийг бууруулдаг. Тиймээс өрийн 
санхүүжилтээр зээлийн хүүний зардлаас илүү өндөр өгөөж өгөх салбарт хөрөнгө 
оруулалт хийх нь өрийн дарамтын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулж 
болно. 

Монгол улсын засгийн газар 2011 онд 1.9 тэрбум ам.долларын өртэй байсан бол 
сүүлийн гурван жилийн хугацаанд гадаад өрийн хэмжээ хоёр дахин өсч, 2014 
оны жилийн эцсийн байдлаар 3.6 тэрбум ам.долларт хүрээд байна. (Монголбанк, 
2014) Үүнд: Хөгжлийн банкны 600 сая ам.доллар, чингис бондын 1.5 тэрбум 
ам.доллар, самурай бондын 290 сая ам.доллар болон бусад өр зээлүүд багтаж 
байгаа. Монгол улсын нийт өрийн хэмжээ 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 
20.9 тэрбум ам.долларт хүрч днБ-ээс 1.8 дахин их үзүүлэлт гарч байна. Өрийн 
хэмжээ өссөн нь богино хугацаанд эдийн засгийг сайжруулах эерэг нөлөө 
үзүүлэх боловч урт хугацаандаа дотоодын хөрөнгө оруулалтыг бууруулж эдийн 
засгийн өсөлтийг сааруулах сөрөг талтай. 

засгийн газрын өр нь ирээдүйн төсвийн орлогоос төлөгддөг учраас улмаар 
төсвийн алдагдлыг улам бүр нэмэгдүүлж, өрийн дарамт нэмэгдэж болзошгүй. 
Манай улсын хувьд зээлийн үйлчилгээний төлбөрт 2011 онд тухайн оны төсвийн 
урсгал орлогын 1 хувийг төлж байсан бол 2013 онд 4,5%, 2014 онд 8,2 хувь болж 
өссөн байна. 2015 оны нэгдсэн төсөвт сангийн сайдын багцад нийт 697 тэрбум 
төгрөгийг зээлийн үйлчилгээний төлбөрт тусгасан байгаа нь нэгдсэн төсвийн 
урсгал орлого 6,2 их наяд төгрөгийн 11,2 хувийг төлөхөөр төсөвлөсөн нь төсөвт 
ирэх дарамтыг улам бүр нэмэгдүүлэх хандлагатай байна.

Өрийн хэмжээ огцом нэмэгдэж зохих хязгаарыг давсны дараа буюу 2014 онд 
өрийн удирдлагын тухай хуулийг баталж, зохицуулах бодлоготой болж байгаа 
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нь нэгдсэн удирдлага дутмаг байсныг харуулж байна. Тиймээс гадаад өрийн 
эдийн засаг, төсөвт ирэх дарамтыг тодорхойлох, үүсч болзошгүй эрсдэлүүдийг 
урьдчилан харж, гарах үр нөлөөг бууруулахад чиглэсэн бодлогын арга хэмжээг 
авах хэрэгцээ шаардлага бий болсныг харуулж байна. 

Судалгааны зорилго

Монгол улсын засгийн газрын болон нийт гадаад өрийн өнөөгийн байдалд 
шинжилгээ хийн, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцож, кейс судалгаанд 
үндэслэн учирч болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлоход судалгааны ажлын 
зорилго оршино. 

Судалгааны зорилтууд
1. Монгол улсын гадаад өрийн өнөөгийн байдлын судалгаа хийж, тулгамдаж 

буй асуудлыг тодорхойлох; 
2. сэдвийн судлагдсан байдлын судалгаа хийх;
3. гадаад өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний аргуудыг харьцуулан 

судалж, шинжилгээ хийх аргаа сонгох;
4. гадаад өрийн макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцох аргуудыг 

харьцуулан судлах, шинжилгээ хийх аргаа сонгох;
5. Монгол улсын өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг судалж, үүсч 

болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлох; 
6. Монгол улсын засгийн газрын болон нийт гадаад өрийн тогтвортой 

байдлын шинжилгээ хийж, үүсч болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлох;
7. Өрийн хямрал болсон улсуудын кейсийг харьцуулан судалж, Монгол 

улсад үүсч болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлох; 
8. судалгааны үр дүнг нэгтгэн, бодлогын зөвлөмж боловсруулах, тайлан 

гаргах.

Судалгааны таамаглал
1. Монгол улсын засгийн газрын өрийн өсөлт нь урт хугацаандаа төсвийн 

ачааллыг нэмэгдүүлж, өрийн хямралыг үүсгэж болзошгүй. 

Судалгааны хамрах хүрээ
улсын нийт гадаад өр, засгийн газрын гадаад өр (зг-ын баталгаатай гаргасан 
бонд, засгийн газрын зээл, хөнгөлөлттэй зээл) болон засгийн газрын гадаад 
өрийн днБ, улсын төсөвт үзүүлэх нөлөөллийг 1991-2014 оны мэдээлэлд 
тулгуурлан шинжилсэн болно.

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

I. МОНГОл УлСыН ГАДААД ӨрИйН ӨНӨӨГИйН БАйДАл

нийт гадаад өрийг улсын (засгийн газар, Төв банк) болон хувийн хэвшлийн гэж 
ангилдаг. (Worldbank, 2006) Монгол улсад гадаад өрийн статистик мэдээлэл 2011 
оныг хүртэл хаалттай байсан ба Монголбанк мэдээллүүдийг нэгтгэн 2011 оноос 
жилээр, 2009 оноос улирлаар албан ёсоор мэдээллэдэг болжээ. Энд засгийн 
газрын (засгийн газрын үнэт цаас, баталгааг оруулаагүй), Төв банкны, хувийн 
хэвшлийн гэж гурав ангилжээ. Хувийн хэвшлийн гадаад өр гэдэгт арилжааны 
банкууд, бусад секторын өр болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг авч 
үзсэн байна. Эндээс өрийн шалтгаан, өр болон зээлийн нөхцөл, эргэн төлөлт, 
эрсдэлийн талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй, хийсэн судалгаа одоогоор үгүй 
байна. сангийн яамнаас засгийн газрын гадаад зээл, гадаад үнэт цаас, өрийн 
баталгаа (засгийн газрын баталгаатай гаргасан Хөгжлийн банкны гадаад үнэт 
цаас), засгийн газрын дотоод үнэт цаас, дотоод өр (зг-ын Хөгжлийн банкны эх 
үүсвэрээс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй авч ашигласан өр) гэсэн төрлөөр 2013 оноос 
хойш засгийн газрын өрийн тойм болгон мэдээлж байна. (Хүснэгт 1)

Хүснэгт 1 Монгол улсын гадаад өрийн бүтэц

№ Монгол улсын гадаад 
өрийн төрөл ангилал Та йлбар

1 засгийн газрын 
гадаад өр

• гадаад зээл лэг
• гадаад үнэт цаас
• Баталгаа

Монгол улсын засгийн газраас төсвийн 
алдагдлыг нөхөх, хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих зорилгоор гадаад зах зээлээс авсан 
буцаагаад төлөх үүрэг бүхий өр төлбөрүүд.

2 Төв банкны гадаад 
өр

• гадаад зээллэг
• гадаад үнэт цаас

Төв банкнаас төлбөрийн тэнцлийн 
алдагдлыг бууруулах, гадаад валютын албан 
нөөцийн хомсдлыг нөхөх зорилгоор гадаад 
зах зээлээс авсан буцаагаад төлөх үүрэг 
бүхий өр төлбөрүүд.

3 Хувийн хэвшли йн 
гадаад өр

• гадаад зээллэг
• гадаад үнэт цаас
• гадаадын шууд 

хөрөнгө оруулалт

Эдийн засгийн үр ашиг олох зорилгоор 
гадаад зах зээлээс арилжааны банкууд, 
бусад секторын авсан буцаагаад төлөх үүрэг 
бүхий өр төлбөрүүд болон гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтууд.

Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014)

Монгол улсын өр сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж, оуВс, дэлхийн банкнаас 
тогтоосон гадаад өрийн эдийн засаг, төсөвт үзүүлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
хүрээнд гадаад өрийн эрсдэл дунджаас дээгүүр гэсэн ангилалд багтаж байна 
(IMF, 2013). Монгол улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 2014 оны 4-р улирлын 
байдлаар 20,94 тэрбум ам.долларт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 1,92 тэрбум 
ам.доллараар нэмэгдсэн байна. 

Үүнийг бүтцээр нь авч үзвэл, засгийн газрын гадаад өр 75 сая ам.доллараар 
буурч, Төв банкны гадаад өр 502 сая ам.доллараар нэмэгдэж, улсын секторын өр 
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5,177 тэрбум ам.долларт хүрчээ. Хадгаламжийн байгууллагын гадаад өр 330 сая 
ам.доллараар, бусад салбаруудын гадаад өр 889 сая ам.доллараар, Шууд хөрөнгө 
оруулалт: компани хоорондын зээллэг 274 сая ам.доллараар тус тус нэмэгдэж 
хувийн хэвшлийн гадаад өр 15,765 сая ам.долларт хүрээд байна. 2010 оноос хойш 
нийт гадаад өрийн үлдэгдэл тогтмол өссөн хэдий ч өсөлтийн хувь саарчээ. (зураг 1)

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол улсын нийт гадаад өрийн 24%-
ийг төрийн хэвшлийн өр бүрдүүлж байгаа бол 76%-ийг хувийн хэвшлийн 
гадаад өр эзэлж байна. нийт өрийн 51%-ийг шууд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр 
компани хоорондын зээллэг бүрдүүлж байгаа нь цаашид эдийн засагт үзүүлэх 
өрийн дарамтыг нэмэгдүүлж болзошгүй байна. (зураг 2) Тиймээс гадаад 
өрийн өнөөгийн байдлыг засгийн газрын, Төв банкны, хувийн хэвшлийн гэсэн 
ангилалаар судлав. 

Зураг 1. Монгол улсын нийт гадаад өр Зураг 2. Нийт гадаад өрийн бүтэц (2014 он)

11 
 

зээллэг бүрдүүлж байгаа нь цаашид эдийн засагт үзүүлэх өрийн дарамтыг нэмэгдүүлж 
болзошгүй байна. (Зураг 2) Тиймээс гадаад өрийн өнөөгийн байдлыг Засгийн газрын, 
Төв банкны, хувийн хэвшлийн гэсэн ангилалаар судлав.  

Зураг 1 Монгол улсын нийт гадаад өр Зураг 2 Нийт гадаад өрийн бүтэц /2014 он/ 

  
Эх  сурвалж: (Монголбанк, 2014) 

1.1 Монгол улсын Засгийн газрын гадаад өрийн өнөөгийн байдал 

Монголын засгийн газрын өр 2012 оноос хойш сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 
хоѐр дахин өсөөд байна. 2012 онд өрийн хэмжээ өмнөх оноос 54 хувиар өссөн нь 1.5 
тэрбум ам.долларын Чингис бонд, Хөгжлийн банкны 580 сая ам.долларын Евро бонд 
зэрэгтэй холбоотой. Эдгээр үнэт цаасуудын үндсэн төлбөр 2017, 2018, 2022, 2023 
онуудад хийгдэнэ. (Хүснэгт 2) 

Хүснэгт 2 Засгийн газар, Хөгжлийн банкны үнэт цаасны тухай мэдээлэл 
 Самурай бонд Хөгжлийн банкны үнэт 

цаас Чингис бонд 

Үнэт цаас  гаргагч МУХБ МУХБ МУЗГ 

Баталгаа гаргагч 
МУЗГ 

МУЗГ - 
Японы хамтын ажиллагааны банк 

Гаргасан өдөр 2014 2012-03-21 2013-01-05 2012-12-05 
Хугацаа 10 жил 5 жил 5 жил 10 жил 
Хэмжээ 30 тэрбум иен 580 сая ам.доллар 500 сая ам.доллар 1 тэрбум ам.доллар 
Хүү 1.52% 5.75% 4.13% 5.13% 
Дуусах өдөр 2023-12-16 2017-03-21 2018-01-05 2022-12-05 

Эх сурвалж: (Монгол улсын хөгжлийн банк, 2015) 

 Төгрөгийн ханшийн сулралт, Төвбанкны гадаад эх үүсвэрийн өсөлт болон 
Засгийн газрын баталгаагаар Хөгжлийн банк нэмэлт эх үүсвэр босгосон зэргээс 2014 
оны эцэст Засгийн газрын өрийн ДНБ-д эзлэх хувь 43 орчим хувьд хүрээд байна. 
Дэлхийн банкны тооцоогоор энэ үзүүлэлт 51 хувьд хүрсэн гэжээ. (Дэлхийнбанк, 2014) 
Арилжааны нөхцөлтэй улсын гадаад өр ДНБ-ий 20 гаруй хувьтай тэнцэж байгаа нь 
2014 онд улсын нийт өрийн 1/3-ийг эзэлж байна. Олон талт (ОУВС, Дэлхийн банк 
болон бусад ОУБ) болон 2 талт гэрээ хэлцэлээрх зээлийн хувь 2012 оноос хойш буурч 
байгаа бөгөөд 2011 онд 63 хувьтай байсан бол 2013 онд 34 хувь болж буураад байна. 
(Зураг 3)  

Засгийн газар нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлсэн 
төсөл, хөтөлбөр тус бүр дээр Олон улсын банк санхүүгийн байгууллага, түншлэгч 
орнуудаас хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй гэрээ байгуулан зээл авч 1991-2014 оны хооронд 
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зээллэг бүрдүүлж байгаа нь цаашид эдийн засагт үзүүлэх өрийн дарамтыг нэмэгдүүлж 
болзошгүй байна. (Зураг 2) Тиймээс гадаад өрийн өнөөгийн байдлыг Засгийн газрын, 
Төв банкны, хувийн хэвшлийн гэсэн ангилалаар судлав.  

Зураг 1 Монгол улсын нийт гадаад өр Зураг 2 Нийт гадаад өрийн бүтэц /2014 он/ 

  
Эх  сурвалж: (Монголбанк, 2014) 

1.1 Монгол улсын Засгийн газрын гадаад өрийн өнөөгийн байдал 

Монголын засгийн газрын өр 2012 оноос хойш сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 
хоѐр дахин өсөөд байна. 2012 онд өрийн хэмжээ өмнөх оноос 54 хувиар өссөн нь 1.5 
тэрбум ам.долларын Чингис бонд, Хөгжлийн банкны 580 сая ам.долларын Евро бонд 
зэрэгтэй холбоотой. Эдгээр үнэт цаасуудын үндсэн төлбөр 2017, 2018, 2022, 2023 
онуудад хийгдэнэ. (Хүснэгт 2) 

Хүснэгт 2 Засгийн газар, Хөгжлийн банкны үнэт цаасны тухай мэдээлэл 
 Самурай бонд Хөгжлийн банкны үнэт 

цаас Чингис бонд 

Үнэт цаас  гаргагч МУХБ МУХБ МУЗГ 

Баталгаа гаргагч 
МУЗГ 

МУЗГ - 
Японы хамтын ажиллагааны банк 

Гаргасан өдөр 2014 2012-03-21 2013-01-05 2012-12-05 
Хугацаа 10 жил 5 жил 5 жил 10 жил 
Хэмжээ 30 тэрбум иен 580 сая ам.доллар 500 сая ам.доллар 1 тэрбум ам.доллар 
Хүү 1.52% 5.75% 4.13% 5.13% 
Дуусах өдөр 2023-12-16 2017-03-21 2018-01-05 2022-12-05 

Эх сурвалж: (Монгол улсын хөгжлийн банк, 2015) 

 Төгрөгийн ханшийн сулралт, Төвбанкны гадаад эх үүсвэрийн өсөлт болон 
Засгийн газрын баталгаагаар Хөгжлийн банк нэмэлт эх үүсвэр босгосон зэргээс 2014 
оны эцэст Засгийн газрын өрийн ДНБ-д эзлэх хувь 43 орчим хувьд хүрээд байна. 
Дэлхийн банкны тооцоогоор энэ үзүүлэлт 51 хувьд хүрсэн гэжээ. (Дэлхийнбанк, 2014) 
Арилжааны нөхцөлтэй улсын гадаад өр ДНБ-ий 20 гаруй хувьтай тэнцэж байгаа нь 
2014 онд улсын нийт өрийн 1/3-ийг эзэлж байна. Олон талт (ОУВС, Дэлхийн банк 
болон бусад ОУБ) болон 2 талт гэрээ хэлцэлээрх зээлийн хувь 2012 оноос хойш буурч 
байгаа бөгөөд 2011 онд 63 хувьтай байсан бол 2013 онд 34 хувь болж буураад байна. 
(Зураг 3)  

Засгийн газар нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлсэн 
төсөл, хөтөлбөр тус бүр дээр Олон улсын банк санхүүгийн байгууллага, түншлэгч 
орнуудаас хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй гэрээ байгуулан зээл авч 1991-2014 оны хооронд 
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014)

1.1 Монгол улсын Засгийн газрын гадаад өрийн өнөөгийн байдал

Монголын засгийн газрын өр 2012 оноос хойш сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хоёр 
дахин өсөөд байна. 2012 онд өрийн хэмжээ өмнөх оноос 54 хувиар өссөн нь 1.5 
тэрбум ам.долларын чингис бонд, Хөгжлийн банкны 580 сая ам.долларын евро 
бонд зэрэгтэй холбоотой. Эдгээр үнэт цаасуудын үндсэн төлбөр 2017, 2018, 2022, 
2023 онуудад хийгдэнэ. (Хүснэгт 2)

Хүснэгт 2. Засгийн газар, Хөгжлийн банкны үнэт цаасны тухай мэдээлэл

самурай бонд Хөгжлийн банкны 
үнэт цаас чингис бонд

Үнэт цаас гаргагч МуХБ МуХБ Музг

Баталгаа гаргагч
Музг

Музг -Японы хамтын 
ажиллагааны банк

гаргасан өдөр 2014 2012-03-21 2013-01-05 2012-12-05
Хугацаа 10 жил 5 жил 5 жил 10 жил

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хэмжээ 30 тэрбум иен 580 сая ам.доллар 500 сая 
ам.доллар

1 тэрбум 
ам.доллар

Хүү 1.52% 5.75% 4.13% 5.13%
дуусах өдөр 2023-12-16 2017-03-21 2018-01-05 2022-12-05

Эх сурвалж: (Монгол улсын хөгжлийн банк, 2015)

Төгрөгийн ханшийн сулралт, Төвбанкны гадаад эх үүсвэрийн өсөлт болон 
засгийн газрын баталгаагаар Хөгжлийн банк нэмэлт эх үүсвэр босгосон зэргээс 
2014 оны эцэст засгийн газрын өрийн днБ-д эзлэх хувь 43 орчим хувьд хүрээд 
байна. дэлхийн банкны тооцоогоор энэ үзүүлэлт 51 хувьд хүрсэн гэжээ. 
(дэлхийнбанк, 2014) арилжааны нөхцөлтэй улсын гадаад өр днБ-ий 20 гаруй 
хувьтай тэнцэж байгаа нь 2014 онд улсын нийт өрийн 1/3-ийг эзэлж байна. олон 
талт (оуВс, дэлхийн банк болон бусад оуБ) болон 2 талт гэрээ хэлцэлээрх 
зээлийн хувь 2012 оноос хойш буурч байгаа бөгөөд 2011 онд 63 хувьтай байсан 
бол 2013 онд 34 хувь болж буураад байна. (зураг 3) 

засгийн газар нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлсэн 
төсөл, хөтөлбөр тус бүр дээр олон улсын банк санхүүгийн байгууллага, 
түншлэгч орнуудаас хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй гэрээ байгуулан зээл авч 1991-
2014 оны хооронд 3.0 тэрбум ам.долларын гадаад зээлийг авч ашиглажээ. 
Үүнээс сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 892.3 сая ам.доллар, 2014 онд 202.9 сая 
ам.долларын зээлийг ашигласан байна. (зураг 4) 

засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр өрийн үйлчилгээний 
төлбөр нэмэгдэж байна. 2011 онд 37 тэрбум төгрөгийг хүүний төлбөрт төсөвлөж 
байсан бол 2014 онд 470 тэрбум төгрөг болж, 10 дахин нэмэгдээд байгаа нь 
өрийн дарамт нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 2011 онд өр нь төсвийн 
зардалд 0.7 хувийг эзэлж байсан бол 2014 онд 7 хувь болж эрс өсчээ. Хүүний 
төлбөрийн өсөлтөөс шалтгаалан төсвийн алдагдал улам бүр нэмэгдэж 
байна. 

Зураг 3. Засгийн газрын гадаад өр Зураг 4. Засгийн газрын зээлийн ашиглалт 

12 
 

3.0 тэрбум ам.долларын гадаад зээлийг авч ашиглажээ. Үүнээс сүүлийн 5 жилийн 
хугацаанд 892.3 сая ам.доллар, 2014 онд 202.9 сая ам.долларын зээлийг ашигласан 
байна. (Зураг 4)   

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр өрийн үйлчилгээний 
төлбөр нэмэгдэж байна. 2011 онд 37 тэрбум төгрөгийг хүүний төлбөрт төсөвлөж 
байсан бол 2014 онд 470 тэрбум төгрөг болж, 10 дахин нэмэгдээд байгаа нь өрийн 
дарамт нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 2011 онд өр нь төсвийн зардалд 0.7 хувийг 
эзэлж байсан бол 2014 онд 7 хувь болж эрс өсчээ. Хүүний төлбөрийн өсөлтөөс 
шалтгаалан төсвийн алдагдал улам бүр нэмэгдэж байна.  

Зураг 3 Засгийн газрын гадаад өр  Зураг 4 Засгийн газрын зээлийн ашиглалт  

  
Эх  сурвалж: (Сангийн Яам, 2014) 

1.2 Монгол улсын Төв банкны гадаад өрийн өнөөгийн байдал 

Монгол улсын гадаад өрийн 7 орчим хувийг Төв банкны өр эзэлж байгаа бөгөөд 
2009 онд өмнөх оноос 325 дахин их өрийг үүсгэсэн нь 2008 оны ждийн засгийн 
хямралтай холбоотойгоор арилжааны банкуудын бүтцийн өөрчлөлтөд зарцуулагдсан 
байх талтай. 2010 оноос Төв банкны өр тогтмол өсч байсан бол 2014 оны байдлаар 
өсөлтийн хурд нь саарсан ч өмнөх оноос 32 орчим хувиар өссөн байна. (Зураг 5)  

Зураг 5 Төв банкны гадаад өр  

 
Эх  сурвалж: (Монголбанк, 2014) 

Ихэнх улс орнуудын Төв банкууд төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг нөхөх, гадаад 
валютын нөөцийн хомсдлыг нөхөх зорилгоор өр үүсгэдэг бөгөөд манай улсын төв 

8% 5% 12% 

-2% 

8% 

54% 

-13% 

9% 

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T
ho

us
an

ds
 

сая ам.доллар 
 

Засгийн газар  

Засгийн газрын 
гадаад өрийн өсөлт 

$0

$50

$100

$150

$200

$250

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

сая ам.доллар 

 1,354   1,204   752  

 245,608   273,602   267,689  

 414,648  

 1,065,314  

 1,567,579  

 (0.11)  (0.38) 

 325.49  

 0.11   (0.02)  0.55   1.57   0.47  
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

 1,800,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(мянган ам.доллараар) 
Төвбанк  

Төвбанк гадаад өрийн өсөлт 

12 
 

3.0 тэрбум ам.долларын гадаад зээлийг авч ашиглажээ. Үүнээс сүүлийн 5 жилийн 
хугацаанд 892.3 сая ам.доллар, 2014 онд 202.9 сая ам.долларын зээлийг ашигласан 
байна. (Зураг 4)   

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр өрийн үйлчилгээний 
төлбөр нэмэгдэж байна. 2011 онд 37 тэрбум төгрөгийг хүүний төлбөрт төсөвлөж 
байсан бол 2014 онд 470 тэрбум төгрөг болж, 10 дахин нэмэгдээд байгаа нь өрийн 
дарамт нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 2011 онд өр нь төсвийн зардалд 0.7 хувийг 
эзэлж байсан бол 2014 онд 7 хувь болж эрс өсчээ. Хүүний төлбөрийн өсөлтөөс 
шалтгаалан төсвийн алдагдал улам бүр нэмэгдэж байна.  

Зураг 3 Засгийн газрын гадаад өр  Зураг 4 Засгийн газрын зээлийн ашиглалт  

  
Эх  сурвалж: (Сангийн Яам, 2014) 

1.2 Монгол улсын Төв банкны гадаад өрийн өнөөгийн байдал 

Монгол улсын гадаад өрийн 7 орчим хувийг Төв банкны өр эзэлж байгаа бөгөөд 
2009 онд өмнөх оноос 325 дахин их өрийг үүсгэсэн нь 2008 оны ждийн засгийн 
хямралтай холбоотойгоор арилжааны банкуудын бүтцийн өөрчлөлтөд зарцуулагдсан 
байх талтай. 2010 оноос Төв банкны өр тогтмол өсч байсан бол 2014 оны байдлаар 
өсөлтийн хурд нь саарсан ч өмнөх оноос 32 орчим хувиар өссөн байна. (Зураг 5)  

Зураг 5 Төв банкны гадаад өр  

 
Эх  сурвалж: (Монголбанк, 2014) 
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1.2 Монгол улсын Төв банкны гадаад өрийн өнөөгийн байдал

Монгол улсын гадаад өрийн 7 орчим хувийг Төв банкны өр эзэлж байгаа 
бөгөөд 2009 онд өмнөх оноос 325 дахин их өрийг үүсгэсэн нь 2008 оны эдийн 
засгийн хямралтай холбоотойгоор арилжааны банкуудын бүтцийн өөрчлөлтөд 
зарцуулагдсан байх талтай. 2010 оноос Төв банкны өр тогтмол өсч байсан бол 
2014 оны байдлаар өсөлтийн хурд нь саарсан ч өмнөх оноос 32 орчим хувиар 
өссөн байна. (зураг 5) 

Зураг 5. Төв банкны гадаад өр 

12 
 

3.0 тэрбум ам.долларын гадаад зээлийг авч ашиглажээ. Үүнээс сүүлийн 5 жилийн 
хугацаанд 892.3 сая ам.доллар, 2014 онд 202.9 сая ам.долларын зээлийг ашигласан 
байна. (Зураг 4)   

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр өрийн үйлчилгээний 
төлбөр нэмэгдэж байна. 2011 онд 37 тэрбум төгрөгийг хүүний төлбөрт төсөвлөж 
байсан бол 2014 онд 470 тэрбум төгрөг болж, 10 дахин нэмэгдээд байгаа нь өрийн 
дарамт нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 2011 онд өр нь төсвийн зардалд 0.7 хувийг 
эзэлж байсан бол 2014 онд 7 хувь болж эрс өсчээ. Хүүний төлбөрийн өсөлтөөс 
шалтгаалан төсвийн алдагдал улам бүр нэмэгдэж байна.  

Зураг 3 Засгийн газрын гадаад өр  Зураг 4 Засгийн газрын зээлийн ашиглалт  

  
Эх  сурвалж: (Сангийн Яам, 2014) 

1.2 Монгол улсын Төв банкны гадаад өрийн өнөөгийн байдал 

Монгол улсын гадаад өрийн 7 орчим хувийг Төв банкны өр эзэлж байгаа бөгөөд 
2009 онд өмнөх оноос 325 дахин их өрийг үүсгэсэн нь 2008 оны ждийн засгийн 
хямралтай холбоотойгоор арилжааны банкуудын бүтцийн өөрчлөлтөд зарцуулагдсан 
байх талтай. 2010 оноос Төв банкны өр тогтмол өсч байсан бол 2014 оны байдлаар 
өсөлтийн хурд нь саарсан ч өмнөх оноос 32 орчим хувиар өссөн байна. (Зураг 5)  

Зураг 5 Төв банкны гадаад өр  

 
Эх  сурвалж: (Монголбанк, 2014) 

Ихэнх улс орнуудын Төв банкууд төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг нөхөх, гадаад 
валютын нөөцийн хомсдлыг нөхөх зорилгоор өр үүсгэдэг бөгөөд манай улсын төв 
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014)

ихэнх улс орнуудын Төв банкууд төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг нөхөх, гадаад 
валютын нөөцийн хомсдлыг нөхөх зорилгоор өр үүсгэдэг бөгөөд манай улсын 
төв банкны хувьд ч өр өссөн шалтгааныг төсвийн тэнцэл, валютын албан 
нөөцийн хомсдолтой холбон үзэж байна. 

1.3. Монгол улсын хувийн хэвшлийн гадаад өрийн өнөөгийн байдал

Хувийн хэвшлийн гадаад өрийн хэмжээ 2010 онд 3 дахин өссөн байсан бол 
өсөлтийн хурд саарч 2014 онд 7 хувиар өсчээ. нийт гадаад өрийн 75 хувийг 
гадаад өр эзэлж байгаа ба үүнээс 67 хувийг гадаадын хөрөнгө оруулалт, 22 
хувийг бусад салбарын зээл, 10 хувийг хадгаламжийн байгууллагуудын гаргасан 
үнэт цаас, гаднаас авсан зээл эзэлж байна. (зураг 6) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Зураг 6. Хувийн хэвшлийн гадаад өр 
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банкны хувьд ч өр өссөн шалтгааныг төсвийн тэнцэл, валютын албан нөөцийн 
хомсдолтой холбон үзэж байна.   

1.3 Монгол улсын хувийн хэвшлийн гадаад өрийн өнөөгийн байдал 

Хувийн хэвшлийн гадаад өрийн хэмжээ 2010 онд 3 дахин өссөн байсан бол 
өсөлтийн хурд саарч 2014 онд 7 хувиар өсчээ. Нийт гадаад өрийн 75 хувийг гадаад өр 
эзэлж байгаа ба үүнээс 67 хувийг гадаадын хөрөнгө оруулалт, 22 хувийг бусад 
салбарын зээл, 10 хувийг хадгаламжийн байгууллагуудын гаргасан үнэт цаас, гаднаас 
авсан зээл эзэлж байна. (Зураг 6)  

Зураг 6 Хувийн хэвшлийн гадаад өр  

 
Эх  сурвалж: (Монголбанк, 2014) 

Хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 2009 онд 32.7 хувь байсан бол 2012 онд 
60.8 хувь болж бараг 2 дахин нэмэгдсэн бөгөөд гадны хөрөнгө оруулалтын огцом өсөлт 
нь нийт хөрөнгө оруулалтын гол цөм нь байв. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д 
эзлэх хувь 2009 онд 10.8 байсан бол 2011 онд 45 хувь болтлоо өсч, 2010-12 онуудад 
нийт хөрөнгө оруулалтын 2/3-оос илүү хувийг гадаадын хөрөнгө оруулалт бүрдүүлж 
байна.  Оюу толгойн хөрөнгө оруулалт буурсан, гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин 
муудсанаас 2013-14 онуудад гадаадын хөрөнгө оруулалт огцом муудсан нь нийт 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бууруулж, улмаар эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөв. 
Гадаадын хөрөнгө оруулалт 2013 онд 52 хувиар буурсан бол энэ оны эхний 9 сарын 
байдлаар 58 хувиар буураад байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр буурсан 
орчинд хөрөнгө оруулалт 2013 онд 0.7 хувиар өссөн бол 2014 оны эхний 3 улирлын 
байдлаар өсөлтийн хувь нь 31.2-иар саарсан байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт, ДНБ-
ий харьцаа 2014 онд 2009 оны түвшин буюу 35 хувьд хүрээд байна. (Дэлхийнбанк, 
2014)  

Гадаад өрийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг нэгтгэн өрийн хэмжээ сүүлийн 3 
жилийн хугацаанд засгийн газрын, төв банк, хувийн хэвшлийн аль алинд нь огцом 
нэмэгдсэн бөгөөд, засгийн газрын гадаад зах зээл дээр үнэт цаас гаргаж эхэлсэн нь өр 
нь үйлчилгээнд төлөх төлбөрийн дарамтыг огцом нэмэгдүүлсэн. Засгийн газар болон 
төв банкны гадаад өрийн өсөлт нь хувийн хэвшилтэй харьцуулахад 1.5-2 дахин өндөр 
байна. Тиймээс улсын гадаад өрийн өсөлтөөс шалтгаалан эргэн төлөлт хийгдэх үеүдэд 
эрсдэл учирч болзошгүй байна.  
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014)

Хөрөнгө оруулалтын днБ-д эзлэх хувь 2009 онд 32.7 хувь байсан бол 2012 
онд 60.8 хувь болж бараг 2 дахин нэмэгдсэн бөгөөд гадны хөрөнгө оруулалтын 
огцом өсөлт нь нийт хөрөнгө оруулалтын гол цөм нь байв. гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын днБ-д эзлэх хувь 2009 онд 10.8 байсан бол 2011 онд 45 хувь 
болтлоо өсч, 2010-12 онуудад нийт хөрөнгө оруулалтын 2/3-оос илүү хувийг 
гадаадын хөрөнгө оруулалт бүрдүүлж байна. оюу толгойн хөрөнгө оруулалт 
буурсан, гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин муудсанаас 2013-14 онуудад 
гадаадын хөрөнгө оруулалт огцом муудсан нь нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 
бууруулж, улмаар эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөв. гадаадын хөрөнгө оруулалт 
2013 онд 52 хувиар буурсан бол энэ оны эхний 9 сарын байдлаар 58 хувиар 
буураад байна. гадаадын хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр буурсан орчинд 
хөрөнгө оруулалт 2013 онд 0.7 хувиар өссөн бол 2014 оны эхний 3 улирлын 
байдлаар өсөлтийн хувь нь 31.2-иар саарсан байна. гадаадын хөрөнгө оруулалт, 
днБ-ий харьцаа 2014 онд 2009 оны түвшин буюу 35 хувьд хүрээд байна. 
(дэлхийн банк, 2014) 

гадаад өрийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг нэгтгэн өрийн хэмжээ сүүлийн 3 жилийн 
хугацаанд засгийн газрын, төв банк, хувийн хэвшлийн аль алинд нь огцом 
нэмэгдсэн бөгөөд, засгийн газрын гадаад зах зээл дээр үнэт цаас гаргаж эхэлсэн 
нь өр нь үйлчилгээнд төлөх төлбөрийн дарамтыг огцом нэмэгдүүлсэн. засгийн 
газар болон төв банкны гадаад өрийн өсөлт нь хувийн хэвшилтэй харьцуулахад 
1.5-2 дахин өндөр байна. Тиймээс улсын гадаад өрийн өсөлтөөс шалтгаалан 
эргэн төлөлт хийгдэх үеүдэд эрсдэл учирч болзошгүй байна. 
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II. ГАДААД ӨрИйН СУДлАГДСАН БАйДлыН СУДАлГАА 

2.1 Дотоодод судлагдсан байдал

улсын гадаад өрийн асуудлыг 2012 оноос эрчимтэй судалж эхэлсэн ба судлаач 
Б.Эрдэнэбат Монгол улсын өрийн дарамтын талаар судалж, бага орлоготой 
оронд өр өсөх нь хатуу арилжааны нөхцөлтэй зээл авах байдалд хүргэдэг, энэ 
төрлийн өрийн удирдлага нь макро эдийн засгийн бодлогыг хүндрүүлэхийн 
зэрэгцээ, улсын төлбөрийн чадвар нь түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс 
хамааралтай тохиолдолд улсын нийт эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг, энэ нь улсын 
салбарт томоохон эрсдэл болохоор байгааг тэмдэглэжээ. (Эрдэнэбат, 2012) 
сангийн яамны судалгаанд ричард дуту инфляци өсч, зээлийн бодит хүү сөрөг 
гарсан нь хэрэгжих боломжтой, үр ашигтай төслүүд санхүүжилт авч чадахгүй 
байгааг авч үзсэн бөгөөд Монголын эдийн засаг хэт халж, таагүй нөхцөл байдал 
үүсч болзошгүй гэж дүгнэжээ (дуту, 2012). “Монгол улсын 2014 оны нэгдсэн 
төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт”-дээ судлаач ч.Энхбаяр улсын өрийн 
асуудлыг авч үзсэн бөгөөд өрийн шатлалыг хурдтай өсгөх нь Монгол улсын 
зээлжих зэрэглэл болон өрийн дарамтад орох сөрөг нөлөөтэй, мөн богино 
хугацаанд өрийг нэмэгдүүлэх нь өрийн дарамт бодитойгоор тулгарах эрсдэлийг 
анхааруулсан байна. дэлхийн зах зээл дээр түүхий эдийн орлого буурч, гадаад 
зах зээлийн нөхцөл таагүй байгаагаас шалтгаалж экспорт буурч, валютын 
гадагшлах урсгал улам бүр нэмэгдэж байгаа нь засгийн газрын зүгээс бондын 
хүү болон бусад зээллэгийн үндсэн төлбөр хийх хугацаатай давхцаж байгаа нь 
эрсдэлийн нөхцөлийг улам хүндрүүлж байгааг онцолсон байна (Энхбаяр, 2013). 
нээлттэй нийгэм форумын “засгийн газрын өрийн тойм 2000-2015” судалгаанд 
засгийн газрын гадаад өрийг зээл, бонд, баталгаа зэргээр нь ангилан өнөөгийн 
төлөв байдлыг 2013-2014 байдлаар харуулсан бөгөөд 2015-2017 онд засгийн 
газрын гадаад өрийн төлөв байдал, учрах эрсдэлийг харуулжээ. судалгаандаа 
засгийн газрын гадаад өрийн үйлчилгээнд төлөх төлбөрийн тооцооллыг хийж, 
мөн гадаад өрийн тогтвортой байдалд шинжилгээ хийн, оуВс болон дэлхийн 
банкнаас тухайн улсын бодлого болон институцийн чадамжид харгалзах өрийн 
босго утгатай харьцуулан валютын ханш, улсын зээлжих зэрэглэл, арилжааны 
жишиг хүү зэрэг нь гадаад өрд нөлөөлнө гэжээ. (гангэрэл, 2014) судлаач 
д.Баярмаа “Монгол улсын 2015 оны төсвийн төсөл, тойм дүгнэлт” судалгааны 
ажилдаа 2015 оны төсвийн тэнцэлд төсвөөс гадуурх санхүүжилт буюу хөгжлийн 
банкны зарцуулалтыг оруулж тооцвол төсвийн бодит алдагдал днБ-ий 2%-иас 
8% хүртэл өсөхөөр байгааг тооцож, бонд, зээлийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр 
ашгийг дээшлүүлэх, зарцуулалтын ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах 
шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглэжээ. (Баярмаа, 2014) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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2.2 Гадаадад судлагдсан байдал

гадаад өр, түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, удирдлагын асуудал нь Монгол 
улсад харьцангуй шинэ ойлголт байна. улсын өрийн бодлого нь хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, гадаад зээлийг багасгах, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 
эзлэх гадаад зээлийн хэмжээг зохистой түвшинд байлгах, өрийн дарамтгүй, 
тогтвортой хөгжих нөхцөлийг бий болгоход чиглэх шаардлагатай. (Soludo, 2003) 
улс орнууд “Хадгаламж-Хөрөнгө оруулалт”-ын зөрүүг нөхөх зорилгоор гадаад 
өрийн хэмжээг нэмэгдүүлдэг. (B. Chenery and A.M. Strout, 1966) зөрүү их байх 
тусам их хэмжээний зээл авах шаардлагатай болдог. Харин хөгжиж буй орнууд 
нь урсгал тэнцлийн болон төсвийн алдагдлаа нөхөх зорилгоор олон улсын 
санхүүгийн байгууллага, хөгжингүй улс орнуудаас зээл авдаг. Энэ нь орлого 
багатай хөгжиж буй улсуудын хувьд төсвийн алдагдал нь улам бүр нэмэгдэж, өр 
төлбөрөө хугацаандаа төлөх чадваргүй болох магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс 
өрийн үйлчилгээний төлбөр их байх нь эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж, 
нөөцүүдийг дотоодод ашиглах боломжийг бууруулах сөрөг нөлөөтэй байдаг. 
(M. Gohar, N. A. Bhutto and F. Butt, 2012), (Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. 
Nguyen, 2003) Өрийн санхүүжилт нь нийгэм, эрүүл мэнд, боловсролын салбарт 
зарцуулагдвал төсөвт дарамт учруулж, эдийн засгийн хөгжилд сөрөг нөлөө 
үзүүлнэ. (Fosu, 1996) гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэх нь донор байгууллагуудаас 
хөнгөлттэй зээл авах боломжийг хөгжиж буй орнуудад хязгаарладаг. Харин 
эдгээр орнуудын төсөв нь хөнгөлттэй зээл, тусламжаас ихээхэн хамааралтай 
байдаг тул энэ нь хүндрэл үүсэх нэг шалтгаан болдог. иймээс өрийн хэмжээг 
улам бүр нэмэгдүүлэх, засгийн газрын зүгээс татвараа нэмэх, зардлаа танах, 
мөнгө нэмж хэвлэх, өрөө хүчингүй болгох зэрэг арга хэмжээ авах шаардлагатай 
болдог. дотоодын эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр өрийн 
төлбөрийг барагдуулах нэг арга нь нөөц сан байгуулах явдал юм. (S. Malik, M. K. 
Hayat and M. U. Hayat, 2010) 

гадаад өр нь хөрөнгө оруулалтын нэг хэлбэр тул эдийн засгийн өсөлтөд 
тодорхой хэмжээний эерэг нөлөөллийг үзүүлдэг. Тухайн улсын хөгжлийн 
түвшин болон өрийн хэмжээнээс хамаарч эдийн засагт өрийн үзүүлэх нөлөө 
нь харилцан адилгүй байдаг. Хөгжингүй орнуудын хувьд эдийн засагт өрийн 
үзүүлэх нөлөөг динамик загвараар үнэлдэг. (Solomon, 1977), (Oliver Hart and John 
Moore , 1997 ), (McDonald, 1982) динамик шинжилгээний шугаман загвар нь өр, 
эдийн засгийн өсөлтийг шууд хамааралтай байхаар харуулдаг бол шугаман бус 
загвар нь эдийн засгийн өсөлтийг хангах өрийн зохих түвшинг тодорхойлдог 
давуу талтай. Өрийн хэмжээ нь зохих түвшнээс давбал эдийн засагт сөрөг нөлөө 
үзүүлэх дохио болдог. динамик шинжилгээний шугаман бус загвараар панел 
өгөгдөл ашиглан өрийн зохих түвшинг тодорхойлсон судалгаанууд цөөнгүй 
байдаг. (Were, 2001), (S. Malik, M. K. Hayat and M. U. Hayat, 2010) Өрийн 
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динамик шинжилгээ нь өрийн зохих түвшинг бүрэн илэрхийлж чадахгүй гэсэн 
шүүмжлэлд их өртдөг ч одоог хүртэл шинжилгээнд түгээмэл ашиглаж байна. 
(Faraji Kasidi and A. Makame Said, 2013) Өрийн хэмжээ ихсэх нь эдийн засагт 
мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар инфляцийг өсгөх сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг. (Guillermo A. Calvo, 1988), (Alessina, Alberto, Alessandro Prati, and 
Guido Tabellini, 1989) инфляци нь хүүд, хүү нь валютын ханшид сөрөг нөлөө 
үзүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг бууруулж, улмаар өрөө төлөх чадваргүй 
болгодог. ихэнхдээ гадаад өр гадаад валютаар байдаг ба зарим тохиолдолд 
дотоод зах зээлээс гадаад валютаар зээл авах тохиолдол байдаг. Энэ нь ханшийн 
хэлбэлзэлээс шалтгаалан давхар ханшийн эрсдэлийг бий болгох сөрөг талтай. 
(Carmen M.Reinhart and Kenneth S.Rogoff, 2010) Төв банкны өр нь засгийн 
газрын өрөөс тусдаа бүртгэгдэх ба нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагаа явуулах 
зорилгоор зээл авдаг. 

Тухайн улсын засгийн газар урьдчилан тохиролцсон гэрээний дагуу хүү, үндсэн 
төлбөрөө төлөхгүй байх тохиолдолд өрийн хямрал үүсэх нөхцөл бүрддэг. 
(Sachs, 1984) анхны өрийн хямрал XVIII зууны үед гарч байсан бол орчин үед 
1980-аад оны латин америк, 2010 оны европын улсуудад болсон гадаад өрийн 
хямрал томоохон жишээнд тооцогдож байна. (Mc. Donald, and C. Donough, 1982) 
гадаад өрийн хямрал үүсгэх хүчин зүйл нь улс орон бүрийн онцлогоос хамаарч 
харилцан адилгүй байдаг ч өрийн хямрал нь бусад төрлийн санхүүгийн хямрал 
үүсэх шалтгаан болдог байна. санхүүгийн хямралууд нь ихэнхдээ нэг төрлийн 
байхаас гадна, хоёр эсвэл гурван төрлийн санхүүгийн хямрал нэгэн зэрэг болох 
тохиолдол цөөнгүй байдаг. (Frankel, Jeffrey A. and Andrew K. Rose, 1996), (Berg, 
Andrew, and Catherine Patillo, 1999)

Тухайн улсын засгийн газар өрөө төлөх чадваргүй болохыг эмпирик судалгаанд 
зээлжих зэрэглэл, тухайн улсын өрийн хүүг ашиглан тодорхойлдог. (Edwards, 
1984) зэрэглэл буурах нь төлбөрөө төлж чадахгүй байх магадлалыг нэмэгдүүлдэг 
ба олон улсын зэрэглэл тогтоох ангентлагуудын зэрэглэл шилжих матрицыг 
ашигладаг. (Schumkler, 2001) Өрийн хямрал үүсэх нөхцөл байдлыг ирээдүйд 
үүсч болох өрийн дарамтаар тодорхойлоод, өрийн дарамтыг өрийн тогтвортой 
байдлын шинжилгээний аргачлалаар тооцдог. олон улсын хөгжлийн ассоциаци, 
оуВс-тай хамтран бага орлоготой орнуудад зориулсан өрийн тогтвортой 
байдлын шинжилгээ хийх талаар судалж зөвлөмж гаргасан. (IMF, IDA, 2006) 
2013 онд өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний аргачлалыг оуВс, дэлхийн 
банктай хамтран шинэчлэн боловсруулсан. Энэ зөвлөмж нь өрийн тогтвортой 
байдлын индикаторыг өнгөрсөн хугацааны түүхэн мэдээлэлд тулгуурлан тооцох, 
өрийн индикаторуудад шок өгөх замаар ирээдүйд гарч болох хүндрэлийг тооцох 
гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. (IMF, 2013). Шинжилгээг улсын нийт гадаад өр болон 
засгийн газрын гадаад өр гэсэн хоёр төрлөөр хийдэг. Манай орон оуВс-ийн 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

ангиллаар орлого багатай гэсэн ангилалд багтдаг. 

олон улсын хэмжээнд өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ хийхэд гардаг 
гол хүндрэл нь өрийн талаарх үнэн зөв мэдээлэл бүрэн олдохгүй байх юм. 
Тиймээс ЭзХаХБ өрийн статистикийг бүртгэх зөвлөмжийг 2010 онд гаргаж 
байсан (OECD, 2010) бол 2014 онд дэлхийн банк, оуВс, нҮБ-ын худалдааны 
байгууллага, ЭзХаХБ, европын төв банк гэх мэт олон улсын есөн байгууллагууд 
хамтран “гадаад өрийн статистик хөтөч”-ийг шинэчлэн боловсруулсан. 
Энд засгийн газрын өр, төв банкны өр, байгууллага, иргэдийн гадаад өрийн 
мэдээллийг хэрхэн бүртгэх, мэдээллийг хаанаас авч болох талаар дэлгэрэнгүй 
зөвлөмж өгсөн байдаг. (IMF, WB, OECD, BIS, 2014). ЭзХаХБ-аас засгийн 
газрын өрийн эрсдэлийн удирдлага, засгийн газрын гадаад өрийн удирдлагын 
чиглэлээр харьцуулсан бодлогын судалгаанд засгийн газрын өрийн удирдлагын 
стратеги, эрсдэлийн менежментийн орчин үеийн чиг хандлагыг тодорхойлсон. 
(IMF, IDA, 2006) улс орнууд засгийн газрын өрийн удирдлагын бодлогыг 
боловсруулан хэрэгжүүлдэг ба түүний үр ашиг нь хяналт тавих тогтолцооноос 
хамаардаг. зарим улс өрийн удирдлагын тухай хуулиас гадна өрийн аудитын 
тухай хууль, эрхзүйн зохицуулалттай байдаг. (M.Vieira, 2004)

засгийн газрын гадаад өрийн өнөөгийн байдал, төсөвт үзүүлэх нөлөөллийг 
сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй судалсан бөгөөд өрийн тогвортой байдлын харьцаа 
үзүүлэлтийг тооцож, оуВс-ийн сэрэмжлэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэсэн 
ажлууд хийгджээ. Харин Монгол улсын нийт гадаад өр, түүний эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг тооцож, эдийн засагт учирч болох эрсдэлүүдийг судалсан 
ажлууд дутмаг байна гэж үзэж байна. Тиймээс судалгааны ажилдаа гадаад 
өрийн тогтвортой байдалд шинжилгээ хийн, бусад улстай харьцуулан дүгнэж, 
гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцохын зэрэгцээ, өрийн хямрал 
болсон улсуудад өрийн хямрал үүсгэсэн хүчин зүйлс, үзүүлэх үр нөлөө, авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ зэргийг судлан, Монгол улсын эдийн засагт учирч 
болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлохыг зорилоо. 
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III. ГАДААД ӨрИйН шИНжИлГЭЭНИй АрГА Зүй 

Шинжилгээний арга зүйг өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ, өрийн эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөө, өрийн хямрал болон бусад хямралын харилцан хамаарал 
гэсэн гурван хэсэгт авч үзлээ. 

3.1 Гадаад өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний аргачлал 

Өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ гэж гадаад өрийн үйлчилгээнд төлөх 
төлбөрөөс гарах хүндрэл, ачаалал үүсч байгаа эсэхийг тогтоохыг хэлдэг. ачаалал 
үүсч байвал өрийн дарамт гэж үзэх ба энэ нь өрийн үйлчилгээний төлбөрт 
зарцуулагдах эх үүсвэр дутагдснаас үүсдэг. Өрийн үйлчилгээний төлбөрт 
одоогийн орлогын дийлэнх хэсэг нь хуваарилагдаж байвал ирээдүйд өрийн 
дарамт ихэснэ. дэлхийн банк, оуВс-гийн хамтран боловсруулсан “Өрийн 
тогтвортой байдлын шинжилгээ хийх зөвлөмж”-д өрийн дарамтыг дараах 
үзүүлэлтээр тооцож болохыг харуулсан байна. (IMF, IDA, 2006)
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III. ГАДААД ӨРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ  

Шинжилгээний арга зүйг өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ, өрийн эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөө, өрийн хямрал болон бусад хямралын харилцан хамаарал гэсэн 
гурван хэсэгт авч үзлээ.  

3.1 Гадаад өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний аргачлал  

Өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ гэж гадаад өрийн үйлчилгээнд төлөх 
төлбөрөөс гарах хүндрэл, ачаалал үүсч байгаа эсэхийг тогтоохыг хэлдэг. Ачаалал үүсч 
байвал өрийн дарамт гэж үзэх ба энэ нь өрийн үйлчилгээний төлбөрт зарцуулагдах эх 
үүсвэр дутагдснаас үүсдэг. Өрийн үйлчилгээний төлбөрт одоогийн орлогын дийлэнх 
хэсэг нь хуваарилагдаж байвал ирээдүйд өрийн дарамт ихэснэ. Дэлхийн банк, ОУВС-
гийн хамтран боловсруулсан “Өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ хийх зөвлөмж”-д 
өрийн дарамтыг дараах үзүүлэлтээр тооцож болохыг харуулсан байна. (IMF, IDA, 
2006) 

                         
                           (1) 

Өр хэт их өсөх нь төлбөрийн чадварын болон хөрвөх чадварын эрсдэлийг үүсгэх 
бөгөөд тухайн хугацаанд өрийн үйлчилгээний төлбөрийг Засгийн газар орлогоороо 
төлөх чадваргүй болоход хүргэдэг. Хөрвөх чадварын эрсдэл гэдэг нь өрийг төлөх бэлэн 
мөнгөний хомсдолд орсон нөхцөл байдлыг хэлэх бол төлбөрийн чадварын эрсдэл гэдэг 
нь төлбөрөө хийх санхүүжилтгүй болохыг хэлнэ. Хөрвөх чадварын эрсдэлийг 
тодорхойлохдоо өрийн үйлчилгээний төлбөрийг, төлбөрийн чадварын эрсдэлийг 
тодорхойлохдоо ДНБ, экспорт, засгийн газрын орлогын мэдээллийг тус тус ашигладаг. 
ДНБ нь эдийн засгийн төлвийг, экспорт нь гадаад валютын ханшийн эрсдэлийг, 
засгийн газрын орлого нь төсвийн хөрөнгөөр өрөө төлөх чадварыг илэрхийлнэ. 

Мөн өрийн тогтвортой байдлыг гадаад өр/экспорт, гадаад өрийн 
үйлчилгээ/ДНБ, гадаад өрийн үйлчилгээ/экспорт, гадаад өр/ДНБ, гадаад валютын 
нөөц/импорт, гадаад валютын нөөц/гадаад өр зэрэг үзүүлэлтүүд илэрхийлэх 
боломжтой. Аливаа улсын эдийн засгийн чадавх нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 
экспортоос хамаарах тул өрийн хэмжээ нь экспорт болон ДНБ-тэй харьцуулахад 
тогтвортой байх шаардлагатай. Өрийн үйлчилгээ/экспорт, өрийн үйлчилгээ/ДНБ 
харьцаанууд нь өнгөрсөн хугацаанд экспорт, нийт үйлдвэрлэлээс өрийн төлбөрт төлсөн 
төлбөрийн эзлэх хувийг илэрхийлнэ. Өрийн үйлчилгээ/экспорт нь хөрвөх чадварыг 
илэрхийлнэ. Өрийн үйлчилгээ/ДНБ-ий харьцаа нь өмнөх хугацаанд төлсөн төлбөрийг 
төлөхөд ашигласан дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг харуулах ба  уг харьцаа 
өндөр байх нь өрийн тогтворгүй байдал үүсч байгааг харуулдаг. Гадаад валютын 
нөөц/өрийн харьцаа нь өрийн тогтвортой байдлын харьцаа биш боловч гадаад өрийг 
төлөхөд валютын нөөцийг хэр удаан ашиглах боломжтой байгааг харуулдаг. Мөн 
гадаад валютын нөөц/импортын харьцаа нь тухайн улсын импортод гадаад валютын 
нөөцөөр төлбөр хийх боломжийг харуулдаг.  

ОУВС нь Дэлхийн банктай хамтран өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний 
аргачлалыг 2005 онд боловсруулж 2013 онд шинэчилсэн ба (i) өрийн өнөөгийн нөхцөл 
байдал, хугацааны бүтэц, хүүний төрөл (тогтмол, хувьсан, индексжүүлсэн г.м), хэмжээ, 

   (1)

Өр хэт их өсөх нь төлбөрийн чадварын болон хөрвөх чадварын эрсдэлийг 
үүсгэх бөгөөд тухайн хугацаанд өрийн үйлчилгээний төлбөрийг засгийн газар 
орлогоороо төлөх чадваргүй болоход хүргэдэг. Хөрвөх чадварын эрсдэл гэдэг 
нь өрийг төлөх бэлэн мөнгөний хомсдолд орсон нөхцөл байдлыг хэлэх бол 
төлбөрийн чадварын эрсдэл гэдэг нь төлбөрөө хийх санхүүжилтгүй болохыг 
хэлнэ. Хөрвөх чадварын эрсдэлийг тодорхойлохдоо өрийн үйлчилгээний 
төлбөрийг, төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тодорхойлохдоо днБ, экспорт, 
засгийн газрын орлогын мэдээллийг тус тус ашигладаг. днБ нь эдийн засгийн 
төлөвийг, экспорт нь гадаад валютын ханшийн эрсдэлийг, засгийн газрын орлого 
нь төсвийн хөрөнгөөр өрөө төлөх чадварыг илэрхийлнэ.

Мөн өрийн тогтвортой байдлыг гадаад өр/экспорт, гадаад өрийн үйлчилгээ/днБ, 
гадаад өрийн үйлчилгээ/экспорт, гадаад өр/днБ, гадаад валютын нөөц/импорт, 
гадаад валютын нөөц/гадаад өр зэрэг үзүүлэлтүүд илэрхийлэх боломжтой. аливаа 
улсын эдийн засгийн чадавх нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, экспортоос хамаарах 
тул өрийн хэмжээ нь экспорт болон днБ-тэй харьцуулахад тогтвортой байх 
шаардлагатай. Өрийн үйлчилгээ/экспорт, өрийн үйлчилгээ/днБ харьцаанууд 
нь өнгөрсөн хугацаанд экспорт, нийт үйлдвэрлэлээс өрийн төлбөрт төлсөн 
төлбөрийн эзлэх хувийг илэрхийлнэ. Өрийн үйлчилгээ/экспорт нь хөрвөх чадварыг 
илэрхийлнэ. Өрийн үйлчилгээ/днБ-ий харьцаа нь өмнөх хугацаанд төлсөн 
төлбөрийг төлөхөд ашигласан дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг харуулах 
ба уг харьцаа өндөр байх нь өрийн тогтворгүй байдал үүсч байгааг харуулдаг. 
гадаад валютын нөөц/өрийн харьцаа нь өрийн тогтвортой байдлын харьцаа биш 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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боловч гадаад өрийг төлөхөд валютын нөөцийг хэр удаан ашиглах боломжтой 
байгааг харуулдаг. Мөн гадаад валютын нөөц/импортын харьцаа нь тухайн улсын 
импортод гадаад валютын нөөцөөр төлбөр хийх боломжийг харуулдаг. 

оуВс нь дэлхийн банктай хамтран өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний 
аргачлалыг 2005 онд боловсруулж 2013 онд шинэчилсэн ба (i) өрийн 
өнөөгийн нөхцөл байдал, хугацааны бүтэц, хүүний төрөл (тогтмол, хувьсах, 
индексжүүлсэн г.м), хэмжээ, өрийн эзэмшигчийг тодорхойлж, дүгнэлт 
өгөх, (ii) өрийн бүтцийн хэврэг байдал болон төлбөр төлөхөд гарах аливаа 
хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй бодлогын 
арга хэмжээнүүдэд дүгнэлт өгөх, (iii) өрийн төлөлт хийгдэхэд гарч болзошгүй 
хүндрэл, өрийг тогтворжуулах бодлого, түүний үр нөлөөг судлан, зөвлөмж 
боловсруулах үндсэн зорилготой. (IMF, www.imf.org, 2015) Өрийн тогтвортой 
байдлын шинжилгээг хийхдээ өрийн дарамтыг илэрхийлэх индикаторуудыг 
засгийн газар, нийт гадаад өр гэж хоёр ангилан үздэг. (Хүснэгт 3) 

Хүснэгт 3. Өрийн дарамтын индикаторууд

Засгийн газрын гадаад өр Нийт гадаад өр 
• Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/нэрлэсэн 

днБ 
• Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/экспорт 
• Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/засгийн 

газрын орлого 
• Өрийн үйлчилгээ/экспорт 
• Өрийн үйлчилгээ/ засгийн газрын орлого 

• Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/нэрлэсэн 
днБ 

• Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/засгийн 
газрын орлого 

• Өрийн үйлчилгээ/ засгийн газрын орлого 

Эх сурвалж: (IMF, Debt sustainability farmework for Low-Income countries, 2013)

дэлхийн банк болон оуВс-аас тухайн улсын бодлого болон институцийн 
чадамжид харгалзах засгийн газрын өрийн босго утгыг тогтоосон. Бодлогын үр 
дүнг үнэлэхдээ дэлхийн банкнаас гаргадаг “CPIA1 индекс” буюу “улсын бодлого 
институцийн үнэлгээний индекс”-ийн гурван жилийн дундажыг ашиглан хүчтэй 
(3.75 дээш), дунд (3.25-3.75), сул (3.25 доош) гэсэн гурван хэсэгт хуваан үздэг. 
(Хүснэгт 4)

Хүснэгт 4. Засгийн газрын гадаад өрийн босго утга

институц ба бодлогын чанар

Өрийн индикаторууд сул
CPIA≤3.25

дундаж
3.25<CPIA<3.75

Хүчтэй
CPIA≥3.75

Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/нэрлэсэн днБ 30 40 50
Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/Экспорт 100 150 200
Өнөөгийн үнэ цэнээрх гадаад өр/засгийн газрын 
орлого 200 250 300

Өрийн үйлчилгээ/Экспорт 15 20 25
Өрийн үйлчилгээ /засгийн газрын орлого 25 30 35

Эх сурвалж: (François Painchaud and Tihomir (Tish) Stučka, May, 2011)

1 Country Policy and Institutional Assessment
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оуВс-аас 2012 онд засгийн газрын нийт гадаад өрийн хувьд босго утгыг 
өнөөгийн үнэ цэнээрх дүнг институц ба бодлогын чанараас хамааруулан 38, 56, 
74 гэсэн босго утгыг тодорхойлжээ. (Хүснэгт 5)

Хүснэгт 5. Улсын гадаад өрийн босго утга

Институц ба бодлогын чанар Өнөөгийн үнэ цэнээрх ЗГ-ын нийт өр/ ДНБ
сул 38

дунд зэрэг 56
Хүчтэй 74

Эх сурвалж: (François Painchaud and Tihomir (Tish) Stučka, May, 2011)

Өрийн дарамтын индикаторуудыг өнөөгийн үнэ цэнрүү шилжүүлж тооцох нь 
бодитой дүгнэлт хийх боломжтой гэж үздэг ба ижил түвшиний улс орнуудтай 
харьцуулалт хийхэд тохиромжтойгоороо давуу талтай. Өнөөгийн үнэ цэнийг 
нийт төлөгдөх өрийн үйлчилгээг шаардлагатай өгөөжөөр хорогдуулж, тус 
бүрийн нийлбэрээр тооцно. 

  

20 
 

төлөгдөх өрийн үйлчилгээг шаардлагатай өгөөжөөр хорогдуулж, тус бүрийн 
нийлбэрээр тооцно.  

1 2 3 4
1 1 2 3 4 ....

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
t t t tDS DS DS DSNPV
r r r r
       

   
   (2)  

Энд DSt нь t хугацааны турш дахь зээлийн үйлчилгээний төлбөр, r нь 
шаардлагатай өгөөж юм. Шаардлагатай өгөөжийг арилжааны банкны зээлийн хүүгээр 
авах тохиолдол түгээмэл байдаг ч хөгжиж буй орнуудын хувьд өгөөжийг банкны 
валютын зээлийн хүүний зургаан сарын дунджаар эсвэл тогтмол 5 хувиар тооцдог. 
(IMF, 2013)  

3.2  Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн загварын харьцуулсан судалгаа 

Гадаад өр, эдийн засгийн хоорондын хамаарлыг судалсан судалгаануудад өрийн 
хэмжээ нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг, сөрөг нөлөө үзүүлдэг эсвэл ямар нэгэн 
хамааралгүй гэх янз бүрийн үр дүнг ялгаатай эдийн засгийн нөхцөлд гаргасан байдаг. 
(Were, 2001),  (S. Malik, M. K. Hayat and M. U. Hayat, 2010)  

Хүснэгт 6 Панел өгөгдөл ашиглан өрийн шинжилгээг хийсэн судалгаануудын харьцуулалт 
№ Хамрах хүрээ Судлаачийн нэр Ашигласан 

загвар 
Хувьсагчид 

1 Хөгжиж буй 
93 улс 1969-
1998 он 

(Catherine Pattillo, Luca Ricci 
and Helene Poirson, 2002) 

Динамик 
шугаман, 
шугаман бус, 
sysGMM, FE, 
IV 

Хүн амын өсөлт, хөрөнгө оруулалтын 
түвшин, гадаад худалдааны нээлттэй 
байдал, төсвийн тэнцэл/ДНБ, 
боловсролын түвшин 

2 Бага орлогтой 
55 орны 
жишээ 1970-
1990 

(Benedict, R. Bhattacharya 
and T. Q. Nguyen, 2003) 

Динамик 
шугаман, 
шугаман бус, 
sysGMM, FE 

ЗГХО/ДНБ, хотжилт, Гадаад худалдааны  
нээлттэй байдал, өрийн үйлчилгээ, 
Гадаадын тусламж/ҮНО 

3 Латин, 
Америкийн 20 
орон 1970-
2002 он 

(Alfredo Schclarek and 
Francisco R. Ballester, 2005) 

Динамик 
шугаман, 
шугаман бус, 
sysGMM, PTR,  

Өрийн индикатор, боловсролын түвишн, 
инфляци, хүн амын өсөлт, төсвийн 
тэнцэл/ДНБ, ХО/ДНБ  

4 OECD-н 20 
орон 1988-
2001 он 

(Public Debt and Economic 
Growth: a Granger Causality 
Panel Data Approach, 2009) 

VAR Төсвийн тэнцэл, өрийн индикатор, нэг 
хүнд ногдох ДНБ,  

5 Европын 
холбооны 12 
улс 1970-2010 
он 

(Cristina Chercherita and 
Philip Rother, 2010) 

Динамик, FE, 
IV 

Иргэдийн хадгаламж, ЗГХО, 
үйлдвэрлэлийн бүтээмж, ЗГ-ын нэрэлсэн 
бодит хүүний түвшин 

 Африкийн 
нэгдсэн улс 
1970-2007 он 

(Chinedu Samuel Okonkwo, 
2010) 

 
Динамик, ECM 

ГШХО/ДНБ, Гадаад өр/ДНБ, дотоод 
НХО/ДНБ, ӨҮ/ДНБ,  

6 OECD орнууд 
1970-1999 он 

(Government outlays, 
economic grpwth and 
unemployment A VAR 
MODEL, 2011) 

VAR Ажилгүйдэл, инфляци, ЗГ зардал, 
татварын орлого, хүүний түвшин, хүн 
амын өсөлт, (импорт+экспорт)/ДНБ 

7 OECD орнууд 
1980-2006 он 

(Ugo Panizza and Ander 
F.Presbitero, 2013) 

Динамик 
шугаман, 
шугаман бус 
GMN, PTR2,  

Хүн амын өсөлтийн хувь, ХО/ДНБ, 
өрийн индикатор, худалдааны нээлттэй 
байдал, инфляци, боловсролын түвшин,  

Гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох шинжилгээнүүдийг 
харьцуулан үзвэл панел болон хугацааны цувааны өгөгдөл ашиглан хийжээ. Панел 

                                                 
2 Panel threshold regression 

   (2) 

Энд DSt нь t хугацааны турш дахь зээлийн үйлчилгээний төлбөр, r нь 
шаардлагатай өгөөж юм. Шаардлагатай өгөөжийг арилжааны банкны зээлийн 
хүүгээр авах тохиолдол түгээмэл байдаг ч хөгжиж буй орнуудын хувьд өгөөжийг 
банкны валютын зээлийн хүүний зургаан сарын дунджаар эсвэл тогтмол 5 хувиар 
тооцдог. (IMF, 2013) 

3.2 Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн загварын харьцуулсан судалгаа

гадаад өр, эдийн засгийн хоорондын хамаарлыг судалсан судалгаануудад өрийн 
хэмжээ нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг, сөрөг нөлөө үзүүлдэг эсвэл ямар нэгэн 
хамааралгүй гэх янз бүрийн үр дүнг ялгаатай эдийн засгийн нөхцөлд гаргасан 
байдаг. (Were, 2001), (S. Malik, M. K. Hayat and M. U. Hayat, 2010) 

Хүснэгт 6. Панел өгөгдөл ашиглан өрийн шинжилгээг хийсэн судалгаануудын харьцуулалт

№ Хамрах хүрээ судлаачийн нэр ашигласан 
загвар Хувьсагчид

1
Хөгжиж буй 93 
улс 1969-1998 
он

(Catherine Pattillo, 
Luca Ricci and 
Helene Poirson, 
2002)

динамик 
шугаман, 
шугаман бус, 
sysGMM, FE, IV

Хүн амын өсөлт, хөрөнгө 
оруулалтын түвшин, гадаад 
худалдааны нээлттэй байдал, 
төсвийн тэнцэл/днБ, боловсролын 
түвшин

2
Бага орлоготой 
55 орны жишээ 
1970-1990

(Benedict, R. 
Bhattacharya and T. 
Q. Nguyen, 2003)

динамик 
шугаман, 
шугаман бус, 
sysGMM, FE

згХо/днБ, хотжилт, гадаад 
худалдааны нээлттэй байдал, өрийн 
үйлчилгээ, гадаадын тусламж/Үно

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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3

латин, 
америкийн 20 
орон 1970-2002 
он

(Alfredo Schclarek 
and Francisco R. 
Ballester, 2005)

динамик 
шугаман, 
шугаман бус, 
sysGMM, PTR, 

Өрийн индикатор, боловсролын 
түвишн, инфляци, хүн амын өсөлт, 
төсвийн тэнцэл/днБ, Хо/днБ 

4
OECD-н 20 
орон 1988-2001 
он

(Public Debt and 
Economic Growth: 
a Granger Causality 
Panel Data Approach, 
2009)

VAR Төсвийн тэнцэл, өрийн индикатор, 
нэг хүнд ногдох днБ, 

5

европын 
холбооны 12 
улс 1970-2010 
он

(Cristina Chercherita 
and Philip Rother, 
2010)

динамик, FE, IV
иргэдийн хадгаламж, згХо, 
үйлдвэрлэлийн бүтээмж, зг-ын 
нэрэлсэн бодит хүүний түвшин

африкийн 
нэгдсэн улс 
1970-2007 он

(Chinedu Samuel 
Okonkwo, 2010) динамик, ECM гШХо/днБ, гадаад өр/днБ, 

дотоод нХо/днБ, ӨҮ/днБ, 

6 OECD орнууд 
1970-1999 он

(Government outlays, 
economic grpwth 
and unemployment A 
VAR MODEL, 2011)

VAR

ажилгүйдэл, инфляци, зг зардал, 
татварын орлого, хүүний түвшин, 
хүн амын өсөлт, (импорт+экспорт)/
днБ

7 OECD орнууд 
1980-2006 он

(Ugo Panizza and 
Ander F.Presbitero, 
2013)

динамик 
шугаман, 
шугаман бус 
GMN, PTR2, 

Хүн амын өсөлтийн хувь, Хо/
днБ, өрийн индикатор, худалдааны 
нээлттэй байдал, инфляци, 
боловсролын түвшин, 

гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох шинжилгээнүүдийг 
харьцуулан үзвэл панел болон хугацааны цувааны өгөгдөл ашиглан хийжээ. 
Панел өгөгдөл ашиглан хийсэн судалгааны ажлууд нь динамик шугаман болон 
шугаман бус (квадратлаг),2 VAR, ECM, System GMM3, FE4, IV5 загваруудыг 
ашиглсан ба тухайн улс орны хөгжлийн түвшнөөс хамааран хувьсагчид нь 
ялгаатай байна. (Хүснэгт 6) 

нэг улсын жишээн дээр хийсэн судалгааны ажлуудыг хөгжиж буй, орлого 
багатай улсууд байхаар сонгон авсан. сүүлийн жилүүдэд хийсэн судалгааны 
ажлуудыг харьцуулан үзвэл динамик шугаман болон шугаман бус (квадратлаг), 
VAR, ECM, загваруудыг ашигласан ба дийлэнх судалгаанд оуВс-ийн 
судалгааны ажлуудыг онолын суурь загвар болгон ашигласан байна. 
Шинжилгээнд авч үзсэн хувьсагчдыг харьцуулан авч үзвэл улсын төсөв, гадаад 
болон дотоод хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдаа, хүүний түвшин, хүн амын 
өсөлт, инфляци зэрэг байна. (Хүснэгт 7) 

2 Panel threshold regression
3 System generalized method of moments
4 Fixed effect
5 Instrumental variables
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Хүснэгт 7. Өрийн шинжилгээг хугацааны цуваа ашиглан хийсэн судалгаануудын 
харьцуулалт

№ Хамрах 
хүрээ судлаачийн нэр ашигласан 

загвар Хяналтын хувьсагчид

1 фижи 1970-
2003 он

(T.K.Jayaraman and 
Chee-Keong Choong, 
2006)

динамик 
шугаман, VAR

згҮЦ хүү, зг цалингийн нийт 
зардал/нийт зардал, өрийн индикатор, 
улс төрийн дамми хувьсагч,

2
филиппин 
1981-2005 
он

(Janice Abilene S.Patenio 
and Agustina Tan-Cruz,, 
2007)

VAR,
Хувьцаат капитал, өрийн өөрчлөлт, 
хөрөнгө оруулалт, ажилгүйдэл, 
боловсролын түвшин

3 иран 1999-
2006 он

(Mehdi Safdari and 
Masoud Abouie 
Mehrizi,, 2011)

VAR згХо, хувийн Хо, өрийн индикатор, 
импорт, 

4
Бангладеш 
1980-2012 
он

(Md. Hashibul Hassan 
and Tahmina Akhter, 
2012)

динамик 
шугаман, 
шугаман бус 
ECM, VECM

нийт хэрэглээ/днБ, Үйлдвэрлэлийн 
салбарын өсөлтийн хувь/днБ, Хо/
днБ, Татварын орлого/днБ, Цэвэр 
экспорт/днБ, згҮЦ/днБ, дотоод өр/
днБ, гадаад өр/днБ

5 Пакистан 
1980-2010

(Rabia Atique and 
Kamran Malik, 2012)

динамик шуга-
ман, шугаман 
бус ECM

Хо/днБ, инфляци, днБ, ажил 
эрхлэлтийн түвшин, авилгын түвшин, 

6
Танзани 
1990-2010 
он

(Impact of External Debt 
on Economic Growth: A 
Case Study of Tanzania, 
2013)

динамик 
шугаман

Өр/днБ, ӨҮ/ днБ, Хяналтын 
хувьсагч ашиглаагүй

7
Тунис 
2007-2012 
он

(Wahiba, External Debt 
and Economic Growth in 
Tunisia, 2014)

динамик 
шугаман,

згХо/днБ, өрийн индикаторууд, 
өрийн дундаж хүүний түвшин, хүн 
амын өсөлт, 

8
нигери 
1970-2011 
он

(Impacts of external 
debt on ecinomic growth 
in Nigeria: a VAR 
approach, 2015)

VAR
гадаад өр, Эз өсөлт /Өрийн өсөлт, 
гадаад өр/ Экспорт, инфляци, 
валютын бодит ханш, згХо, 

гадаад өрийн макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох судалгаанд 
нийтлэг байдлаар “Өрийн динамик шинжилгээ”-ний аргачлалыг ашигладаг. 
(Solomon, 1977), (McDonald, 1982) дээрх судалгааны ажлуудад оуВс-ийн 
(Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002), (Benedict, R. Bhattacharya 
and T. Q. Nguyen, 2003) судалгааг онолын суурь загвар болгон тооцоолол 
хийсэн ажлууд олон байгаа ба мэдээлэл болон загварын хувьд олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргазүйг ашигласан тул уг судалгаанд динамик шугаман, 
шугаман бус загвараар үнэлгээ хийхийг зорилоо. 

орлого багатай 93 орны 1969-1998 оны панел тоон өгөгдөл ашиглан гадаад өр, 
эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг тодорхойлсон судалгаанд гадаад өрийн 
түвшин нэг үеийн дараагаас эхлэн эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөхийн 
зэрэгцээ, мөн гадаад өр/днБ-ий харьцаа 35-40%, гадаад өр/экспортын харьцаа 
160-170%-иас дээш байх нь эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр 
дүн гарчээ. (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман загвар

гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг илэрхийлэх шугаман загварт 
днБ-ий өсөлтийг гадаад өр, бусад үзүүлэлтээс хамааруулан дараах байдлаар 
тодорхойлно. 

  

22 
 

үеийн дараагаас эхлэн эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөхийн зэрэгцээ, мөн 
гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа 35-40%, гадаад өр/экспортын харьцаа 160-170%-иас дээш 
байх нь эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ. (Catherine 
Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002)  

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман загвар 

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг илэрхийлэх шугаман загварт 
ДНБ-ий өсөлтийг гадаад өр, бусад үзүүлэлтээс хамааруулан дараах байдлаар 
тодорхойлно.  

                            (3) 
Энд: 

    - Нэг хүнд ноогдох бодит ДНБ-ий өсөлтийн хувь 
    – Хяналтын хувьсагчид 
    – Өрийн индикатор  

Өрийн индикаторт гадаад өр/экспортийн харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээрх 
гадаад өр/экспортийн харьцаа, гадаад өр/ДНБ-йи харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээрх 
гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа гэсэн дөрвөн индикаторыг авч үзсэн. Өрийн индикаторууд 
нь эдийн засгийн өсөлтийг тайлбарлахад бүгд ач холбогдолтой гарчээ. (Catherine 
Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) 

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман бус загвар 

Их хэмжээний өр нь эдийн засгийн өсөлтийг бууруулдаг, харин зохистой 
хэмжээний гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг тул өрийн эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг квадратлаг загвараар үнэлэх нь тайлбарлахад хялбар гэж үздэг. 
Өөрөөр хэлбэл зээл авч хөрөнгө оруулалт татдаг улсууд эхэндээ эдийн засгийн өсөлт 
нь маш өндөр байдаг ч тодорхой хугацааны дараа өрийн хэмжээ зохих түвшинээс 
хэтрэхэд өсөлтийн түвшин буурдаг. (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 
2002) Эдийн засгийн өсөлт, өрийн квадратлаг загварыг доор харууллаа.  

                                   (4) 

Өрийн хэмжээ ихтэй, орлого багатай улс орны эдийн засгийн өсөлтөд өрийн 
үзүүлэх нөлөөг квадратлаг загвараар үнэлэхэд өрийн индикаторууд эерэг хамааралтай, 
өрийн квадратлаг  утга нь сөрөг хамааралтай гарчээ.  Эндээс өрийн индикатор нь эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийг нарийвчлан тодорхойлохын тулд өрийн босго утгыг 
тодорхойлж, дамми хувьсагч оруулан загварыг боловсруулжээ.  

                                        (5) 

Энд      нь өрийн босго утга буюу зохистой түвшинг,   нь дамми хувьсагч 
(Өрийн индикатор нь босго утгаас давсан бол 1, үгүй бол 0)-ыг илэрхийлнэ. Өрийн 
босго утгыг тодорхойлохдоо боломжит бүх хувилбараар регресс үнэлэн, хамгийн бага 
стандарт алдааг зааж буй шалгуур үзүүлэлтийг эдийн засгийн өсөлтийг хамгийн их 
байлгах гадаад өрийн түвшин хэмээн авч үзжээ. Уг  судалгаанд нэг хүнд ноогдох бодит 
ДНБ-ий өсөлтийг тайлбарлагдагч хувьсагч, өрийн индикатороос гадна эдийн засгийн 
өсөлтөд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлсийг харуулах зорилгоор хяналтын хувьсагч болох 

    (3)
Энд:

yit - нэг хүнд ноогдох бодит днБ-ий өсөлтийн хувь
Xit - Хяналтын хувьсагчид
Dit - Өрийн индикатор 

Өрийн индикаторт гадаад өр/экспортийн харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээрх 
гадаад өр/экспортийн харьцаа, гадаад өр/днБ-ий харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ 
цэнээрх гадаад өр/днБ-ий харьцаа гэсэн дөрвөн индикаторыг авч үзсэн. Өрийн 
индикаторууд нь эдийн засгийн өсөлтийг тайлбарлахад бүгд ач холбогдолтой 
гарчээ. (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002)

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман бус загвар

их хэмжээний өр нь эдийн засгийн өсөлтийг бууруулдаг, харин зохистой 
хэмжээний гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг тул өрийн эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг квадратлаг загвараар үнэлэх нь тайлбарлахад хялбар гэж 
үздэг. Өөрөөр хэлбэл зээл авч хөрөнгө оруулалт татдаг улсууд эхэндээ эдийн 
засгийн өсөлт нь маш өндөр байдаг ч тодорхой хугацааны дараа өрийн хэмжээ 
зохих түвшинээс хэтрэхэд өсөлтийн түвшин буурдаг. (Catherine Pattillo, Luca 
Ricci and Helene Poirson, 2002) Эдийн засгийн өсөлт, өрийн квадратлаг загварыг 
доор харууллаа. 

  

22 
 

үеийн дараагаас эхлэн эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөхийн зэрэгцээ, мөн 
гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа 35-40%, гадаад өр/экспортын харьцаа 160-170%-иас дээш 
байх нь эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ. (Catherine 
Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002)  

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман загвар 

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг илэрхийлэх шугаман загварт 
ДНБ-ий өсөлтийг гадаад өр, бусад үзүүлэлтээс хамааруулан дараах байдлаар 
тодорхойлно.  

                            (3) 
Энд: 

    - Нэг хүнд ноогдох бодит ДНБ-ий өсөлтийн хувь 
    – Хяналтын хувьсагчид 
    – Өрийн индикатор  

Өрийн индикаторт гадаад өр/экспортийн харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээрх 
гадаад өр/экспортийн харьцаа, гадаад өр/ДНБ-йи харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээрх 
гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа гэсэн дөрвөн индикаторыг авч үзсэн. Өрийн индикаторууд 
нь эдийн засгийн өсөлтийг тайлбарлахад бүгд ач холбогдолтой гарчээ. (Catherine 
Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) 

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман бус загвар 

Их хэмжээний өр нь эдийн засгийн өсөлтийг бууруулдаг, харин зохистой 
хэмжээний гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг тул өрийн эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг квадратлаг загвараар үнэлэх нь тайлбарлахад хялбар гэж үздэг. 
Өөрөөр хэлбэл зээл авч хөрөнгө оруулалт татдаг улсууд эхэндээ эдийн засгийн өсөлт 
нь маш өндөр байдаг ч тодорхой хугацааны дараа өрийн хэмжээ зохих түвшинээс 
хэтрэхэд өсөлтийн түвшин буурдаг. (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 
2002) Эдийн засгийн өсөлт, өрийн квадратлаг загварыг доор харууллаа.  

                                   (4) 

Өрийн хэмжээ ихтэй, орлого багатай улс орны эдийн засгийн өсөлтөд өрийн 
үзүүлэх нөлөөг квадратлаг загвараар үнэлэхэд өрийн индикаторууд эерэг хамааралтай, 
өрийн квадратлаг  утга нь сөрөг хамааралтай гарчээ.  Эндээс өрийн индикатор нь эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийг нарийвчлан тодорхойлохын тулд өрийн босго утгыг 
тодорхойлж, дамми хувьсагч оруулан загварыг боловсруулжээ.  

                                        (5) 

Энд      нь өрийн босго утга буюу зохистой түвшинг,   нь дамми хувьсагч 
(Өрийн индикатор нь босго утгаас давсан бол 1, үгүй бол 0)-ыг илэрхийлнэ. Өрийн 
босго утгыг тодорхойлохдоо боломжит бүх хувилбараар регресс үнэлэн, хамгийн бага 
стандарт алдааг зааж буй шалгуур үзүүлэлтийг эдийн засгийн өсөлтийг хамгийн их 
байлгах гадаад өрийн түвшин хэмээн авч үзжээ. Уг  судалгаанд нэг хүнд ноогдох бодит 
ДНБ-ий өсөлтийг тайлбарлагдагч хувьсагч, өрийн индикатороос гадна эдийн засгийн 
өсөлтөд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлсийг харуулах зорилгоор хяналтын хувьсагч болох 

   (4)

Өрийн хэмжээ ихтэй, орлого багатай улс орны эдийн засгийн өсөлтөд өрийн 
үзүүлэх нөлөөг квадратлаг загвараар үнэлэхэд өрийн индикаторууд эерэг 
хамааралтай, өрийн квадратлаг утга нь сөрөг хамааралтай гарчээ. Эндээс өрийн 
индикатор нь эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг нарийвчлан тодорхойлохын 
тулд өрийн босго утгыг тодорхойлж, дамми хувьсагч оруулан загварыг 
боловсруулжээ. 
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үеийн дараагаас эхлэн эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөхийн зэрэгцээ, мөн 
гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа 35-40%, гадаад өр/экспортын харьцаа 160-170%-иас дээш 
байх нь эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ. (Catherine 
Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002)  

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман загвар 

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг илэрхийлэх шугаман загварт 
ДНБ-ий өсөлтийг гадаад өр, бусад үзүүлэлтээс хамааруулан дараах байдлаар 
тодорхойлно.  

                            (3) 
Энд: 

    - Нэг хүнд ноогдох бодит ДНБ-ий өсөлтийн хувь 
    – Хяналтын хувьсагчид 
    – Өрийн индикатор  

Өрийн индикаторт гадаад өр/экспортийн харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээрх 
гадаад өр/экспортийн харьцаа, гадаад өр/ДНБ-йи харьцаа, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээрх 
гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа гэсэн дөрвөн индикаторыг авч үзсэн. Өрийн индикаторууд 
нь эдийн засгийн өсөлтийг тайлбарлахад бүгд ач холбогдолтой гарчээ. (Catherine 
Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) 

Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман бус загвар 

Их хэмжээний өр нь эдийн засгийн өсөлтийг бууруулдаг, харин зохистой 
хэмжээний гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг тул өрийн эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг квадратлаг загвараар үнэлэх нь тайлбарлахад хялбар гэж үздэг. 
Өөрөөр хэлбэл зээл авч хөрөнгө оруулалт татдаг улсууд эхэндээ эдийн засгийн өсөлт 
нь маш өндөр байдаг ч тодорхой хугацааны дараа өрийн хэмжээ зохих түвшинээс 
хэтрэхэд өсөлтийн түвшин буурдаг. (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 
2002) Эдийн засгийн өсөлт, өрийн квадратлаг загварыг доор харууллаа.  

                                   (4) 

Өрийн хэмжээ ихтэй, орлого багатай улс орны эдийн засгийн өсөлтөд өрийн 
үзүүлэх нөлөөг квадратлаг загвараар үнэлэхэд өрийн индикаторууд эерэг хамааралтай, 
өрийн квадратлаг  утга нь сөрөг хамааралтай гарчээ.  Эндээс өрийн индикатор нь эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийг нарийвчлан тодорхойлохын тулд өрийн босго утгыг 
тодорхойлж, дамми хувьсагч оруулан загварыг боловсруулжээ.  

                                        (5) 

Энд      нь өрийн босго утга буюу зохистой түвшинг,   нь дамми хувьсагч 
(Өрийн индикатор нь босго утгаас давсан бол 1, үгүй бол 0)-ыг илэрхийлнэ. Өрийн 
босго утгыг тодорхойлохдоо боломжит бүх хувилбараар регресс үнэлэн, хамгийн бага 
стандарт алдааг зааж буй шалгуур үзүүлэлтийг эдийн засгийн өсөлтийг хамгийн их 
байлгах гадаад өрийн түвшин хэмээн авч үзжээ. Уг  судалгаанд нэг хүнд ноогдох бодит 
ДНБ-ий өсөлтийг тайлбарлагдагч хувьсагч, өрийн индикатороос гадна эдийн засгийн 
өсөлтөд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлсийг харуулах зорилгоор хяналтын хувьсагч болох 

  (5)

Энд D*
it -нь өрийн босго утга буюу зохистой түвшинг, Z нь дамми хувьсагч 

(Өрийн индикатор нь босго утгаас давсан бол 1, үгүй бол 0)-ыг илэрхийлнэ. 
Өрийн босго утгыг тодорхойлохдоо боломжит бүх хувилбараар регресс 
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үнэлэн, хамгийн бага стандарт алдааг зааж буй шалгуур үзүүлэлтийг эдийн 
засгийн өсөлтийг хамгийн их байлгах гадаад өрийн түвшин хэмээн авч үзжээ. 
уг судалгаанд нэг хүнд ноогдох бодит днБ-ий өсөлтийг тайлбарлагдагч 
хувьсагч, өрийн индикатороос гадна эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх бусад 
хүчин зүйлсийг харуулах зорилгоор хяналтын хувьсагч болох худалдааны 
нөхцөл (гадаад шокуудыг харуулдаг), урсгал тэнцэл (санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг төлөөлдөг), нээлттэй байдал (гадаад худалдааны тогтвортой байдлыг 
илтгэдэг), хүн амын өсөлт (хүмүүн капиталыг төлөөлдөг), хөрөнгө оруулалт, 
конвергенцийн нөлөөг харуулдаг дунд сургуульд хамрагдсан хувь, төсвийн 
орлого зэрэг индикаторуудыг үнэлгээндээ ашиглажээ. 

орлого багатай орнуудын эдийн засгийн өсөлтөд гадаад өрийн үзүүлэх нөлөөг 
оуВс-ийн судлаачид (Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003) 
нарийвчлан судалжээ. уг судалгаанд орлого багатай, өрийн хэмжээ ихтэй 
улсуудад гадаад өрийн хэмжээ мэдэгдэхүйц хувиар буурах нь эдийн засгийн 
өсөлтийг нэг хувиар өсгөдөг бөгөөд өрийн үйлчилгээний төлбөр буурах нь 
засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ. Өрийн 
үйлчилгээний хагасыг хөнгөлсөн тохиолдолд төсвийн алдагдлыг бууруулдаг 
болохыг харуулжээ. уг судалгаанд орлого багатай 55 орны 1970-1999 оны панел 
өгөгдөл ашиглан үнэлгээ хийгээд өрийн зохистой түвшин гадаад өр/днБ харьцаа 
30-37%, гадаад өр/экспортын харьцаа 115-120%, хэрэв өнөөгийн үнэ цэнэрүү 
шилжүүлж үзвэл днБ-ий 20-25%, экспортын 100-105% болж буурна гэж үзжээ. 
Өрийн шугаман бус динамик загварыг дор харууллаа.

GRPCY it=αr+α1LYRPC(-1) it+α2TOTGR it+α3POPGR it+α4GSEC it+α5GROINV it+ 
+α6FISBALit+α7OPENit+ α8DEBTSERXit+ α9EXTDEBTit+ α10EXTDEBT2

it+µIT             (6)

Энд GRPCYit нь нэг хүнд ногдох днБ өсөлт, LYRPC(-1)it нь нэг хүнд ногдох 
бодит днБ өсөлтийн нэг хугацааны өмнөх нөлөөлөл, TOTGRit нь гадаад 
худалдааны өөрчлөлт, POPGRit нь хүн амын өсөлтийн хувь, GSECit нь ерөнхий 
боловсролын сургуульд элсэгчдийн тооны өсөлтийн хувь, GROINVit нь днБ-д 
эзлэх дотоодын хөрөнгө оруулалт, FISBALit нь днБ-д эзлэх төсвийн тэнцэл, 
OPENit + нь худалдааны нээлттэй байдал буюу днБ-д эзлэх экспорт, импортын 
хэмжээ, DEBTSERXit нь экспортод эзлэх өрийн үйлчилгээний хэмжээ, 
EXTDEBTit нь экспортод эзлэх өрийн хэмжээг илэрхийлнэ. 

европын төв банкны (Alfredo Schclarek and Francisco R. Ballester, 2005) 
судлаачид латин америкийн 20 орны өрийн хямрал болж байсан 1970-2002 оны 
панел тоон өгөгдөлд тулгуурлан үнэлгээ хийжээ. судалгаанд (Catherine Pattillo, 
Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) нарын загварт тухайн улсын онцлог гэсэн 
индикаторыг нэмж, загварыг өргөтгөжээ. 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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худалдааны нөхцөл (гадаад шокуудыг харуулдаг), урсгал тэнцэл (санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг төлөөлдөг), нээлттэй байдал (гадаад худалдааны тогтвортой 
байдлыг илтгэдэг), хүн амын өсөлт (хүмүүн капиталыг төлөөлдөг), хөрөнгө оруулалт, 
конвергенцийн нөлөөг харуулдаг дунд сургуульд хамрагдсан хувь, төсвийн орлого 
зэрэг индикаторуудыг үнэлгээндээ ашиглажээ.  

Орлого багатай орнуудын эдийн засгийн өсөлтөд гадаад өрийн үзүүлэх нөлөөг 
ОУВС-ийн судлаачид (Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003) нарийвчлан 
судалжээ. Уг судалгаанд орлого багатай, өрийн хэмжээ ихтэй улсуудад гадаад өрийн 
хэмжээ мэдэгдэхүйц хувиар буурах нь эдийн засгийн өсөлтийг нэг хувиар өсөгдөг 
бөгөөд өрийн үйлчилгээний төлбөр буурах нь засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ. Өрийн үйлчилгээний хагасыг хөнгөлсөн тохиолдолд 
төсвийн алдагдлыг бууруулдаг болохыг харуулжээ. Уг судалгаанд орлого багатай 55 
орны 1970-1999 оны панел өгөгдөл ашиглан үнэлгээ хийгээд өрийн зохистой түвшин 
гадаад өр/ДНБ харьцаа 30-37%, гадаад өр/экспортын харьцаа 115-120%, хэрэв 
өнөөгийн үнэ цэнэрүү шилжүүлж үзвэл ДНБ-ий 20-25%, экспортын 100-105% болж 
буурна гэж үзжээ. Өрийн шугаман бус динамик загварыг дор харууллаа. 

 GRPCYit=αr+α1LYRPC(-1)it+α2TOTGRit+α3POPGRit+α4GSECit+α5GROINVit 

+α6FISBALit+α7OPENit+ α8DEBTSERXit+ α9EXTDEBTit+ α10EXTDEBT2
it+µIT                 (6) 

Энд GRPCYit нь нэг хүнд ногдох ДНБ өсөлт, LYRPC(-1)it нь нэг хүнд ногдох 
бодит ДНБ өсөлтийн нэг хугацааны өмнөх нөлөөлөл, TOTGRit нь гадаад худалдааны 
өөрчлөлт, POPGRit нь хүн амын өсөлтийн хувь, GSECit нь ерөнхий боловсролын 
сургуульд элсэгчдийн тооны өсөлтийн хувь, GROINVit нь ДНБ-д эзлэх дотоодын 
хөрөнгө оруулалт, FISBALit нь ДНБ-д эзлэх төсвийн тэнцэл, OPENit  + нь худалдааны 
нээлттэй байдал буюу ДНБ-д эзлэх экспорт, импортын хэмжээ, DEBTSERXit нь 
экспортод эзлэх өрийн үйлчилгээний хэмжээ, EXTDEBTit нь экспортод эзлэх өрийн 
хэмжээг илэрхийлнэ.  

Европын төв банкны (Alfredo Schclarek and Francisco R. Ballester, 2005) 
судлаачид Латин америкийн 20 орны өрийн хямрал болж байсан 1970-2002 оны панел 
тоон өгөгдөлд тулгуурлан үнэлгээ хийжээ. Судалгаанд (Catherine Pattillo, Luca Ricci and 
Helene Poirson, 2002) нарын загварт тухайн улсын онцлог гэсэн индикаторыг нэмж 
загварыг өргөтгөжээ.  

                               (7) 

Энд:     буюу эдийн засгийн өсөлтийг нэг хүнд ногдох ДНБ-ээр,     эдийн 
засгийн өсөлт, боловсрол, засгийн газрын хэмжээ, худалдааны нээлттэй байдал, 
инфляци, санхүүгийн зуучлагч байгууллагуудын хөгжлийн түвшин, хүн ам, хөрөнгө 
оруулалтын өсөлтийн хувь зэрэг макро эдийн засгийн индикаторууд,     нь өрийн 
индикаторууд,     нь тухайн улсын онцлогыг илэрхийлсэн индикатор байна. 
Судалгаанд дээрх шугаман загвараас гадна (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene 
Poirson, 2002) нарын тодорхойлсон шугаман бус дамми хувьсагчтай загварыг ашиглан 
өрийн зохистой хэмжээг буюу өрийн босго утгыг тодорхойлжээ. Латин америкийн 

   (7)

Энд: yit буюу эдийн засгийн өсөлтийг нэг хүнд ногдох днБ-ээр, Xit эдийн 
засгийн өсөлт, боловсрол, засгийн газрын хэмжээ, худалдааны нээлттэй байдал, 
инфляци, санхүүгийн зуучлагч байгууллагуудын хөгжлийн түвшин, хүн ам, 
хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн хувь зэрэг макро эдийн засгийн индикаторууд, 
Dit нь өрийн индикаторууд, ηi нь тухайн улсын онцлогыг илэрхийлсэн 
индикатор байна. судалгаанд дээрх шугаман загвараас гадна (Catherine Pattillo, 
Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) нарын тодорхойлсон шугаман бус дамми 
хувьсагчтай загварыг ашиглан өрийн зохистой хэмжээг буюу өрийн босго утгыг 
тодорхойлжээ. латин америкийн орнуудын хувьд өрийн босго утгыг өр/днБ 
харьцаа 60%, гадаад өр/экспортын харьцаа 250%, гадаад өр/засгийн газрын 
орлогын харьцаа 300% байна гэж дүгнэжээ. 
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орнуудын хувьд өрийн босго утгыг өр/ДНБ харьцаа 60%, гадаад өр/экспортын харьцаа 
250%, гадаад өр/засгийн газрын орлогын харьцаа 300% байна гэж дүгнэжээ.   

                                        (8) 

Европын төв банкны (Cristina Chercherita and Philip Rother, 2010) судлаачид 
европын холбооны улсуудын 1970-2010 оны тоон мэдээлэлд тулгуурлан өрийн эдийн 
засаг үзүүлэх нөлөөг шугаман бус загвараар үнэлжээ. 1913 онд европын холбооны 
улсуудын өр/ДНБ-ий харьцаа 12% байсан бол 1990 онд 43%, 2010 онд 65% байгааг 
тогтоосон байна. Шинжилгээнд төсвийн индикаторууд, эдийн засгийн нээлттэй 
байдлын индикаторууд, төсөв мөнгөний бодлогыг илэрхийлэх хүү, инфляцийн 
үзүүлэлтүүдийг ашиглажээ. Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ ДНБ-ий 70-80%-иас 
давсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг, европын холбооны 
буюу хөгжингүй орнуудын хувьд өрийн босго утгыг 90-100% байна гэж дүгнэжээ. Энэ 
нь хөгжиж буй улстай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм. Мөн төсвийн алдагдал/ДНБ-
ий харьцаа эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг, засгийн газрын өрийн 
өөрчлөлт нь хувийн хуримтлал, засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ, засгийн газрын бондын нэрлэсэн болон бодит хүүний түвшинд нөлөөлдөг. 
Тиймээс урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг бий болгохын тулд засгийн газрын 
өрийг бууруулах шаардлагатай гэсэн бодлогын зөвлөмж гаргажээ.  

Орлого багатай, хөгжиж буй орнуудын өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
тодорхойлохдоо кросс өгөгдөл ашиглан шугаман динамик загварыг түгээмэл 
ашигладаг. Пакистан, Танзани, Тунис улсуудын жишээн дээр өрийн эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг тооцсон судалгаануудыг харьцуулж үзье. Пакистан улсын жишээн 
дээр 1980-2010 оны тоон мэдээллийг ашиглан өсөлтийн загвараар хоѐр төрлийн 
үнэлгээ хийжээ. Үнэлгээг хийхдээ translog загварыг ашигласан буюу хувьсагчийн 
утгаас логарифм авчээ. (Rabia Atique and Kamran Malik, 2012) 

 InRGDPGt=β0+ β1lnDDt+ β2lnNTIGt+ β3lnINFt+ β4lnLPRt+ β5lnCPIt  (9) 

Энд RGDPGt нь бодит ДНБ өсөлтийн хувь, DDt нь дотоод өрийн хэмжээ мөнгөн 
дүнгээр, NTIGt нь ДНБ-д эзлэх нийт цэвэр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, INFt нь 
инфляцийн түвшин, LPRt нь ажил эрхлэлтийн түвшин, CPIt нь авилгын индекс юм. 
Хоѐр дахь загвар нь дотоод өрийн оронд гадаад өрийн хувьсагчийг орлуулж үзсэн. 
Шинжилгээнд VAR аргыг ашигласан ба өрийн хэмжээ өсөхөд эдийн засгийн өсөлтөд 
сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ.  

InRGDPGt=β0+ β1lnEDt+ β2lnNTIGt+ β3lnINFt+ β4lnLPRt+ β5lnCPIt           (10) 

Танзани улсын жишээн дээр 1990-2010 оны тоон өгөгдлийг ашиглан эдийн 
засгийн өсөлтөд ДНБ-д эзлэх өр (ED), өрийн үйлчилгээ (DS) гэсэн хоѐр хувьсагч бүхий 
шугаман загвараар үнэлгээ хийжээ. (Faraji Kasidi and A. Makame Said, 2013) 
Судалгаагаар өрийн хэмжээ эдийн засгийн өсөлтөд эерэг (өрийн хэмжээ нэгжээр 
өсөхөд ДНБ 0.37 нэгжээр өсдөг), өрийн үйлчилгээ нь эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг 
нөлөө (өрийн үйлчилгээний харьцаа нэг нэгжээр өсөхөд ДНБ 28 нэгжээр буурна) 
үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ.  

  (8)

европын төв банкны (Cristina Chercherita and Philip Rother, 2010) судлаачид 
европын холбооны улсуудын 1970-2010 оны тоон мэдээлэлд тулгуурлан өрийн 
эдийн засаг үзүүлэх нөлөөг шугаман бус загвараар үнэлжээ. 1913 онд европын 
холбооны улсуудын өр/днБ-ий харьцаа 12% байсан бол 1990 онд 43%, 2010 
онд 65% байгааг тогтоосон байна. Шинжилгээнд төсвийн индикаторууд, 
эдийн засгийн нээлттэй байдлын индикаторууд, төсөв мөнгөний бодлогыг 
илэрхийлэх хүү, инфляцийн үзүүлэлтүүдийг ашиглажээ. засгийн газрын гадаад 
өрийн хэмжээ днБ-ий 70-80%-иас давсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтөд 
сөрөг нөлөө үзүүлдэг, европын холбооны буюу хөгжингүй орнуудын хувьд 
өрийн босго утгыг 90-100% байна гэж дүгнэжээ. Энэ нь хөгжиж буй улстай 
харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм. Мөн төсвийн алдагдал/днБ-ий харьцаа эдийн 
засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг, засгийн газрын өрийн өөрчлөлт нь хувийн 
хуримтлал, засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэмжээ, засгийн 
газрын бондын нэрлэсэн болон бодит хүүний түвшинд нөлөөлдөг. Тиймээс урт 
хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг бий болгохын тулд засгийн газрын өрийг 
бууруулах шаардлагатай гэсэн бодлогын зөвлөмж гаргажээ. 

орлого багатай, хөгжиж буй орнуудын өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
тодорхойлохдоо кросс өгөгдөл ашиглан шугаман динамик загварыг түгээмэл 
ашигладаг. Пакистан, Танзани, Тунис улсуудын жишээн дээр өрийн эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг тооцсон судалгаануудыг харьцуулж үзье. Пакистан улсын 
жишээн дээр 1980-2010 оны тоон мэдээллийг ашиглан өсөлтийн загвараар хоёр 
төрлийн үнэлгээ хийжээ. Үнэлгээг хийхдээ translog загварыг ашигласан буюу 
хувьсагчийн утгаас логарифм авчээ. (Rabia Atique and Kamran Malik, 2012)

 InRGDPGt=β0+ β1lnDDt+ β2lnNTIGt+ β3lnINFt+ β4lnLPRt+ β5lnCPIt  (9)
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Энд RGDPGt нь бодит днБ өсөлтийн хувь, DDt нь дотоод өрийн хэмжээ мөнгөн 
дүнгээр, NTIGt нь днБ-д эзлэх нийт цэвэр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, INFt нь 
инфляцийн түвшин, LPRt нь ажил эрхлэлтийн түвшин, CPIt нь авилгын индекс 
юм. Хоёр дахь загвар нь дотоод өрийн оронд гадаад өрийн хувьсагчийг орлуулж 
үзсэн. Шинжилгээнд VAR аргыг ашигласан ба өрийн хэмжээ өсөхөд эдийн 
засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ. 

InRGDPGt=β0+ β1lnEDt+ β2lnNTIGt+ β3lnINFt+ β4lnLPRt+ β5lnCPIt  (10)

Танзани улсын жишээн дээр 1990-2010 оны тоон өгөгдлийг ашиглан эдийн 
засгийн өсөлтөд днБ-д эзлэх өр (ED), өрийн үйлчилгээ (DS) гэсэн хоёр хувьсагч 
бүхий шугаман загвараар үнэлгээ хийжээ. (Faraji Kasidi and A. Makame Said, 
2013) судалгаагаар өрийн хэмжээ эдийн засгийн өсөлтөд эерэг (өрийн хэмжээ 
нэгжээр өсөхөд днБ 0.37 нэгжээр өсдөг), өрийн үйлчилгээ нь эдийн засгийн 
өсөлтөд сөрөг нөлөө (өрийн үйлчилгээний харьцаа нэг нэгжээр өсөхөд днБ 28 
нэгжээр буурна) үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарчээ. 
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                     (11) 

Тунис улсын жишээн дээр өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг өсөлтийн загвар 
ашиглан тодорхойлжээ. (Wahiba, External debt and Economic growth in Tunisia, 2014) 
Шинжилээний үр дүнд өрийн хэмжээ нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг, өрийн квадрат 
үзүүлэлт нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг болох нь тогтоож, өрийн хэмжээг зохих түвшинд 
барих хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. 

PIB=C1+C2INV+C3DET+C4SDT+C5TIM+C6POP+C7DET2    (12) 

Энд INV нь ДНБ-д эзлэх засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, DET нь ДНБ-д эзлэх 
зээл, SDT нь ДНБ-д эзлэх өрийн үйчилгээ, AIR нь зээлийн дундаж хүүний түвшин, POP 
нь хүн амын өсөлтийн хувийг илэрхийлнэ.   

Дээрх судалгааны ажлуудыг харьцуулан үзвэл шугаман бус динамик загварыг 
ашиглах нь тохиромжтой, өрийн хэмжээ өсөх нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө 
үзүүлэх боловч тодорхой түвшнээс давсан тохиолдолд сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн 
онолын дүгнэлт гарч байна. Хөгжиж буй орнуудын хувьд өрийн босго утгыг дунджаар 
өр/ДНБ харьцааг 30-40%, өр/экспортын харьцааг 120-160% байх нь тохиромжтой гэж 
үзжээ. (Хүснэгт 8)  

Хүснэгт 8 Хөгжиж буй орнуудын өрийн босго утгын харьцуулалт  
№ Судлаачийн нэр Өр-ДНБ Өр-Экспорт 
1 (Catherine Pattillo, Luca Ricci and 

Helene Poirson, 2002) 
35-40% 160-170% 

2 (Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. 
Nguyen, 2003) 

30-37% 115-120% 
 20-25%* 100-105%* 

Тайлбар: * - өнөөгийн үнэ цэнрүү шилжүүлсэн харьцаа 
 

Өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн шинжилгээнд авч үзсэн хувьсагчдыг 
харьцуулбал нийтлэг байдлаар өрийн индикаторууд, гадаад худалдаа, төсвийн 
алдагдал, үнэ, инфляци, ажилгүйдлын түвшин, хүн амын өсөлт, боловсролын түвшин 
зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглажээ. Тиймээс өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
үнэлэхдээ динамик шугаман ба шугаман бус загварыг ашиглах ба (Benedict, R. 
Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003), (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 
2002) нарын загварын дагуу шинжилгээ хийнэ.  

3.3 Гадаад өрийн хямрал, бусад хямралын харилцан хамаарал 

 Хөгжиж буй орнуудад өрийн хэмжээ хэт өсөх нь өрийн дарамт нэмэгдэх, эдийн 
засгийн өсөлт удаашрах, төсвийн орлого буурах зэрэг таагүй нөхцөл байдлууд үүсч 
улмаар санхүүгийн хямрал болох нэг шалтгаалан болдог. Санхүүгийн хямралын талаар 
олон төрлийн тайлбар байдаг ба нийтлэг байдлаар санхүүгийн байгууллагууд нэг дор 
их хэмжээний хөрөнгөө гэнэт алдах буюу активуудын үнэ цэн эрс буурах үзэгдэл гэж 
үздэг. (Charles P. Kindleberger and Robert Aliber, 2005) ОУВС-ийн судлаач (Laeven, L. 
and Valencia, F, 2008) нар 37 улсын жишээн дээр 1970-2007 оны хооронд болсон банк, 
валют, гадаад өрийн хямралыг судлан хөрөнгийн зах зээлийн уналт, санхүүгийн 
активуудын үнийн хөөс, валютын ханшийн уналт, улсын их хэмжээний гадаад өр 
зэргээс санхүүгийн хямрал үүсдэг болохыг тогтоожээ.  

    (11)

Тунис улсын жишээн дээр өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг өсөлтийн загвар 
ашиглан тодорхойлжээ. (Wahiba, External debt and Economic growth in Tunisia, 
2014) Шинжилээний үр дүнд өрийн хэмжээ нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг, 
өрийн квадрат үзүүлэлт нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг болохыг тогтоож, өрийн 
хэмжээг зохих түвшинд барих хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ.

  PIB=C1+C2INV+C3DET+C4SDT+C5TIM+C6POP+C7DET2  (12)

Энд INV нь днБ-д эзлэх засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, DET нь днБ-д 
эзлэх зээл, SDT нь днБ-д эзлэх өрийн үйчилгээ, AIR нь зээлийн дундаж хүүний 
түвшин, POP нь хүн амын өсөлтийн хувийг илэрхийлнэ. 

дээрх судалгааны ажлуудыг харьцуулан үзвэл шугаман бус динамик загварыг 
ашиглах нь тохиромжтой, өрийн хэмжээ өсөх нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг 
нөлөө үзүүлэх боловч тодорхой түвшнээс давсан тохиолдолд сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг гэсэн онолын дүгнэлт гарч байна. Хөгжиж буй орнуудын хувьд өрийн 
босго утгыг дунджаар өр/днБ харьцааг 30-40%, өр/экспортын харьцааг 120-160% 
байх нь тохиромжтой гэж үзжээ. (Хүснэгт 8) 

Хүснэгт 8. Хөгжиж буй орнуудын өрийн босго утгын харьцуулалт 

№ судлаачийн нэр Өр-днБ Өр-Экспорт
1 (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) 35-40% 160-170%

2 (Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003) 30-37% 115-120%
20-25%* 100-105%*

Тайлбар: * - өнөөгийн үнэ цэнэ рүү шилжүүлсэн харьцаа

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн шинжилгээнд авч үзсэн хувьсагчдыг 
харьцуулбал нийтлэг байдлаар өрийн индикаторууд, гадаад худалдаа, төсвийн 
алдагдал, үнэ, инфляци, ажилгүйдлын түвшин, хүн амын өсөлт, боловсролын 
түвшин зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглажээ. Тиймээс өрийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөг үнэлэхдээ динамик шугаман ба шугаман бус загварыг ашиглах ба 
(Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003), (Catherine Pattillo, Luca Ricci 
and Helene Poirson, 2002) нарын загварын дагуу шинжилгээ хийнэ. 

3.3 Гадаад өрийн хямрал, бусад хямралын харилцан хамаарал

Хөгжиж буй орнуудад өрийн хэмжээ хэт өсөх нь өрийн дарамт нэмэгдэх, эдийн 
засгийн өсөлт удаашрах, төсвийн орлого буурах зэрэг таагүй нөхцөл байдлууд 
үүсч улмаар санхүүгийн хямрал болох нэг шалтгаалан болдог. санхүүгийн 
хямралын талаар олон төрлийн тайлбар байдаг ба нийтлэг байдлаар санхүүгийн 
байгууллагууд нэг дор их хэмжээний хөрөнгөө гэнэт алдах буюу активуудын 
үнэ цэн эрс буурах үзэгдэл гэж үздэг. (Charles P. Kindleberger and Robert Aliber, 
2005) оуВс-ийн судлаач (Laeven, L. and Valencia, F, 2008) нар 37 улсын жишээн 
дээр 1970-2007 оны хооронд болсон банк, валют, гадаад өрийн хямралыг судлан 
хөрөнгийн зах зээлийн уналт, санхүүгийн активуудын үнийн хөөс, валютын 
ханшийн уналт, улсын их хэмжээний гадаад өр зэргээс санхүүгийн хямрал үүсдэг 
болохыг тогтоожээ. 

санхүүгийн хямралаас үүдэлтэй алдагдал нь бодит эдийн засгийн өсөлтөд 
нөлөөлөн эдийн засгийн хямралыг үүсгэдэг байна. Хямралын чиглэлээр хийгдсэн 
судалгаануудыг харьцуулан үзэхэд санхүүгийн хямралыг үүсгэж буй хүчин зүйл, 
түүний цар хүрээнээс хамааруулан санхүүгийн хямралыг хөрөнгийн зах зээлийн 
хямрал, банкны хямрал, олон улсын санхүүгийн зах зээл, нийт эдийн засгийн гэж 
ангилж байна. (зураг 7)

Зураг 7. Санхүүгийн хямралын төрөл
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Санхүүгийн хямралаас үүдэлтэй алдагдал нь бодит эдийн засгийн өсөлтөд 
нөлөөлөн эдийн засгийн хямралыг үүсгэдэг байна. Хямралын чиглэлээр хийгдсэн 
судалгаануудыг харьцуулан үзэхэд санхүүгийн хямралыг үүсгэж буй хүчин зүйл, 
түүний цар хүрээнээс хамааруулан санхүүгийн хямралыг хөрөнгийн зах зээлийн 
хямрал, банкны хямрал, олон улсын санхүүгийн зах зээл, нийт эдийн засгийн гэж 
ангилж байна. (Зураг 7) 

Зураг 7 Санхүүгийн хямралын төрөл 

 
Эх сурвалж: (Мөнхзаяа.Б, 2014) 

Хөрөнгийн зах зээлийн хямрал нь санхүүгийн актив болох хувьцаа, бондуудын 
үнийн хөөсөөс үүдэн хөрөнгө оруулагчид алдагдал хүлээх нөхцөл байдлыг харуулдаг. 
(Garber, 2001) Банкны хямрал нь хадгаламж эзэмшигчид хөрөнгөө их хэмжээгээр татах, 
эдийн засгийн уналтаас хамааран чанаргүй зээлийн хэмжээ огцом нэмэгдснээр 
арилжааны банкууд өөрийн хөрөнгөө алдах, дампуурах нөхцөл байдлыг хэлнэ. 
(Diamond, D. W and Dybvig, P, 1983) Олон улсын санхүүгийн хямрал нь валютын 
ханшийн огцом өөрчлөлт, засгийн газрын гадаадын өрөө төлөх чадваргүй байдлаас 
үүсдэг. Валютын хямрал гэдэг нь валютын ханш нэрлэсэн дүнгээсээ 30 хувиар унах 
мөн оны эхэн үетэй харьцуулахад 10 хувиас хэтэрсэн өөрчлөлтийг хэлнэ. (Laeven, L. 
and Valencia, F, 2008). Харин ДНБ-ий өсөлт хоѐр ба түүнээс дээш улирлаар сөрөг 
үзүүлэлттэй гарахыг эдийн засгийн уналт, түүнээс дээш улирлаар уналт үргэлжлэхийг 
эдийн засгийн хямрал гэнэ. Зарим тохиолдолд ДНБ-ий өсөлт сөрөг биш ч өсөлт хэвийн 
байдлаас доогуур байвал эдийн засгийн зогсонги байдал үүсдэг. (Schwartz, 1971)   

Хүснэгт 9 Санхүүгийн хямрал үүсгэх хүчин зүйлс  
Макро хүчин зүйл Микро хүчин зүйл  
Улсын өрийн өсөлт, төлбөрөө хойшлуулах 
Хөрөнгөийн зах зээлийн үнийн хөөс үүсэх 
Валютын ханшийн сулрах 
Инфляци огцом өсөх 
Экспорт буурах  

Банкны менежментийн тогтолцоо муу байх  
Улс төрийн нөлөө, оролцоо их байх 
Банкны зээлийн чанар муудах байх 
Банкнаас хадгаламж их хэмжээгээр татагдах 
Санхүүгийн байгууллагуудын засаглал муу байх 

Эдийн засгийн мөчлөг унах Луйвар, холбоотой зээл бий болгох 
Зохицуулалт сулрах  
Голланд өвчин үүсэх  

Санхүүгийн хямралын гол шалтгаан нь эдийн засгийн мөчлөгийн уналт байдаг ч 
хямралыг зарим тохиолдолд үүсгэх шалтгаан нь төсөв, мөнгөний уялдаагүй бодлого 
байдаг. Тухайлбал: Милтон Фридман, Анна Шварц нар 1929 оны уналт, 1930 оны 
банкны хямрал (паник) зэрэг нь эдийн засгийн уналтад оруулаагүй, харин тухайн 

Эх сурвалж: (Мөнхзаяа.Б, 2014)
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Хөрөнгийн зах зээлийн хямрал нь санхүүгийн актив болох хувьцаа, бондуудын 
үнийн хөөсөөс үүдэн хөрөнгө оруулагчид алдагдал хүлээх нөхцөл байдлыг 
харуулдаг. (Garber, 2001) Банкны хямрал нь хадгаламж эзэмшигчид хөрөнгөө 
их хэмжээгээр татах, эдийн засгийн уналтаас хамааран чанаргүй зээлийн 
хэмжээ огцом нэмэгдснээр арилжааны банкууд өөрийн хөрөнгөө алдах, 
дампуурах нөхцөл байдлыг хэлнэ. (Diamond, D. W and Dybvig, P, 1983) олон 
улсын санхүүгийн хямрал нь валютын ханшийн огцом өөрчлөлт, засгийн 
газрын гадаадын өрөө төлөх чадваргүй байдлаас үүсдэг. Валютын хямрал 
гэдэг нь валютын ханш нэрлэсэн дүнгээсээ 30 хувиар унах мөн оны эхэн үетэй 
харьцуулахад 10 хувиас хэтэрсэн өөрчлөлтийг хэлнэ. (Laeven, L. and Valencia, 
F, 2008). Харин днБ-ий өсөлт хоёр ба түүнээс дээш улирлаар сөрөг үзүүлэлттэй 
гарахыг эдийн засгийн уналт, түүнээс дээш улирлаар уналт үргэлжлэхийг эдийн 
засгийн хямрал гэнэ. зарим тохиолдолд днБ-ий өсөлт сөрөг биш ч өсөлт хэвийн 
байдлаас доогуур байвал эдийн засгийн зогсонги байдал үүсдэг. (Schwartz, 1971) 

Хүснэгт 9. Санхүүгийн хямрал үүсгэх хүчин зүйлс

Макро хүчин зүйл Микро хүчин зүйл 
улсын өрийн өсөлт, төлбөрөө хойшлуулах
Хөрөнгөийн зах зээлийн үнийн хөөс үүсэх
Валютын ханшийн сулрах
инфляци огцом өсөх
Экспорт буурах 

Банкны менежментийн тогтолцоо муу байх 
улс төрийн нөлөө, оролцоо их байх
Банкны зээлийн чанар муудах байх
Банкнаас хадгаламж их хэмжээгээр татагдах
санхүүгийн байгууллагуудын засаглал муу байх

Эдийн засгийн мөчлөг унах луйвар, холбоотой зээл бий болгох
зохицуулалт сулрах
голланд өвчин үүсэх

санхүүгийн хямралын гол шалтгаан нь эдийн засгийн мөчлөгийн уналт байдаг 
ч хямралыг зарим тохиолдолд үүсгэх шалтгаан нь төсөв, мөнгөний уялдаагүй 
бодлого байдаг. Тухайлбал: Милтон фридман, анна Шварц нар 1929 оны уналт, 
1930 оны банкны хямрал (паник) зэрэг нь эдийн засгийн уналтад оруулаагүй, 
харин тухайн үеийн Холбооны нөөцийн банкны мөнгөний алдаатай бодлогоос 
их хямрал үүссэн гэж дүгнэсэн. (Schwartz, 1971) санхүүгийн хямрал үүсэх 
шалтгааныг макро болон микро гэж хоёр ангилж үзэж болно. (Хүснэгт 9) 

санхүүгийн хямрал нь дангаараа эсвэл хоёр, гурван төрлийн хямрал зэрэг болох 
тохиолдол цөөнгүй байдаг. 1970-2000 оны өрийн хямралууд нь богино хугацаанд 
үргэлжилсэн байж болох ч банкны, валютын ханшийн гэх мэтээр бусад хямралыг 
үүсгэж нийт эдийн засагтаа хүндээр туссан байна. нийт 45 удаагийн хямралыг 
харьцуулан судлахад хамгийн их тохиолдсон нь гурвалсан хямрал байгаа 
ба үргэлжлэх хугацаа нь 10 жил, үүнтэй холбоотой гарах зардал нь днБ-ий 
дунджаар 21.7 хувьтай тэнцдэг байна. (Хүснэгт 10)

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ



822

Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт 10. 1970-2000 оны гадаад өрийн хямралын зардал

Хямарлын төрөл Хямралын тоо Үргэлжилсэн 
дундаж хугацаа

Жилийн дундаж зардал
(днБ-д эзлэх хувиар)

Өрийн хямрал 4 3 1
Өрийн ба валютын ханшийн 
хямрал 13 5 10.3

Өрийн ба банкны хямрал 7 8 13.2
гурвалсан хямрал 21 10 21.7

Нийт хямрал 45 8 15.1
Эх сурвалж: (Robert C.Feenstra and Alan M.Taylor, 2011, p. 878)

гадаад өрийн хэмжээ, хөрөнгийн орох, гарах урсгал нэмэгдэх нь санхүүгийн 
хямралын шалтгаан болдог. (Radelet, Steven, and Jeffrey Sachs, 1998) Өрийн 
хэмжээ инфляцид, инфляци нь хүүд, хүү нь валютын ханшид тус тус сөрөг 
нөлөө үзүүлдэг. (Frankel, Jeffrey A. and Andrew K. Rose, 1996), (Berg, Andrew, and 
Catherine Patillo, 1999) гадаад өрийн хямралыг үүсгэх хүчин зүйл нь улс орон 
бүрийн онцлогоос хамаарч харилцан адилгүй байдаг. (зураг 8) 

Зураг 8. Өрийн, банкны, в  алютын хямралуудын харилцан хамаарал
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үеийн Холбооны нөөцийн банкны мөнгөний алдаатай бодлогоос их хямрал үүссэн гэж 
дүгнэсэн. (Schwartz, 1971) Санхүүгийн хямрал үүсэх шалтгааныг макро болон микро 
гэж хоѐр ангилж үзэж болно. (Хүснэгт 9)  

Санхүүгийн хямрал нь дангаараа эсвэл хоѐр, гурван төрлийн хямрал зэрэг болох 
тохиолдол цөөнгүй байдаг. 1970-2000 оны өрийн хямралууд нь богино хугацаанд 
үргэлжилсэн байж болох ч банкны, валютын ханшийн гэх мэтээр бусад хямралыг 
үүсгэж нийт эдийн засагтаа хүндээр туссан байна. Нийт 45 удаагийн хямралыг 
харьцуулан судлахад хамгийн их тохиолдсон нь гурвалсан хямрал байгаа ба үргэлжлэх 
хугацаа нь 10 жил байдаг ба үүнтэй холбоотой гарах зардал нь ДНБ-ий дунджаар 21.7 
хувьтай тэнцдэг байна. (Хүснэгт 10) 

Хүснэгт 10 1970-2000 оны гадаад өрийн хямралын зардал 
Хямарлын төрөл Хямралын 

тоо 
Үргэлжилсэн 

дундаж хугацаа 
Жилийн дундаж зардал 

(ДНБ-д эзлэх хувиар) 
Өрийн хямрал 4 3 1 
Өрийн ба валютын ханшийн 
хямрал 

13 5 10.3 

Өрийн ба банкны хямрал 7 8 13.2 
Гурвалсан хямрал 21 10 21.7 

Нийт хямрал 45 8 15.1 
Эх сурвалж: (Robert C.Feenstra and Alan M.Taylor, 2011, p. 878) 

Гадаад өрийн хэмжээ, хөрөнгийн орох, гарах урсгал нэмэгдэх нь санхүүгийн 
хямралын шалтгаан болдог. (Radelet, Steven, and Jeffrey Sachs, 1998) Өрийн хэмжээ 
инфляцид, инфляци нь хүүд, хүү нь валютын ханшид тус тус сөрөг нөлөө үзүүлдэг. 
(Frankel, Jeffrey A. and Andrew K. Rose, 1996), (Berg, Andrew, and Catherine Patillo, 
1999) Гадаад өрийн хямралыг үүсгэх хүчин зүйл нь улс орон бүрийн онцлогоос 
хамаарч харилцан адилгүй байдаг. (Зураг 8)  

Зураг 8 Өрийн, банкны, валютын хямралуудын харилцан хамаарал 

Эх сурвалж: (Paoli, 2006) 

Өрийн хямрал нь бусад хямралыг үүсгэх шалтгаан болдог ба банкны, валютын 
хямрал нь мөн өрийн хямралыг үүсгэх шалтгаан болдог. Эдгээр хямралууд нь нийт 

Өрийн хямрал Валютын хямрал Банкны хямрал 

Эдийн засгийн  
уналт 

Мөнгөний хатуу 
бодлого 

Банкуудын 
бэлэн мөнгөний 

хомсдол (+) 

Дотоодын эрэлт 
буурна (-) 

Цэвэр 
экспортын 
өсөлт  (-) 

Дотоод валютын 
хадгаламж буурах (+) 

ЗГ-ийн гадаад валютын 
өрийн өсөлт (+) 

ЗГ банкны өрөө 
төлөхгүй байх (+) 

Дахин капиталжуулахтай 
холбоотой төсвийн алдагдал 

(+) 

Банк болон хувийн секторын 
гадаад валютаар авсан зээл 

чанаргүй болох (+) 
ЗГ-ын гадаад өрийн 

үйлчилгээний төлбөрийг  
нэмэгдүүлдэг (+) 

Гадаад худалдааны 
алдагдал, гадаад 
өрийн зардлын 

өсөлт (+) 

Эх сурвалж: (Paoli, 2006)

Өрийн хямрал нь бусад хямралыг үүсгэх шалтгаан болдог ба банкны, валютын 
хямрал нь мөн өрийн хямралыг үүсгэх шалтгаан болдог. Эдгээр хямралууд 
нь нийт эдийн засгийн хямралыг үүсгэх хүчин зүйл болдог байна. Тухайлбал; 
засгийн газрын өрийн хэмжээ нэмэгдэж, төлбөрийн чадваргүй болбол арилжааны 
банкуудаас авсан зээлээ төлөхгүй банкны нийт активын чанарыг бууруулж, 
улмаар банкны хямрал үүсч болно.

Банкны систем уналтад ороход төрөөс санхүүгийн системийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор нэмж зээл авч, өрийн хэмжээг нэмэгдүүлдэг. Банкны 
системийн тогтворгүй байдал нь санхүүгийн системийг бүхэлд нь тогтворгүй 
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байдалд оруулж, дотоод валютын ханш сулрах улмаар валютын ханшийн хямрал 
үүсгэж болно. Валютын ханш огцом өөрчлөгдөж, валютын хямрал үүсэхэд 
валютын зээл бодит хүүний зардал өсч, валютын зээлийн чанар муудах, банкны 
салбарын активын чанар муудах, төрийн гадаад өрийн дарамт ихсэх зэргээр 
бусад хямралыг үүсгэдэг. Банкны хямралын үед эдийн засагт бэлэн мөнгөний 
хомсдол үүсч, өрийн хямралын үед өрийн үйлчилгээнээс хамаарч дотоод хөрөнгө 
оруулалт хумигдаж, валютын хямралын үед гадаад худалдаа алдагдалтай гарч, 
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улс төрийн эрсдэл Эдийн засгийн хүчин зүйлс 

• засгийн газрын хэлбэр ба улс төрийн 
институцуудын дасан зохицох чадвар 

• иргэдийн оролцооны түвшин
• удирдлагын залгамж холбооны цэгцтэй 

байдал
• Эдийн засгийн бодлогын зорилтын 

зөвшилцөл 
• дэлхийн худалдаа, санхүүгийн системд 

нэгдсэн байдал 
• дотоод гадаад аюулгүй байдлын эрсдэл 

• орлого ба эдийн засгийн бүтэц
• Эдийн засгийн өсөлтийн хэтийн төлөв
• Төсвийн уян хатан байдал 
• засгийн газрын өрийн дарамт 
• Үнийн тогтвортой байдал 
• Төлбөрийн тэнцлийн уян хатан байдал 

гадаад өр ба хөрвөх чадвар 

Эх сурвалж: (Standard & Poor’s, 1998)

стандарт энд Пүүрс, Мүүдис, фич зэрэг зэрэглэл тогтоох байгууллагууд нь өөр 
өөрийн аргачлалд тулгуурлан үнэлгээ өгдөг ба зэрэглэлийг ааа-D хүртэл үсгээр 
тэмдэглэдэг. а зэрэглэл нь төлбөрөө хугацаанд нь төлөх магадлал өндөр, эрсдэл 
багатай, В зэрэглэл нь төлбөрөө хугацаандаа төлөх нь эргэлзээтэй, эрсдэл ихтэй, 
с зэрэглэл нь төлбөрөө хугацаанд нь төлөх магадлал багатай, эрсдэл хамгийн их, 
D нь төлбөрөө төлж чадахгүйг илэрхийлнэ. ВВВ-ээс дээших зэрэглэлийг хөрөнгө 
оруулалтын, түүнээс дооших зэрэглэлийг хөрөнгө оруулалтын бус зэрэглэл 

6 Soveiregn default

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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гэнэ. гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрөө төлж чадахгүй тохиолдолд төлбөрөө 
хойшлуулах, хүүгээ нэмэгдүүлэх, өөр төрлийн үнэт цаас, бэлэн мөнгө, биет 
хөрөнгө санал болгох зэргээр гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулдаг. (Moody’s, 
2014) Эдгээр арга хэмжээ нь хөрөнгө оруулагч талд алдагдалтай байдаг ч тухайн 
хугацаанд дампуурлаа зарлахгүй байх боломжийг олгоно. гэхдээ төлбөрөө 
хойшлуулж, гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх, өрөө төлөх зорилгоор татвараа 
нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч байгаа тохиолдолд тухайн улсад өрийн 
хямрал болж болзошгүйг илэрхийлдэг. 

америкийн Үндэсний эдийн засгийн судалгааны институтын судлаачид 
(Carmen M.Reinhart and Kenneth S.Rogoff, 2010) 2007-2009 оны хооронд болсон 
санхүүгийн хямралын үед 40 гаруй орны өрийн өсөлтийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөг судалжээ. судалгаанд гадаад өр/днБ харьцааг 30%-иас доош бол өрийн 
хэмжээ бага, 30-60% бол дунд, 60-90% бол их, 90%-иас дээш бол маш их өртэй 
гэж улс орнуудыг ангилжээ. Хөгжингүй орнуудын хувьд 38% нь өрийн хэмжээ 
бага, 37% нь өрийн хэмжээ дунд, 25 хувь нь их, маш их гэсэн ангилалд байна 
гэж тогтоожээ. Эдгээр орнуудад өрийн хэмжээ бага байх нь эдийн засгийн 
өсөлтийг илүү бий болгодог ба өсөлтөө дагаад инфляцийн түвшин өндөр байдаг 
байна. (зураг 9) Харин хөгжиж буй орнуудын хувьд өрийн хэмжээ хэт их байх нь 
эдийн засгийн өсөлтийг бууруулдаг, өрийн өсөлт нь инфляцийн түвшинтэй шууд 
хамааралтай гэсэн үр дүн гарчээ. (зураг 10)

Зураг 9 Хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн 
өсөлт, гадаад өр, инфляцийн түвшин

Зураг 10 Хөгжиж буй орнуудын эдийн 
засгийн өсөлт, гадаад өр, инфляцийн түвшин
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Эх сурвалж: (Carmen M.Reinhart and Kenneth S.Rogoff, 2010, хуудсд. 8-10) 

Өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээнний загваруудыг авч үзвэл нийтдэг байдлаар 
ОУВС, Дэлхийн банкны аргачлалд тулгуурлаж байгаа ба улс орнуудын хөгжлийн 
түвшингөөс хамаарч өрийн тогтвортой түвшинг тогтоож, түүнээс хэтэрсэн тохиолдолд 
өр нь эдийн засагт дарамт, өрийн хямрал үүсгэдэг болохыг харуулж байна.  
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IV. МОНГОл УлСыН ГАДААД ӨрИйН шИНжИлГЭЭ, 
УЧИрЧ БОлЗОшГүй ЭрСДЭлүүД

Монгол улсын гадаад өрийн шинжилгээний хэсэгт гадаад өрөөс үүсч болзошгүй 
эрсдэлүүдийг тодорхойлох зорилготой ба аргазүйн хэсэгт авч үзэсний дагуу 
өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ, гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийг тодорхойлох, гадаад өрийн хямрал болсон улс орнуудын кейсүүдийг 
харьцуулан судлах замаар эрсдэл үүсгэгч гол хүчин зүйлсийг тодорхойлж, 
Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан үүсч болзошгүй 
эрсдэлүүдийг тодорхойлно. 

Тоон өгөгдөл 

судалгааны эмпирик хэсэгт тоон мэдээллийг Монголбанк, сангийн яам, 
арилжааны банкуудын нэгдсэн тайлан, Үндэсний статистикийн хорооноос 
гаргасан тайлангуудаас авч ашиглалаа. Монгол улсын нийт гадаад өрийг 
Монголбанкны өрийн тоймоос 2006-2014 оны өгөгдөлийг, 1990-2014 оны 
засгийн газрын өрийн мэдээллийг сангийн яамнаас, 2006 оноос өмнөх төв 
банкны өрийн мэдээллийг Монголбанкны жилийн тайлангуудаас (гадаад 
пассивын дүнгээр), 2006 оноос өмнөх санхүүгийн байгууллагын гадаад өрийн 
талаарх мэдээллийг арилжааны банкуудын нэгдсэн тайлангаас (гадаадаас 
авсан зээлийн дүнгээр), 2006 оноос өмнөх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг 
Монголбанкны төлбөрийн тэнцэлийн нэгтгэлээс авч нэгтгэн тооцлоо. засгийн 
газрын өрийн үйлчилгээний төлөлтийг 1991-2014 оноор, өрийн үйлчилгээний 
хуваарийг 2015-2024 оны байдлаар сангийн яамны Өрийн удирдлагын хэлтэсээс 
авсан тоон мэдээлэл, макро эдийн засгийн болон бусад мэдээллийг Үндэсний 
статистикийн хороо, Монголбанкны статистикийн мэдээллүүдээс авч ашиглав.

4.1 Монгол улсын гадаад өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ, 
харьцуулалт 

Монгол улсын гадаад өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээг хийхдээ нийт 
өр болон засгийн газрын гадаад өрийн дарамтыг илэрхийлэх индикаторуудыг 
ашиглан тооцооллыг хийлээ. 

Монгол улсын нийт гадаад өр/днБ-ий харьцаа 2014 онд 193 хувь болж өмнөх 
оноос 13 хувиар өсчээ. 1991 оноос хойшхи үзүүлэлтийг нэтгэн үзвэл дундажаар 
80 хувь байгаа ба 2011 оноос дундаж үзүүлэлтээс давжээ. (зураг 11) нийт 
өрийг экспортод харьцуулж үзвэл 3,9 дахин өндөр үзүүлэлт гарч байгаа ба 
мөн 2010 оноос дундаж үзүүлэлтээс давсан нь өрийн хэмжээ огцом нэмэгдэж 
байгааг харуулж байна. Энд гадаадын хөрөнгө оруулалт голлох нөлөөг үзүүлж 
байгаагийн зэрэгцээ бусад салбаруудын гадаад өрийн хэмжээ ч тогтвортой өсч 
байгаа нь нөлөөлжээ. (зураг 12) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

2014 онд нийт гадаад өрийн днБ-ээс ойролцоогоор 2 дахин, экспортоос 4 дахин 
их хэмжээтэй гадаад өртэй байгаа нь өрийн хэмжээ эдийн засгийн даах чадвараас 
давж, өрийн дарамт ихсэх эрсдэлтэй байгааг харуулж байна.

Зураг 11 Нийт гадаад өр/ДНБ Зураг 12 Нийт гадаад өр/Экспорт
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Зураг 11 Нийт гадаад өр/ДНБ Зураг 12 Нийт гадаад өр/Экспорт 

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014)  

2011 онд засгийн газрын гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа 21% байсан бол 2014 онд 43 
хувь болж өсчээ. Улсын гадаад өрийн (төв банк болон засгийн газрын өрийн нийлбэр) 
хувьд ДНБ-ий харьцаа 24% байснаа 56 хувь болон 2 дахин өсчээ. Мөн засгийн газрын 
болон улсын гадаад өрийн экспортод харьцуулсан харьцааг авч үзвэл харгалзан 86%, 
113 хувь байна. Энэ нь экспортын орлогын дийлэнх хэсгийг гадаад өрийн төлбөрт 
төлж, ирээдүйн дотоодын хөрөнгө оруулалт буурах эрсдэлтэйг харуулж байна. (Зураг 
13, Зураг 14) 

Зураг 13 ЗГ-ын гадаад өр/ДНБ, УГӨ/ДНБ Зураг 14 ЗГ-ын гадаад өр//Экспорт, УГӨ/Экспорт  

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014) 

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нь төсвийн орлогоос 1.5 дахин, улсын 
гадаад өр төсвийн орлогоос 2 дахин их хэмжээтэй байгаа нь өрийн дарамт ихсэж буйг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээний төлбөр дунджаар засгийн орлогын 3 хувийг эзэлж 
байсан бол 2014 онд 6 хувьд хүрсэн нь төсөвт ирэх дарамтын хэмжээ нэмэгдэж байгааг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээнд төлсөн төлбөр засгийн газрын орлогын 6 хувь, 
экспортын 4 хувийг эзэлж байна. (Зураг 15)  

Манай улсын засгийн газрын өрийн үйлчилгээ/экспортын харьцаа 2014 оны 
байдлаар 4%, өрийн үйлчилгээ/Засгийн газрын орлогын харьцаа 6% гарч байгаа нь 
өрийн өсөлтөөс хамааран өрийн үйлчилгээний төлбөр нэмэгдсэнийг харуулж байна. 
(Зураг 16 )  
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Зураг 11 Нийт гадаад өр/ДНБ Зураг 12 Нийт гадаад өр/Экспорт 

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014)  

2011 онд засгийн газрын гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа 21% байсан бол 2014 онд 43 
хувь болж өсчээ. Улсын гадаад өрийн (төв банк болон засгийн газрын өрийн нийлбэр) 
хувьд ДНБ-ий харьцаа 24% байснаа 56 хувь болон 2 дахин өсчээ. Мөн засгийн газрын 
болон улсын гадаад өрийн экспортод харьцуулсан харьцааг авч үзвэл харгалзан 86%, 
113 хувь байна. Энэ нь экспортын орлогын дийлэнх хэсгийг гадаад өрийн төлбөрт 
төлж, ирээдүйн дотоодын хөрөнгө оруулалт буурах эрсдэлтэйг харуулж байна. (Зураг 
13, Зураг 14) 

Зураг 13 ЗГ-ын гадаад өр/ДНБ, УГӨ/ДНБ Зураг 14 ЗГ-ын гадаад өр//Экспорт, УГӨ/Экспорт  

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014) 

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нь төсвийн орлогоос 1.5 дахин, улсын 
гадаад өр төсвийн орлогоос 2 дахин их хэмжээтэй байгаа нь өрийн дарамт ихсэж буйг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээний төлбөр дунджаар засгийн орлогын 3 хувийг эзэлж 
байсан бол 2014 онд 6 хувьд хүрсэн нь төсөвт ирэх дарамтын хэмжээ нэмэгдэж байгааг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээнд төлсөн төлбөр засгийн газрын орлогын 6 хувь, 
экспортын 4 хувийг эзэлж байна. (Зураг 15)  

Манай улсын засгийн газрын өрийн үйлчилгээ/экспортын харьцаа 2014 оны 
байдлаар 4%, өрийн үйлчилгээ/Засгийн газрын орлогын харьцаа 6% гарч байгаа нь 
өрийн өсөлтөөс хамааран өрийн үйлчилгээний төлбөр нэмэгдсэнийг харуулж байна. 
(Зураг 16 )  
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (сангийн Яам, 2014) 

2011 онд засгийн газрын гадаад өр/днБ-ий харьцаа 21% байсан бол 2014 онд 
43 хувь болж өсчээ. улсын гадаад өрийн (төв банк болон засгийн газрын өрийн 
нийлбэр) хувьд днБ-ий харьцаа 24% байснаа 56 хувь болон 2 дахин өсчээ. Мөн 
засгийн газрын болон улсын гадаад өрийн экспортод харьцуулсан харьцааг авч 
үзвэл харгалзан 86%, 113 хувь байна. Энэ нь экспортын орлогын дийлэнх хэсгийг 
гадаад өрийн төлбөрт төлж, ирээдүйн дотоодын хөрөнгө оруулалт буурах 
эрсдэлтэйг харуулж байна. (зураг 13, зураг 14)

Зураг 13 ЗГ-ын гадаад өр/ДНБ, УГӨ/ДНБ Зураг 14 ЗГ-ын гадаад өр//Экспорт, УГӨ/
Экспорт 
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Зураг 11 Нийт гадаад өр/ДНБ Зураг 12 Нийт гадаад өр/Экспорт 

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014)  

2011 онд засгийн газрын гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа 21% байсан бол 2014 онд 43 
хувь болж өсчээ. Улсын гадаад өрийн (төв банк болон засгийн газрын өрийн нийлбэр) 
хувьд ДНБ-ий харьцаа 24% байснаа 56 хувь болон 2 дахин өсчээ. Мөн засгийн газрын 
болон улсын гадаад өрийн экспортод харьцуулсан харьцааг авч үзвэл харгалзан 86%, 
113 хувь байна. Энэ нь экспортын орлогын дийлэнх хэсгийг гадаад өрийн төлбөрт 
төлж, ирээдүйн дотоодын хөрөнгө оруулалт буурах эрсдэлтэйг харуулж байна. (Зураг 
13, Зураг 14) 

Зураг 13 ЗГ-ын гадаад өр/ДНБ, УГӨ/ДНБ Зураг 14 ЗГ-ын гадаад өр//Экспорт, УГӨ/Экспорт  

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014) 

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нь төсвийн орлогоос 1.5 дахин, улсын 
гадаад өр төсвийн орлогоос 2 дахин их хэмжээтэй байгаа нь өрийн дарамт ихсэж буйг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээний төлбөр дунджаар засгийн орлогын 3 хувийг эзэлж 
байсан бол 2014 онд 6 хувьд хүрсэн нь төсөвт ирэх дарамтын хэмжээ нэмэгдэж байгааг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээнд төлсөн төлбөр засгийн газрын орлогын 6 хувь, 
экспортын 4 хувийг эзэлж байна. (Зураг 15)  

Манай улсын засгийн газрын өрийн үйлчилгээ/экспортын харьцаа 2014 оны 
байдлаар 4%, өрийн үйлчилгээ/Засгийн газрын орлогын харьцаа 6% гарч байгаа нь 
өрийн өсөлтөөс хамааран өрийн үйлчилгээний төлбөр нэмэгдсэнийг харуулж байна. 
(Зураг 16 )  
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Зураг 11 Нийт гадаад өр/ДНБ Зураг 12 Нийт гадаад өр/Экспорт 

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014)  

2011 онд засгийн газрын гадаад өр/ДНБ-ий харьцаа 21% байсан бол 2014 онд 43 
хувь болж өсчээ. Улсын гадаад өрийн (төв банк болон засгийн газрын өрийн нийлбэр) 
хувьд ДНБ-ий харьцаа 24% байснаа 56 хувь болон 2 дахин өсчээ. Мөн засгийн газрын 
болон улсын гадаад өрийн экспортод харьцуулсан харьцааг авч үзвэл харгалзан 86%, 
113 хувь байна. Энэ нь экспортын орлогын дийлэнх хэсгийг гадаад өрийн төлбөрт 
төлж, ирээдүйн дотоодын хөрөнгө оруулалт буурах эрсдэлтэйг харуулж байна. (Зураг 
13, Зураг 14) 

Зураг 13 ЗГ-ын гадаад өр/ДНБ, УГӨ/ДНБ Зураг 14 ЗГ-ын гадаад өр//Экспорт, УГӨ/Экспорт  

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014) 

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нь төсвийн орлогоос 1.5 дахин, улсын 
гадаад өр төсвийн орлогоос 2 дахин их хэмжээтэй байгаа нь өрийн дарамт ихсэж буйг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээний төлбөр дунджаар засгийн орлогын 3 хувийг эзэлж 
байсан бол 2014 онд 6 хувьд хүрсэн нь төсөвт ирэх дарамтын хэмжээ нэмэгдэж байгааг 
харуулж байна. Өрийн үйлчилгээнд төлсөн төлбөр засгийн газрын орлогын 6 хувь, 
экспортын 4 хувийг эзэлж байна. (Зураг 15)  

Манай улсын засгийн газрын өрийн үйлчилгээ/экспортын харьцаа 2014 оны 
байдлаар 4%, өрийн үйлчилгээ/Засгийн газрын орлогын харьцаа 6% гарч байгаа нь 
өрийн өсөлтөөс хамааран өрийн үйлчилгээний төлбөр нэмэгдсэнийг харуулж байна. 
(Зураг 16 )  
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (сангийн Яам, 2014)

засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ нь төсвийн орлогоос 1.5 дахин, улсын 
гадаад өр төсвийн орлогоос 2 дахин их хэмжээтэй байгаа нь өрийн дарамт ихсэж 
буйг харуулж байна. Өрийн үйлчилгээний төлбөр дундажаар засгийн газрын 
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орлогын 3 хувийг эзэлж байсан бол 2014 онд 6 хувьд хүрсэн нь төсөвт ирэх 
дарамтын хэмжээ нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Өрийн үйлчилгээнд төлсөн 
төлбөр засгийн газрын орлогын 6 хувь, экспортын 4 хувийг эзэлж байна. (зураг 
15) 

Манай улсын засгийн газрын өрийн үйлчилгээ/экспортын харьцаа 2014 оны 
байдлаар 4%, өрийн үйлчилгээ/засгийн газрын орлогын харьцаа 6% гарч байгаа 
нь өрийн өсөлтөөс хамааран өрийн үйлчилгээний төлбөр нэмэгдсэнийг харуулж 
байна. (зураг 16) 

Зураг 15. ЗГГӨ/ЗГ-ыг ор, УГӨ/ЗГ-ын ор Зураг 16. Өрийн үйлчилгээ/Экспорт
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Зураг 15 ЗГГӨ/ЗГ-ыг ор, УГӨ/ЗГ-ын ор Зураг 16 Өрийн үйлчилгээ/Экспорт 

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014) 

ОУВС-аас улсын бодлого иниституцийн үнэлгээний индексээр дундаж үнэлгээ 
авсан улсын хувьд ЗГ-ын гадаад өрийн босго утгыг ДНБ-ий 40%, экспортын 150%, ЗГ-
ын орлогын 250%, ЗГ-ын өрийн үйлчилгээний хувьд экспортын 20%, ЗГ-ын орлогын 
30% байхаар тогтоосон байдаг. Индексийн үнэлгээг сүүлийн 3 жилийн дундажаар 
авдаг ба манай улсын хувьд дундажаар 3.57 байна. (Зураг 17) 

Зураг 17 Монгол улсын CPIA индексийн ангилал  

 
Эх сурвалж: http://knoema.com/CPI2014/corruption-perceptions-index-2014 
 

Өрийн индикаторуудыг Сангийн яамны өрийн үйлчилгээний мэдээлэлд 
тулгуурлан шаардлагатай өгөөжийг суурь түвшин болох 5 хувь7, мөн 1 хувиар 
хорогдуулан тооцвол тус бүрт харгалзан 38, 40 хувь гарч байна. Энэ нь босго утгаас 
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хэмжээ 5%-иас доогуур байгааг харуулна.  

Харин өрийг экспорт, засгийн газрын орлогод харьцуулсан харьцаа болон өрийн 
үйлчилгээний индикаторууд нь босго утгыг даваагүй байна. (Хүснэг 12)  

  

                                                 
7 Олон улсын жишигээр шаардлагатай өгөөжийг 5% гэж тооцдог. 
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авсан улсын хувьд ЗГ-ын гадаад өрийн босго утгыг ДНБ-ий 40%, экспортын 150%, ЗГ-
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оуВс-аас улсын бодлого иниституцийн үнэлгээний индексээр дундаж үнэлгээ 
авсан улсын хувьд зг-ын гадаад өрийн босго утгыг днБ-ий 40%, экспортын 
150%, зг-ын орлогын 250%, зг-ын өрийн үйлчилгээний хувьд экспортын 20%, 
зг-ын орлогын 30% байхаар тогтоосон байдаг. индексийн үнэлгээг сүүлийн 3 
жилийн дундажаар авдаг ба манай улсын хувьд дундажаар 3.57 байна. (зураг 17)

Зураг 17. Монгол улсын CPIA индексийн ангилал 
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014) 
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7 Олон улсын жишигээр шаардлагатай өгөөжийг 5% гэж тооцдог. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Өрийн индикаторуудыг сангийн яамны өрийн үйлчилгээний мэдээлэлд 
тулгуурлан шаардлагатай өгөөжийг суурь түвшин болох 5 хувь7, мөн 1 хувиар 
хорогдуулан тооцвол тус бүрт харгалзан 38, 40 хувь гарч байна. Энэ нь босго 
утгаас даваагүй үзүүлэлт ба дансны үнээр харьцуулан тооцвол 43 хувь буюу 
босго утгаас давсан үзүүлэлт гарч байна. Манай улсын хувьд 5%-иас багаар 
тооцсон тохиолдолд өнөөгийн үнэ цэнэ нь дансны үнэтэй ойролцоо гарч байна. 
Энэ нь өрийн хүүний хэмжээ 5%-иас доогуур байгааг харуулна. 

Харин өрийг экспорт, засгийн газрын орлогод харьцуулсан харьцаа болон өрийн 
үйлчилгээний индикаторууд нь босго утгыг даваагүй байна. (Хүснэг 12) 

Хүснэгт 12. Монгол улсын засгийн газрын гадаад өрийн индикатор, босго утга 2014 он

№ Хувьсагч зг-ын гадаад өр 
дансны үнэ

ӨҮЦ-рх зг-ын гадаад өр 
Шаардлагатай өгөөж 1%

ӨҮЦ-рх зг-ын гадаад өр
Шаардлагатай өгөөж 5%

Босго 
утга

1 зггӨ/днБ 43% 40% 38% 40%
2 зггӨ/Экспорт 86% 64% 79% 150%
3 зггӨ/згор 152% 110% 135% 250%
4 ӨҮ/Экспорт 4% 20%
5 ӨҮ/зг ор 6% 30%

Мөн засгийн газрын гадаад өр дээр төв банкны гадаад өрийг нэмж улсын нийт 
өрийн индикаторыг дансны үнээр тооцож үзвэл 56 хувь гарсан байгаа нь босго 
утгатай тэнцүү байгааг харуулж байна. Шаардлагатай өгөөжийн түвшинг 1 
хувиар тооцоход харьцаа 51%, 5%-иар тооцоход харьцаа үзүүлэлт 45 хувь гарч 
байна. Хэрэв улсын хэмжээнд гадаад өрийг нэмэгдүүлсэн тохиолдолд өрийн 
босго утгыг давж, өрийн дарамтад орж болзошгүй эрсдэлтэй байна. (Хүснэгт 13) 

Хүснэгт 13. Улсын нийт гадаад, дотоод өрийн индикатор 2014 он

№ Хувьсагч уӨ дансны 
үнээрх

ӨҮЦ-рх уӨ
Шаардлагатай өгөөж 

5%
ӨҮЦ-рх зг-ын гадаад өр 
Шаардлагатай өгөөж 1%

Босго 
утга

1 унӨ/днБ 56% 45% 51% 56%
2 унӨ/Экспорт 113%
3 унӨ/згор 200%

оуВс нь дэлхийн банктай хамтран өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний 
аргачлалаар бага орлоготой улсад нийт 74 орныг хамруулсан байна. Манай 
улс бодлогын чанарын үнэлгээгээр дундаж ангилалд багтаж байгаа учраас энэ 
ангилалд буй 20 орныг сонгон авч харьцуулалтыг дэлхийн банкны 2014 оны 
жилийн эцсийн байдлаарх тоон өгөгдөлийг ашиглан хийлээ. (зураг 18) 

7 Олон	улсын	жишигээр	шаардлагатай	өгөөжийг	5%	гэж	тооцдог.
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Зураг 18. Бага орлоготой 20 орны ЗГГӨ/ДНБ харьцуулалт 
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Хүснэгт 12 Монгол улсын засгийн газрын гадаад өрийн индикатор, босго утга 2014 он 
№ Хувьсагч ЗГ-ын гадаад 

өр Дансны үнэ 
ӨҮЦ-рх ЗГ-ын гадаад өр 
Шаардлагатай өгөөж 1% 

ӨҮЦ-рх ЗГ-ын гадаад өр 
Шаардлагатай өгөөж 5% 

Босго 
утга 

1 ЗГГӨ/ДНБ 43% 40% 38% 40% 
2 ЗГГӨ/Экспорт 86% 64% 79% 150% 
3 ЗГГӨ/ЗГор 152% 110% 135% 250% 
4 ӨҮ/Экспорт 4%   20% 
5 ӨҮ/ЗГ ор 6%   30% 

Мөн засгийн газрын гадаад өр дээр төв банкны гадаад өрийг нэмж улсын нийт 
өрийн индикаторыг дансны үнээр тооцож үзвэл 56 хувь гарсан байгаа нь босго утгатай 
тэнцүү байгааг харуулж байна. Шаардлагатай өгөөжийн түвшинг 1 хувиар тооцоход 
харьцаа 51%, 5%-иар тооцоход харьцаа үзүүлэлт 45 хувь гарч байна. Хэрэв улсын 
хэмжээнд гадаад өрийг нэмэгдүүлсэн тохиолдолд өрийн босго утгыг давж, өрийн 
дарамтад орж болзошгүй эрсдэлтэй байна.  (Хүснэгт 13)  

Хүснэгт 13 Улсын нийт гадаад, дотоод өрийн индикатор 2014 он 
№ Хувьсагч УӨ Дансны 

үнээрх 
ӨҮЦ-рх УӨ 

Шаардлагатай өгөөж 5% 
ӨҮЦ-рх ЗГ-ын гадаад өр  
Шаардлагатай өгөөж 1% 

Босго 
утга 

1 УНӨ/ДНБ 56% 45% 51% 56% 
2 УНӨ/Экспорт 113%    
3 УНӨ/ЗГор 200%    

 

ОУВС нь Дэлхийн банктай хамтран өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээний 
аргачлалаар бага орлоготой улсад нийт 74 орныг хамруулсан байна. Манай улс 
бодлогын чанарын үнэлгээгээр дундаж ангилалд багтаж байгаа учраас энэ ангилалд 
буй 20 орныг сонгон авч харьцуулалтыг Дэлхийн банкны 2014 оны жилийн эцсийн 
байдлаарх тоон өгөгдөлийг ашиглан хийлээ. (Зураг 18)  

Зураг 18 Бага орлогтой 20 орны ЗГГӨ/ДНБ харьцуулалт  

 
Эх сурвалж: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html 

Засгийн газрын гадаад өр/ДНБ-ий харьцааны дундаж утга 36 хувь байгаа ба 
Гаиана улс 58 хувь буюу хамгийн өндөр, Узбек 8 хувь буюу хамгийн бага байна. 
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засгийн газрын гадаад өр/днБ-ий харьцааны дундаж утга 36 хувь байгаа ба 
гаиана улс 58 хувь буюу хамгийн өндөр, узбек 8 хувь буюу хамгийн бага байна. 
Манай улсын харьцаа үзүүлэлт 43% гарсан нь бусад улсуудтай харьцуулахад 
дундажаас дээгүүр буюу 7-рт эрэмбэлэгдэж байна. 

Мөн харьцуулалтыг Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайланд авч үздэг 14 
оронтой харьцуулан (ЭзБӨчсТ, 2013) үзэхэд дундажаар 41 хувь байгаа ба 
сингапур улс хамгийн их буюу 107%, казахстан хамгийн бага буюу 12 хувь 
байна. Манай улсын хувьд 43% дундаж үзүүлэлтээс өндөр буюу 7-рт орж байна. 
(зураг 19) 

Зураг 19. Өрсөлдөх чадвараар харьцуулалт хийдэг 14 орны ЗГГӨ/ДНБ харьцуулалт 
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Манай улсын харьцаа үзүүлэлт 43% гарсан нь бусад улсуудтай харьцуулахад 
дундажаас дээгүүр буюу 7-рт эрэмбэлэгдэж байна.  

Мөн харьцуулалтыг Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайланд авч үздэг 14 
оронтой харьцуулан  (ЭЗБӨЧСТ, 2013) үзэхэд дундажаар 41 хувь байгаа ба Сингапур 
улс хамгийн их буюу 107%, Казахстан хамгийн бага буюу 12 хувь байна. Манай улсын 
хувьд 43% дундаж үзүүлэлтээс өндөр буюу 7-рт орж байна.  (Зураг 19)  

Зураг 19 Өрсөлдөх чадвараар харьцуулалт хийдэг 14 орны ЗГГӨ/ДНБ харьцуулалт   

 
Эх сурвалж: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html 

Гадаад өрийн өсөлт нь эдийн засгийн даах чадвараас давж, өрийн дарамт ихсэх 
эрсдэлтэй байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь бусад улс орнуудтай харьцуулсан 
шинжилгээгээр нотлогдож байна.  

4.2 Гадаад өр ба эдийн засгийн шинжилгээний үр дүн 

Гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг засгийн газрын болон нийт гадаад 
өрийн хувьд тооцож. өрийн оновчтой түвшинг онолын хэсэгт авч үзсэн динамик 
шугаман, шугаман бус загварын дагуу шинжилгээ хийлээ.  

1. Гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө  

Гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцохдоо ДНБ-д нөлөөлөгч 
хүчин зүйлээр (засгийн газрын болон нийт гадаад өрөөр) тайлбарлахыг зорьсон. 
Хувьсагчуудын түвшний нэрлэсэн утгаас натурал логарифм авч, тайлбарлагдагч 
хувьсагчаар нэрлэсэн ДНБ (GDP), тайлбарлагч хувьсагчаар нэрлэсэн ДНБ-ий өмнөх 
үеийн утга, хөрөнгө оруулалт (засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар төлөөлүүлж үзсэн 
бөгөөд (GINV)), гадаад худалдаанаас экспорт (EX), засгийн газрын гадаад өр (GED), 
өрийн үйлчилгээний төлбөр (DS), нийт гадаад өр (TED) тэгшитгэлд нэрлэсэн 
хувьсагчдыг авч үзсэн тул инфляцийг (INF) авч үзсэн.  

                                                                                       

 

T-статистик  4.67*** 4.19*** 2.201** 1.95* 5.46*** 2.53** 

R квадрат= 0.99 DW=2.03     
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Эх сурвалж: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

гадаад өрийн өсөлт нь эдийн засгийн даах чадвараас давж, өрийн дарамт 
ихсэх эрсдэлтэй байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь бусад улс орнуудтай 
харьцуулсан шинжилгээгээр нотлогдож байна. 

4.2 Гадаад өр ба эдийн засгийн шинжилгээний үр дүн

гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг засгийн газрын болон нийт гадаад 
өрийн хувьд тооцож. өрийн оновчтой түвшинг онолын хэсэгт авч үзсэн динамик 
шугаман, шугаман бус загварын дагуу шинжилгээ хийлээ. 

1. Гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 

гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцохдоо днБ-д нөлөөлөгч 
хүчин зүйлээр (засгийн газрын болон нийт гадаад өрөөр) тайлбарлахыг зорьсон. 
Хувьсагчуудын түвшний нэрлэсэн утгаас натурал логарифм авч, тайлбарлагдагч 
хувьсагчаар нэрлэсэн днБ (GDP), тайлбарлагч хувьсагчаар нэрлэсэн днБ-
ий өмнөх үеийн утга, хөрөнгө оруулалт (засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар 
төлөөлүүлж үзсэн бөгөөд (GINV)), гадаад худалдаанаас экспорт (EX), засгийн 
газрын гадаад өр (GED), өрийн үйлчилгээний төлбөр (DS), нийт гадаад өр (TED) 
тэгшитгэлд нэрлэсэн хувьсагчдыг авч үзсэн тул инфляцийг (INF) авч үзсэн. 

34 
 

Манай улсын харьцаа үзүүлэлт 43% гарсан нь бусад улсуудтай харьцуулахад 
дундажаас дээгүүр буюу 7-рт эрэмбэлэгдэж байна.  

Мөн харьцуулалтыг Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайланд авч үздэг 14 
оронтой харьцуулан  (ЭЗБӨЧСТ, 2013) үзэхэд дундажаар 41 хувь байгаа ба Сингапур 
улс хамгийн их буюу 107%, Казахстан хамгийн бага буюу 12 хувь байна. Манай улсын 
хувьд 43% дундаж үзүүлэлтээс өндөр буюу 7-рт орж байна.  (Зураг 19)  

Зураг 19 Өрсөлдөх чадвараар харьцуулалт хийдэг 14 орны ЗГГӨ/ДНБ харьцуулалт   

 
Эх сурвалж: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html 
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хүчин зүйлээр (засгийн газрын болон нийт гадаад өрөөр) тайлбарлахыг зорьсон. 
Хувьсагчуудын түвшний нэрлэсэн утгаас натурал логарифм авч, тайлбарлагдагч 
хувьсагчаар нэрлэсэн ДНБ (GDP), тайлбарлагч хувьсагчаар нэрлэсэн ДНБ-ий өмнөх 
үеийн утга, хөрөнгө оруулалт (засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар төлөөлүүлж үзсэн 
бөгөөд (GINV)), гадаад худалдаанаас экспорт (EX), засгийн газрын гадаад өр (GED), 
өрийн үйлчилгээний төлбөр (DS), нийт гадаад өр (TED) тэгшитгэлд нэрлэсэн 
хувьсагчдыг авч үзсэн тул инфляцийг (INF) авч үзсэн.  

                                                                                       

 

T-статистик  4.67*** 4.19*** 2.201** 1.95* 5.46*** 2.53** 

R квадрат= 0.99 DW=2.03     
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T-статистик 4.67*** 4.19*** 2.201** 1.95* 5.46*** 2.53**
R квадрат= 0.99 DW=2.03

логарифмчилсан үнэлгээний үр дүнгээс засгийн газрын гадаад өр, өрийн 
үйлчилгээний эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх мэдрэмжийг харах боломжтой. 
днБ-ий өмнөх үеийн утга нь бусад хувьсагчдыг тайлбарлаж байгаа ба днБ-
ний өсөлт дараа үедээ хадгалагддаг байна. засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ нэг нэгжээр өсөхөд днБ 0.28 нэгжээр, экспортын хэмжээ нэг нэгжээр 
өсөхөд днБ-ийг 0.15 нэгжээр өсгөх хандлагатай байна. (Хавсралт 2) 

засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ өнгөрсөн хугацаанд нэмэгдсэн нь эдийн 
засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлжээ. Харин өрийн үйлчилгээний төлбөр нь 
днБ-д хүчтэй нөлөө үзүүлээгүй ба өнгөрсөн хугацааны төлөлт нь днБ-нд сөрөг 
нөлөө үзүүлээгүй байна. 

нийт гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг өмнөх хувьсагчдыг авч үнэлсэн 
ба ач холбогдолгүй гарсан хувьсагчдыг хассан. Өмнөх хугацаанд нийт гадаад 
өрийн хэмжээ өссөн нь днБ-ийг өсгөсөн ба засгийн газрын гадаад өртэй 
харьцуулахад илүү өндөр нөлөөг үзүүлжээ. гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 
хадгаламжийн байгууллага болон бусад секторын гадаад өрийн хэмжээ өссөнөөр 
хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөг үзүүлжээ. 
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Логарифмчилсан үнэлгээний үр дүнгээс засгийн газрын гадаад өр, өрийн 
үйлчилгээний эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх мэдрэмжийг харах боломжтой. ДНБ-ий 
өмнөх үеийн утга нь бусад хувьсагчдыг тайлбарлаж байгаа ба ДНБ-ний өсөлт дараа 
үедээ хадгалагддаг байна. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэг нэгжээр 
өсөхөд ДНБ 0.28 нэгжээр, экспортын хэмжээ нэг нэгжээр өсөхөд ДНБ-ийг 0.15 нэгжээр 
өсгөх хандлагатай байна. (Хавсралт 2)  

Засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ өнгөрсөн хугацаанд нэмэгдсэн нь эдийн 
засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлжээ. Харин өрийн үйлчилгээний төлбөр нь ДНБ-д 
хүчтэй нөлөө үзүүлээгүй ба өнгөрсөн хугацааны төлөлт нь ДНБ-нд сөрөг нөлөө 
үзүүлээгүй байна.     

Нийт гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг өмнөх хувьсагчдыг авч үнэлсэн 
ба ач холбогдолгүй гарсан хувьсагчдыг хассан. Өмнөх хугацаанд нийт гадаад өрийн 
хэмжээ өссөн нь ДНБ-ийг өсгөсөн ба засгийн газрын гадаад өртэй харьцуулахад илүү 
өндөр нөлөөг үзүүлжээ. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, хадгаламжийн байгууллага 
болон бусад секторын гадаад өрийн хэмжээ өссөнөөр хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, 
эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөг үзүүлжээ.  

                                                                

 
T-статистик  5.46*** 5.58*** 2.41** 11.61***  

R квадрат= 0.99 DW=1.75    
 

Эндээс засгийн газрын гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг ба нийт 
гадаад өр нь илүү эерэг нөлөө үзүүлдэг гэж дүгнэж болохоор байна.  

2. Гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх шугаман ба шугаман бус нөлөө  

Гадаад өрийн хэмжээ нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг ч, өрийн 
квадрат утга нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Энэ нь өрийн хэмжээ хэт их болох нь эдийн 
засагт үзүүлэх дарамтыг нэмэгдүүлдэгтэй холбоотой. Гадаад өрийн эдийн засагт 
үзүүлэх шугаман бус нөлөөг тодорхойлохдоо аргазүйн хэсэгт авч үзсэний дагуу ОУВС-
ийн (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002),  (Benedict, R. Bhattacharya 
and T. Q. Nguyen, 2003) судалгааны ажлыг онолын суурь загвар болгон авлаа. 
Тайлбарлагдагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох ДНБ-ий өсөлтийг (percap_g), тайлбарлагч 
хяналтын хувьсагчаар нэг хүнд ногдох ДНБ-ий өмнөх үеийн утга, гадаад худалдааны 
нөхцөлийн өөрчлөлт (tot_g), хөрөнгө оруулалт/ДНБ (ginv_gdp), төсвийн тэнцэл/ДНБ 
(fb_gdp), гадаад худалдааны нээлттэй байдлыг (open), тайлбарлагч өрийн хувьсагчаар 
засгийн газрын гадаад өр/ДНБ (ged_gdp), нийт гадаад өр/ДНБ (ted_gdp) харьцааг тусад 
нь авч үнэлгээ хийсэн. Гадаад худалдааны нээлттэй байдлыг экспорт, импортын 
нийлбэрийг ДНБ-д харьцуулж тооцсон.  

Шинжилгээнд авч үзсэн хувьсагчдын корреляцийн шинжилгээнээс харахад нэг 
хүнд ногдох ДНБ өсөлт нь гадаад худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт, засгийн газрын 
гадаад өр, нийт гадаад өр зэргээс эерэг хамааралтай, засгийн газрын гадаад өр нь 
засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, төсвийн алдагдалтай сөрөг хамааралтай байна. 
(Хавсралт 3)  

T-статистик 5.46*** 5.58*** 2.41** 11.61***
R квадрат= 0.99 DW=1.75

Эндээс засгийн газрын гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг ба нийт 
гадаад өр нь илүү эерэг нөлөө үзүүлдэг гэж дүгнэж болохоор байна. 

2. Гадаад өрийн эдийн засагт үзүүлэх шугаман ба шугаман бус нөлөө 

гадаад өрийн хэмжээ нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг ч, өрийн 
квадрат утга нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Энэ нь өрийн хэмжээ хэт их болох нь 
эдийн засагт үзүүлэх дарамтыг нэмэгдүүлдэгтэй холбоотой. гадаад өрийн 
эдийн засагт үзүүлэх шугаман бус нөлөөг тодорхойлохдоо аргазүйн хэсэгт авч 
үзсэний дагуу оуВс-ийн (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002), 
(Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003) судалгааны ажлыг онолын 
суурь загвар болгон авлаа. Тайлбарлагдагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох днБ-ий 
өсөлтийг (percap_g), тайлбарлагч хяналтын хувьсагчаар нэг хүнд ногдох днБ-
ий өмнөх үеийн утга, гадаад худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт (tot_g), хөрөнгө 
оруулалт/днБ (ginv_gdp), төсвийн тэнцэл/днБ (fb_gdp), гадаад худалдааны 
нээлттэй байдлыг (open), тайлбарлагч өрийн хувьсагчаар засгийн газрын гадаад 
өр/днБ (ged_gdp), нийт гадаад өр/днБ (ted_gdp) харьцааг тусад нь авч үнэлгээ 
хийсэн. гадаад худалдааны нээлттэй байдлыг экспорт, импортын нийлбэрийг 
днБ-д харьцуулж тооцсон. 

Шинжилгээнд авч үзсэн хувьсагчдын корреляцийн шинжилгээнээс харахад нэг 
хүнд ногдох днБ өсөлт нь гадаад худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт, засгийн 
газрын гадаад өр, нийт гадаад өр зэргээс эерэг хамааралтай, засгийн газрын 
гадаад өр нь засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, төсвийн алдагдалтай сөрөг 
хамааралтай байна. (Хавсралт 3) 

днБ-ий өсөлтийн өмнөх үеийн утга нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөтэй 
буюу эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлдөг бусад хувьсагчыг төлөөлөн тайлбарлаж 
байна. гадаад худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт нь эдийн засгийн өсөлтэд эерэг 
нөлөө үзүүлж байгаа нь (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) 
нарын хийсэн судалгааны үр дүнтэй нийцтэй байна. засгийн газрын хөрөнгө 
оруулалт, төсвийн тэнцлийн үзүүлэлт нь ач холбогдолгүй гарсан. гадаад 
худалдааны нээлттэй байдал нь нэг хүнд ногдох днБ-ий өсөлтөд бага хэмжээний 
сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Энэ нь (Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 
2003) нарын судалгааны үр дүнтэй нийцэж байна. онолын хоёр судалгаанд 
гадаад худалдааны нээлттэй байдал нь нэг хүнд ногдох днБ-д эерэг, сөрөг 
нөлөөг үзүүлсэн байна. (Хүснэгт 13) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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засгийн газрын гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг бол 
түүний квадрат утга нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Өрийн индикаторууд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан ба онолын судалгааны үр дүнтэй 
нийцэж байна. онолын судалгаануудад засгийн газрын гадаад өрийг голчлон 
авч үздэг бол бид судалгааны ажилдаа нийт гадаад өрийн хувьд үнэлгээг нэмж 
хийсэн болно. нийт гадаад өрийн шугаман бус үнэлгээнээс нийт гадаад өр нь нэг 
хүнд ногдох днБ-ий өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг харин түүний квадрат утга нь 
сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 1991 оноос хойшхи тоон мэдээллийг ашигласан тул 
бүтцийн нөлөөг Cusum тестээр шалгахад алдаа гараагүй болно. (Хавсралт 4) 

Өрийн хувьсагчид нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан тул гадаад 
өрийн хэмжээ эдийн засгийг өсгөдөг ч тодорхой түвшинд хүрэхээр бууруулах 
нөлөөг үзүүлдэг гэж дүгнэж болохоор байна. Тиймээс гадаад өрийн зохих 
түвшинг тодорхойлбол өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргалтад хэрэг 
болохуйц мэдээлэл болох боломжтой юм. 

3. Гадаад өрийн зохих түвшинг тодорхойлох нь 

гадаад өрийг эдийн засагт шугаман бус нөлөөтэй буюу парабол хэлбэрийн 
тэгшитгэлээр үнэлдэг байна. оуВс-ийн (Catherine Pattillo, Luca Ricci and 
Helene Poirson, 2002) нарын судалгаа болон ЭзХаХБ-ийн (Égert, 2012) 
судлаачийн судалгаанд өрийн зохих түвшинг тодорхойлохдоо динамик 
шугаман загварыг ашигласан ба хяналтын хувьсагчийг хасч тооцсон байна. 
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ДНБ-ий өсөлтийн өмнөх үеийн утга нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөтэй 
буюу эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлдөг бусад хувьсагчыг төлөөлөн тайлбарлаж байна. 
Гадаад худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт нь эдийн засгийн өсөлтэд эерэг нөлөө үзүүлж 
байгаа нь (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) нар судалгааны үр 
дүнтэй нийцтэй байна. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, төсвийн тэнцлийн үзүүлэлт 
нь ач холбогдолгүй гарсан. Гадаад худалдааны нээлттэй байдал нь нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ий өсөлтөд бага хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Энэ нь (Benedict, R. 
Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003) нарын судалгааны үр дүнтэй нийцэж байна. 
Онолын хоѐр судалгаанд гадаад худалдааны нээлттэй байдал нь нэг хүнд ногдох ДНБ-д 
эерэг, сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна. (Хүснэгт 13)  

Засгийн газрын гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг бол 
түүний квадрат утга нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Өрийн индикаторууд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан ба онолын судалгааны үр дүнтэй нийцэж 
байна.  Онолын судалгаануудад засгийн газрын гадаад өрийг голчлон авч үздэг бол бид 
судалгааны ажилдаа нийт гадаад өрийн хувьд үнэлгээг нэмж хийсэн болно. Нийт 
гадаад өрийн шугаман бус үнэлгээнээс нийт гадаад өр нь нэг хүнд ногдох ДНБ-ий 
өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг харин түүний квадрат утга нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 
1991 оноос хойшхи тоон мэдээллийг ашигласан тул бүтцийн нөлөөг Cusum тестээр 
шалгахад алдаа гараагүй болно. (Хавсралт 4)  

Өрийн хувьсагчид нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан тул гадаад 
өрийн хэмжээ эдийн засгийг өсгөдөг ч тодорхой түвшинд хүрэхээр бууруулах нөлөөг 
үзүүлдэг гэж дүгнэж болохоор байна. Тиймээс гадаад өрийн зохих түвшинг 
тодорхойлбол өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргалтад хэрэг болохуйц  
мэдээлэл болох боломжтой юм.   

3. Гадаад өрийн зохих түвшинг тодорхойлох нь  

Гадаад өрийг эдийн засагт шугаман бус нөлөөтэй буюу парабол хэлбэрийн 
тэгшитгэлээр үнэлдэг байна. ОУВС-ийн (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene 
Poirson, 2002) нарын судалгаа болон ЭЗХАХБ-ийн  (Égert, 2012) судлаачийн 
судалгаанд өрийн зохих түвшинг тодорхойлохдоо динамик шугаман загварыг 
ашигласан ба хяналтын хувьсагчийг хасч тооцсон байна. (             
          ) Тиймээс квадратлаг үнэлгээнээс хяналтын хувьсагчдыг хасч, зөвхөн 
өрийн хувьсагчаас хамаарсан квадрат тэгшитгэл зохиолоо. (Хавсралт 5) Тиймээс 
тайлбарлагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох ДНБ болон бодит ДНБ-ий өсөлтийн хувийг 
авч засгийн газрын гадаад өр, нийт гадаад өрийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зохих 
утгыг олохыг зорилоо. (Хүснэгт 14) 

Хүснэгт 14 Гадаад өр, эдийн засгийн шугаман бус үнэлгээний үр дүн 

Хувьсагч 
Засгийн газрын гадаад 

өрийн шугаман бус үнэлгээ 
Нийт гадаад өрийн шугаман 

бус үнэлгээ 

PERCAP_G НХН ДНБ-ны өсөлт 
0.43 

(3.93)*** 
0.73 

(5.54)*** 
TOT_G Худалдааны нөхцөлийн 
өсөлт 

0.57 
(8.59)*** 

0.59 
(6.15)*** 

GINV_GDP ЗГ-ын ХО ба ДНБ 
харьцаа  

-0.01 
(-0.14) 

-0.25 
(-0.15) 36 

 

ДНБ-ий өсөлтийн өмнөх үеийн утга нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөтэй 
буюу эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлдөг бусад хувьсагчыг төлөөлөн тайлбарлаж байна. 
Гадаад худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт нь эдийн засгийн өсөлтэд эерэг нөлөө үзүүлж 
байгаа нь (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) нар судалгааны үр 
дүнтэй нийцтэй байна. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалт, төсвийн тэнцлийн үзүүлэлт 
нь ач холбогдолгүй гарсан. Гадаад худалдааны нээлттэй байдал нь нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ий өсөлтөд бага хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Энэ нь (Benedict, R. 
Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003) нарын судалгааны үр дүнтэй нийцэж байна. 
Онолын хоѐр судалгаанд гадаад худалдааны нээлттэй байдал нь нэг хүнд ногдох ДНБ-д 
эерэг, сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна. (Хүснэгт 13)  

Засгийн газрын гадаад өр нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг бол 
түүний квадрат утга нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Өрийн индикаторууд нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан ба онолын судалгааны үр дүнтэй нийцэж 
байна.  Онолын судалгаануудад засгийн газрын гадаад өрийг голчлон авч үздэг бол бид 
судалгааны ажилдаа нийт гадаад өрийн хувьд үнэлгээг нэмж хийсэн болно. Нийт 
гадаад өрийн шугаман бус үнэлгээнээс нийт гадаад өр нь нэг хүнд ногдох ДНБ-ий 
өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг харин түүний квадрат утга нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 
1991 оноос хойшхи тоон мэдээллийг ашигласан тул бүтцийн нөлөөг Cusum тестээр 
шалгахад алдаа гараагүй болно. (Хавсралт 4)  

Өрийн хувьсагчид нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан тул гадаад 
өрийн хэмжээ эдийн засгийг өсгөдөг ч тодорхой түвшинд хүрэхээр бууруулах нөлөөг 
үзүүлдэг гэж дүгнэж болохоор байна. Тиймээс гадаад өрийн зохих түвшинг 
тодорхойлбол өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргалтад хэрэг болохуйц  
мэдээлэл болох боломжтой юм.   

3. Гадаад өрийн зохих түвшинг тодорхойлох нь  

Гадаад өрийг эдийн засагт шугаман бус нөлөөтэй буюу парабол хэлбэрийн 
тэгшитгэлээр үнэлдэг байна. ОУВС-ийн (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene 
Poirson, 2002) нарын судалгаа болон ЭЗХАХБ-ийн  (Égert, 2012) судлаачийн 
судалгаанд өрийн зохих түвшинг тодорхойлохдоо динамик шугаман загварыг 
ашигласан ба хяналтын хувьсагчийг хасч тооцсон байна. (             
          ) Тиймээс квадратлаг үнэлгээнээс хяналтын хувьсагчдыг хасч, зөвхөн 
өрийн хувьсагчаас хамаарсан квадрат тэгшитгэл зохиолоо. (Хавсралт 5) Тиймээс 
тайлбарлагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох ДНБ болон бодит ДНБ-ий өсөлтийн хувийг 
авч засгийн газрын гадаад өр, нийт гадаад өрийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зохих 
утгыг олохыг зорилоо. (Хүснэгт 14) 

Хүснэгт 14 Гадаад өр, эдийн засгийн шугаман бус үнэлгээний үр дүн 

Хувьсагч 
Засгийн газрын гадаад 

өрийн шугаман бус үнэлгээ 
Нийт гадаад өрийн шугаман 

бус үнэлгээ 

PERCAP_G НХН ДНБ-ны өсөлт 
0.43 

(3.93)*** 
0.73 

(5.54)*** 
TOT_G Худалдааны нөхцөлийн 
өсөлт 

0.57 
(8.59)*** 

0.59 
(6.15)*** 

GINV_GDP ЗГ-ын ХО ба ДНБ 
харьцаа  

-0.01 
(-0.14) 

-0.25 
(-0.15) 

 Тиймээс квадратлаг үнэлгээнээс хяналтын 
хувьсагчдыг хасч, зөвхөн өрийн хувьсагчаас хамаарсан квадрат тэгшитгэл 
зохиолоо. (Хавсралт 5) Тиймээс тайлбарлагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох днБ 
болон бодит днБ-ий өсөлтийн хувийг авч засгийн газрын гадаад өр, нийт гадаад 
өрийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зохих утгыг олохыг зорилоо. (Хүснэгт 14)

Хүснэгт 14. Гадаад өр, эдийн засгийн шугаман бус үнэлгээний үр дүн

Хувьсагч
Засгийн газрын гадаад 

өрийн шугаман бус 
үнэлгээ

Нийт гадаад өрийн 
шугаман бус үнэлгээ

PERCAP_G НХН ДНБ-ны өсөлт 0.43
(3.93)***

0.73
(5.54)***

TOT_G Худалдааны нөхцөлийн өсөлт 0.57
(8.59)***

0.59
(6.15)***

GINV_GDP ЗГ-ын ХО ба ДНБ харьцаа -0.01
(-0.14)

-0.25
(-0.15)

FB_GDP Төсвийн тэнцэл ба ДНБ 0.50
(1.50)

0.55
(1.42)

OPEN Нээлттэй байдал -0.09
(-4.30)***

-0.08
(-4.57)**

GED_GDP ЗГ-ын гадаад өр ба ДНБ 0.87
(4.36)***
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GED_GDP^2 ЗГ-ын гадаад өр ба ДНБ-
ний квадрат

-0.71
(-3.20)***

TED_GDP Нийт гадаад өр ба ДНБ-ний 
харьцаа

0.47
(3.41)***

TED_GDP^2 Нийт гадаад өр ба ДНБ-
ний квадрат

-0.19
(-2.82)***

R КВАДрАТ 0.89 0.83
DW 1.90 1.92

Тайлбарлагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох днБ-ээр авсан үнэлгээний хувьд 
засгийн газрын гадаад өрийн днБ-д харьцуулсан харьцаа үзүүлэлт 51 хувь 
хүртлээ эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг, түүнээс дээш гарсан 
тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөө нь саарч, параболын х 
тэнхлэгтэй огтлох цэг буюу 102 хувиас давсан тохиолдолд эдийн засгийн 
өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байна. (зураг 20) Харин нийт гадаад өрийн хувьд 
104 хувь хүртлээ эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлж, 209 хувиас дээш 
гарсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр үр дүн гарлаа. 
(зураг 21) 

Çóðàã 20. ÇÃÃª, íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ-èé 
ºñºëòèéí õàìààðàë 

Çóðàã 21. Íèéò ãàäààä ºð, íýã õ¿íä íîãäîõ 
ÄÍÁ-èé ºñºëòèéí õàìààðàë 

/ó=0.97*x – 0.95*x^2/ /ó=0.46*x – 0.22*x^2/
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FB_GDP Төсвийн тэнцэл ба ДНБ 
0.50 

(1.50) 
0.55 

(1.42) 

OPEN Нээлттэй байдал 
-0.09 

(-4.30)*** 
-0.08 

(-4.57)** 
GED_GDP ЗГ-ын гадаад өр ба 
ДНБ 

0.87 
(4.36)*** 

 

GED_GDP^2 ЗГ-ын гадаад өр ба 
ДНБ-ний квадрат 

-0.71 
(-3.20)*** 

 

TED_GDP Нийт гадаад өр ба 
ДНБ-ний харьцаа 

 0.47 
(3.41)*** 

TED_GDP^2 Нийт гадаад өр ба 
ДНБ-ний квадрат 

 -0.19 
(-2.82)*** 

R КВАДРАТ 0.89 0.83 
DW 1.90 1.92 

Тайлбарлагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох ДНБ-ээр авсан үнэлгээний хувьд 
засгийн газрын гадаад өрийн ДНБ-д харьцуулсан харьцаа үзүүлэлт 51 хувь хүртлээ 
эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг, түүнээс дээш гарсан тохиолдолд эдийн 
засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөө нь саарч, параболын х тэнхлэгтэй огтлох цэг буюу 102 
хувиас давсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байна. (Зураг 
20) Харин нийт гадаад өрийн хувьд 104 хувь хүртлээ эдийн засгийн өсөлтөд эерэг 
нөлөө үзүүлж, 209  хувиас дээш гарсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө 
үзүүлэхээр үр дүн гарлаа. (Зураг 21)  

 
Зураг 20 ЗГГӨ, нэг хүнд ногдох ДНБ-ий 
өсөлтийн хамаарал  

Зураг 21 Нийт гадаад өр, нэг хүнд ногдох ДНБ-
ий өсөлтийн хамаарал   

/у=0.97*x – 0.95*x^2/ /у=0.46*x – 0.22*x^2/ 

  

 

Тайлбарлагч хувьсагчаар бодит ДНБ-ийг авсан үнэлгээний хувьд засгийн 
газрын гадаад өрийн ДНБ-д харьцуулсан харьцаа үзүүлэлт 40 хувь хүртлээ эдийн 
засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлж, 79 хувиас давсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт 
тэг болж, түүнээс дээш давсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт сөрөг утга руугаа 
орохоор байна. (Зураг 22) Харин нийт гадаад өр/ДНБ харьцаагаар үнэлсэн загварын 
хувьд хамгийн их утга нь 102 хувь байгаа ба 205 хувиас давсан тохиолдолд эдийн 
засгийн өсөлт сөрөг утга руугаа орно гэдийг харуулж байна. (Зураг 23)  

0.51 1.04 

1.02 

2.09 

Өрийн 
индикатор 

Өрийн 
индикатор 

Нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ий өсөлт 

Нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ий өсөлт 

Тайлбарлагч хувьсагчаар бодит днБ-ийг авсан үнэлгээний хувьд засгийн газрын 
гадаад өрийн днБ-д харьцуулсан харьцаа үзүүлэлт 40 хувь хүртлээ эдийн 
засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлж, 79 хувиас давсан тохиолдолд эдийн засгийн 
өсөлт тэг болж, түүнээс дээш давсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт сөрөг 
утга руугаа орохоор байна. (зураг 22) Харин нийт гадаад өр/днБ харьцаагаар 
үнэлсэн загварын хувьд хамгийн их утга нь 102 хувь байгаа ба 205 хувиас давсан 
тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт сөрөг утга руугаа орно гэдийг харуулж байна. 
(зураг 23) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
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Зураг 22. Засгийн газрын гадаад өр, бодит 
ДНБ-ий өсөлтийн хамаарал 

Зураг 23. Нийт гадаад өр, бодит ДНБ-ий 
өсөлтийн хамаарал 

/у=0.32*x – 0.41*x^2/ /у=0.12*x –0.06*x^2/
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Зураг 22 Засгийн газрын гадаад өр, бодит ДНБ-
ий өсөлтийн хамаарал  

Зураг 23 Нийт гадаад өр, бодит ДНБ-ий 
өсөлтийн хамаарал  

/у=0.32*x – 0.41*x^2/ /у=0.12*x –0.06*x^2/ 

  

Өрийн зохих түвшинг тодорхойлсон судалгааны үр дүнг бусад судлаачдын 
судалгааны дүнтэй харьцуулан үзвэл Засгийн газрын гадаад өр/ДНБ-ий зохих түвшинг 
(Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) хөгжиж буй орнуудын 93 орны 
өгөгдөлд тулгуурлан 35-40 хувь, (Benedict, R. Bhattacharya and T. Q. Nguyen, 2003)  
орлого багатай, хөгжиж буй 55 орны өгөгдөлд тулгуурлан 30-37 хувь байна гэжээ. 
(Зураг 15) Дээрх судалгааны дүнд уг харьцаа үзүүлэлт 40-50 хувь байх нь тохиромжтой 
гэсэн дүн гарлаа.  

Хүснэгт 15 Хөгжиж буй орнуудын өрийн босго утгын харьцуулалт  
№  ЗГГӨ/ДНБ ЗГГӨ/Экспорт НГӨ/ДНБ Судлаачийн нэр 
1 Хөгжиж буй 93 орны 

1969-1998 оны панел 
тоон өгөгдөл 
ашигласан 
үнэлгээний үр дүн 

35-40% 160-170%  
(Catherine Pattillo, 
Luca Ricci and Helene 
Poirson, 2002) 

2 Хөгжиж буй, орлого 
багатай 55 орны 
1970-1999 оны панел 
өгөгдөл ашигласан 
үнэлгээний үр дүн 

30-37% 115-120%   
 

   

(Benedict, R. 
Bhattacharya and T. Q. 
Nguyen, 2003) 
 

3 ОУВС-ийн CPIA 
дундаж орны босго 
утга 

40% 150%   

4 Монголын 1991-2014 
оны өгөгдөл 
ашигласан 
үнэлгээний үр дүн  

40%-50%  102-104% Судалгааны үр дүн 

5 Монголын өнөөгийн 
байдал /2014 он/ 43% 86% 179%  

ОУВС-аас засгийн газрын гадаад өр/ДНБ-ий зохих түвшинг манай улсын хувьд 
40 хувь, засгийн газрын гадаад өр/экспортын зохих түвшинг 150 хувь гэж тогтоосон 
байдаг. 2014 оны байдлаар бусад судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад засгийн газрын 
гадаад өрийн хэмжээ зохих түвшнөөс бага зэрэг давсан, манай судалгааны үр дүнтэй 
харьцуулахад зохих түвшинд байна гэсэн үр дүн гарлаа. Монгол улсын нийт гадаад 
өрийн хувьд зохистой түвшин нь ДНБ-ий 102 хувь байгаа ба 2014 онд уг харьцаа 
үзүүлэлт 179 хувь гарсан нь эдийн засгийн өсөлтийн хурдыг сааруулах нөлөөллийг 

0.4 1.02 

0.79 

2.05 

Бодит ДНБ-ий 
өсөлт  

Бодит ДНБ-ий 
өсөлт  

 

Өрийн 
индикатор 

2 05

Өрийн 
индикатор 

Өрийн зохих түвшинг тодорхойлсон судалгааны үр дүнг бусад судлаачдын 
судалгааны дүнтэй харьцуулан үзвэл засгийн газрын гадаад өр/днБ-ий зохих 
түвшинг (Catherine Pattillo, Luca Ricci and Helene Poirson, 2002) хөгжиж буй 
орнуудын 93 орны өгөгдөлд тулгуурлан 35-40 хувь, (Benedict, R. Bhattacharya and 
T. Q. Nguyen, 2003) орлого багатай, хөгжиж буй 55 орны өгөгдөлд тулгуурлан 30-
37 хувь байна гэжээ. (зураг 15) дээрх судалгааны дүнд уг харьцаа үзүүлэлт 40-50 
хувь байх нь тохиромжтой гэсэн дүн гарлаа. 

Хүснэгт 15. Хөгжиж буй орнуудын өрийн босго утгын харьцуулалт 

№ зггӨ/днБ зггӨ/
Экспорт нгӨ/днБ судлаачийн нэр

1

Хөгжиж буй 93 орны 
1969-1998 оны панел 
тоон өгөгдөл ашигласан 
үнэлгээний үр дүн

35-40% 160-170%
(Catherine Pattillo, 
Luca Ricci and Helene 
Poirson, 2002)

2

Хөгжиж буй, орлого 
багатай 55 орны 1970-
1999 оны панел өгөгдөл 
ашигласан үнэлгээний 
үр дүн

30-37% 115-120%

(Benedict, R. 
Bhattacharya and T. Q. 
Nguyen, 2003)

3 оуВс-ийн CPIA 
дундаж орны босго утга 40% 150%

4
Монголын 1991-2014 
оны өгөгдөл ашигласан 
үнэлгээ ний үр дүн 

40%-50% 102-104% судалгааны үр дүн

5 Монголын өнөөгийн 
байдал (2014 он) 43% 86% 179%

оуВс-аас засгийн газрын гадаад өр/днБ-ий зохих түвшинг манай улсын хувьд 
40 хувь, засгийн газрын гадаад өр/экспортын зохих түвшинг 150 хувь гэж 
тогтоосон байдаг. 2014 оны байдлаар бусад судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад 
засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ зохих түвшнөөс бага зэрэг давсан, манай 
судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад зохих түвшинд байна гэсэн үр дүн гарлаа. 
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Монгол улсын нийт гадаад өрийн хувьд зохистой түвшин нь днБ-ий 102 хувь 
байгаа ба 2014 онд уг харьцаа үзүүлэлт 179 хувь гарсан нь эдийн засгийн 
өсөлтийн хурдыг сааруулах нөлөөллийг үзүүлж байна, уг харьцаа 205%-иас 
дээш гарсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт сөрөг утга руугаа орж болзошгүйг 
харуулж байна. 

Эндээс одоогийн өрийн түвшин нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хэмжээнд 
байгаа ба засгийн газрын болон нийт гадаад өрийн хэмжээ цаашид өссөн 
тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтийг бууруулах, өрийн дарамтад орох эрсдэлтэйг 
харуулж байна. 

4.3 Гадаад өрийн хямралын кейс шинжилгээ 

гадаад өрийн кейс шинжилгээг хийхдээ Харвардын их сургуулийн профессор 
рейнхарт, рогофф нарын “This time is different: Eight Centuries of Financial Folly” 
номыг голлон ашиглалаа. (Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, 2012) Энд 
1970-2012 оны хооронд нийтдээ 26 улсад гадаад өрийн хямралыг авч үзсэн бол 
мөн судалгааны Мүүдис агентлагын гадаад өрийн төлбөрийн чадваргүй болсон 
улсын судалгаанд 1983-2013 оны хооронд 23 улсыг авч үзжээ. (Moody’s, 2014) 
Эдгээр судалгааны ажлуудыг нэгтгэн үзвэл 1970-2013 оны хооронд нийт 30 орны 
42 удаагийн хямрал болсон байна. Өрийн хямрал болсон улсуудыг банкны болон 
гадаад валютын хямралтай зэрэг болсон эсэхийг тодорхойлох зорилгоор бусад 
хямрал болсон онуудыг (Frankel, Jeffrey A. and Andrew K. Rose, 1996), (Laeven, 
L. and Valencia, F, 2008) нарын судалгаанаас нэмж авч үзсэн. Хямрал болсон 
улсуудын жагсаалтыг хавсралт 6-аас харна уу.

Өрийн хямрал дангаараа болсон тохиолдол 6 хувь, өрийн хямрал нь банкны 
болон валютын аль нэг хямралтай зэрэг болсон тохиолдол 17 хувь, гурвалсан 
хямрал болсон тохиолдол 77 хувь байна. Эндээс өрийн хямрал нь нийт эдийн 
засаг болон санхүүгийн системдээ их хэмжээний сөрөг үр дагавартай болох нь 
харагдаж байна. (зураг 24) Мүүдисийн судалгааны тайланд дурьдагдсан гадаад 
бондын төлбөрөө төлж чадаагүй 27 улсын хувьд Ba2-оос C хүртэл зэрэглэлтэй 
улсууд байна. Үүнд B зэрэглэлтэй улсууд 34 хувийг, с-ээс доош зэрэглэлтэй 
улс 67 хувийг эзэлж байна. Эндээс хөрөнгө оруулалтын бус зэрэглэлд байгаа 
улсуудын төлбөрийн чадваргүй болох магадлал өндөр байдаг нь харагдаж байна. 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Зураг 24. 1970-2013 оны гадаад өрийн хямралын харьцуулалт
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үзүүлж байна, уг харьцаа 205%-иас дээш гарсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт сөрөг 
утга руугаа орж болзошгүйг харуулж байна.  

Эндээс одоогийн өрийн түвшин нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хэмжээнд 
байгаа ба засгийн газрын болон нийт гадаад өрийн хэмжээ цаашид өссөн тохиолдолд 
эдийн засгийн өсөлтийг бууруулах, өрийн дарамтад орох эрсдэлтэйг харуулж байна.  

4.3 Гадаад өрийн хямралын кейс шинжилгээ  

Гадаад өрийн кейс шинжилгээг хийхдээ Харвардын их сургуулийн профессор 
Рейнхарт, Рогофф нарын “This time is different: Eight Centuries of Financial Folly” номыг 
голлон ашиглалаа. (Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, 2012) Энд 1970-2012 оны 
хооронд нийтдээ 26 улсад гадаад өрийн хямралыг авч үзсэн бол мөн судалгааны 
Мүүдис агентлагын гадаад өрийн төлбөрийн чадваргүй болсон улсын судалгаанд  
1983-2013 оны хооронд 23 улсыг авч үзжээ. (Moody’s, 2014) Эдгээр судалгааны 
ажлуудыг нэгтгэн үзвэл 1970-2013 оны хооронд нийт 30 орны 42 удаагийн хямрал 
болсон байна. Өрийн хямрал болсон улсуудыг банкны болон гадаад валютын 
хямралтай зэрэг болсон эсэхийг тодорхойлох зорилгоор бусад хямрал болсон онуудыг 
(Frankel, Jeffrey A. and Andrew K. Rose, 1996), (Laeven, L. and Valencia, F, 2008) нарын 
судалгаанаас нэмж авч үзсэн. Хямрал болсон улсуудын жагсаалтыг хавсралт 6-аас 
харна уу. 

Өрийн хямрал дангаараа болсон тохиолдол 6 хувь, өрийн хямрал нь банкны 
болон валютын аль нэг хямралтай зэрэг болсон тохиолдол 17 хувь, гурвалсан хямрал 
болсон тохиолдол 77 хувь байна. Эндээс өрийн хямрал нь нийт эдийн засаг болон 
санхүүгийн системдээ их хэмжээний сөрөг үр дагавартай болдог болох нь харагдаж 
байна.   (Зураг 24) Мүүдисийн судалгааны тайланд дурьдагдсан гадаад бондын 
төлбөрөө төлж чадаагүй 27 улсын хувьд Ba2-оос C хүртэл зэрэглэлтэй улсууд байна. 
Үүнд B зэрэглэлтэй улсууд 34 хувийг, С-ээс доош зэрэглэлтэй улс 67 хувийг эзэлж 
байна. Эндээс хөрөнгө оруулалтын бус зэрэглэлд байгаа улсуудын төлбөрийн 
чадваргүй болох магадлал өндөр байдаг нь харагдаж байна.  

Зураг 24 1970-2013 оны гадаад өрийн хямралын харьцуулалт 
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үзүүлж байна, уг харьцаа 205%-иас дээш гарсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт сөрөг 
утга руугаа орж болзошгүйг харуулж байна.  

Эндээс одоогийн өрийн түвшин нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хэмжээнд 
байгаа ба засгийн газрын болон нийт гадаад өрийн хэмжээ цаашид өссөн тохиолдолд 
эдийн засгийн өсөлтийг бууруулах, өрийн дарамтад орох эрсдэлтэйг харуулж байна.  

4.3 Гадаад өрийн хямралын кейс шинжилгээ  

Гадаад өрийн кейс шинжилгээг хийхдээ Харвардын их сургуулийн профессор 
Рейнхарт, Рогофф нарын “This time is different: Eight Centuries of Financial Folly” номыг 
голлон ашиглалаа. (Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, 2012) Энд 1970-2012 оны 
хооронд нийтдээ 26 улсад гадаад өрийн хямралыг авч үзсэн бол мөн судалгааны 
Мүүдис агентлагын гадаад өрийн төлбөрийн чадваргүй болсон улсын судалгаанд  
1983-2013 оны хооронд 23 улсыг авч үзжээ. (Moody’s, 2014) Эдгээр судалгааны 
ажлуудыг нэгтгэн үзвэл 1970-2013 оны хооронд нийт 30 орны 42 удаагийн хямрал 
болсон байна. Өрийн хямрал болсон улсуудыг банкны болон гадаад валютын 
хямралтай зэрэг болсон эсэхийг тодорхойлох зорилгоор бусад хямрал болсон онуудыг 
(Frankel, Jeffrey A. and Andrew K. Rose, 1996), (Laeven, L. and Valencia, F, 2008) нарын 
судалгаанаас нэмж авч үзсэн. Хямрал болсон улсуудын жагсаалтыг хавсралт 6-аас 
харна уу. 
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болон валютын аль нэг хямралтай зэрэг болсон тохиолдол 17 хувь, гурвалсан хямрал 
болсон тохиолдол 77 хувь байна. Эндээс өрийн хямрал нь нийт эдийн засаг болон 
санхүүгийн системдээ их хэмжээний сөрөг үр дагавартай болдог болох нь харагдаж 
байна.   (Зураг 24) Мүүдисийн судалгааны тайланд дурьдагдсан гадаад бондын 
төлбөрөө төлж чадаагүй 27 улсын хувьд Ba2-оос C хүртэл зэрэглэлтэй улсууд байна. 
Үүнд B зэрэглэлтэй улсууд 34 хувийг, С-ээс доош зэрэглэлтэй улс 67 хувийг эзэлж 
байна. Эндээс хөрөнгө оруулалтын бус зэрэглэлд байгаа улсуудын төлбөрийн 
чадваргүй болох магадлал өндөр байдаг нь харагдаж байна.  
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Зураг 25 Өрийн хямрал болсон улсуудын харьцуулалт (ЗГГӨ/ДНБ)  

 

Дээрх харьцуулалтаас 1980-аад оны үеийн өрийн хямралын үед уг харьцаа 
үзүүлэлт 40-80 хувь, 1990-ээд оны сүүл, 2000 оны эхэн үеийн өрийн хямралын үед 40-
150 хувь, 2000 оноос хойш болсон өрийн хямралын үед Грек, Никарагуа, Нигер, 
Венесуэл зэрэг улсууд өрийн харьцаа үзүүлэлт нь хамгийн өндөр буюу 150 хувиас 
дээш байна. Эндээс засгийн газрын гадаад өр/ДНБ харьцуулсан харьцаа 40-өөс дээш 
хувь байгаа тохиолдолд өрийн хямрал болох магадлал нэмэгдэж байна.  

Кейс шинжилгээнд авч үзсэн өрийн хямрал болсон улсуудад хямрал үүсгэсэн 
хүчин зүйл, хямралаас бий болох, үүсэх үр дагавар, хямралын үед авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээг харьцуулан судалж, Монголын эдийн засагт үүсч болох эрсдэлийг 
тодорхойлохыг зорилоо. Улс орнуудыг өрийн хямрал үргэлжилсэн хугацаа, түүний 
шалтгаан, үр дагавар, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг зураглан хавсралт 7-д харууллаа.  

Гадаад өрийн хямрал үүсэх шалтгааныг харьцуулан судалж, 8 хэсэгт багцлан 
авч үзэж, нийт өрийн хямрал үүсгэх хүчин зүйлсийг эзлэх хувийн жингээр эрэмбэлэн 
тогтоолоо. Эндээс хамгийн их буюу төсөв, мөнгөний уялдаагүй бодлого нь, гадаад 
өрийн дахин санхүүжилт, түүхий эдийн үнийн уналтаас шалтгаалан экспорт буурч, 
эдийн засаг болон төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэд сөрөгөөр нөлөө үзүүлэх, гадаад 
валютын албан нөөцийн уналт, дотоод валютын сулрал зэргээс өрийн үйлчилгээний 
дарамт нэмэгдэх, валютын ханшийн эрсдэл үүсэх зэрэг хүчин зүйлс нь өрийн 
хямралын гол шалтгаан болдог байна. Бусад хүчин зүйлс гэдэгт улс төрийн тогтворгүй 
байдал, дайн, импортоос хэт их хамааралтай байдал, мэдээллийн бодит бус байдал 
зэргийг авч үзсэн. (Зураг 26)   
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үед 40-150 хувь, 2000 оноос хойш болсон өрийн хямралын үед грек, никарагуа, 
нигер, Венесуэл зэрэг улсууд өрийн харьцаа үзүүлэлт нь хамгийн өндөр буюу 
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кейс шинжилгээнд авч үзсэн өрийн хямрал болсон улсуудад хямрал үүсгэсэн 
хүчин зүйл, хямралаас бий болох, үүсэх үр дагавар, хямралын үед авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг харьцуулан судалж, Монголын эдийн засагт 
үүсч болох эрсдэлийг тодорхойлохыг зорилоо. улс орнуудыг өрийн хямрал 
үргэлжилсэн хугацаа, түүний шалтгаан, үр дагавар, авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээг зураглан хавсралт 7-д харууллаа. 

гадаад өрийн хямрал үүсэх шалтгааныг харьцуулан судалж, 8 хэсэгт багцлан авч 
үзэж, нийт өрийн хямрал үүсгэх хүчин зүйлсийг эзлэх хувийн жингээр эрэмбэлэн 
тогтоолоо. Эндээс хамгийн их буюу төсөв, мөнгөний уялдаагүй бодлого нь, 
гадаад өрийн дахин санхүүжилт, түүхий эдийн үнийн уналтаас шалтгаалан 
экспорт буурч, эдийн засаг болон төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэд сөрөгөөр 
нөлөө үзүүлэх, гадаад валютын албан нөөцийн уналт, дотоод валютын сулрал 
зэргээс өрийн үйлчилгээний дарамт нэмэгдэх, валютын ханшийн эрсдэл үүсэх 
зэрэг хүчин зүйлс нь өрийн хямралын гол шалтгаан болдог байна. Бусад хүчин 
зүйлс гэдэгт улс төрийн тогтворгүй байдал, дайн, импортоос хэт их хамааралтай 
байдал, мэдээллийн бодит бус байдал зэргийг авч үзсэн. (зураг 26) 

Зураг 26. Гадаад өрийн хямрал үүсгэх хүчин зүйлс
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Зураг 26 Гадаад өрийн хямрал үүсгэх хүчин зүйлс 

 

Зарим улс орнуудын гадаад өрийн хямрал үүсэх шалтгаан нь банкны салбарын 
уналтаас (Сүүлийн үеийн банкны хямрал үүсэх шалтгаан нь үл хөдлөх хөрөнгийн 
төвлөрөл) шалтгаалан гадаад, дотоод өрөөр дахин капиталжуулах арга хэмжээ авах, 
эдийн засгийн мөчлөгийн уналтын үед мөнгө болон сангийн хэт тэлэх бодлого барих, 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын уналтаас шалтгаалан урсгал тэнцэл алдагдах, 
түүнийг санхүүжүүлэх зорилгоор гадаад өрийн хэмжээг нэмэх, валютын гадагшлах 
урсгал нэмэгдсэнээс дотоод валютын ханш суларч, өрийн дарамт нэмэгдэх, эрх зүйн 
зохицуулалт орчин сул байх зэрэг нь эрсдэл үүсгэх хүчин зүйлс болж байна.   

Гадаад өрийн дарамт нэмэгдэж, хямрал болсон тохиолдолд эдийн засгийн 
уналтад орж, ажилгүйдэл, инфляцийг нэмэгдүүлэх (магадлал 25 орчим хувь), энэ нь 
банкны болон валютын хямрал үүсгэх шалтгаан болдог (магадлал 20 орчим хувь). Мөн 
өрийг өрөөр санхүүжүүлж, өрийн дарамтыг улам бүр нэмэгдүүлж, дараагийн өрийн 
хямрал болох шалтгаан нь болдог (магадлал 20 орчим хувь ) байна. Эдгээр хүчин зүйлс 
нь гадаадын хөрөнгө оруулалт буурах, гадаад валютын албан нөөцийн хэмжээ буурах 
гол шалтгаан нь болдог.  

Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрэхийн хэрээр улсын зээлжих зэрэглэл 
буурч, хөрөнгө оруулалт багасах, улсын болон хувийн салбар гадаадаас өндөр хүүтэй 
хатуу нөхцөлтэй зээл авах зэргээр өрийн дарамтыг улам бүр нэмэгдүүлж, дахин гадаад 
өрийн хямрал үүсэх шалтгаан нь болдог. Мөн ажилгүйдэл, инфялцийн өсөлтийн 
улмаас нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэх, гэмт хэрэг нэмэгдэх зэргээр эдийн 
засгаас гадна нийгэмд ихээхэн сөрөг үр дагаврыг авчирдаг байна. (Зураг 27)  

Зураг 27 Гадаад өрийн хямралын үр нөлөө 
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уналтад орж, ажилгүйдэл, инфляцийг нэмэгдүүлэх (магадлал 25 орчим хувь), энэ 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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нь банкны болон валютын хямрал үүсгэх шалтгаан болдог (магадлал 20 орчим 
хувь). Мөн өрийг өрөөр санхүүжүүлж, өрийн дарамтыг улам бүр нэмэгдүүлж, 
дараагийн өрийн хямрал болох шалтгаан нь болдог (магадлал 20 орчим хувь) 
байна. Эдгээр хүчин зүйлс нь гадаадын хөрөнгө оруулалт буурах, гадаад 
валютын албан нөөцийн хэмжээ буурах гол шалтгаан нь болдог. 

Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрэхийн хэрээр улсын зээлжих зэрэглэл буурч, 
хөрөнгө оруулалт багасах, улсын болон хувийн салбар гадаадаас өндөр хүүтэй хатуу 
нөхцөлтэй зээл авах зэргээр өрийн дарамтыг улам бүр нэмэгдүүлж, дахин гадаад 
өрийн хямрал үүсэх шалтгаан нь болдог. Мөн ажилгүйдэл, инфялцийн өсөлтийн 
улмаас нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэх, гэмт хэрэг нэмэгдэх зэргээр эдийн 
засгаас гадна нийгэмд ихээхэн сөрөг үр дагаврыг авчирдаг байна. (зураг 27) 

Зураг 27. Гадаад өрийн хямралын үр нөлөө
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Зураг 26 Гадаад өрийн хямрал үүсгэх хүчин зүйлс 
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засгаас гадна нийгэмд ихээхэн сөрөг үр дагаврыг авчирдаг байна. (Зураг 27)  

Зураг 27 Гадаад өрийн хямралын үр нөлөө 
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Гадаад өрийн дахин санхүүжилт (нөхцөл хүндрүүлсэн) 

Банк, Валютын хямрал 

Эдийн засгийн мөчлөг 
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гадаад өрийн хямрал нь бусад хямралтай харьцуулахад урт хугацаанд 
үргэлжилдэгээрээ ихээхэн сөрөг нөлөөтэй ба кейс судалгаанд хамрагдсан 
улсуудад өрийн хямрал үргэлжилсэн хугацааг авч үзвэл хамгийн богино нь 1-2 
жил, хамгийн урт нь 30 жил, дундажаар 5.86 жил үргэлжилсэн байна. (Хавсралт 8)

Өрийн хямралаас гарах зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг 22 улсын 
кейсээс нэгтгэн авч үзвэл эерэг буюу хямралыг амжилттай даван туулсан, сөрөг 
буюу хямралыг улам даамжруулсн гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байна. 
(Хүснэгт 16) 

Хүснэгт 16. Гадаад өрийн хямралын үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Эерэг Сөрөг
Хууль эрхзүйн орчноо шинэчилсэн Шинэ мөнгө хэвлэсэн
Хямралын үеийн сангийн бодлого боловсруулж, төсвийн 
таналт хийсэн нэмж бонд гаргасан

Өмч хувьчлал хийсэн (Богино хугацаанд) Өрийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан
Валютын ханшийг тогтворжуулах, экспорт импортын 
оновчтой бодлого боловсруулсан

гадаад өрийн дахин санхүүжилт 
авсан

зг-ын бүтцийн шинэчлэл хийж, нэгдэлт, хязгаарлалт хийсэн. Татварын өөрчлөлт оруулсан
нэмж зээл авахгүй хэрэглээний хязгаарлалт хийсэн Өмч хувьчлал хийсэн (урт хугацаа)

Эх сурвалж: Кейс судалгааны нэгтгэл
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Эерэг үр дүн үзүүлсэн арга хэмжээнүүд: Хууль эрхзүйн орчны шинэчлэл хийж, 
өрийн удирдлагын механизмыг бүрдүүлсэн, хямралын үеийн сангийн бодлого 
боловсруулж, төсвийн зардлын таналт хийж чадсан, богино хугацаанд төрийн 
өмчийн хувьчлал амжилттай хэрэгжүүлсэн, валютын ханшийг тогтворжуулахад 
онцгой анхаарсан, засгийн газрын бүтцийн шинэчлэл хийж, бүсээ чангалах 
бодлого барьсан, дахин өр үүсгэлгүй дотоод нөөц бололцоогоо ашигласан зэрэг 
авч болохуйц туршлага байхад, алдааг нь давтахгүй байх боломж манай улсын 
хувьд байна. 

Сөрөг үр дүн үзүүлсэн арга хэмжээнүүд: Өрөө төлөх зорилгоор гүйлгээнд 
мөнгө хэвлэж гаргасан, өрийг бүтцийнх нь хувьд өөрчилсөн, нэмэлт үнэт цаас 
гаргах замаар дахин санхүүжилт авсан, татвараа нэмэх замаар төсвийн орлогыг 
бүрдүүлэх бодлого барьсан, өмч хувьчлалыг урт хугацаанд хийсэн зэрэг нь төсөв, 
эдийн засагт ирэх өрийн дарамтыг улам нэмэгдүүлж, өрийн хямралыг газар 
авахуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн шийдвэрүүд байжээ.

кейс шинжилгээний үр дүнд гадаад өрийн хямрал үүсгэж байсан хүчин зүйлс 
Монголын өнөөгийн нөхцөл байдалд ямар байгааг судлан, дүгнэлт өгөхийг 
зорилоо. 

1. Өрийн үйлчилгээний дарамт өсөх, гадаад өрийн дахин санхүүжилт авах

Энэ нь гадаад өрийн төлөлт хийх хугацаа болоход дахин гадаад зээл авах 
замаар өрөө төлөх нөхцөл байдлыг хэлнэ. Өрийн үйлчилгээний төлбөрт төлөх 
дарамт нэмэгдэх тохиолдолд улс орнууд дахин санхүүжилт авах арга хэмжээг 
эрэлхийлдэг байна. Үүнд: ихэнх улс орнууд оуВс, дэлхийн банкнаас зээл авах, 
шинээр бонд гаргах боломжууд нь хязгаарлагдсан байдаг тул хатуу нөхцөлтэй 
зээл авдаг байна. 

Манай улсын хувьд Хөгжлийн банкны 580.0 сая ам.долларын үнэт цаасны 
хүүний төлбөрт жил бүр 33.35 сая ам.доллар, 2017 онд үндсэн болон хүүний 
төлбөрт 613.35 сая ам.долларыг төлөхөөр байна. (зураг 28) чингис бондын 
төлбөрт 2013 онд 63.28 сая ам.доллар, 2014-2017 оны хооронд тус тус 71.88 
сая ам.доллар, 2018 онд 500 сая ам.доллар үндсэн төлбөр, 2022 онд 1000 сая 
ам.долларын үндсэн төлбөрийг хүүний хамт төлөхөөр байна. (зураг 29) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Зураг 28. Хөгжлийн банкны үнэт цаасны төлөлт Зураг 29. Чингис бондын төлөлт
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ам.доллар, 2014-2017 оны хооронд тус тус 71.88 сая ам.доллар, 2018 онд 500 сая 
ам.доллар үндсэн төлбөр, 2022 онд 1000 сая ам.долларын үндсэн төлбөрийг хүүний 
хамт төлөхөөр байна. (Зураг 29)   

Зураг 28 Хөгжлийн банкны үнэт цаасны төлөлт  Зураг 29 Чингис бондын төлөлт 

  
Эх  сурвалж: (Сангийн Яам, 2014) 

Самурай бондын хүүг жил бүр ижил хэмжээтэй, үндсэн төлбөр болох 30.0 
тэрбум иен буюу 252.5 сая ам.долларыг 2023 онд төлөх хуваарьтай байна. (Зураг 30)  
Монгол Улсын засгийн газар Олон улсын санхүүгийн зах зээлээс бонд хэлбэрээр 
босгосон хөрөнгийн эх үүсвэрийг Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр дэд 
бүтцийн салбарт, Төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр орлогоороо 
төлбөрөө буцаан төлөх боломжтой тээвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхай, барилгын 
салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээс эх үүсвэрийн зарцуулалтад 
2014 онд Чингис бондын эх үүсвэрээс 1,872.9 тэрбум төгрөгийг, Самурай бондын эх 
үүсвэрээс 407.3 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. (Монгол улсын хөгжлийн банк, 
2015) 

Зураг 30 Самурай бондын эргэн төлөлт  Зураг 31 Засгийн газрын баталгаатай бондуудын 
нийт төлөлт  

  
Эх  сурвалж: (Сангийн Яам, 2014) 

Засгийн газраас баталгаа гаргасан эдгээр үнэт цаасны өрийн үйлчилгээнд 2017 
онд 689 сая ам.доллар, 2018 онд 565 сая ам.доллар, 2022 онд 1055 сая ам.доллар, 2023 
онд 256 сая ам.долларын өндөр дүнтэй төлөлтүүд нь төсөвт ихээхэн хэмжээний дарамт 
учруулж болохоор байна. Эдгээр өрийн эх үүсвэрийг оновчтой хөрөнгө оруулалт 
болгон хувиргаж чадвал урт хугацаатай, бага хүүтэй эх үүсвэрээс өгөөж хүртэх 
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ам.доллар, 2014-2017 оны хооронд тус тус 71.88 сая ам.доллар, 2018 онд 500 сая 
ам.доллар үндсэн төлбөр, 2022 онд 1000 сая ам.долларын үндсэн төлбөрийг хүүний 
хамт төлөхөөр байна. (Зураг 29)   

Зураг 28 Хөгжлийн банкны үнэт цаасны төлөлт  Зураг 29 Чингис бондын төлөлт 

  
Эх  сурвалж: (Сангийн Яам, 2014) 

Самурай бондын хүүг жил бүр ижил хэмжээтэй, үндсэн төлбөр болох 30.0 
тэрбум иен буюу 252.5 сая ам.долларыг 2023 онд төлөх хуваарьтай байна. (Зураг 30)  
Монгол Улсын засгийн газар Олон улсын санхүүгийн зах зээлээс бонд хэлбэрээр 
босгосон хөрөнгийн эх үүсвэрийг Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр дэд 
бүтцийн салбарт, Төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр орлогоороо 
төлбөрөө буцаан төлөх боломжтой тээвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхай, барилгын 
салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээс эх үүсвэрийн зарцуулалтад 
2014 онд Чингис бондын эх үүсвэрээс 1,872.9 тэрбум төгрөгийг, Самурай бондын эх 
үүсвэрээс 407.3 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. (Монгол улсын хөгжлийн банк, 
2015) 
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Эх сурвалж: (сангийн Яам, 2014)
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Эх сурвалж: (сангийн Яам, 2014)

засгийн газраас баталгаа гаргасан эдгээр үнэт цаасны өрийн үйлчилгээнд 
2017 онд 689 сая ам.доллар, 2018 онд 565 сая ам.доллар, 2022 онд 1055 сая 
ам.доллар, 2023 онд 256 сая ам.долларын өндөр дүнтэй төлөлтүүд нь төсөвт 
ихээхэн хэмжээний дарамт учруулж болохоор байна. Эдгээр өрийн эх үүсвэрийг 
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оновчтой хөрөнгө оруулалт болгон хувиргаж чадвал урт хугацаатай, бага хүүтэй 
эх үүсвэрээс өгөөж хүртэх боломжтой. Харин ингэж чадахгүй бол өрийн дарамт 
нэмэгдэж, эдийн засагт томоохон эрсдэл учрах аюултай.

засгийн газрын өрийн үйлчилгээ улсын төсвийн орлогод үзүүлэх дарамтыг 2015-
2024 оны хооронд тооцов. ирээдүйн төсвийн орлогыг 1991-2014 оны төсвийн 
орлогын мэдээлэлд үндэслэн өсөлтийн дундаж хувиар таамаглахад өрийн 
үйлчилгээний төлбөр нь зг-ын орлогын 20-22%-ийг эзлэхээр байгаа нь одоогийн 
үзүүлэлтээс 4 дахин их ачаалал үүсэхийг харуулж байна. (зураг 32) 

Зураг 32. Ирээдүйн төсвийн орлогод эзлэх гадаад өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь
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2. Төсөв, мөнгөний тэлэх бодлого, төсвийн алдагдал 

2014 оны төсөв 886.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан бөгөөд төсвийн 
зардлын 73%-ийг урсгал зардал, 27%-ийг хөрөнгийн зардал эзэлж байгаа нь үр ашиггүй 
зүйлд ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж, үргүй зардал гаргаж, төсвийн урсгал 
зардал тэлэлттэй байгааг харуулж байна. 2014 оны төсвийн орлогын 99.1%-ийг урсгал 
орлого, 0.3%-ийг тусламжийн орлого, 0.6%-ийг хөрөнгийн орлого бүрдүүлсэн байна. 
Төсвийн нийт орлого төлөвлөсөн хэмжээндээ орж ирээгүй 716.8 тэрбум төгрөгийн 
дутагдал үүссэн нь татварын орлогын төлөвлөлт оновчтой хийгддэггүй, зохион 
байгуулалт муутай, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашиггүй байдалтай 
холбоотой. (Үндэсний аудитын газар, 2015) Улсын төсвийн зардлыг авч үзвэл 82%-ийг 
урсгал зардал, 18%-ийг бусад зардал гаргасан байна. Урсгал зардалд цалин хөлс, бараа 
ажил үйлчилгээ, НДШ, хүү, урсгал шилжүүлгийг оруулсан.  

Харин төсвийн алдагдалд эдийн засгийн уналт, цэвэр экспорт, дэлхийн зах зээл 
дээрх голлох түүхий эдийн үнийн уналт, төрийн бүтэц, урсгал зардлын өсөлт нөлөөлж, 
төсвийн алдагдлыг хаах эх үүсвэр нь улсын өр болжээ. (Зураг 33, 34) 
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үйлчилгээ, ндШ, хүү, урсгал шилжүүлгийг оруулсан. 

Харин төсвийн алдагдалд эдийн засгийн уналт, цэвэр экспорт, дэлхийн зах зээл 
дээрх голлох түүхий эдийн үнийн уналт, төрийн бүтэц, урсгал зардлын өсөлт 
нөлөөлж, төсвийн алдагдлыг хаах эх үүсвэр нь улсын өр болжээ. (зураг 33, 34)

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Зураг 33 Төсвийн тэнцэл Зураг 34 Мөнгөний нийлүүлэлт 

  
Эх сурвалж: (ҮСХ, 1990-2014) 

2013 онд Засгийн газар Монголбанктай хамтран “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”, 
“Иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхийн тулд арилжааны 
банкуудаар дамжуулан зээл олголтыг нэмэгдүүлж, үүнтэй зэрэгцэн хүний хөгжил сан, 
оюутны тэтгэлэг, төсвийн ажилчдын цалин, тэтгэвэр тэтгэмж нэмэх зэргээр төсвийн 
тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлсэн. 2013 онд  6,630 их наяд, 2014 онд 7,294 их наяд 
төгрөгийн төсөв баталсан нь 2011 оныхоос 1,3-1,6 дахин их үзүүлэлт юм. Энэхүү 
төсвөөс гадна Чингис бондын 1,5 тэрбум ам доллар, Самурай бондын 290 сая доллар, 
Хөгжлийн банкны 580 сая ам доллар, БНХАУ-ын Хөгжлийн банкнаас авсан 162 сая ам 
долларын зээл зэрэг улсын нэгдсэн төсөвтэй тэнцэхүйц хэмжээний мөнгийг төсвөөс 
гадуур зарцуулж, мөнгөний нийлүүлэлт сүүлийн таван жилийн хугацаанд дунджаар 31 
хувиар өсч, 2014 онд 10635,8 тэрбум төгрөгт хүрч өссөн. Энэ нь эдийн засагт үнийн 
өсөлтийг нэмэгдүүлж, төгрөгийн худалдан авах чадварыг бууруулж, зах зээлд хүүний 
түвшин өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

Төсвийн урсгал зардал хэт их байх нь төрийн нүсэр бүтэцтэй холбоотой бөгөөд 
цаашлаад авилга, хээл хахуултай ч холбогддог байна.  

3. Төрийн нүсэр бүтэц, авилга хээл хахууль нэмэгдэх 

2004 онд төрийн албан хаагчдын тоо 120581 байсан бол 2014 оны байдлаар 
183601 болж арван жилийн хугацаанд 1.5 дахин өссөн байна. Төрийн албан хаагчдын 
тоо дундажаар Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 13-14 хувийг эзлэж байсан бол 
одоо 18 хувь болж өссөн нь төр хэт нүсэр бүтэцтэй байгааг харуулж байна. Эндээс 
төрийн албан хаагчдын тоог өмнөх жилүүдийн дундаж түвшинд барина гэвэл төсвийн 
урсгал зардлаас жилд 300 тэрбум8 төгрөгийн хэмнэлт хийх боломжтой. (Зураг 35)  

                                                 
8 Төрийн албан хаагчдын тоог өмнөх жилүүдийн дундаж түвшинд барина гэвэл 35000-40000 олбан хаагч 
илүүдэлтэй байна. Эндээс төрийн албан хаагчийн сарын дундаж цалин 688500 төгрөг (ҮСХ, 1990-2014) 
гэвэл жилд 300 тэрбум орчим төгрөг хэмнэгдэнэ. 
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Эх сурвалж: (ҮСХ, 1990-2014) 

2013 онд Засгийн газар Монголбанктай хамтран “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”, 
“Иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхийн тулд арилжааны 
банкуудаар дамжуулан зээл олголтыг нэмэгдүүлж, үүнтэй зэрэгцэн хүний хөгжил сан, 
оюутны тэтгэлэг, төсвийн ажилчдын цалин, тэтгэвэр тэтгэмж нэмэх зэргээр төсвийн 
тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлсэн. 2013 онд  6,630 их наяд, 2014 онд 7,294 их наяд 
төгрөгийн төсөв баталсан нь 2011 оныхоос 1,3-1,6 дахин их үзүүлэлт юм. Энэхүү 
төсвөөс гадна Чингис бондын 1,5 тэрбум ам доллар, Самурай бондын 290 сая доллар, 
Хөгжлийн банкны 580 сая ам доллар, БНХАУ-ын Хөгжлийн банкнаас авсан 162 сая ам 
долларын зээл зэрэг улсын нэгдсэн төсөвтэй тэнцэхүйц хэмжээний мөнгийг төсвөөс 
гадуур зарцуулж, мөнгөний нийлүүлэлт сүүлийн таван жилийн хугацаанд дунджаар 31 
хувиар өсч, 2014 онд 10635,8 тэрбум төгрөгт хүрч өссөн. Энэ нь эдийн засагт үнийн 
өсөлтийг нэмэгдүүлж, төгрөгийн худалдан авах чадварыг бууруулж, зах зээлд хүүний 
түвшин өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

Төсвийн урсгал зардал хэт их байх нь төрийн нүсэр бүтэцтэй холбоотой бөгөөд 
цаашлаад авилга, хээл хахуултай ч холбогддог байна.  

3. Төрийн нүсэр бүтэц, авилга хээл хахууль нэмэгдэх 

2004 онд төрийн албан хаагчдын тоо 120581 байсан бол 2014 оны байдлаар 
183601 болж арван жилийн хугацаанд 1.5 дахин өссөн байна. Төрийн албан хаагчдын 
тоо дундажаар Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 13-14 хувийг эзлэж байсан бол 
одоо 18 хувь болж өссөн нь төр хэт нүсэр бүтэцтэй байгааг харуулж байна. Эндээс 
төрийн албан хаагчдын тоог өмнөх жилүүдийн дундаж түвшинд барина гэвэл төсвийн 
урсгал зардлаас жилд 300 тэрбум8 төгрөгийн хэмнэлт хийх боломжтой. (Зураг 35)  

                                                 
8 Төрийн албан хаагчдын тоог өмнөх жилүүдийн дундаж түвшинд барина гэвэл 35000-40000 олбан хаагч 
илүүдэлтэй байна. Эндээс төрийн албан хаагчийн сарын дундаж цалин 688500 төгрөг (ҮСХ, 1990-2014) 
гэвэл жилд 300 тэрбум орчим төгрөг хэмнэгдэнэ. 
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Эх сурвалж: (ҮсХ, 1990-2014)

2013 онд засгийн газар Монголбанктай хамтран “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”, 
“иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхийн тулд арилжааны 
банкуудаар дамжуулан зээл олголтыг нэмэгдүүлж, үүнтэй зэрэгцэн хүний хөгжил 
сан, оюутны тэтгэлэг, төсвийн ажилчдын цалин, тэтгэвэр тэтгэмж нэмэх зэргээр 
төсвийн тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлсэн. 2013 онд  6,630 их наяд, 2014 онд 7,294 
их наяд төгрөгийн төсөв баталсан нь 2011 оныхоос 1,3-1,6 дахин их үзүүлэлт юм. 
Энэхүү төсвөөс гадна чингис бондын 1,5 тэрбум ам доллар, самурай бондын 
290 сая доллар, Хөгжлийн банкны 580 сая ам доллар, БнХау-ын Хөгжлийн 
банкнаас авсан 162 сая ам долларын зээл зэрэг улсын нэгдсэн төсөвтэй тэнцэхүйц 
хэмжээний мөнгийг төсвөөс гадуур зарцуулж, мөнгөний нийлүүлэлт сүүлийн 
таван жилийн хугацаанд дунджаар 31 хувиар өсч, 2014 онд 10635,8 тэрбум төгрөгт 
хүрч өссөн. Энэ нь эдийн засагт үнийн өсөлтийг нэмэгдүүлж, төгрөгийн худалдан 
авах чадварыг бууруулж, зах зээлд хүүний түвшин өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

Төсвийн урсгал зардал хэт их байх нь төрийн нүсэр бүтэцтэй холбоотой бөгөөд 
цаашлаад авилга, хээл хахуультай ч холбогддог байна. 

3. Төрийн нүсэр бүтэц, авилга хээл хахууль нэмэгдэх

2004 онд төрийн албан хаагчдын тоо 120581 байсан бол 2014 оны байдлаар 183601 
болж арван жилийн хугацаанд 1.5 дахин өссөн байна. Төрийн албан хаагчдын тоо 
дунджаар Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 13-14 хувийг эзлэж байсан бол одоо 
18 хувь болж өссөн нь төр хэт нүсэр бүтэцтэй байгааг харуулж байна. Эндээс төрийн 
албан хаагчдын тоог өмнөх жилүүдийн дундаж түвшинд барина гэвэл төсвийн 
урсгал зардлаас жилд 300 тэрбум8 төгрөгийн хэмнэлт хийх боломжтой. (зураг 35) 

8 Төрийн албан хаагчдын тоог өмнөх жилүүдийн дундаж түвшинд барина гэвэл 35000-40000 олбан хаагч 
илүүдэлтэй байна. Эндээс төрийн албан хаагчийн сарын дундаж цалин 688500 төгрөг (ҮСХ, 1990-2014) 
гэвэл жилд 300 тэрбум орчим төгрөг хэмнэгдэнэ.
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Зураг 35. Төрийн албан хаагчдын тоо 2005-2014
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Зураг 35 Төрийн албан хаагчдын тоо 2005-2014 

 

Эх сурвалж: Сангийн яам (2015) 

Транспаренси интернешионал байгууллага 1995 оноос Авилгын Индексийг9 
экспертүүдийн үнэлгээ болон санал асуулгад суурилан жил бүр жагсаадаг. Авилгын 
индекс нь авилгаар улсын эрх мэдлийг өөрийн хувийн эрх ашигт буруугаар ашиглах 
байдлыг илэрхийлэх ба одоогоор 177 улсыг 0-ээс 1 хооронд үнэлж, жагсаалтыг гаргаж 
байна. Индекс өндөр байх нь авилга багатайг илэрхийлнэ.  (Transparency International, 
2012) 

Зураг 36 Монгол улсын авилгын индекс  

 
Эх сурвалж: http://www.theglobaleconomy.com/Mongolia/transparency_corruption/ 

Авилгын индексээр Монгол улс дэлхийн 177 орноос 80-д эрэмбэлэгдэж байгаа 
бөгөөд авилгын индекс 0.39 байгаа нь авилга өндөр байгааг харуулж байна. (Зураг 36) 
Эндээс төрийн нүсэр бүтцээр дамжуулж завших, авилга ихээхэн байгааг харж болох 
бөгөөд энэ нь өрийн хямралд өртсөн улс орнуудын нөхцөл байдал манай улсын хувьд ч 
оршсоор байгааг харуулж байна.  

4. Түүхий эдийн үнийн огцом уналт, экспортын бууралт 

Уул уурхайн экспортоос хараат эдийн засагтай улс орнуудын хувьд дэлхийн зах 
зээл дээр түүхий эдийн үнэ огцом унаж, экспортын орлого буурч, эдийн засгийн өсөлт 
удаашран гадаад худалгааны тэнцэл алдагдалтай гардаг. Энэ нь мөн татварын орлогыг 
бууруулахад нөлөөлж, төсвийн тэлэх бодлого барьж байсан засгийн газрын төсөвлөсөн 

                                                 
9 Transparency International (TI) байгууллагаас тооцдог. 
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Эх сурвалж: Сангийн яам (2015)

Транспаренси интернешионал байгууллага 1995 оноос хойш авилгын 
индексийг9 экспертүүдийн үнэлгээ болон санал асуулгад суурилан жил бүр 
жагсаадаг болжээ. авилгын индекс нь авилгаар улсын эрх мэдлийг өөрийн 
хувийн эрх ашигт буруугаар ашиглах байдлыг илэрхийлэх ба одоогоор 177 улсыг 
0-ээс 1 хооронд үнэлж, жагсаалтыг гаргаж байна. индекс өндөр байх нь авилга 
багатайг илэрхийлнэ. (Transparency International, 2012)

Зураг 36. Монгол улсын авилгын индекс 
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Эх сурвалж: Сангийн яам (2015) 

Транспаренси интернешионал байгууллага 1995 оноос Авилгын Индексийг9 
экспертүүдийн үнэлгээ болон санал асуулгад суурилан жил бүр жагсаадаг. Авилгын 
индекс нь авилгаар улсын эрх мэдлийг өөрийн хувийн эрх ашигт буруугаар ашиглах 
байдлыг илэрхийлэх ба одоогоор 177 улсыг 0-ээс 1 хооронд үнэлж, жагсаалтыг гаргаж 
байна. Индекс өндөр байх нь авилга багатайг илэрхийлнэ.  (Transparency International, 
2012) 

Зураг 36 Монгол улсын авилгын индекс  

 
Эх сурвалж: http://www.theglobaleconomy.com/Mongolia/transparency_corruption/ 

Авилгын индексээр Монгол улс дэлхийн 177 орноос 80-д эрэмбэлэгдэж байгаа 
бөгөөд авилгын индекс 0.39 байгаа нь авилга өндөр байгааг харуулж байна. (Зураг 36) 
Эндээс төрийн нүсэр бүтцээр дамжуулж завших, авилга ихээхэн байгааг харж болох 
бөгөөд энэ нь өрийн хямралд өртсөн улс орнуудын нөхцөл байдал манай улсын хувьд ч 
оршсоор байгааг харуулж байна.  

4. Түүхий эдийн үнийн огцом уналт, экспортын бууралт 

Уул уурхайн экспортоос хараат эдийн засагтай улс орнуудын хувьд дэлхийн зах 
зээл дээр түүхий эдийн үнэ огцом унаж, экспортын орлого буурч, эдийн засгийн өсөлт 
удаашран гадаад худалгааны тэнцэл алдагдалтай гардаг. Энэ нь мөн татварын орлогыг 
бууруулахад нөлөөлж, төсвийн тэлэх бодлого барьж байсан засгийн газрын төсөвлөсөн 

                                                 
9 Transparency International (TI) байгууллагаас тооцдог. 
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авилгын индексээр Монгол улс дэлхийн 177 орноос 80-д эрэмбэлэгдэж байгаа 
бөгөөд авилгын индекс 0.39 байгаа нь авилга өндөр байгааг харуулж байна. 
(зураг 36) Эндээс төрийн нүсэр бүтцээр дамжуулж завших, авилга ихээхэн 
байгааг харж болох бөгөөд энэ нь өрийн хямралд өртсөн улс орнуудын нөхцөл 
байдал манай улсын хувьд ч оршсоор байгааг харуулж байна. 

4. Түүхий эдийн үнийн огцом уналт, экспортын бууралт

уул уурхайн экспортоос хараат эдийн засагтай улс орнуудын хувьд дэлхийн 
зах зээл дээр түүхий эдийн үнэ огцом унаж, экспортын орлого буурч, эдийн 
засгийн өсөлт удаашран гадаад худалгааны тэнцэл алдагдалтай гардаг. Энэ нь 

9 Transparency International (TI) байгууллагаас тооцдог.

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

мөн татварын орлогыг бууруулахад нөлөөлж, төсвийн тэлэх бодлого барьж 
байсан засгийн газрын төсөвлөсөн орлогын хэмжээ хүрэхгүй, гадаад эх үүсвэрээр 
зардлаа санхүүжүүлэх, өмнөх гадаад өрийн үйлчилгээний төлбөрөө төлж 
чадахгүй зэрэг нөхцөл байдалд ордог.

Манай улсын хувьд 2014 онд нийт экспортын 89 хувийг ашигт малтмалын 
бүтээгдэхүүний экспорт эзлэж байгаа ба чулуун нүүрс, зэсийн баяжмал, төмрийн 
хүдэр ба баяжмал, боловсруулаагүй нефть гэсэн голлох 4 түүхий эдийн экспорт 
ашигт малтмалын экспортын 88%, нийт экспортын 78%-ийг тус тус эзэлж байгаа 
цөөн хэдэн бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтөөс экспортын хэмжээ хамаарч 
байгааг харуулж байна. (Монголбанк, 2014) Түүхий эдийн үнэ сүүлийн гурван 
жил дараалан унаж байгаа ба цаашид ч өсөх төлөв ажиглагдахгүй байгаа нь 
өрийн хямралд орох эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. 

5. Валютын ханшийн уналт ба гадаад валютын албан нөөцийн бууралт

гадаад өрийн хямрал нь дотоод валютын ханшийн уналтаас үүдэн өрийн 
үйлчилгээний дарамт ихсэх байдлаар гадаад валютын ханшийн эрсдэл нэмэгддэг. 
Тухайлбал; 2012 онд чингис бондыг гаргаж байх үед ам.долларын ханш 1330 
төгрөг байсан бол 2014 онд 1890 төгрөг болтлоо 40 гаруй хувиар өсчээ. Ханшийн 
энэ өөрчлөлтөөс шалтгаалан бодитоор төлж буй хүү нь нэрлэсэн дүнгээс 8 
дахин нэмэгдээд байна. (зураг 37) Үндэсний аудитын газрын тайлангаас харахад 
сангийн яам 2014 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 302.6 тэрбум төгрөгийн 
ханшийн эрсдэл хүлээхээр байгааг тооцжээ. (Үндэсний аудитын газар, Хөгжлийн 
банкны эх үүсвэрийн ашиглалтад хийсэн аудитын тайлан, 2015) 

Зураг 37. Ам.долларын ханш Зураг 38. Гадаад валютын албан нөөц 
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орлогын хэмжээ хүрэхгүй, гадаад эх үүсвэрээр зардлаа санхүүжүүлэх, өмнөх гадаад 
өрийн үйлчилгээний төлбөрөө төлж чадахгүй зэрэг нөхцөл байдалд ордог. 

Манай улсын хувьд 2014 онд нийт экспортын 89 хувийг ашигт малтмалын 
бүтээгдэхүүний экспорт эзлэж байгаа ба чулуун нүүрс, зэсийн баяжмал, төмрийн хүдэр 
ба баяжмал, боловсруулаагүй нефть гэсэн голлох 4 түүхий эдийн экспорт ашигт 
малтмалын экспортын 88%, нийт экспортын 78%-ийг тус тус эзэлж байгаа цөөн хэдэн 
бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтөөс экспортын хэмжээ хамаарч байгааг харуулж байна. 
(Монголбанк, 2014) Түүхий эдийн үнэ сүүлийн гурван жил дараалан унаж байгаа ба 
цаашид ч өсөх төлөв ажиглагдахгүй байгаа нь өрийн хямралд орох эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж байна.  

5. Валютын ханшийн уналт ба гадаад валютын албан нөөцийн бууралт 

Гадаад өрийн хямрал нь дотоод валютын ханшийн уналтаас үүдэн өрийн 
үйлчилгээний дарамт ихсэх байдлаар гадаад валютын ханшийн эрсдэл нэмэгддэг. 
Тухайлбал; 2012 онд Чингис бондыг гаргаж байх үед ам.долларын ханш 1330 төгрөг 
байсан бол 2014 онд 1890 төгрөг болтлоо 40 гаруй хувиар өсчээ. Ханшийн энэ 
өөрчлөлтөөс шалтгаалан бодитоор төлж буй хүү нь нэрлэсэн дүнгээс 8 дахин нэмэгдээд 
байна. (Зураг 37) Үндэсний аудитын газрын тайлангаас харахад Сангийн яам 2014 оны 
12 сарын 31-ний байдлаар 302.6 тэрбум төгрөгийн ханшийн эрсдэл хүлээхээр байгааг 
тооцжээ. (Үндэсний аудитын газар, Хөгжлийн банкны эх үүсвэрийн ашиглалтад 
хийсэн аудитын тайлан, 2015)  

Зураг 37 Ам.долларын ханш Зураг 38 Гадаад валютын албан нөөц  

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), 

Гадаад өрийн үйлчилгээний төлбөрийг гадаад валютаар төлдөг тул гадаад 
валютын нөөц хэмжээг авч үзвэл 2012 онд гадаа валютын албан нөөцийн хэмжээ 
4125.8 сая ам доллар байсан бол сүүлийн хоѐр жил дараалан 30-40 хувь буураад байна. 
(Зураг 38) Гадаад валютын албан нөөц/импорт, гадаад валютын албан нөөц/ЗГГӨ гэсэн 
харьцаа үзүүлэлтээр гадаад валютаар өрөө төлөх валюттай эсэхийг авч үзлээ. 2014 онд 
импортын 32 хувьтай тэнцэх гадаад валютын албан нөөцтэй ба сүүлийн жиүүдэд огцом 
буурч байна. (Зураг 39) Гадаад валютын албан нөөц/ ЗГГӨ  харьцаа үзүүлэлт 33 хувь 
байгаа нь сүүлийн жилүүдэд нэг талаас гадаад өр өссөн нөгөө талаас гадаад валютын 
нөөцийн хэмжээ буурч, төгрөгийн ханш цаашид сулрах эрсдэлтэйг харуулж байна.  
(Зураг 40)  
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орлогын хэмжээ хүрэхгүй, гадаад эх үүсвэрээр зардлаа санхүүжүүлэх, өмнөх гадаад 
өрийн үйлчилгээний төлбөрөө төлж чадахгүй зэрэг нөхцөл байдалд ордог. 

Манай улсын хувьд 2014 онд нийт экспортын 89 хувийг ашигт малтмалын 
бүтээгдэхүүний экспорт эзлэж байгаа ба чулуун нүүрс, зэсийн баяжмал, төмрийн хүдэр 
ба баяжмал, боловсруулаагүй нефть гэсэн голлох 4 түүхий эдийн экспорт ашигт 
малтмалын экспортын 88%, нийт экспортын 78%-ийг тус тус эзэлж байгаа цөөн хэдэн 
бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтөөс экспортын хэмжээ хамаарч байгааг харуулж байна. 
(Монголбанк, 2014) Түүхий эдийн үнэ сүүлийн гурван жил дараалан унаж байгаа ба 
цаашид ч өсөх төлөв ажиглагдахгүй байгаа нь өрийн хямралд орох эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж байна.  

5. Валютын ханшийн уналт ба гадаад валютын албан нөөцийн бууралт 

Гадаад өрийн хямрал нь дотоод валютын ханшийн уналтаас үүдэн өрийн 
үйлчилгээний дарамт ихсэх байдлаар гадаад валютын ханшийн эрсдэл нэмэгддэг. 
Тухайлбал; 2012 онд Чингис бондыг гаргаж байх үед ам.долларын ханш 1330 төгрөг 
байсан бол 2014 онд 1890 төгрөг болтлоо 40 гаруй хувиар өсчээ. Ханшийн энэ 
өөрчлөлтөөс шалтгаалан бодитоор төлж буй хүү нь нэрлэсэн дүнгээс 8 дахин нэмэгдээд 
байна. (Зураг 37) Үндэсний аудитын газрын тайлангаас харахад Сангийн яам 2014 оны 
12 сарын 31-ний байдлаар 302.6 тэрбум төгрөгийн ханшийн эрсдэл хүлээхээр байгааг 
тооцжээ. (Үндэсний аудитын газар, Хөгжлийн банкны эх үүсвэрийн ашиглалтад 
хийсэн аудитын тайлан, 2015)  

Зураг 37 Ам.долларын ханш Зураг 38 Гадаад валютын албан нөөц  

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), 

Гадаад өрийн үйлчилгээний төлбөрийг гадаад валютаар төлдөг тул гадаад 
валютын нөөц хэмжээг авч үзвэл 2012 онд гадаа валютын албан нөөцийн хэмжээ 
4125.8 сая ам доллар байсан бол сүүлийн хоѐр жил дараалан 30-40 хувь буураад байна. 
(Зураг 38) Гадаад валютын албан нөөц/импорт, гадаад валютын албан нөөц/ЗГГӨ гэсэн 
харьцаа үзүүлэлтээр гадаад валютаар өрөө төлөх валюттай эсэхийг авч үзлээ. 2014 онд 
импортын 32 хувьтай тэнцэх гадаад валютын албан нөөцтэй ба сүүлийн жиүүдэд огцом 
буурч байна. (Зураг 39) Гадаад валютын албан нөөц/ ЗГГӨ  харьцаа үзүүлэлт 33 хувь 
байгаа нь сүүлийн жилүүдэд нэг талаас гадаад өр өссөн нөгөө талаас гадаад валютын 
нөөцийн хэмжээ буурч, төгрөгийн ханш цаашид сулрах эрсдэлтэйг харуулж байна.  
(Зураг 40)  
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014)

гадаад өрийн үйлчилгээний төлбөрийг гадаад валютаар төлдөг тул гадаад 
валютын нөөц хэмжээг авч үзвэл 2012 онд гадаа валютын албан нөөцийн хэмжээ 
4125.8 сая ам доллар байсан бол сүүлийн хоёр жил дараалан 30-40 хувь буураад 
байна. (зураг 38) гадаад валютын албан нөөц/импорт, гадаад валютын албан 
нөөц/зггӨ гэсэн харьцаа үзүүлэлтээр гадаад валютаар өрөө төлөх валюттай 



845

эсэхийг авч үзлээ. 2014 онд импортын 32 хувьтай тэнцэх гадаад валютын албан 
нөөцтэй ба сүүлийн жиүүдэд огцом буурч байна. (зураг 39) гадаад валютын 
албан нөөц/ зггӨ харьцаа үзүүлэлт 33 хувь байгаа нь сүүлийн жилүүдэд нэг 
талаас гадаад өр өссөн нөгөө талаас гадаад валютын нөөцийн хэмжээ буурч, 
төгрөгийн ханш цаашид сулрах эрсдэлтэйг харуулж байна. (зураг 40) 

Зураг 39 ГВАН/Импорт Зураг 40 ГВАН/ЗГГӨ
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Зураг 39 ГВАН/Импорт Зураг 40 ГВАН/ЗГГӨ 

  
Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014), (Сангийн Яам, 2014) 
 

6. Банкны салбарын хямрал 

Банкны салбарын хямрал нь өрийн хямралд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг бөгөөд 
гаднаас авсан өрийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэг салбарт хэт төвлөрүүлснээр 
хөрөнгө оруулалтын багцын төвлөрлийн эрсдэл нь өрийн хямралыг үүсгэх шалтгаан 
болдог байна. Манай улсын хувьд банкны системийн хэмжээнд нийт зээлийн багцад 
эзлэх чанаргүй зээлийн хэмжээ өмнөх жилүүдийн дунджаас доогуур байгаа хэдий ч 
сүүлийн 2 жилд өсөх хандлагатай байна. (Зураг 41) Үүнд: банкны зээлийн багцын 86 
орчим хувь нь 5-6 салбарт төвлөрч байгаа, мөн үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн 
хүрээнд үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд ихээхэн төвлөрөл үүссэн нь  банкны салбарын 
зээлийн багцын чанар муудахад нөлөөлөх хүчин зүйл болжээ. (Зураг 42) Үндэсний 
аудитын газрын тайлангаас харахад Чингис бондын болон Хөгжлийн банкны эх 
үүсвэрээс 739.5 тэрбум төгрөгийг арилжааны банкуудад байршуулсан байгаа нь 
эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт бөгөөд өрөөр дамжуулж банкны системийг хямралд 
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6. Банкны салбарын хямрал

Банкны салбарын хямрал нь өрийн хямралд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг 
бөгөөд гаднаас авсан өрийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэг салбарт хэт 
төвлөрүүлснээр хөрөнгө оруулалтын багцын төвлөрлийн эрсдэл нь өрийн 
хямралыг үүсгэх шалтгаан болдог байна. Манай улсын хувьд банкны системийн 
хэмжээнд нийт зээлийн багцад эзлэх чанаргүй зээлийн хэмжээ өмнөх жилүүдийн 
дунджаас доогуур байгаа хэдий ч сүүлийн 2 жилд өсөх хандлагатай байна. (зураг 
41) Үүнд: банкны зээлийн багцын 86 орчим хувь нь 5-6 салбарт төвлөрч байгаа, 
мөн үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд 
ихээхэн төвлөрөл үүссэн нь банкны салбарын зээлийн багцын чанар муудахад 
нөлөөлөх хүчин зүйл болжээ. (зураг 42) Үндэсний аудитын газрын тайлангаас 
харахад чингис бондын болон Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээс 739.5 тэрбум 
төгрөгийг арилжааны банкуудад байршуулсан байгаа нь эрсдэлтэй хөрөнгө 
оруулалт бөгөөд өрөөр дамжуулж банкны системийг хямралд хүргэх, цаашлаад 
өрийн хямрал үүсэх эрсдэлийг дагуулж болзошгүй. (Үндэсний аудитын газар, 
2015) 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Зураг 41. Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх 
хувь

Зураг 42. Банкны салбарын зээлийн 
төвлөрөл
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2000-2014)

7. Улсын зэрэглэл буурах

Үнэлгээний Мүүдис агентлагаас жил бүр улсын зээлжих зэрэглэл, түүний 
чиг хандлагыг илэрхийлсэн тайлан гаргадаг бөгөөд манай улс 2006-2014 оны 
хүртэл B1 зэрэглэлд байсан бол 2014 оны 7-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн В1-ээс 
В2 зэрэглэл болгон бууруулжээ. (зураг 43) Энэ нь манай улсын хувьд зээлийн 
төлбөрөө хугацаандаа төлөх магадлал буурч, эрсдэл үүсч байгааг харуулж 
байгааг харуулсан үнэлгээ юм. Мүүдис агентлаг зэрэглэл бууруулсан шалтгааныг 
Монголын гадаад валютын нөөцийн хомсдол, өрийн хэмжээ өнгөрсөн оноос 
хурдтай өссөнтэй холбон тайлбарласан байна. 

Зураг 43. Монгол улсын зэрэглэл
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зэрэглэлд байсан бол 2014 оны 7-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн В1-ээс В2 зэрэглэл 
болгон бууруулжээ. (Зураг 43) Энэ нь манай улсын хувьд зээлийн төлбөрөө 
хугацаандаа төлөх магадлал буурч, эрсдэл үүсч байгааг харуулж байгааг харуулсан 
үнэлгээ юм.  Мүүдис агентлаг зэрэглэл бууруулсан шалтгааныг  Монголын гадаад 
валютын нөөцийн хомсдол, өрийн хэмжээ өнгөрсөн оноос хурдтай өссөнтэй холбон 
тайлбарласан байна.  

Зураг 43 Монгол улсын зэрэглэл 

 
Эх сурвалж: Moody’s 2015 

Үнэлгээний Мүүдис агентлаг жил бүр улсын бондын зээлжих зэрэглэл, түүний 
чиг хандлагыг илэрхийлсэн тайлан гаргадаг. Аливаа улсын засгийн газрыг эрсдэл 
багатай гэж үздэг ба 1983 онд бүх засгийн газрын бонд нь хөрөнгө оруулалтын 
зэрэглэлд үнэлэгдэж байсан бол сүүлийн жилүүдэд зэрэглэл нь тасралтгүй буурч 2013 
онд хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн нийт зэрэглэлд эзлэх хувийн жин 55%-д хүрчээ. 
(Хүснэгт 17) 

Хүснэгт 17 Засгийн газрын бондын зэрэглэлийн тархалт 
Зэрэглэл 1983 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 
Aaa 75% 40% 20% 14% 20% 15% 13% 12% 
Aa 25% 30% 26% 14% 5% 15% 12% 12% 
A 0% 17% 20% 13% 24% 13% 8% 7% 
Baa 0% 3% 13% 21% 14% 19% 26% 24 
Ba 0% 7% 15% 17% 15% 16% 16% 17% 
B 0% 3% 7% 16% 16% 22% 22% 21% 
Caa-c 0% 0% 0% 5% 5% 1% 3% 7% 
Хөрөнгө оруулалтын 
түвшин 

100% 90% 78% 62% 64% 61% 59% 55% 

Эрсдэлтэй түвшин 0% 10% 22% 38% 36% 39% 41% 45% 
 Эх сурвалж: (Moody’s, 2014) 

Дээрх тайланд засгийн газрын бондыг хөгжингүй болон хөгжиж буй орноор 
ялган харуулсан ба 2013 оны байдлаар хөгжингүй орнуудын засгийн газрын бондын 40 
хувь ААА, 77 хувь нь А-ээс дээш зэрэглэлтэй байсан бол хөгжиж буй орнуудын хувьд 
ААА зэрэглэлтэй бонд байхгүй байна. Хөгжиж буй орнуудын 13 орчим хувь нь Аа-А 
зэрэглэлтэй, 30 орчим хувь нь ВВВ-В зэрэглэлтэй, 57 орчим хувь нь хөрөнгө 
оруулалтын бус зэрэглэлтэй байна. (Зураг 44, 45)  

Эх сурвалж: Moody’s 2015

Үнэлгээний Мүүдис агентлаг жил бүр улсын бондын зээлжих зэрэглэл, түүний 
чиг хандлагыг илэрхийлсэн тайлан гаргадаг. аливаа улсын засгийн газрыг эрсдэл 
багатай гэж үздэг ба 1983 онд бүх засгийн газрын бонд нь хөрөнгө оруулалтын 
зэрэглэлд үнэлэгдэж байсан бол сүүлийн жилүүдэд зэрэглэл нь тасралтгүй буурч 
2013 онд хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлийн нийт зэрэглэлд эзлэх хувийн жин 
55%-д хүрчээ. (Хүснэгт 17)
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Хүснэгт 17. Засгийн газрын бондын зэрэглэлийн тархалт

зэрэглэл 1983 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
Aaa 75% 40% 20% 14% 20% 15% 13% 12%
Aa 25% 30% 26% 14% 5% 15% 12% 12%
A 0% 17% 20% 13% 24% 13% 8% 7%
Baa 0% 3% 13% 21% 14% 19% 26% 24
Ba 0% 7% 15% 17% 15% 16% 16% 17%
B 0% 3% 7% 16% 16% 22% 22% 21%
Caa-c 0% 0% 0% 5% 5% 1% 3% 7%
Хөрөнгө оруулалтын 
түвшин 100% 90% 78% 62% 64% 61% 59% 55%

Эрсдэлтэй түвшин 0% 10% 22% 38% 36% 39% 41% 45%
Эх сурвалж: (Moody’s, 2014)

дээрх тайланд засгийн газрын бондыг хөгжингүй болон хөгжиж буй орноор 
ялган харуулсан ба 2013 оны байдлаар хөгжингүй орнуудын засгийн газрын 
бондын 40 хувь ааа, 77 хувь нь а-ээс дээш зэрэглэлтэй байсан бол хөгжиж буй 
орнуудын хувьд ааа зэрэглэлтэй бонд байхгүй байна. Хөгжиж буй орнуудын 13 
орчим хувь нь аа-а зэрэглэлтэй, 30 орчим хувь нь ВВВ-В зэрэглэлтэй, 57 орчим 
хувь нь хөрөнгө оруулалтын бус зэрэглэлтэй байна. (зураг 44, 45) 

Зураг 44. Хөгжингүй орнуудын зээлжих 
зэрэглэл

Зураг 45. Хөгжиж буй орнуудын зээлжих 
зэрэглэл
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Зураг 44 Хөгжингүй орнуудын зээлжих зэрэглэл Зураг 45 Хөгжиж буй орнуудын зээлжих зэрэглэл 

  

Эх сурвалж: (Moody’s, 2014) 

Зэрэглэл шилжих матрицыг авч үзвэл засгийн газрын бонд нь 12 сарын дотор 
Ааа зэрэглэлтэй, засгийн газрын бондын дунджаар 3.03 нь зэрэглэл буурсан бол, B-ээс 
С рүү шилжих магадлал 2.74 хувь, төлбөрийн чадваргүй болох магадлал 3.24 хувь 
байна. Засгийн газрын бондыг компаний бондтой харьцуулахад зэрэглэл буурах 
магадлал бага байдаг ч төлбөрийн чадваргүй болох магадлал нь корпорацийн бондоос 
2 дахин их байна. Энд засгийн газрын бондын төлбөрийн чадваргүй болох тохиолдол 
их байдгийг харуулж байна. (Хүснэгт 18) 

Хүснэгт 18 Бондын шилжих матриц (1983-2013) 
Зэрэглэл Aaa Aa A Baa Ba B Caa-C Төлбөрийн 

чадваргүй 
болох 

Татгалз
-сан 

Засгийн газрын бонд 
Ааа 96.79% 3.03% 0.04% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 
Aa 3.86% 92.76% 1.69% 0.89% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 
A 0.00% 4.52% 90.51% 3.49% 1.40% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 
Baa 0.00% 0.00% 6.11% 89.10% 4.13% 0.61% 0.05% 0.00% 0.00% 
Ba 0.00% 0.00% 0.00% 8.59% 84.93% 5.31% 0.34% 0.67% 0.15% 
B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.64% 87.89% 2.74% 3.24% 0.50% 
Caa-C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 48.33% 38.33% 0.00% 

Эх сурвалж: (Moody’s, 2014) 

Эндээс хөгжингүй орноос илүү хөгжиж буй оронд төлбөрийн чадварын асуудал 
үүсдэг гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. Манай улсын хувьд зэрэглэл нэг нэгжээр 
буурч  B2 болоод байгаа ба В зэрэглэлдээ үлдэх магадлал 87.89 хувь, С зэрэглэл рүү 
шилжих магадлал 13.33 хувь байгаа ба төлбөрийн чадварын эрсдэл үүсч болзошгүйг 
харуулж байна. 

8. Өрийн старатеги удирдлага тааруу байх 

Манай улсад өрийн удирдлагын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд өрийн 
зохистой түвшинг хангах, дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх, Засгийн газар, орон 
нутаг зээллэг хийх замаар өр үүсгэх, дамжуулан зээлдүүлэх, Засгийн газрын өрийн 
баталгаа гаргах, тэдгээрийг бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулах зорилгоор “Өрийн тухай” хуулийг 2015 оны 2 сарын 18 өдөр Улсын их 
хурлаас батлан гаргасан. Энэхүү хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Олон улсын гэрээний тухай 
хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, дээр дурдсан хууль болон эдгээр 
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Зураг 44 Хөгжингүй орнуудын зээлжих зэрэглэл Зураг 45 Хөгжиж буй орнуудын зээлжих зэрэглэл 

  

Эх сурвалж: (Moody’s, 2014) 

Зэрэглэл шилжих матрицыг авч үзвэл засгийн газрын бонд нь 12 сарын дотор 
Ааа зэрэглэлтэй, засгийн газрын бондын дунджаар 3.03 нь зэрэглэл буурсан бол, B-ээс 
С рүү шилжих магадлал 2.74 хувь, төлбөрийн чадваргүй болох магадлал 3.24 хувь 
байна. Засгийн газрын бондыг компаний бондтой харьцуулахад зэрэглэл буурах 
магадлал бага байдаг ч төлбөрийн чадваргүй болох магадлал нь корпорацийн бондоос 
2 дахин их байна. Энд засгийн газрын бондын төлбөрийн чадваргүй болох тохиолдол 
их байдгийг харуулж байна. (Хүснэгт 18) 

Хүснэгт 18 Бондын шилжих матриц (1983-2013) 
Зэрэглэл Aaa Aa A Baa Ba B Caa-C Төлбөрийн 

чадваргүй 
болох 

Татгалз
-сан 

Засгийн газрын бонд 
Ааа 96.79% 3.03% 0.04% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 
Aa 3.86% 92.76% 1.69% 0.89% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 
A 0.00% 4.52% 90.51% 3.49% 1.40% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 
Baa 0.00% 0.00% 6.11% 89.10% 4.13% 0.61% 0.05% 0.00% 0.00% 
Ba 0.00% 0.00% 0.00% 8.59% 84.93% 5.31% 0.34% 0.67% 0.15% 
B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.64% 87.89% 2.74% 3.24% 0.50% 
Caa-C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 48.33% 38.33% 0.00% 

Эх сурвалж: (Moody’s, 2014) 

Эндээс хөгжингүй орноос илүү хөгжиж буй оронд төлбөрийн чадварын асуудал 
үүсдэг гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. Манай улсын хувьд зэрэглэл нэг нэгжээр 
буурч  B2 болоод байгаа ба В зэрэглэлдээ үлдэх магадлал 87.89 хувь, С зэрэглэл рүү 
шилжих магадлал 13.33 хувь байгаа ба төлбөрийн чадварын эрсдэл үүсч болзошгүйг 
харуулж байна. 

8. Өрийн старатеги удирдлага тааруу байх 

Манай улсад өрийн удирдлагын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд өрийн 
зохистой түвшинг хангах, дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх, Засгийн газар, орон 
нутаг зээллэг хийх замаар өр үүсгэх, дамжуулан зээлдүүлэх, Засгийн газрын өрийн 
баталгаа гаргах, тэдгээрийг бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулах зорилгоор “Өрийн тухай” хуулийг 2015 оны 2 сарын 18 өдөр Улсын их 
хурлаас батлан гаргасан. Энэхүү хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Олон улсын гэрээний тухай 
хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, дээр дурдсан хууль болон эдгээр 

Эх сурвалж: (Moody’s, 2014)

зэрэглэл шилжих матрицыг авч үзвэл засгийн газрын бонд нь 12 сарын дотор 
ааа зэрэглэлтэй, засгийн газрын бондын дунджаар 3.03 нь зэрэглэл буурсан бол, 
B-ээс с рүү шилжих магадлал 2.74 хувь, төлбөрийн чадваргүй болох магадлал 
3.24 хувь байна. засгийн газрын бондыг компаний бондтой харьцуулахад 
зэрэглэл буурах магадлал бага байдаг ч төлбөрийн чадваргүй болох магадлал нь 
корпорацийн бондоос 2 дахин их байна. Энд засгийн газрын бондын төлбөрийн 
чадваргүй болох тохиолдол их байдгийг харуулж байна. (Хүснэгт 18)

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт 18. Бондын шилжих матриц (1983-2013)

зэрэглэл Aaa Aa A Baa Ba B Caa-C

Төлбө-
рийн 

чадвар-
гүй 

болох

Татгалз-
сан

засгийн газрын бонд
ааа 96.79% 3.03% 0.04% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%
Aa 3.86% 92.76% 1.69% 0.89% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67%
A 0.00% 4.52% 90.51% 3.49% 1.40% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
Baa 0.00% 0.00% 6.11% 89.10% 4.13% 0.61% 0.05% 0.00% 0.00%
Ba 0.00% 0.00% 0.00% 8.59% 84.93% 5.31% 0.34% 0.67% 0.15%
B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.64% 87.89% 2.74% 3.24% 0.50%
Caa-C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 48.33% 38.33% 0.00%

Эх сурвалж: (Moody’s, 2014)

Эндээс хөгжингүй орноос илүү хөгжиж буй оронд төлбөрийн чадварын асуудал 
үүсдэг гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. Манай улсын хувьд зэрэглэл нэг 
нэгжээр буурч B2 болоод байгаа ба В зэрэглэлдээ үлдэх магадлал 87.89 хувь, с 
зэрэглэл рүү шилжих магадлал 13.33 хувь байгаа ба төлбөрийн чадварын эрсдэл 
үүсч болзошгүйг харуулж байна.

8. Өрийн старатеги удирдлага тааруу байх

Манай улсад өрийн удирдлагын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд өрийн 
зохистой түвшинг хангах, дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх, засгийн 
газар, орон нутаг зээллэг хийх замаар өр үүсгэх, дамжуулан зээлдүүлэх, засгийн 
газрын өрийн баталгаа гаргах, тэдгээрийг бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор “Өрийн тухай” хуулийг 2015 оны 
2 сарын 18 өдөр улсын их хурлаас батлан гаргасан. Энэхүү хууль нь Монгол 
улсын Үндсэн хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай 
хууль, олон улсын гэрээний тухай хууль, засгийн газрын тусгай сангийн тухай 
хууль, дээр дурдсан хууль болон эдгээр нэр бүхий хуультай нийцүүлэн гаргасан 
хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэх бөгөөд эдгээр хуулиудаар өрийн 
асуудлыг зохицуулна (уиХ, 2015).

нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн удирдлагын 
зарчим, төсвийн тусгай шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавихад 
төрийн байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, эрдэс баялгийн 
орлогоор нөхөн сэргээгдэх баялаг бүтээх, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих 
хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүгийн хуримтлал бүрдүүлэхтэй холбогдсон 
харилцааг зохицуулах зорилгоор “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” Монгол 
улсын хуулийг 2010 оны 6 сарын 24 өдөр улсын их хурлаас батлан гаргасан 
байдаг (уиХ, 2010). 
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Төсөв, түүний зарчим, тогтолцоо, бүрэлдэхүүн, ангиллыг тогтоон, төсвийн 
тусгай шаардлагыг хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаанд оролцогчийн эрх, үүрэг, 
хариуцлагыг тодорхойлж, төсөв боловсруулах, батлах, зарцуулах, бүртгэх, 
тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор 2011 
оны 12 сарын 23 өдөр “Төсвийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг улсын 
их хурлаас батлан гаргасан (уиХ, 2011). Энэ хуулиар засгийн газрын өр үүсгэх 
зорилгыг тодорхойлсон бөгөөд өр үүсгэж бүрдүүлсэн эх үүсвэрийг зөвхөн төсөвт 
тусган, баталсан хөтөлбөр төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулахаар 
хуульчилсан болно. 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан төсвийн тусгай 
шаардлагыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх зорилгоор өнөөгийн үнэ цэнээр 
илэрхийлсэн засгийн газрын өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 
хэмжээг 2015 оны төсвийн жилд одоо байгаа түвшинд нь буюу 58.3 хувиас, 
2016 оны төсвийн жилд 55 хувиас, 2017 оны төсвийн жилд 50 хувиас, 2018 оны 
төсвийн жилээс эхлэн 40 хувиас тус тус хэтрүүлэхгүй байхаар хуульчилсан байна.

Эдгээрээс харвал цаашид өр тавьж асуудлаа шийдэн, өрийн босго утгыг тухайн 
жилдээ ахиулаад тавьчихдаг зуршил тогтож болзошгүй байгаа бөгөөд өрийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчны суурь тавигдсан хэдий ч хэрэгжүүлэх 
механизм, түүнд хөндлөнгийн хяналт тавих, мониторинг, үнэлгээ хийх системийг 
бүрдүүлэх хэрэгцээ, шаардлага тулгарч байна.

9. Засгийн газрын гадаад өрийн санхүүжилтээр хийж буй үр ашиггүй хөрөнгө 
оруулалт

Эдийн засгийн үр ашиг бүхий салбаруудад хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх нь 
ажилгүйдлийг бууруулж, тэр хэрээр ядуурал багасч, эдийн засгийг өсгөх давуу 
талтай. гэтэл 2014 онд эх үүсвэрийн зарцуулалтыг авч үзвэл, нийт 3,6 их наяд 
төгрөгийн 53%-ийг улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр, дэд бүтцийн 
салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн нь урт хугацаанд нийгэмд ашигтай ч, богино 
хугацаанд эдийн засагт үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт болсон нь хүндхэн байгаа 
улсын төсөвт ачаалал болохоор харагдаж байна. Мөн төслийн орлогоос эргэн 
төлөгдөх нөхцөлтэй олгосон зээлийн 22 орчим хувь нь уул, уурхайд төвлөрч 
байгаа нь салбарын хувьд төвлөрөл үүсгэж, эрсдэлд орох нөхцөлийг бүрдүүлж 
байна. Өөрөөр хэлбэл, уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний үнийн уналтаас 
хөрөнгө оруулалтын орлого олж чадахгүй байх, төслийн хөрөнгөөр зээлийг 
эргүүлэн төлж чадахгүй байх эрсдэлтэй. 

Монгол улсын нийт гадаад өрийн дарамт, эдийн засагт үүсч болзошгүй 
эрсдэлийг илрүүлэхийн тулд өнөөгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан өрийн эх 
үүсвэрийг юунд зарцуулж, хэдий хэмжээний орлого, үр ашгийг бий болгож 
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байгааг харуулахыг зорилоо. ингэхдээ нийт гадаад өрийн бүтцээс улсын өрийг 
салгаж, шинжилсэн бөгөөд ирээдүйд төсөвт дарамт үзүүлж болзошгүй өр 
төлбөрүүдийг авч үзсэн болно. Шинжилгээг хийхдээ Монголбанк, сангийн 
яам, Хөгжлийн банкны өрийн мэдээллүүдэд тулгуурлан засгийн газрын гадаад 
өр, Төвбанкны гадаад өр гэсэн бүтцээр, засгийн газрын гадаад зээл, үнэт цаас, 
баталгаа, татварын урьдчилгаа төлбөр, төсвөөс эргэн төлөх концессын үлдэгдэл 
болон төв банкинд гадаадын банкуудаас байршуулсан харилцах, хадгаламж, 
гадаад өрийн 2014 оны жилийн эцсийн бодит гүйцэтгэл, 2015 оны жилийн 
эцсийн байдлын төсөөлөлд үндэслэв.

улсын гадаад өрийн зарцуулалтын тухай мэдээллийн олдоцоос харахад засгийн 
газрын баталгаатай гаргасан Хөгжлийн банкны зээл, бондуудын талаарх 
мэдээлэл нээлттэй байгаа хэдий ч, хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үр ашиг, 
өгөөжийг тооцох боломжгүй байна. Мөн хийсэн хөрөнгө оруулалтуудын 59% 
нь нийгмийн үр ашигтай салбарууд буюу дэд бүтэц, авто замын салбарт, 41% нь 
эдийн засгийн үр ашиг бүхий салбаруудад хийгдсэн байна (Хүснэгт 19). 

Хүснэгт 19. МУ-ын гадаад өрийн эх үүсвэрийн зарцуулалт (тэрбум төгрөгөөр)

№
Му-ын 
гадаад 
өрийн 
бүтэц

Хэлбэр
2014 

оны 4-р 
улирал

2015 
оны 4-р 
улирал*

Эх 
үүсвэр

Эдийн 
засгийн үр 
ашигтай 

салбаруу-
дад хийсэн 

хөрөнгө 
оруулалт

нийгмийн 
үр ашигтай 
салбаруу-

дад хийсэн 
хөрөнгө 
оруулалт

Өрийн 
үйлчилгээ-

ний 
төлбөрт 

төлсөн**

1
зг-ын 
гадаад 
өр

зээл  3,979.1  4,565.4     267.2 
Үнэт цаас  2,828.4  3,013.2      135.5 

Баталгаа 2,544.4 2,850.6

МуХБ 
зээл  660.3  602.2  

чингис 
бонд  433.3  986.1  

самурай 
бонд  61.3  56.0  

Татварын 
урьдчилгаа 
төлбөр

 313.7  86.4     45.5 

Төсвөөс 
эргэн төлөх 
концессын 
үлдэгдэл

  1,275.4     

2
Төв 
банкны 
гадаад 
өр

БТТХ  2,762.5  3,368.0     

зээл  225.4  196.8     

Нийт өр  12,653.5  15,455.8  -  1,154.8  1,644.3  448.2 

Эх сурвалж: Монголбанк, Сангийн яам, Хөгжлийн банкны цахим хуудас
* Сангийн яамны урьдчилсан төсөөлөл
** 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар
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Эндээс үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалт ямар ч эрсдэлгүй 
гэж үзвэл 1,644.3 тэрбум төгрөгийн гадаад өр дунд хугацаандаа төсөвт дарамт 
болж ирнэ. Харин үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалт нь 
эрсдэлд орвол эрсдэлийн түвшинөөс хамаарч төсөвт ирэх дарамт нэмэгдэх нь 
тодорхой юм.

нийгмийн үр ашигтай салбарт хийсэн хөрөнгө оруулалтууд нь бодитоор орлого 
оруулдаггүй учир улсын гадаад өрийн эх үүсвэрээс олох өгөөжийг эдийн засгийн 
үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалтаас тооцох боломжтой. Энэ 
салбарт хийсэн хөрөнгө оруулалт нь 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 1,154.8 
тэрбум төгрөг бөгөөд эдгээр нь барилгын материалын үйлдвэрлэл, жижиг дунд 
үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэрлэл болон орон сууцжуулах хөтөлбөрт орсон байна. 
Эдгээр хөрөнгө оруулалтуудын үр ашгийг тооцох боломж хязгаарлагдмал 
байгаа нь манай улсын хувьд өрийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо сул, өрийн 
удирдлагын хяналт, аудит хийдэггүйтэй холбоотой бөгөөд энэ нь бодит 
мэдээлэлд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийх, өрийн эх үүсвэрийн үр ашгийг 
тодорхойлох, үүсч болзошгүй эрсдэлүүдийг шинжлэх боломжийг хязгаарлаж 
байна. Хэрвээ 2014 оны байдлаар нөөц санд хуримтлагдаж буй хөрөнгөөр өрийн 
үндсэн төлбөрийг хийнэ гэвэл 2017 оны 689 сая ам.доллар, 2018 оны 500 сая 
ам.долллар, нийт 1,189.0 сая ам.доллларын төлбөрийн 13%-ийг л төлөх нөөц 
одоогоор бүрдсэн байна. 

10. Гадаад шууд хөрөнгө оруулалт буурч, урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэх 

сүүлийн жилүүдэд Монголд орж ирэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
өсөлтийн хурд саарч, өнгөрсөн онд 80 орчим хувиар буурсан нь гадаад валютын 
нийлүүлэлтийг бууруулж, улмаар төлбөрийн тэнцэлд дарамт үзүүлж, урсгал 
тэнцэл 981 сая ам.долларын алдагдалтай гарчээ. (зураг 46, 47) Энэ нь валютын 
нийлүүлэлтийг бууруулж, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш сулрахад 
нөлөөлсөн суурь хүчин зүйл болсон. Үүний нөлөөнөөр валютын албан нөөц 
өмнөх оны мөн үеэс 26.6%-иар буурч 1.649 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна 
(Монголбанк, 2014). Төгрөгийн ханш 2 жилийн хугацаанд 45 хувь хүртэл суларч, 
төлбөрийн тэнцэл алдагдалтай, гадаадын хөрөнгө оруулалт саарснаар валютын 
орох урсгал хумигдаж, төгрөгийн ханш суларч байгаа нь манай улсын эдийн 
засагт үүсээд буй хүндрэлийг харуулж байна.
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Зураг 46. Урсгал тэнцэл Зураг 47. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
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Эндээс үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалт ямар ч эрсдэлгүй 
гэж үзвэл 1,644.3 тэрбум төгрөгийн гадаад өр дунд хугацаандаа төсөвт дарамт болж 
ирнэ. Харин үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалт нь эрсдэлд орвол 
эрсдэлийн түвшинөөс хамаарч төсөвт ирэх дарамт нэмэгдэх нь тодорхой юм. 

Нийгмийн үр ашигтай салбарт хийсэн хөрөнгө оруулалтууд нь бодитоор орлого 
оруулдаггүй учир улсын гадаад өрийн эх үүсвэрээс олох өгөөжийг эдийн засгийн үр 
ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалтаас тооцох боломжтой. Энэ салбарт 
хийсэн хөрөнгө оруулалт нь 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 1,154.8 тэрбум төгрөг 
бөгөөд эдгээр нь барилгын материалын үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөнгөн 
үйлдвэрлэл болон орон сууцжуулах хөтөлбөрт орсон байна. Эдгээр хөрөнгө 
оруулалтуудын үр ашгийг тооцох боломж хязгаарлагдмал байгаа нь манай улсын хувьд 
өрийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо сул, өрийн удирдлагын хяналт, аудит 
хийдэггүйтэй холбоотой бөгөөд энэ нь бодит мэдээлэлд тулгуурлан дүн шинжилгээ 
хийх, өрийн эх үүсвэрийн үр ашгийг тодорхойлох, үүсч болзошгүй эрсдэлүүдийг 
шинжлэх боломжийг хязгаарлаж байна. Хэрвээ 2014 оны байдлаар нөөц санд 
хуримтлагдаж буй хөрөнгөөр өрийн үндсэн төлбөрийг хийнэ гэвэл 2017 оны 689 сая 
ам.доллар, 2018 оны 500 сая ам.долллар, нийт 1,189.0 сая ам.доллларын төлбөрийн 
13%-ийг л төлөх нөөц одоогоор бүрдсэн байна.  

10. Гадаад шууд хөрөнгө оруулалт буурч, урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэх  

Сүүлийн жилүүдэд Монголд орж ирэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
өсөлтийн хурд саарч, өнгөрсөн онд 80 орчим хувиар буурсан нь гадаад валютын 
нийлүүлэлтийг бууруулж, улмаар төлбөрийн тэнцэлд дарамт үзүүлж, урсгал тэнцэл 981 
сая ам.долларын алдагдалтай гарчээ. (Зураг 46, 47) Энэ нь валютын нийлүүлэлтийг 
бууруулж, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш сулрахад нөлөөлсөн суурь хүчин 
зүйл болсон. Үүний нөлөөнөөр  валютын албан нөөц өмнөх оны мөн үеэс 26.6%-иар 
буурч 1.649 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна (Монголбанк, 2014). Төгрөгийн ханш 2 
жилийн хугацаанд 45 хувь хүртэл суларч, төлбөрийн тэнцэл алдагдалтай, гадаадын 
хөрөнгө оруулалт саарснаар валютын орох урсгал хумигдаж, төгрөгийн ханш суларч 
байгаа нь манай улсын эдийн засагт үүсээд буй хүндрэлийг харуулж байна. 

Зураг 46 Урсгал тэнцэл Зураг 47 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

  

Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014)  
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Эндээс үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалт ямар ч эрсдэлгүй 
гэж үзвэл 1,644.3 тэрбум төгрөгийн гадаад өр дунд хугацаандаа төсөвт дарамт болж 
ирнэ. Харин үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалт нь эрсдэлд орвол 
эрсдэлийн түвшинөөс хамаарч төсөвт ирэх дарамт нэмэгдэх нь тодорхой юм. 

Нийгмийн үр ашигтай салбарт хийсэн хөрөнгө оруулалтууд нь бодитоор орлого 
оруулдаггүй учир улсын гадаад өрийн эх үүсвэрээс олох өгөөжийг эдийн засгийн үр 
ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө оруулалтаас тооцох боломжтой. Энэ салбарт 
хийсэн хөрөнгө оруулалт нь 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 1,154.8 тэрбум төгрөг 
бөгөөд эдгээр нь барилгын материалын үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөнгөн 
үйлдвэрлэл болон орон сууцжуулах хөтөлбөрт орсон байна. Эдгээр хөрөнгө 
оруулалтуудын үр ашгийг тооцох боломж хязгаарлагдмал байгаа нь манай улсын хувьд 
өрийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо сул, өрийн удирдлагын хяналт, аудит 
хийдэггүйтэй холбоотой бөгөөд энэ нь бодит мэдээлэлд тулгуурлан дүн шинжилгээ 
хийх, өрийн эх үүсвэрийн үр ашгийг тодорхойлох, үүсч болзошгүй эрсдэлүүдийг 
шинжлэх боломжийг хязгаарлаж байна. Хэрвээ 2014 оны байдлаар нөөц санд 
хуримтлагдаж буй хөрөнгөөр өрийн үндсэн төлбөрийг хийнэ гэвэл 2017 оны 689 сая 
ам.доллар, 2018 оны 500 сая ам.долллар, нийт 1,189.0 сая ам.доллларын төлбөрийн 
13%-ийг л төлөх нөөц одоогоор бүрдсэн байна.  

10. Гадаад шууд хөрөнгө оруулалт буурч, урсгал тэнцлийн алдагдал нэмэгдэх  

Сүүлийн жилүүдэд Монголд орж ирэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
өсөлтийн хурд саарч, өнгөрсөн онд 80 орчим хувиар буурсан нь гадаад валютын 
нийлүүлэлтийг бууруулж, улмаар төлбөрийн тэнцэлд дарамт үзүүлж, урсгал тэнцэл 981 
сая ам.долларын алдагдалтай гарчээ. (Зураг 46, 47) Энэ нь валютын нийлүүлэлтийг 
бууруулж, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш сулрахад нөлөөлсөн суурь хүчин 
зүйл болсон. Үүний нөлөөнөөр  валютын албан нөөц өмнөх оны мөн үеэс 26.6%-иар 
буурч 1.649 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна (Монголбанк, 2014). Төгрөгийн ханш 2 
жилийн хугацаанд 45 хувь хүртэл суларч, төлбөрийн тэнцэл алдагдалтай, гадаадын 
хөрөнгө оруулалт саарснаар валютын орох урсгал хумигдаж, төгрөгийн ханш суларч 
байгаа нь манай улсын эдийн засагт үүсээд буй хүндрэлийг харуулж байна. 

Зураг 46 Урсгал тэнцэл Зураг 47 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
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Эх сурвалж: (Монголбанк, 2014)

ДүГНЭлТ

Монгол улс өрийн нэгдсэн удирдлагагүй байсны улмаас нийт гадаад өрийн 
хэмжээ сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 2 дахин нэмэгдэж, 20.9 тэрбум ам.доллар 
болсон байна. Эдгээр өрүүд нь тухайн хугацааны төлбөрийн тэнцлийн алдагдал, 
төсвийн алдагдлыг нөхөх, гадаад валютын албан нөөцийн хомсдолыг бууруулах 
зэрэгт зарцуулагдсанаас гадна эдийн засгийн үр ашиг бүхий салбаруудад бага 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн нь харагдаж байна. засгийн газрын өр нь 
2010 онд днБ-ий 23%, 2012 онд 36%, 2013 онд 38% , 2014 онд 43% болж тогтмол 
өсч байгаа нь ирээдүйд эдийн засаг, төсөвт үзүүлэх ачааллыг нэмэгдүүлэхээр 
байна. 

Эмпирик шинжилгээний хэсэгт 1991-2014 оны макро эдийн засгийн болон гадаад 
өрийн мэдээлэлд тулгуурлан өрийн динамик шинжилгээг шугаман, шугаман бус 
загвараар үнэллээ. сүүлийн гурван жилийн хугацаанд засгийн газрын гадаад 
өрийн днБ, засгийн газрын орлого, Экспортод эзлэх хувь тус тус өссөн, оуВс-
аас тавьсан босго утгыг давсан бөгөөд өрийн үндсэн төлбөр хийгдэх (2017, 2018, 
2022, 2023) онуудад засгийн газрын өрийн үйлчилгээнд төлөгдөх төлбөр нь 
засгийн газрын орлогын 20-22 орчим хувийг эзэлж байгаа нь одоогийн түвшнээс 
даруй 4-5 дахин өндөр үзүүлэлт юм. засгийн газрын гадаад өр, днБ-ий одоогийн 
түвшинг хөгжлийн түвшнээр ойролцоо улс орнуудтай харьцуулахад дундаж 
утга 36 хувь байхад Монгол улс 43 хувь байгаа нь 20 улсаас дээрээсээ 6 дугаарт, 
харин дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад 7 дугаарт (дэлхийн улсуудын 
дундаж 42 хувь) байгаа зэргээс харахад өрийн түвшин өндөр байгааг харуулж 
байна. 

засгийн газрын гадаад өрийн хэмжээ өнгөрсөн хугацаанд нэмэгдсэн нь эдийн 
засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлж, харин өрийн үйлчилгээний төлбөр нь днБ-д 
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хүчтэй нөлөө үзүүлээгүй ба өнгөрсөн хугацааны хүүний төлөлт нь днБ-нд 
сөрөг нөлөө үзүүлээгүй байна. Өрийн индикаторууд нь статистикийн хувьд ач 
холбогдолтой гарсан ба онолын судалгааны дүнтэй нийцэж байна. 

нийт гадаад өрийн шугаман бус үнэлгээнээс нийт гадаад өр нь нэг хүнд 
ногдох днБ-ий өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг ба түүний квадрат утга нь сөрөг 
нөлөө үзүүлж байна. Тайлбарлагч хувьсагчаар нэг хүнд ногдох днБ-ээр авсан 
үнэлгээний хувьд засгийн газрын гадаад өрийн днБ-д харьцуулсан харьцаа 
үзүүлэлт 51 хувь хүртлээ эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг, түүнээс 
дээш гарсан тохиолдолд үзүүлэх нөлөө нь саарч, 102 хувиас давсан тохиолдолд 
эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байна. Харин нийт гадаад өрийн 
хувьд 104 хувь хүртлээ эдийн засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлж, 209 хувиас 
дээш гарсан тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэж дүгнэж 
байна.

дээрх судалгаанаас гадаад өр, днБ-ий харьцаа үзүүлэлт 40-50 хувь байх нь 
тохиромжтой гэсэн дүн гарсан бөгөөд эндээс одоогийн өрийн түвшин нь эдийн 
засгийн өсөлтийг дэмжих хэмжээнд байгаа ба засгийн газрын болон нийт гадаад 
өрийн хэмжээ цаашид өссөн тохиолдолд эдийн засгийн өсөлтийг бууруулах, 
өрийн дарамтад орох эрсдэлтэйг харуулж байна. 

кейс шинжилгээний дүнгээс харахад хууль эрхзүйн орчны шинэчлэл хийж, 
өрийн удирдлагын механизмыг бүрдүүлсэн, хямралын үеийн сангийн бодлого 
боловсруулж, төсвийн зардлыг танаж чадсан, төрийн өмчийн хувьчлалыг 
богино хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлсэн, валютын ханшийг тогтворжуулахад 
онцгой анхаарсан, засгийн газрын бүтцийн шинэчлэл хийж, хэмнэлтийн бодлого 
барьсан, дахин өр үүсгэлгүй дотоод нөөц бололцоогоо ашиглах арга хэмжээ 
авсан улсууд өрийн хямралаас амжилттай гарсан сайн туршлага байна. Харин 
өрөө төлөх зорилгоор гүйлгээнд мөнгө хэвлэж гаргасан, өрийг бүтцийнх нь хувьд 
өөрчилсөн, нэмэлт үнэт цаас гаргах замаар дахин санхүүжилт авсан, татвараа 
нэмэх замаар төсвийн орлогыг бүрдүүлэх бодлого барьсан, өмч хувьчлалыг 
урт хугацаанд хийсэн зэрэг нь төсөв, эдийн засагт ирэх өрийн дарамтыг 
улам нэмэгдүүлж, өрийн хямралыг газар авахуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
шийдвэрүүд байжээ.

кейс шинжилгээний дүнд гадаад өрийн хямрал үүсгэж байсан хүчин зүйлс 
Монголын өнөөгийн нөхцөлд ямар байгааг 10 чухал хүчин зүйлээр нь эрэмбэлэн 
дүгнэвэл: 

улсын нэгдсэн төсөвтэй тэнцэхүйц хэмжээний мөнгийг төсвөөс гадуур 
зарцуулж, мөнгөний нийлүүлэлт сүүлийн таван жилийн хугацаанд дунджаар 31 
хувиар өсч, 2014 онд 10635,8 тэрбум төгрөгт хүрч өссөн. Энэ нь эдийн засагт 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

үнийн өсөлтийг нэмэгдүүлж, төгрөгийн худалдан авах чадварыг бууруулж, зах 
зээлд хүүний түвшин өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

Төрийн нүсэр бүтцээр дамжуулж, авилга ихээхэн байгааг харж болох бөгөөд 
энэ нь өрийн хямралд өртсөн улс орнуудын нөхцөл байдал манай улсын хувьд ч 
оршсоор байгааг харуулж байна. 

Түүхий эдийн үнэ сүүлийн гурван жил дараалан унаж байгаа ба цаашид ч өсөх 
төлөв ажиглагдахгүй байгаа нь өрийн хямралд орох эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна.

гадаад валютын албан нөөц/ зггӨ харьцаа үзүүлэлт 33 хувь байгаа нь сүүлийн 
жилүүдэд нэг талаас гадаад өр өссөн, нөгөө талаас гадаад валютын нөөцийн 
хэмжээ буурч, төгрөгийн ханш цаашид сулрах эрсдэлтэйг харуулж байна.

чингис бондын болон Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээс 739.5 тэрбум төгрөгийг 
арилжааны банкуудад байршуулсан байгаа нь эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт 
бөгөөд өрөөр дамжуулж банкны системийг хямралд хүргэх, цаашлаад өрийн 
хямрал үүсэх эрсдэлийг дагуулж болзошгүй. 

Манай улсын хувьд зэрэглэл нэг нэгжээр буурч, B2 болоод байгаа ба В 
зэрэглэлдээ үлдэх магадлал 87.89 хувь, с зэрэглэл рүү шилжих магадлал 13.33 
хувь байгаа ба төлбөрийн чадварын эрсдэл үүсч болзошгүйг оу-ын зэрэглэл 
тогтоогч байгууллагуудын судалгааны дүн харуулж байна.

засгийн газрын өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээг 2015 оны 
төсвийн жилд одоо байгаа түвшинд нь буюу 58.3 хувиас, 2016 оны төсвийн жилд 
55 хувиас, 2017 оны төсвийн жилд 50 хувиас, 2018 оны төсвийн жилээс эхлэн 40 
хувиас тус тус хэтрүүлэхгүй байхаар хуульчилсан нь цаашид өр тавьж асуудлаа 
шийдэж, өрийн босго утгыг тухайн жилдээ ахиулаад тавьчихдаг зуршил тогтож 
болзошгүй байгаа бөгөөд өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчны суурь 
тавигдсан хэдий ч хэрэгжүүлэх механизм, түүнд хөндлөнгийн хяналт тавих, 
мониторинг, үнэлгээ хийх системийг бүрдүүлэх хэрэгцээ, шаардлага тулгарч байна.

Өрийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр үр ашиг бүхий салбаруудад хийсэн хөрөнгө 
оруулалт ямар ч эрсдэлгүй гэж үзвэл 1,644.3 тэрбум төгрөгийн гадаад өр дунд 
хугацаандаа төсөвт дарамт болж ирнэ. Харин үр ашиг бүхий салбаруудад 
хийсэн хөрөнгө оруулалт нь эрсдэлд орвол эрсдэлийн түвшнээс хамаарч төсөвт 
ирэх дарамт нэмэгдэх нь тодорхой юм. Өрийн эх үүсвэрээр хийгдсэн хөрөнгө 
оруулалтуудын үр ашгийг тооцох боломж хязгаарлагдмал байгаа нь манай улсын 
хувьд өрийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо сул, өрийн удирдлагын хяналт, 
аудит хийдэггүйтэй холбоотой бөгөөд энэ нь бодит мэдээлэлд тулгуурлан дүн 
шинжилгээ хийх, өрийн эх үүсвэрийн үр ашгийг тодорхойлох, үүсч болзошгүй 
эрсдэлүүдийг шинжлэх боломжийг хязгаарлаж байна.
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Төгрөгийн ханш 2 жилийн хугацаанд 45 хувь хүртэл суларч, төлбөрийн тэнцэл 
алдагдалтай, гадаадын хөрөнгө оруулалт саарснаар валютын орох урсгал 
хумигдаж, төгрөгийн ханш суларч байгаа нь манай улсын эдийн засагт үүсээд 
буй хүндрэлийг харуулж байна.

судалгааг нэгтгэн дүгнэвэл өрийн хямралд орсон улс орнуудын хямралд 
хүргэсэн хүчин зүйлс манай улсын өнөөгийн нөхцөл байдалд илэрч байгааг харж 
болохоор байна. 

Тиймээс цаашид өрийн хямралд орохгүйн тулд бодлогын түвшинд дараах 
зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

 

САНАл, ЗӨВлӨМж

1. Хууль эрхзүйн орчны шинэчлэлийн хүрээнд:
• Өрийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан хуулийн 

хэрэгжилтийг хангахад анхаарал хандуулах, дэмжлэг болох журам, 
заавар боловсруулах,

• засгийн газар өрийн хязгаараа нэмэгдүүлснээр богино хугацаанд үр 
ашигтай мэт байвч, тодорхой хязгаараас давахаараа хямрал болдог 
бодит кейсээс сургамж авах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, хязгаарыг 
нэмснээр өрөө төлөх чадварыг сайжруулж чадахгүй тул хөрөнгө 
оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замыг эрэлхийлэх.

2. Өрийн удирдлагын механизмыг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд:
• Эдийн засагт ачаалал өгөхүйц дунд, урт хугацааны гадаад өрийн 

хэрэгцээг эдийн засаг, нийгмийн салбаруудаар нь ангилан 
тодорхойлж, гадаад өрийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах 
төлөвлөгөө гаргаж, түүний хэрэгжилтийг хянадаг, үнэлдэг системийг 
бий болгох,

• одоо байгаа эх үүсвэрийн зарцуулалтад мониторинг хийж, үр 
ашиггүй, зогсонги төсөл хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийг зогсоож, эх 
үүсвэрээ чөлөөлөх бодлого хэрэгжүүлэх,

• олгосон зээлийн багцад шинжилгээ хийж, зээлийн ангилал үүсгэн, 
эрсдэлийн сан бүрдүүлэх, 

• Эрсдэлд суурилсан хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэх.

3. Хямралын үеийн сангийн бодлого боловсруулж, төсвийн зардлыг танах 
ажлын хүрээнд:
• Экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн дэлхийн зах зээлийн үнэ, 

ханш өсөх төлөв ажиглагдахгүй байгаа, гадаадын хөрөнгө оруулалт 
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ойрын 2-3 жилд сэргэхгүй байдлыг бодитоор харж, төсвийн урсгал 
зардлыг боломжит хэмжээгээр танах, импортыг хязгаарлах, 

• Эдийн засагт ирэх өрийн дарамтыг сааруулахын тулд богино 
хугацаандаа мөчлөг сөрсөн төсөв, мөнгөний бодлого явуулах, төсөв, 
мөнгөний бодлогыг уялдуулах.

4. Богино хугацаанд төрийн өмч хувьчлалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:
• Төрийн өмчит, төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын хувьчлалыг богино хугацаанд явуулах, 
• Хувьчлалын шилдэг туршлагуудыг нэвтрүүлэх (менежментийн 

хувьчлал гэх мэт)

5. Валютын ханшийг тогтворжуулах ажлын хүрээнд:
• Мөнгөний хатуу бодлого явуулах,

6. засгийн газрын бүтцийн шинэчлэлийн хүрээнд:
• Төрийн нүсэр бүтцийг цомхотгох,
• Төсвийн зардлын хувьд хэмнэлтийн бодлого барих

7. дахин өр үүсгэлгүй дотоод нөөц бололцоогоо ашиглах арга хэмжээ авах
• Өрийн үйлчилгээний төлбөрийг барагдуулах зорилгоор үүсгэж буй 

нөөц сангийн бүрдүүлэлтийг тогтмолжуулж, одоо байгаа нөөцийг 4 
дахин өсгөх, удирдлагаар хангах.

8. Өрийн хямралд өртсөн улс орнуудын гаргасан алдааг давтахгүйн тулд:
• Өрөө төлөх зорилгоор гүйлгээнд мөнгө хэвлэж гаргахгүй, нэмэлт 

үнэт цаас гаргах замаар дахин санхүүжилт авахгүй, татвараа нэмэх 
замаар төсвийн орлогыг бүрдүүлэх бодлого барихгүй байх зэрэг нь 
эдийн засгийн уналттай үед өрийг удирдахад чухал ач холбогдолтой 
шийдвэр болно. 
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ХАВСрАлТ

Хавсралт 1. Индикаторуудын тайлбар
Харьцаа үзүүлэлт Тайлбар

ЗГ өр/ДНБ харьцаа

Тухайн оны сүүлд хүлээгдэж буй гадаад өрийг тухайн жилийн днБ-д 
харьцуулсан харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ. днБ-г хуваагчид авч 
үзсэнээр харьцаа нь магадгүй дотоодын бүтээгдэхүүний нөөцийг 
экспортын бүтээгдэхүүн болгон өөрчлөх зарим нэг тодорхойлолтыг 
бүрдүүлдэг. Эдийн засгийн чадавх нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 
экспортоос хамаарах тул өрийн хэмжээ нь экспорттой харьцуулахад 
ижил түвшинд байх шаардлагатай. Үүнтэй адилаар гадаад өрийн 
хэмжээ нь днБ-тэй харьцуулахад тогтвортой байх хэрэгтэй.

ЗГ өр/экспортын харьцаа

гадаад өрийн үйлчилгээний төлбөрийг(зээлийн хэмжээ болон хүү) 
аль нэг жилд гадагш экспортолсон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний 
хэмжээнд харьцуулсан харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ. Энэ нь улсын 
экспортын орлогын хэдий хэмжээ нь өрд зарцуулагдах, өрийн 
үйлчилгээний төлөлт хэр эрсдэлтэй байгаа зэргийг харуулдаг. Өр-
экспортын харьцааны үед хөнгөлөлттэй болон хөнгөлөлтгүй өрийн 
талаар бодолцож үзэх хэрэгтэй. (нэрлэсэн болон одоогийн үнэ 
цэнэтэй тодорхойлогчдыг авч үзэх г.м).

Өрийн үйлчилгээ/ДНБ-ий 
харьцаа:

Өмнөх хугацаанд төлсөн төлбөрийг төлөхөд ашигласан дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг харуулдаг. уг харьцаа өндөр байх 
тусам өрийн тогтворгүй байдал үүсч байгааг илэрхийлдэг. гадаад 
өрийн үйлчилгээний төлбөрийг (зээлийн хэмжээ болон хүү) аль нэг 
жилд гадагш экспортлосон бүтээгдэхүүний хэмжээнд харьцуулсан 
харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ. Энэ нь улсын экспортын орлогын хэдий 
хэмжээ нь өрөнд зарцуулагдах, өрийн үйлчилгээний төлөлт хэр 
эрсдэлтэй байгаа зэргийг харуулдаг.

Өрийн үйлчилгээ/
Экспортын харьцаа:

Энэ нь засгийн газрын орлоготой холбоотой гадаад өрийн 
үйлчилгээний бэрхшээлийг хэмждэг. Өрийн үйлчилгээ/экспорт, 
өрийн үйлчилгээ/днБ харьцаанууд нь өнгөрсөн хугацаанд экспорт 
болон нийт үйлдвэрлэлээс өрийн төлбөрт төлсөн төлбөрийн эзлэх 
хувийг илэрхийлнэ. Өрийн үйлчилгээ/экспорт нь хөрвөх чадварыг 
илэрхийлэх ба уг харьцаа өсөхөд хөрвөх чадвар муудаж, буурахад 
хөрвөх чадвар сайжирдаг. 

Гадаад валютын нөөц/
өрийн харьцаа

Өрийн тогтвортой байдлын харьцаа биү боловч гадаад өрийг төлөхөд 
валютын нөөцийг хэр удаан ашиглах боломжтой байна гэдгийг 
харуулдаг. уг харьцаа өндөр байх нь төлбөрөө төлөх чадвартай 
байгааг илэрхийлнэ.

Гадаад валютын нөөц/
импортын харьцаа

улсын импортод гадаад валютын төлбөр хийх чадавхийг хэмждэг. 
Өрийн дарамтын индикаторууд нь тухайн улсын л төлөвийг 
илэрхийлэх сул талтай. Тухайлбал; Өр/днБ-ий харьцаа бага байсан ч 
днБ-д эзлэх экспортын хэмжээ нь бага бол гадаад өрийн тогтворгүй 
байдал үүсэхийг илэрхийлнэ. гадаад өрийг төлөхөд валютын эх 
үүсвэр хүрэлцэхгүй байх хүндрэл үүсч болно. 

Өр/төсвийн орлогын 
харьцаа:

засгийн газрын орлоготой холбоотой гадаад өрийн үйлчилгээний 
бэрхшээлийг хэмждэг. Энэ нь зээлдэгч улс санхүүгийн нөөцөд хэрхэн 
арга хэмжээ авахыг тодорхойлдог.
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Хавсралт 2. Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн логарифм тэгшитгэлийн үр 
дүн

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Least Squares
Date: 06/24/15   Time: 14:21
Sample (adjusted): 1991 2014
Included observations: 24 after adjustments

Variable Coeffi-
cient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGGDP
(-1) 0.374828 0.080169 4.675446 0.0002

LOGGINV 0.284597 0.067850 4.194489 0.0005
LOG(INF) 0.065039 0.029438 2.209391 0.0403
LOG(EX) 0.151024 0.077145 1.957675 0.0660
LOGGED 0.218872 0.040061 5.463432 0.0000
LOG(DS) 0.061142 0.024162 2.530451 0.0209

R-squared 0.997518Mean dependent var 7.496753
Adjusted 
R-squared 0.996829S.D. dependent var 1.742915
S.E. of 
regression 0.098154Akaike info criterion -1.592250
Sum squared 
resid 0.173414Schwarz criterion -1.297736
Log likeli-
hood 25.10700Hannan-Quinn criter. -1.514115
Durbin-Wat-
son stat 2.038131

Dependent Variable: LOGGDP
Method: Least Squares
Date: 06/24/15   Time: 14:18
Sample (adjusted): 1991 2014
Included observations: 24 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGGDP 
(-1) 0.433354 0.079240 5.468860 0.0000

LOGGINV 0.351843 0.063034 5.581811 0.0000
LOG(INF) 0.068419 0.028360 2.412549 0.0256
LOGTED 0.306492 0.026389 11.61452 0.0000

R-squared 0.996909    Mean dependent var 7.496753
Adjusted 
R-squared 0.996445    S.D. dependent var 1.742915
S.E. of 
regression 0.103914    Akaike info cri-

terion -1.539497
Sum 
squared 
resid

0.215962    Schwarz criterion -1.343155

Log likeli-
hood 22.47396    Hannan-Quinn 

criter. -1.487407
Durbin-
Watson stat 1.757857
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Хавсралт 3 Хувьсагчдын корреляцийн матриц 

  PERCAP_G   TOT_G   GINV_GDP   FB_GDP   OPEN   GED_GDP   TED_GDP  

 PERCAP_G         1.00            0.95          (0.34)           0.03   (0.29)           0.31            0.43  

 TOT_G             1.00          (0.21)         (0.03)  (0.36)           0.31            0.60  

 GINV_GDP              1.00            0.08   0.57          (0.75)           0.08  

 FB_GDP               1.00   (0.30)         (0.52)           0.05  

 OPEN        1.00          (0.33)         (0.18) 

 GED_GDP                 1.00            0.01  

 TED_GDP                  1.00  

 

 
 
 

Хавсралт 3. Хувьсагчдын корреляцийн матриц
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Хавсралт 4. Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтийн шугаман бус үнэлгээний үр 
дүн
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Хавсралт 4 Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтйн шугаман бус үнэлгээний үр дүн 
 
Dependent Variable: PERCAP_G   
Method: Least Squares   
Date: 06/25/15   Time: 21:56   
Sample (adjusted): 1992 2014   
Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PERCAP_G(-1) 0.439632 0.111651 3.937559 0.0012 

FB_GDP 0.507123 0.335979 1.509390 0.1507 
TOT_G 0.577317 0.067136 8.599175 0.0000 
OPEN -0.097932 0.022761 -4.302524 0.0005 

GED_GDP 0.873567 0.200186 4.363769 0.0005 
GED_GDP^2 -0.718945 0.224437 -3.203328 0.0055 
GINV_GDP -0.014546 0.100197 -0.145175 0.8864 

     
     R-squared 0.894711     Mean dependent var 0.212250 

Adjusted R-
squared 0.855227     S.D. dependent var 0.144108 
S.E. of 
regression 0.054832     Akaike info criterion 

-
2.723303 

Sum squared 
resid 0.048104     Schwarz criterion 

-
2.377718 

Log likelihood 38.31799     Hannan-Quinn criter. 
-

2.636390 
Durbin-Watson 
stat 1.902356    

 
 
 

 
Dependent Variable: PERCAP_G   
Method: Least Squares   
Date: 06/25/15   Time: 22:04   
Sample (adjusted): 1992 2014   
Included observations: 23 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PERCAP_G(-1) 0.735412 0.132572 5.547249 0.0000 

TOT_G 0.593562 0.096413 6.156446 0.0000 
GINV_GDP -0.259187 0.165539 -1.565720 0.1370 

FB_GDP 0.558955 0.392001 1.425903 0.1731 
OPEN -0.084478 0.032819 -2.574091 0.0204 

TED_GDP 0.474686 0.138850 3.418690 0.0035 
TED_GDP^2 -0.190285 0.067459 -2.820734 0.0123 

     
     R-squared 0.832699     Mean dependent var 0.212250 

Adjusted R-
squared 0.769962     S.D. dependent var 0.144108 
S.E. of 
regression 0.069118     Akaike info criterion 

-
2.260224 

Sum squared 
resid 0.076436     Schwarz criterion 

-
1.914639 

Log likelihood 32.99258     Hannan-Quinn criter. 
-

2.173311 
Durbin-Watson 
stat 1.929158    
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Хавсралт 4 Гадаад өр, эдийн засгийн өсөлтйн шугаман бус үнэлгээний үр дүн 
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Хавсралт 5. Эдийн засгийн өсөлт, өрийн индикаторын квадратлаг загвар

65 
 

Хавсралт 5 Эдийн засгийн өсөлт, өрийн индикаторын квадратлаг загвар 
Dependent Variable: PERCAP_G   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:45   

Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GED_GDP 0.970856 0.205378 4.727173 0.0001 

GED_GDP^2 -0.955601 0.312533 -3.057596 0.0058 

     
     R-squared 0.153080     Mean dependent var 0.206365 

Adjusted R-
squared 0.114583     S.D. dependent var 0.143858 

S.E. of regression 0.135366     Akaike info criterion -1.082015 

Sum squared resid 0.403127     Schwarz criterion -0.983844 

Log likelihood 14.98418     Hannan-Quinn criter. -1.055970 

Durbin-Watson stat 1.103019    

     
     

 
 

Dependent Variable: PERCAP_G   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:41   

Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     TED_GDP 0.464765 0.100900 4.606193 0.0001 

TED_GDP^2 -0.222839 0.077981 -2.857626 0.0092 

     
     R-squared -0.192984     Mean dependent var 0.206365 

Adjusted R-
squared -0.247210     S.D. dependent var 0.143858 

S.E. of regression 0.160659     Akaike info criterion -0.739409 

Sum squared resid 0.567850     Schwarz criterion -0.641237 

Log likelihood 10.87290     Hannan-Quinn criter. -0.713364 

Durbin-Watson stat 0.918733    

     
     

 

Dependent Variable: GDP_G   
Method: Least Squares   
Date: 06/08/15   Time: 16:40   
Sample (adjusted): 1991 2014   
Included observations: 24 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GED_GDP 0.326554 0.093958 3.475531 0.0021 
GED_GDP^2 -0.409576 0.142981 -2.864558 0.0090 

     
     

R-squared 0.065983     Mean dependent var 0.048295 
Adjusted R-
squared 0.023528     S.D. dependent var 0.062670 
S.E. of regression 0.061928     Akaike info criterion -2.646018 
Sum squared resid 0.084373     Schwarz criterion -2.547847 
Log likelihood 33.75222     Hannan-Quinn criter. -2.619973 
Durbin-Watson stat 0.666791    

     
     

 
 

Dependent Variable: GDP_G   
Method: Least Squares   
Date: 06/08/15   Time: 10:59   
Sample (adjusted): 1991 2014   
Included observations: 24 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

TED_GDP 0.123372 0.038473 3.206713 0.0041 
TED_GDP^2 -0.060149 0.029734 -2.022911 0.0554 

     
     

R-squared 0.086070     Mean dependent var 0.048295 
Adjusted R-
squared 0.044528     S.D. dependent var 0.062670 
S.E. of regression 0.061259     Akaike info criterion -2.667758 
Sum squared resid 0.082558     Schwarz criterion -2.569587 
Log likelihood 34.01310     Hannan-Quinn criter. -2.641714 
Durbin-Watson stat 0.596724    
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Хавсралт 6. Өрийн, валютын, банкны хямрал болсон улсын жагсаалт

№ улсын нэр Өрийн хямрал Валютын хямрал
Банкны хямрал 

(системийн 
хямрал) 

Хямралын 
төрөл

1 аргентин 1982, 1989, 2001 1980, 1982, 1984, 1987, 
1989, 2002

1980, 1989, 1994, 
2001 гурвалсан 

2 кипр улс 2006, 2012   
3 Белиги улс 1982, 2005 1982 2008 Хоёрлосон

4 Бразил улс 1983, 1986, 1990 1976, 1979, 1983, 1986, 
1991, 1999, 2002 1990 гурвалсан 

5 чили улс 1983 1974, 1976, 1982, 1985 1976, 1981 гурвалсан 

6 кот-дивуар 
Улс 1983, 2000 1981, 1994 1988 гурвалсан 

7 кипр улс 2013    
8 доминикан 1982, 2005 1985, 1990, 2002 2003 гурвалсан 

9 Экуадор 1984, 1999, 2000, 
2008

1982, 1984, 1987, 1995, 
1998 1981, 1996, 1998 гурвалсан 

10 египт улс 1984 1979, 1989, 2003 1980 гурвалсан 

11 Эль 
сальвадор 1981 1986, 1990  Хоёрлосон

12 грек улс 2012 1983, 1985 2008 гурвалсан 

13 индонез улс 1998 1978, 1983, 1986, 1997, 
2000 1997 гурвалсан 

14 Ямайка улс 1978, 2010, 2013 1978, 1983, 1991 1996 гурвалсан 
15 Жордан улс 1989 1988 2008, 2011 Хоёрлосон
16 Мексик улс 1982 1976, 1982, 1985, 1994 1981, 1994 гурвалсан 
17 Морокко улс 1980 1985 1990 гурвалсан 
18 никрагуа улс 2003, 2008    

19 нигери улс 1982, 1986, 2001, 
2004 1985, 1989, 1992, 1999 1992,2009, 2011 гурвалсан 

20 Пакистан улс 1999 1982  Хоёрлосон
21 Панам улс 1983, 1987, 1989  1988 Хоёрлосон

22 Перу улс 1978, 1980, 1984, 
1985, 2000

1976, 1978, 1980, 1982, 
1985, 1990 1983, 1999 гурвалсан 

23 филиппин 
улс 1983 1983, 1997 1983, 1997 гурвалсан 

24 румын улс 1982 1990, 1995 1990 гурвалсан 
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2002 1981, 2002 гурвалсан 
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2002, 2004 1993 гурвалсан 
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Хавсралт 7. Гадаад өрийн хямрал болсон улс орнуудын кейсүүд

1. Аргентин улсын хямрал
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Хавсралт 7 Гадаад өрийн хямрал болсон улс орнуудын кейсүүд 

1. Аргентин улсын хямрал 

 

2. Бразил улсын хямрал 

            Бразил улс 1983, 1986, 1990 онуудад өрийн хямрал болсон. Сүүлийн хямрал нь валютын болон 
банкны хямрал үүсгэх шалтгаан болсон.   1960-1970 оны хооронд ЗГ-аас бонд гаргаж, ЭЗ-ийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл, дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн. Байгалын баялагтай 
орон 1973 онд газрын тосны үнэ огцом өсч валютын орох урсгалыг ихээр нэмэгдүүлсэн. 1983 онд 
ЗГөр/ДНБ 60% хүрсэн байдаг. 1994 онд энэ харьцаа 30% болж буурч хямралыг даван туулах зорилгоор 
хууль эрх зүйн орчноо шинэчлэн, өрийн удирдлагын үеийг хэрэгжүүлсэн. 

3. Чили улсын хямрал 

 

Зээлийн зэрэглэл буурсан Са 

Төсвийн тэлэх бодлого 
хэрэгжүүлсэн 

Экспортын орлого өссөн 

ГВ албан нөөцийг өсгөсөн 

Түүхий эдийн үнийн өсөлт 

Түүхий эдийн үнийн уналт 

ЗГ-ын нүсэр бүтэц 

Хэт их халамж олгосон 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Гадаад өр өссөн 
Гадаад өрийг нэмэгдүүлсэн 

Дотоодын ВХ 3 дахин унасан 

Гипер инфляци болсон 

Өрийн хямрал 

Экспортын орлого буурсан 

ГХ оруулалт буурсан 

Ажилгүйдэл өссөн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Шинэ мөнгөн тэмдэгт  
хэслүүлсэн - ШИнэ мөнгө хэвлэсэн 

- ЗГ-ын бүтцийн шинэчлэлтийг хийсэн 
- Төв банкнаас ЗГ-т зээл олгохыг зогсоосон 
- Гадаад  валют арилжааны гүйлгээг зогсоосон 
- ОУВС-аас зээл, тусламж авсан 
- Өмч хувчилал хийсэн 
- Татварын бодлогыг өөрчилсэн 

Аргентин 1982-1993 оны өрийн хямрал 

Инфляци өссөн 

Экспортын орлогыг буруу 
тооцоолсон 

ҮХХ-ийн салбарын зээлийн 
төвлөрөл их байсан 

Валютын хямрал үүссэн 

Зээлийн эргэн төлөх хугацаа 
богино 

Банкууд дампуурсан 

Төсвийн алдагдалд орсон 

 

Өрийн хямрал 

Ажилгүйдэл 20%-с хэтэрсэн 

Гадаад худалдааны алдагдалд 
орсон 
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Төв банкнаас дараах арга хэмжээ авсан. 

- Өрийн дахин бүтэцчилсэн 
- Санхүүгийн байгууллагуудын чанаргүй 

зээлийг худалдсан 
- Хямралд орсон байгууллагуудыг татан 

буулгаж, нэгтгэх арга хэмжээ авсан. 
 

Чили улс 1983-1990 
8 жил үргэлжилсэн 

Банкны хямрал үүссэн 

2. Бразил улсын хямрал
Бразил улс 1983, 1986, 1990 онуудад өрийн хямрал болсон. сүүлийн хямрал нь валютын 
болон банкны хямрал үүсгэх шалтгаан болсон. 1960-1970 оны хооронд зг-аас бонд 
гаргаж, Эз-ийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл, дэд бүтцийн салбарт 
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8 жил үргэлжилсэн 

Банкны хямрал үүссэн 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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4. Доминикан улсын хямрал 

     

5. Эквадор улсын хямрал 

 

 

 

6. Грек улсын хямрал 

           

Татвараас зайлахийх байдал их 

ЗГ-ын данхар бүтэц 

Авилгал, хээл хахууль өндөр  

Европын өрийн хямрлаас төлбөрийн 
чадваргүй болсон 

ГВАН буурсан 

Гададын хөрөнгө оруулалт буурсан 

Бондын арилжаа хийсэн 

Гадаад өр өссөн 

Валютын хямрал үүссэн 

Улсын зэрэглэл буурсан C 

Өрийн хямрал 

Инфляци хэт өссөн 

Гадаадын хөрөнгө 

ГВАН буурсан 

Дотоодын валютын ханш 
унасан 

- Бондын арилжаа хийсэн ч өрийн дарамт 
хэвээр байсан 

- ОУСБ-тай гэрээ хэлцэл хийж байгаа 
- Өрийн бүтцийн шинэчлэл хийсэн 
- Төрийн өмчийн хөрөнгийг хувчилах 
- Төсвийн хэмнэлт хийх   

Грек 2012 оноос хойш өрийн хямрал 

Өндөр хүүтэй гадаад бонд гаргасан 

Банкны хямрал 

Банкны салбарт зохицуулалтын 
сул байдал 

Өрийн дарамтад оруулсан 

Дотоод валютын ханш суларсан 

Өрийн хямрал 

Инфляци өссөн 

Улсын зэрэглэл буурсан В3 

Өрийг дахин бүтэцчилсэн 

ДВХ суларсан 

ОУВС-аас нэмэлт зээл авсан 

- Эрхзүйн орчныг сайжруулах 
- Төсвийн таналт хийсэн 
- ОУВС-аас зээл тусламж авсан 
- Өр худалдах гэрээ хэлцэл хийсэн 
- Өрийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан 

 

Доминикан 2005 

ВХ-аас хамаарч өрийн хмэжээ 2 
дахин өссөн 

СБ ихээр ихээр байгуулагдсан 

ОУСБ-аас их хэмжээний зээл авсан 

ЗГ-ийн бонд ихээр гаргасан 

ЗГ-ын данхар бүтэцэд ихээр хөрөнгө 
оруулсан 

ГВАН буурсан 

Гададын хөрөнгө оруулалт буурсан 

Бондын хүүгийн төлбөр экспорттой 
тэнцсэн 

Гадаад өр өссөн 

Валютын хямрал үүссэн 

Улсын зэрэглэл буурсан Cаа2 

Өрийн хямрал 

Инфляци хэт өссөн 

Гадаадын хөрөнгө 

ГВАН буурсан 

Нэмж зээл авсан - Санхүүгийн лебралчлал явуулсан 
- Баталгаат хадгаламжийн агентлаг үүсгэн 

байгуулж харилцагчдын мөнгийг нөхөн 
олгох замаар банкны хөрөнгийг хураах, 
авлага цжглжжлах арга хэмжээ авсан 

- Өрийг дахин бүтэцчилсэн 
- ОУВС зээл авсан 

Эквадор 1999 оноос хойш өрийн 
хямрал 

5. Эквадор улсын хямрал
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- Өрийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан 

 

Доминикан 2005 

ВХ-аас хамаарч өрийн хмэжээ 2 
дахин өссөн 

СБ ихээр ихээр байгуулагдсан 

ОУСБ-аас их хэмжээний зээл авсан 

ЗГ-ийн бонд ихээр гаргасан 

ЗГ-ын данхар бүтэцэд ихээр хөрөнгө 
оруулсан 

ГВАН буурсан 

Гададын хөрөнгө оруулалт буурсан 

Бондын хүүгийн төлбөр экспорттой 
тэнцсэн 

Гадаад өр өссөн 

Валютын хямрал үүссэн 

Улсын зэрэглэл буурсан Cаа2 

Өрийн хямрал 

Инфляци хэт өссөн 

Гадаадын хөрөнгө 

ГВАН буурсан 

Нэмж зээл авсан - Санхүүгийн лебралчлал явуулсан 
- Баталгаат хадгаламжийн агентлаг үүсгэн 

байгуулж харилцагчдын мөнгийг нөхөн 
олгох замаар банкны хөрөнгийг хураах, 
авлага цжглжжлах арга хэмжээ авсан 

- Өрийг дахин бүтэцчилсэн 
- ОУВС зээл авсан 

Эквадор 1999 оноос хойш өрийн 
хямрал 
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8. Мексик улсын хямрал 
 

Төсвийн тэлэх бодлого 
хэрэгжүүлсэн 

Экспортын орлого өссөн 

ГВ албан нөөцийг өсгөсөн 

Түүхий эдийн үнийн өсөлт 

ОУСБ-аас хөвөгч хүүтэй зээл 
авсан 

Нэмж бонд гаргасан 

Дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

Эксплотын буруу тооцоолол 
хийсэн 

Түүхий эдийн үнэ унасан 

Төсвийн алдагдалд орсон 

Дотоод ВХ унасан 

Өрийн дарамтад орсон 

Өрийн хямрал 

Экспортын орлого буурсан 

ГХ оруулалт буурсан 

ГВАН буурсан 

Дотоод валютын ханш суларсан 

Гадаад өрийн хэмжээг өсгөсөн 

- Төрийн өмчит ХК-ыг хувчилсан 
- Brady НБД-ын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн 
- Гадаадын ХО-ыг либралчилсан 
- АБ-ны хадгаламжийн хүүгийн дээд таазыг халсан 
- Зээлдүүлэгч нартай уян хатан харилцаатай болсон 
- Хуучин зээлээ 35% бууруулж шинэ бондоор 

солисон. 
- Банкууд НҮ-ээр хуучин бодныг худалдан авсан 
- Банкуудад дунд болон урт хугацааны зээлийн 25% 

тэнцэх зээлийг ирэх 3 жилд төлөхөөр хөнгөлсөн 
- Аж үйлдвэрийн төрийн хяналтыг халсан 

АБ-ны зээлийг албадан хуваарилахаа больсон  

Мексик 1982-1990 оны өрийн хямрал 

Дотоодын ваюлтын ханш 
суларсан 

ГВАН буурсан 

ГХО буурсан 

Банкны хямрал үүссэн 

Валютын хямрал үүссэн 

Инфляци өссөн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Санхүүгийн байгууллагууд 
дампуурсан 

Өрийн хямрал 

Дотоодын зээлийн хүүг 
нэмэгдүүлсэн  

Дотоод ВХ 6 дахин унасан 

Ажилгүйдэл нэмэгдсэн 

ДНБ-ний өсөлт буурсан 

Ядуурал өссөн  

- ОУВС, ДБанкнаас зээл авсан. 
- ЗГ-аас хөрөнгө оруулалтын 

хязгаарлалтыг хөнгөлсөн 
- Том хөрөнгө оруулагчдад ЗГ-аас баталгаа 

гаргасан 
- Өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн агентлаг 

байгуулагдсан. INDRA 
- Дотоодын валютын ханшийг чөлөөлж, 

тогтмол валютын ханшийг барих бодлого 
барьсан. 

Индонез улс 1998-2000 
3 жил үргэлжилсэн 

Гадаад өрийн хэмжээг өсгөсөн 
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Санхүүгийн байгууллагууд 
дампуурсан 
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Дотоодын зээлийн хүүг 
нэмэгдүүлсэн  

Дотоод ВХ 6 дахин унасан 

Ажилгүйдэл нэмэгдсэн 

ДНБ-ний өсөлт буурсан 

Ядуурал өссөн  

- ОУВС, ДБанкнаас зээл авсан. 
- ЗГ-аас хөрөнгө оруулалтын 

хязгаарлалтыг хөнгөлсөн 
- Том хөрөнгө оруулагчдад ЗГ-аас баталгаа 
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- Өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн агентлаг 

байгуулагдсан. INDRA 
- Дотоодын валютын ханшийг чөлөөлж, 

тогтмол валютын ханшийг барих бодлого 
барьсан. 

Индонез улс 1998-2000 
3 жил үргэлжилсэн 

Гадаад өрийн хэмжээг өсгөсөн 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ



870

Ìонголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

9. Никаругуа улсын хямрал

70 
 

9. Никаругуа улсын хямрал 

 

10. Нигери улсын хямрал 

 

Төсвийн тэлэх бодлого 
хэрэгжүүлсэн 

Экспортын орлого өссөн 

Түүхий эдийн үнийн өсөлт 

Экспортын орлого буурсан 

Түүхий эдийн үнэ унасан 

Дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Өрийн удирдлагын бодлоггүй 

ГВАН буурсан 

Дотоод ВХ унасан 

Валютын хямрал үүссэн 

Өрийн хямрал 

Гадаад өр өсч өрийн тааз давсан 

Нэмж бонд гаргасан 

Инфляцийн түвшин өссөн 

Дотоод валютын ханш унасан 

Гадаад өрийн хэмжээг өсгөж 29 
тэрбум $ хүрсэн. 

- ОУВС, ДБанктай хамтарч өрийн тодорхой 
түвшинд хүрэх зорилт тавьсан  

- Өрийг дахин төлөвлөж, бүтэцчилсэн 
- Өрийн уучлал хүсэх арга хэмжээ авсан. 

Нигери улс 1982-1988 

Гадаад өр өссөн 

Өрийн дарамтанд орсон 

Улсын өрийг дарах зорилгоор төв 
банк бонд гаргасан 

ГВАН буурсан 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 
буурсан 

Өр/ДНБ харьцаа 130% хүрсэн 

Дотоодын валютын ханш суларсан 

Өрийн хэмжээг өсгөсөн 

Төсвийн алдагдалд орсон 

Өрийн дарамтад орсон 

Өрийн хямрал 

Өрийн арилжаа хийсэн 

Дотоод ВХ унасан 

Банкны хямрал үүссэн 2000-2003 

Өрийн бүтцэд өөрчлөлт 
оруулсан. 

Улсын зэрэглэл буурсан Caal 

-  Төв банкнаас бонд гаргасан 

- Дотоодын банкуудын эзэмшиж байсан 
бондыг арилжаанд оруулсан 

- Өрийг дахин бүтэцчилсэн 

-  

Никаругуа 2008 оны өрийн хямрал 
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Никаругуа 2008 оны өрийн хямрал 
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12. Филиппин улсын хямрал 

 

13. ОХУ-ын өрийн хямрал 

 

Мөнгөний нийлүүлэлт өссөн 

Төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор 
ОУВС-аас зээл авсан 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Түүхий эдийн үнийн уналт 

НХН бодит орлого буурсан 

Инфиляц өссөн 

Ажилгүйдэл өссөн 

Нийгмийн эмх замбраагүй байдал 
үүссэн Банкны хямрал үүссэн 

Валютын хямрал үүссэн 

Дотоодын валютын ханш 

Өрийн хямрал 

Экспортын орлого буурсан 

ГХ оруулалт буурсан 

Ажилгүйдэл өссөн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Инфляци өссөн 

- Төсвийн зардлыг танасан 
- Мөнгөнй хатуу бодлого барьсан 
- Импорт, Экспортын зөв бодлого 

баримталсан 
- Дотоод валютын ханшийг өсгөх бодлого 

барьсан 

Филиппин 1983-1987 оны өрийн хямрал 

Бонд нэмж гаргасан 

Экспортын орлого буурсан 

Төсвийн орлого буурсан  

Түүхий эдийн үнэ унасан 

ГВАН буурсан 

Гададын хөрөнгө оруулалт буурсан 

Инфляци өссөн 

Валютын хямрал үүссэн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Банкны хямрал үүссэн 

Өрийн хямрал 

ОУ-ын санхүүгийн 
байгууллагаас зээл авсан 

Инфляци хэт өссөн 

ГВАН буурсан 

Улсын зэрэглэл буурсан Ca3 - Өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийсэн 
- ОУВС-аас зээл авсан 
- Дотоод валютаарх бондын төлбөрийг 

зогсоосон 

ОХУ 1991-1998 оны өрийн хямрал 

ЗГ бонлын орлогоор 
үйлдвэржүүлэх, дэд бүтэц 

сайжруулхад хөрөнгө оруулалт 
хийсэн 

Түүхий эдийн үнэ буурсан 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт өссөн 

Түүхий эдийн үнэ огцом өссөн 

ГВАН буурсан 

Өрийн хэмжээг өсгөсөн 

Төсвийн алдагдалд орсон 

Өрийн хямрал 

Банкны болон валютын хямрал 
үүссэн 

Хууль эрх зүйн орчноо 
сайжруулсан 

Бонд нэмж гаргасан 

Өрийн бүтцэд өөрчлөлт 
оруулсан. 

Эдийн засгийг уналтад оруулсан 

-  Хуулвь эрхзүйн орчныг шинэчмлсэн 

- Өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлсэн 

- Өндөр хүүтэй бонд нэмж гаргасан 

Никаругуа 2008 оны өрийн хямрал 
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байгууллагаас зээл авсан 

Инфляци хэт өссөн 

ГВАН буурсан 

Улсын зэрэглэл буурсан Ca3 - Өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийсэн 
- ОУВС-аас зээл авсан 
- Дотоод валютаарх бондын төлбөрийг 

зогсоосон 

ОХУ 1991-1998 оны өрийн хямрал 

ЗГ бонлын орлогоор 
үйлдвэржүүлэх, дэд бүтэц 

сайжруулхад хөрөнгө оруулалт 
хийсэн 

Түүхий эдийн үнэ буурсан 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт өссөн 

Түүхий эдийн үнэ огцом өссөн 

ГВАН буурсан 

Өрийн хэмжээг өсгөсөн 

Төсвийн алдагдалд орсон 

Өрийн хямрал 

Банкны болон валютын хямрал 
үүссэн 

Хууль эрх зүйн орчноо 
сайжруулсан 

Бонд нэмж гаргасан 

Өрийн бүтцэд өөрчлөлт 
оруулсан. 

Эдийн засгийг уналтад оруулсан 

-  Хуулвь эрхзүйн орчныг шинэчмлсэн 

- Өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлсэн 

- Өндөр хүүтэй бонд нэмж гаргасан 

Никаругуа 2008 оны өрийн хямрал 

13. ОХУ-ын өрийн хямрал
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11. Бразил улсын хямрал 

 

            

12. Филиппин улсын хямрал 

 

13. ОХУ-ын өрийн хямрал 

 

Мөнгөний нийлүүлэлт өссөн 

Төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор 
ОУВС-аас зээл авсан 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Түүхий эдийн үнийн уналт 

НХН бодит орлого буурсан 

Инфиляц өссөн 

Ажилгүйдэл өссөн 

Нийгмийн эмх замбраагүй байдал 
үүссэн Банкны хямрал үүссэн 

Валютын хямрал үүссэн 

Дотоодын валютын ханш 

Өрийн хямрал 

Экспортын орлого буурсан 

ГХ оруулалт буурсан 

Ажилгүйдэл өссөн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Инфляци өссөн 

- Төсвийн зардлыг танасан 
- Мөнгөнй хатуу бодлого барьсан 
- Импорт, Экспортын зөв бодлого 

баримталсан 
- Дотоод валютын ханшийг өсгөх бодлого 

барьсан 

Филиппин 1983-1987 оны өрийн хямрал 

Бонд нэмж гаргасан 

Экспортын орлого буурсан 

Төсвийн орлого буурсан  

Түүхий эдийн үнэ унасан 

ГВАН буурсан 

Гададын хөрөнгө оруулалт буурсан 

Инфляци өссөн 

Валютын хямрал үүссэн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Банкны хямрал үүссэн 

Өрийн хямрал 

ОУ-ын санхүүгийн 
байгууллагаас зээл авсан 

Инфляци хэт өссөн 

ГВАН буурсан 

Улсын зэрэглэл буурсан Ca3 - Өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийсэн 
- ОУВС-аас зээл авсан 
- Дотоод валютаарх бондын төлбөрийг 

зогсоосон 

ОХУ 1991-1998 оны өрийн хямрал 

ЗГ бонлын орлогоор 
үйлдвэржүүлэх, дэд бүтэц 

сайжруулхад хөрөнгө оруулалт 
хийсэн 

Түүхий эдийн үнэ буурсан 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт өссөн 

Түүхий эдийн үнэ огцом өссөн 

ГВАН буурсан 

Өрийн хэмжээг өсгөсөн 

Төсвийн алдагдалд орсон 

Өрийн хямрал 

Банкны болон валютын хямрал 
үүссэн 

Хууль эрх зүйн орчноо 
сайжруулсан 

Бонд нэмж гаргасан 

Өрийн бүтцэд өөрчлөлт 
оруулсан. 

Эдийн засгийг уналтад оруулсан 

-  Хуулвь эрхзүйн орчныг шинэчмлсэн 

- Өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлсэн 

- Өндөр хүүтэй бонд нэмж гаргасан 

Никаругуа 2008 оны өрийн хямрал 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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14. Турк улсын хямрал
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14. Турк улсын хямрал 

 

15. Венесуэл улсын хямрал

 

Засгийн газрын данхар бүтэц 

Засгийн газрын авилга өссөн 
буруу салбарт оруулсан 

Гадаад худалдааны алдагдал 
өссөн 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 
буурсан 

Улс орны тогтворгүй байдал бий 
болсон 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Засгийн газрын бондын үнэ 
буурсан 

Банкууд үнэт цаас зарсан 

Банкууд дампуурсан 

Банкны хямрал үүссэн 

Өрийн хямрал 

Инфляцийн түвшин өссөн 

Ажилгүйдэл өссөн 

Худалдааны алдагдал өссөн 

Төлбөрийн чадвар буурсан 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

- ОУВС-аас зээл авсан 
- Мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлсэн 
- Төрийн өмчит компаниудыг зарсан 
- Олон улсын санхүүгийн байгууллагаас Төв 

банк зээл авсан 
- Эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр 

явуулсан 

Турк улс 1978-1979 
2 жил үргэлжилсэн 

Гадаад бонд нэмж гаргасан 
(өндөр хүүтэй) 

Валютын хямрал бий болсон 

15. Венесуэл улсын хямрал
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14. Турк улсын хямрал 

 

15. Венесуэл улсын хямрал

 

Засгийн газрын данхар бүтэц 

Засгийн газрын авилга өссөн 
буруу салбарт оруулсан 

Гадаад худалдааны алдагдал 
өссөн 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 
буурсан 

Улс орны тогтворгүй байдал бий 
болсон 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Засгийн газрын бондын үнэ 
буурсан 

Банкууд үнэт цаас зарсан 

Банкууд дампуурсан 

Банкны хямрал үүссэн 

Өрийн хямрал 

Инфляцийн түвшин өссөн 

Ажилгүйдэл өссөн 

Худалдааны алдагдал өссөн 

Төлбөрийн чадвар буурсан 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

- ОУВС-аас зээл авсан 
- Мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлсэн 
- Төрийн өмчит компаниудыг зарсан 
- Олон улсын санхүүгийн байгууллагаас Төв 

банк зээл авсан 
- Эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөр 

явуулсан 

Турк улс 1978-1979 
2 жил үргэлжилсэн 

Гадаад бонд нэмж гаргасан 
(өндөр хүүтэй) 

Валютын хямрал бий болсон 
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16. Зимбабе улсын хямрал 

         1980  

 

17. Румын улсын өрийн хямрал 

 

Нийгмийн эмх замбраагүй 
байдал үүссэн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Гипер инфляци үүссэн 

Гадаад өр өссөн. 3,6 тэрбум $  

Иргэний дайн 

Валютын хямрал үүссэн 

Дотоодын валютын ханш унасан 

Гадаад зээл өссөн 

Өрийн үлдэгдлийг нэмэгдүүлсэн 

 

Төсвийн алдагдал өссөн 
ЭЗ-ийн өсөлтийг 50 жил 

ухраах өрийн дарамтад орсон 

Ядуурал өсч 40- 75% хүрсэн 

Гипер инфляци болсон 

Өрийн хямрал 

Нэг хүнд ногдох дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүн буурсан 

Инфляцийн түвшин өссөн 

Шинэ мөнгөн тэмдэгт 
хэвлэсэн 

Дотоодын валютын ханш 40% 
унасан 

Эдийн засгийн өсөлт 20% 
буурсан 

 

- Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт хийсэн 
- ОУВС, Дэлхийн банк, Африкийн 

хөгжлийн банкнаас зээл авсан 
- Импортын татварыг нэмсэн 

Зимбаб 1983-1994 оны өрийн хямрал 

12 жил үргэлжилсэн 

Түүхий эдийн үнийн уналт 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
буруу салбарт оруулсан 

1972 оны өрийн хямралаас 
үүдэлтэй 

Гадаадын өр өссөн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Экспортын орлого буурсан 
Өрийн хямрал 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

Дотоод валютын ханш унасан 

Инфляци өсөн 

Гадаадын өр өссөн 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 
буурсан  

- Импортыг бууруулж, экспорт өссөн 
- Гадаад өрийг хязгаарлаж, дахин зээл 

аваагүй 
- Гадаад валютын нөөцийг зохих хэмжээнд 

барих бодлого боловсруулж, 
хэрэгжүүлсэн 

- Дотоодын хэрэглээг байж болох хамгийн 
бага хэмжээ хүртэл бууруулсан 

Румын улс 1982-1989 

8 жил үргэлжилсэн 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

17. румын улсын өрийн хямрал
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16. Зимбабе улсын хямрал 

         1980  

 

17. Румын улсын өрийн хямрал 

 

Нийгмийн эмх замбраагүй 
байдал үүссэн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Гипер инфляци үүссэн 

Гадаад өр өссөн. 3,6 тэрбум $  

Иргэний дайн 

Валютын хямрал үүссэн 

Дотоодын валютын ханш унасан 

Гадаад зээл өссөн 

Өрийн үлдэгдлийг нэмэгдүүлсэн 

 

Төсвийн алдагдал өссөн 
ЭЗ-ийн өсөлтийг 50 жил 

ухраах өрийн дарамтад орсон 

Ядуурал өсч 40- 75% хүрсэн 

Гипер инфляци болсон 

Өрийн хямрал 

Нэг хүнд ногдох дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүн буурсан 

Инфляцийн түвшин өссөн 

Шинэ мөнгөн тэмдэгт 
хэвлэсэн 

Дотоодын валютын ханш 40% 
унасан 

Эдийн засгийн өсөлт 20% 
буурсан 

 

- Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт хийсэн 
- ОУВС, Дэлхийн банк, Африкийн 

хөгжлийн банкнаас зээл авсан 
- Импортын татварыг нэмсэн 

Зимбаб 1983-1994 оны өрийн хямрал 

12 жил үргэлжилсэн 

Түүхий эдийн үнийн уналт 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
буруу салбарт оруулсан 

1972 оны өрийн хямралаас 
үүдэлтэй 

Гадаадын өр өссөн 

Төсвийн алдагдал өссөн 

Экспортын орлого буурсан 
Өрийн хямрал 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

Дотоод валютын ханш унасан 

Инфляци өсөн 

Гадаадын өр өссөн 

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 
буурсан  

- Импортыг бууруулж, экспорт өссөн 
- Гадаад өрийг хязгаарлаж, дахин зээл 

аваагүй 
- Гадаад валютын нөөцийг зохих хэмжээнд 

барих бодлого боловсруулж, 
хэрэгжүүлсэн 

- Дотоодын хэрэглээг байж болох хамгийн 
бага хэмжээ хүртэл бууруулсан 

Румын улс 1982-1989 

8 жил үргэлжилсэн 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

гадаад Өрийн дараМТ, Эдийн засагТ учирч БолоХ ЭрсдЭлҮҮд, 
Бодлогын зӨВлӨМЖ
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18. Украйн улсын өрийн хямрал 

 

 
Хавсралт 8 Өрийн хямралын үргэлжлэх хугацаа 

 
 

5.86 

0 5 10 15 20 25 30 35
Гана улс 1970 

Коста-рика 1981 
Турк улс 1982 
Гана улс 1987 

Венесуэл улс 1990 
Уругвай улс 2003 
Эквадор улс 2008 

Турк улс 1978-1979 
Солонгос 1997-1998 

Эквадор улс 1999-2000 
Уругвай улс 1983-1985 
Индонез улс 1998-2000 

Венесуэл 2004-2005 
Тунис улс 1979-1982 

Марокко 1986-1990 
Никаругуа 2003-2008 

Венесуэл 1983-1988 
Коста-рика 1983-1990 
Бразил улс 1983-1990 

Мексик улс 1982-1990 
Аргентин улс 1982-1993 

Доминикан 1982-1994 
Ангол 1985-2003 

Гондурас 1981-2010 

Банкны хямрал үүссэн 

Импортын эрчим хүчнээс засгийн 
газар хамааралтай болсон 

Төсвийн алдагдал нэмэгдсэн 

1997 оны банкны хямралаас 
үүдэлтэй 

Валютын хямрал үүссэн 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

Бондын төлбөр хийх боломжгүй 
болсон 

Дотоод валютын ханшийн уналт 

Гадаад өр өссөн 

Өрийн зэрэглэл буурсан 

Бондын хэлцэл хийсэн 

Дотоод валютын ханшийн 
уналт 

Өрийн хямрал 

Гадаадын бондын төлбөрийг 
зогсоосон 

ОУВС-аас урт хугацаат 
зээлийг цуцалсан 

Дэлхийн банк зээлээ 
зогсоосон 

Нэмж еврогоор бонд гаргасан 

Гадаад өр өссөн - Бондын хэлцэл хийсэн 
Гадаад бондын 90%-ийнх нь нэрлэсэн 
үнийг 50% болгож сольсон.  

- Шинэ мөнгө гаргасан 

Украйн 1998-2000  

Хавсралт 8. Өрийн хямралын үргэлжлэх хугацаа
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18. Украйн улсын өрийн хямрал 

 

 
Хавсралт 8 Өрийн хямралын үргэлжлэх хугацаа 

 
 

5.86 

0 5 10 15 20 25 30 35
Гана улс 1970 

Коста-рика 1981 
Турк улс 1982 
Гана улс 1987 

Венесуэл улс 1990 
Уругвай улс 2003 
Эквадор улс 2008 

Турк улс 1978-1979 
Солонгос 1997-1998 

Эквадор улс 1999-2000 
Уругвай улс 1983-1985 
Индонез улс 1998-2000 

Венесуэл 2004-2005 
Тунис улс 1979-1982 

Марокко 1986-1990 
Никаругуа 2003-2008 

Венесуэл 1983-1988 
Коста-рика 1983-1990 
Бразил улс 1983-1990 

Мексик улс 1982-1990 
Аргентин улс 1982-1993 

Доминикан 1982-1994 
Ангол 1985-2003 

Гондурас 1981-2010 

Банкны хямрал үүссэн 

Импортын эрчим хүчнээс засгийн 
газар хамааралтай болсон 

Төсвийн алдагдал нэмэгдсэн 

1997 оны банкны хямралаас 
үүдэлтэй 

Валютын хямрал үүссэн 

Гадаад валютын албан нөөц 
буурсан 

Бондын төлбөр хийх боломжгүй 
болсон 

Дотоод валютын ханшийн уналт 

Гадаад өр өссөн 

Өрийн зэрэглэл буурсан 

Бондын хэлцэл хийсэн 

Дотоод валютын ханшийн 
уналт 

Өрийн хямрал 

Гадаадын бондын төлбөрийг 
зогсоосон 

ОУВС-аас урт хугацаат 
зээлийг цуцалсан 

Дэлхийн банк зээлээ 
зогсоосон 

Нэмж еврогоор бонд гаргасан 

Гадаад өр өссөн - Бондын хэлцэл хийсэн 
Гадаад бондын 90%-ийнх нь нэрлэсэн 
үнийг 50% болгож сольсон.  

- Шинэ мөнгө гаргасан 

Украйн 1998-2000  
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Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль

Боловсруулсан: Судалгааны багийн удирдагч Ж.Дэлгэрсайхан 
(магистр, санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн дэд профессор) 

Судалгааны багийн гишүүн: Б.Алтанзул 
(магистрант, санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн багшийн туслах)

2015 он

Энэ судалгаанд дурдагдсан аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь 
зөвхөн судлаачийн хувийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Монголбанкны байр суурийг илэрхийлэх албагүй болно.
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УДИрТГАл

судалгааны ажлын хүрээнд Төв банкны мөнгөний бодлогын бие даасан хараат 
бус байдлын талаар судлахаар зорьсон юм. судалгааны явцад энэ талаарх 
онолын болон практик судалгааны ажлын хүрээнд мөнгөний бодлогын бие 
даасан байдлын талаар тусгайлан авч үзсэн онол судалгааны ажил байгаагүй 
бөгөөд Төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг авч үзсэн нь нэн их байсан.

иймээс бид энэхүү онолын болон практик чиг хандлагыг хүлээн зөвшөөрч 
Төв банк өөрөө бие даасан хараат бус байдалтай байвал түүний хэрэгжүүлж 
буй хамгийн гол бодлого болох мөнгөний бодлого бие даасан хараат бус байх 
боломжтой гэсэн байдлаар судалгааны ажлаа үргэлжлүүлэн авч үзсэн болно. 
Энэ нь бидний судалсан онол, судалгааны ажлуудын үзэл баримтлалтай нийцэж 
байгаа юм.

Төв банк болон түүний мөнгөний бодлогын бие даасан байдал нь макро эдийн 
засгийн хүрээний томоохон асуудлын нэг байсаар иржээ. Түүхэн болон эрх 
зүйн нөхцөл байдлаас харахад улс орнуудын засгийн газар болон Төв банкны 
хоорондын хамаарал нь маш олон талаас нь авч үзэх шаардлагатай олон 
асуудлыг дагуулсан иж бүрэн асуудал байсаар ирсэн. Энэ хүрээнд засгийн 
газрын зүгээс төв банкны үйл ажиллагаанд оролцох, түүний удирдлагыг сонгох 
болон төв банкны төсвийн асуудалд оролцох зэрэг нөлөөлөл байсаар ирсэн 
байна.

Тодорхой хугацаанд эдийн засгийн өсөлт өндөртэй үйлдвэржсэн орнуудын хувьд 
инфляцийн түвшин өндөр байсан түүхэн нөхцөл байдаг. Үүний шалтгааныг 
тодорхойлох зорилгоор судалгаа хийх явцад Төв банкны бие даасан байдал буюу 
төв банк нь засгийн газартай хамааралтай ажилладаг, нөлөөлөлд их автагдах 
байдал нь өндөр инфляцитай байх шалтгаан байж болох юм гэсэн таамаглалд 
эдийн засагчид хүрсэн байдаг

иймээс Төв банкны бие даасан байдлын талаар дараах үндсэн асуудлуудыг 
дэвшүүлэн судалсан байна. Үүнд:

- Төв банкны бие даасан байдал гэж чухам юу болох
- Төв банкны бие даасан байдлыг хэрхэн хэмжиж үнэлэх
- Төв банкны бие даасан байдал болон макро эдийн засгийн 

үзүүлэлтүүдийн хооронд бодит нөхцөл байдалд ямар хамаарал байж 
болох

- Төв банкны бие даасан байдал болон макро эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг тайлбарлах онолын боломжит хувилбар байж 
болох эсэх
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онолын хувьд төв банкны бие даасан байдлыг засгийн газраас хараат бус байх 
явдал гэдэгт судлаачид санал нийлж Grilli, Masciandaro ба Tabellini (1991) нар 
хийсэн судалгааныхаа хүрээнд Төв банк нь i) улс төрийн хараат бус байдал, ii) 
санхүүгийн хараат бус байдалтай байх шаардлагатай гэж тодорхойлсон нь 
энэ төрлийн онол, судалгааны ажлын гол суурь болж байна. Мөн Debell ба 
Fischer (1994) нар i) зорилгын бие даасан байдал, ii) Мөнгөний бодлогын арга 
хэрэгслийн бие даасан байдалтай байх шаардлагатай гэж тодорхойлсон байдаг. 

Энэ хүрээнд Bade ба Parkin (1982), Alesina (1988,1989) болон Grilli, Masciandaro 
ба Tabellini (1991) нарын эрдэмтэд судалгаа хийж улс орнуудын Төв банкны бие 
даасан байдал өндөр байхын зэрэгцээ инфляци бага байдаг нотолсон байна. 

Түүнчлэн төв банкны бие даасан байдлын хэмжүүрийг тодорхойлох тал дээр 
дээрх судлаачид болон бусад судлаачид олон талын судалгаа хийсний үндсэн 
дээр өөрсдийн аргачлалуудыг боловсруулсан байна. Bade ба Parkin (1982) нар 
бие даасан байдлын 1-4 онооны зарчмаар, Alesina (1988) 1-5 оноогоор, Grilli, 
Masciandaro ба Tabellini (1991) нар 3-13 оноогоор, Eijfinger, Schaling нар 1-4 
оноогоор үнэлэх аргачлалыг боловсруулж байсан байна. Эдгээр аргачлалыг 
Cukierman, Webb болон Nyapti (1991) нар боловсронгуй болгож 4 хүчин 
зүйлээр Төв банкны бие даасан байдлыг үнэлж 0-1 гэсэн онооны зарчмаар илүү 
нарийвчлан үнэлэх аргачлалыг боловсруулсан байна. Энэ мэтчилэн Төв банкны 
бие даасан байдлыг тодорхойлох үнэлэх талаар олон судлаач эрдэмтэд өөр 
өөрийн үзэл баримтлал, үнэлгээний аргачлалын дагуу судалж байсан байна.

Бидний зүгээс уг судалгааны ажлыг онол практикийн цогц судалгаанд 
үндэслэсэн, өөрийн орны онцлогт тохирсон Төв банкны бие даасан байдлыг 
тодорхойлох оновчтой загварыг сонгон, түүнийг сайжруулан бие даасан хараат 
бус байдлыг үнэлэх, үр дүнг харгалзан Монгол улсын төв банкны бие даасан 
хараат бус байдлыг дүгнэх, бодлогын санал зөвлөмж боловсруулах ерөнхий 
агуулгаар тодорхой зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллалаа.

Судалгааны зорилго
Төв банкны болон мөнгөний бодлогын бие даасан байдлын талаарх онолын 
болон судлаачдын үзэл баримтлал, олон улсын харьцуулан судалсны үндсэн 
дээр Монгол банкны мөнгөний бодлогын бие даасан байдлын түвшинд үнэлгээ 
өгч, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, цаашид бие даасан байдлыг хангах 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлогын санал зөвлөмж боловсруулах. 

Судалгааны зорилтууд
 � Төв банк, мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлын талаарх 

онол, судлаачдын үзэл баримтлал, хэрэгжүүлж буй туршлагыг судалж 
Монгол банкны мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлыг 

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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үнэлэх онолын үзэл баримтлал, загварыг боловсруулах.
 � Төв банк, мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдалд нөлөөлөгч 

хүчин зүйлсийг сонгосон загварын дагуу тодорхойлж судалгаа хийж 
үнэлэх. загварыг сайжруулах боломжит хувилбарыг тодорхойлж 
мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлыг үнэлэх, дүгнэлт гаргах

 � Мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх талаар 
бодлогын санал зөвлөмж боловсруулах.

Судалгааны объект, судлагдахуун
олон улсын хэмжээнд хийгдсэн онолын судалгаа болон тухайн орнуудын төв 
банкны хараат бус байдлын үнэлгээ хийж буй аргачлалыг судлах ба судалгааны 
ажлын үндсэн объект нь Монголбанк түүний бие даасан байдал болно.

Сэдвийн судлагдсан байдал
Мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлыг тодорхойлохын тулд онолын 
үзэл баримтлалууд болон тухайн асуудлыг судалсан судалгааны ажлуудыг 
судлах шаардлагатай юм.

Энэ чиглэлээр онолын үзэл баримтлал болон судалгааны ажлууд нь дан ганц 
мөнгөний бодлого руу бус Төв банк түүний хараат бус бие даасан байдлыг 
хөндөн авч үзсэн байна. ерөнхий санааны хувьд Төв банк нь бие даасан хараат 
бус байдалтай байж чадсан тохиолдолд түүний хэрэгжүүлж буй бодлого, арга 
хэрэгслүүдийн үр дүн бодитой гарч чадна гэж үзсэн ажлууд давамгайлж байна. 
Түүнчлэн бие даасан байдлыг судлахдаа зөвхөн бие даасан байдлыг үнэлэхийг 
чухалчлан авч үзээгүй бөгөөд тодорхой хүчин зүйлстэй уялдуулан авч үзсэн 
байна. Энэ талаарх онолын хандлага болон судалгааны ажлуудыг агуулгын хувьд 
ангилан авч үзвэл. 

- Төв банкны бие даасан байдал – бодлогын хэрэгжилт
- Төв банкны бие даасан байдал – бодлогын үр нөлөө
- Төв банкны бие даасан байдал – мөнгөний бодлого
- Төв банкны бие даасан байдал – засаглал
- Төв банкны бие даасан байдал – хариуцлага, ил тод байдал

судалгааны ажлууд нь ерөнхийдөө төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг 
үнэлж түүнээс хамаарах дээрх хүчин зүйлсийн хамаарлыг тайлбарлахад чиглэсэн 
бөгөөд үндсэн санаа нь энэхүү асуудал нь төв банкны бодлого, хэрэгжилтэд 
нөлөөлнө гэж үзсэн байсан нь бидний судалгааны ажлын урьдчилсан 
таамаглалтай нийцэж байсан. Эдгээр ажлуудаас тодорхой заримыг нь хүснэгтээр 
харуулав.
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Хүснэгт I1. Судлагдсан байдлын судалгаа
зохиогчийн 

нэр
Хэвлэсэн 

он сэдвийн нэр Товч агуулга

John 
B.Taylor 2013

The 
Effectiveness 

of Central Bank 
Independence 
Versus Policy 

Rules

судлаач төв банкны үйл ажиллагааг эдийн 
засгийн тогтворжилтын үеийн нөхцөл 
байдал мөнгөний бодлогын өөрчлөлт 
бусад хүчин зүйлсийн нөлөөллийг судалж 
Холбооны нөөцийн банкны бие даасан 
байдлын өөрчлөлтийг эдийн засгийн 
тогтвортой байдалтай холбон тайлбарласан 
байна.

Thomas 
F.Cargill 

and Gerald 
P.O’Driscoll

2012

Measuring 
Central Bank 
Independence, 

Policy 
Implications, and 
Federal Reserve 
Independence

судлаачид төв банкны бие даасан байдлыг 
Холбооны нөөцийн жишээн дээр судалж 
хараат бус байдлын бодитой эсэхийг гаргаж 
ирсэн.

Bank of 
Greece 2011

Eurozone 
indices: a 

new model 
for measuring 
central bank 

independence

Энэхүү судалгаа нь европын холбооны 
улсуудад зориулан гаргасан онолын 
судалгаа юм. Төв банкны хараат бус 
байдлыг үнэлэхийн тулд дараах 4 хүчин 
зүйлийг тодорхойлох шаардлагатай. Үүнд:
• Үйл ажиллагааны хараат бус байдал
• Бүтцийн хараат бус байдал
• Хувийн хараат бус байдал
• санхүүгийн болон төсвийн хараат бус 

байдал

Christopher 
J.Waller 2011

Independence + 
Accountability: 
Why the Fed Is 

a Well-Designed 
Central Bank

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд дундаж 
инфляцийн түвшин ба төв банкны хараат 
бус байдлын индексийн хоорондын 
хамаарлыг харуулсан. судалгаанд авч 
үзсэн 13 улсын хувьд инфляцын түвшин 
ба төв банкны хараат бус байдал нь 
сөрөг хамааралтай болох нь батлагдсан. 
Хөгжингүй орнууд болоод хөгжиж буй 
эдийн засагтай улс орнуудын хувьд 
хугацааны 2 түвшинд авч үзэн хараат бус 
байдал хүчтэй, дундаж, сул түвшинд байх 
үеийнхтэй харьцуулан зөрүүг тооцсон.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Stefan 
Niemann, 

Paul Pichler, 
Gerhard 
Sorger

2011

Central bank 
independence 

and the monetary 
instrument
problem

судалгааг динамик үл хамтрах тоглоомын 
онолд суурилан хийж гол хувьсагчдаар 
мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлтийн хувь-
нэрлэсэн хүүгийн түвшинг авч судалсан. 
Үүний үр дүн хамтрах болон үл хамтрах 
хувилбарын хүрээнд мөнгөний бодлогын 
оновчтой хувилбарыг тоон шинжилгээний 
аргаар тодорхойлсон.

Olena 
Danylenko 2010

Independence of 
the Central Bank 

and Monetary 
Policy: 

Implications 
for the National 
Bank of Ukraine

Төв банкны бие даасан байдлыг онолын 
болон тухайн улсын түвшинд хариуцлага, 
ил тод байдалтай уялдуулан судалсан. 
ингэхдээ төв банкны үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөх орчны нөлөөллийг тодорхойлж 
бие даасан байдлын мөнгөний бодлогод 
үзүүлэх нөлөөлөл түүнийг сайжруулах арга 
замыг тодорхойлсон

Christopher 
Crowe and 

Ellen E. 
Meade

2008

Central Bank 
Independence 

and 
Transparency: 
Evolution and 
Effectiveness

улс орнуудын мөнгөний бодлогын түвшинд 
гарч буй хүчин зүйлсийг судалж 3 үндсэн 
асуудлын хүрээнд тайлбарласан.
• Төв банкны эрх зүйн статус болон 

засгийн газраас хамаарах хамаарал 
өөрчлөгдөж бие даасан байдалд 
нөлөөлсөн

• Төв банк илүү бие даасан байдалтай 
хариуцлагын тогтолцоо сайжирсан

• Төв банкууд өөрсдийн үйл ажиллагааг 
илүү ил тод болгосон

Lorenzo 
Bini Smaghi 2007

Central bank 
independence: 
from theory to 

practice

Энэхүү судалгааны ажил нь онолын 
хувьд төв банкны хараат бус байдлыг 
тодорхойлохыг зорьсон бөгөөд хараат бус 
байдлыг үнэлэхэд дараах 3 хүчин зүйлсээр 
илэрхийлсэн. Үүнд:
• Үйл ажиллагааны хараат бус байдал
• Хувийн хараат бус байдал
• санхүүгийн хараат бус байдал

Amirul Ah-
san,

Micheal 
Skully,

J.Wickra-
manayake

2006

Determinants 
of Central Bank 
Independence 

and 
Gorvernance: 

Problems 
and Policy 

Implications

судлаачид төв банкны бие даасан байдлыг 
онолын үүднээс тодорхойлсон байдлыг 
харьцуулж бие даасан байдлын үнэлгээг 
хийх загвар, хүчин зүйлсийг тодорхойлж 
6 хүчин зүйлсийн загварыг ашиглан төв 
банкны бие даасан байдал болон засаглалыг 
үнэлэх нөхцөлийг тодорхойлсон
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New 
Palgrave 

Dictionary
2005 Central bank 

independence

Төв банкны хараат бус байдлын талаар 
хийсэн онолын судалгааг нэгтгэн 
харуулсан бөгөөд өмнө нь хийгдэж байсан 
судалгааны ажлуудын онолын үндэслэл 
зэргийг тусгасан. Мөн хараат бус байдлын 
үнэлгээний талаар эмпирик судалгаа, 
онолын загваруудыг авч үзсэн.

J. Ramón 
Martínez-
Resano

2004
Central bank

Financial
Independence

• Хууль эрхзүйн хараат бус байдал
• зорилгын хараат бус байдал
• Үйл ажиллагааны хараат бус байдал
• санхүүгийн хараат бус байдал
Эдгээр үзүүлэлтүүд нь мөнгөний бодлогын 
шийдвэр гаргалтад хүчтэй нөлөөлдөг гэсэн 
онолын үзэл баримтлалыг гаргасан.

Alberto 
Alesina; 

Lawrence 
H. Summers

2002

Central Bank 
Independence 

and 
Macroeconomic 

Performance: 
Some 

Comparative
Evidence

судлаачид эдийн засгийн онолын үндэслэлд 
суурилан инфляци ба эдийн засгийн 
өсөлтийг тодорхойлж ану, австрали, 
Япон канад болон европын улсуудын Төв 
банкны бие даасан байдлыг GMT индексээр 
тодорхойлж түүнийг эдийн засгийн 
өсөлттэй уялдуулан судалсан. ингэснээр 
бие даасан байдал өндөртэй улсуудын 
инфляци бага байх боломжтой гэж үзсэн. 
Харин энэ нь эдийн засгийн өсөлтөд 
төдийлөн сайн нөлөө үзүүлдэггүй гэсэн 
дүгнэлтэд хүрсэн.

Sandra 
Dvorsky 2000

Measuring 
Central Bank 
Independence 

in selected 
Transition 

Countries and 
the Disinflation 

Process

Энэхүү судалгааны ажил нь өмнө нь 
хийгдэж байсан онолын судалгаануудын 
хүрээнд европын холбооны 5 улсын төв 
банкны хараат бус байдлыг тодорхойлсон. 
Хууль эрх зүйн хараат бус байдлыг 
тодорхойлохын тулд 2 индексийг тооцсон. 
Үүнд: Cukierman, GMT индекс. Үр дүнгээс 
харахад дээрх 2 индексийн хамаарал 
өндөр байсан бөгөөд хараат бус байдлыг 
тодорхойлоход тохиромжтой гэж үзсэн.

Friedrich 
Kibmer, 
Helmut 
Wagner

1998

Central bank 
independence 
and macro-
economic 

performance: 
a survey of the 

evidence

судалгааны ажлын гол онцлог нь хараат бус 
байдлыг хөгжиж буй болон шилжилтийн 
эдийн засаг бүхий орнуудын хувьд судалж 
гарсан үр дүнг бодит эдийн засгийн нөхцөл 
байдал болон бусад хүчин зүйлстэй холбон 
тайлбарласан байна. 
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Sylvester 
Eijffinger,
Jakob de 

Haan

1996

The political 
economy of 
central-bank 
independence

• Хувийн хараат бус байдал: засгийн 
газраас төв банкны удидрдлагын 
томилгооны асуудалд нөлөөлөх байдлыг 
судална.

• санхүүгийн хараат бус байдал: засгийн 
газарт зээл олгох хууль эрх зүйн нөхцөл 
байдлыг судална.

• Бодлогын хараат бус байдал: Төв банкны 
хэрэгжүүлж буй бодлого нь үндсэн 
зорилгын дагуу байгаа эсэхийг судална.

Jiji 
T.Mathew 1996

Measuring 
Central Bank 
Independence 

in 25 countries: 
A new Index 

of Institutional 
Quality

Энэхүү судалгааны ажил нь төв банкны 
хараат бус байдлыг үндсэн 3 хэсэгт авч үзэн 
судалсан. Үүнд:
• Мөнгөний бодлогын бие даасан байдал
• Хувийн болон улс төрийн бие даасан 

байдал
• Төсвийн болоод санхүүгийн бие даасан 

байдал
зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцон нийлбэр 
дүнгээр төв банкны хараат бус байдлыг 
үнэлсэн. ийнхүү 25 орны төв банкыг 
үнэлсэн бөгөөд гарсан үр дүнг тухайн 
улсуудын инфляцийн түвшинтэй 
харьцуулахад сөрөг хамааралтай байгаа нь 
ажиглагдсан.

Guy 
Debelle, 
Stanley 
Fischer

1993

How 
Independent 

Should a Central 
Bank Be?

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд дундаж 
инфляцийн түвшин ба төв банкны хараат 
бус байдлын индексийн хоорондын 
хамаарал, гарцын өсөлт нь инфляцийн 
түвшинд хэрхэн нөлөөлж байгааг мөн 
гарцын алдагдал нь төв банкны хараат бус 
байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулсан.

Alberto 
Alesina; 

Lawrence 
H. Summers

1993

Central Bank 
Independence 

and 
Macroeconomic 

Performance: 
Some 

Comparative
Evidence

судалгааны ажлын гол онцлог нь Төв 
банкны бие даасан байдлыг үнэлж 
макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдтэй 
хамааралтай байдлыг тодорхойлсон байна. 
Тэдний судалгааны үр дүн бие даасан 
байдал хамгийн өндөртэй герман, Швейцар 
зэрэг оронд инфляци болон бусад макро 
үзүүлэлтүүд эерэг байгаа нь батлагдсан

Alex 
Cukierman, 

Steven 
B.Webb, 

Bilin 
Neyapti

1992

Measuring the 
Independence of 
Central Banks 

and Its effect on 
Policy Outcomes

судлаачид Төв банкны бие даасан 
байдлыг судалж i) Хуулийн ii)удирдлагын 
тогтвортой байдал iii) асуулгын аргаар 
тодорхойлж гарсан үр дүн тухайн улсуудын 
инфляцийн түвшинтэй уялдуулан судалсан.
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Эдгээр болон бусад судалгааны ажлуудын үндсэн агуулгыг авч үзвэл хамрах 
хүрээний хувьд дараах байдалтай байна. Үүнд:

- Төв банкны бие даасан байдлыг тодорхой нэг хүчин зүйлийн хувьд 
судалсан.
o Creir (2004) латин америкийн 9 орны хүрээнд улс төрийн нөлөөллийг 

төв банкны бие даасан байдалтай уялдуулан судалсан. 
o Ismihan ба Ozkan (2004) нар онолын 2 үе шат бүхий загвараар Төв 

банкны бие даасан байдал ба үндэсний хөрөнгө оруулалт инфляцийг 
хамааруулан судалсан. 

o Baines (2001) 12 үйлдвэржсэн орны хүрээнд Төв банкны бие даасан 
байдлыг гадаад валютын зах зээл дэх интервенцтэй хамааруулан 
судалсан. 

o Sterne (2000) 91 орны төв банкны бие даасан байдлыг мөнгөний 
бодлогын зорилго болон эдийн засгийн түвшинтэй хамааруулан 
судалсан байна.

- Төв банкны бие даасан байдлыг аль нэг ангилал, шалгуурын хувьд 
судалсан: 
o Эдийн засгийн хараат байдлын хувьд Alesina ба Sachs (1988)
o улс төрийн хараат байдлын хувьд Cukierman ба Webb (1995)
o Хуулийн хараат бус байдлын хувьд Cukierman, Webb, Nyapti (1992) 

болон Rosen (1993)
o Хариуцлага ил тод байдлын хувьд De Haan, Amtenbrink ба Eijfinger 

(1999)
o засаглалын хараат бус байдлын хувьд Amtenbrink (2004)

судалгааны аргын хувьд дараах аргуудыг ашиглаж Төв банкны бие даасан 
байдлыг үнэлж байсан байна. Үүнд:

• регрессийн шинжилгээ: Энэ аргаар ашиглахдаа аль нэг хүчин зүйлийн 
хувьд төв банкны бие даасан байдлыг зэрэглэл тогтоох нэг эсвэл хэд 
хэдэн загвараар үнэлж гарсан үр дүнг бие даасан байдалд нөлөөлөх, 
эсвэл түүнээс хамаарах тодорхой хүчин зүйлстэй хамааруулан судалсан 
байна. Энэ аргачлалаар хийгдсэн хамгийн том судалгаа нь Cukierman, 
Webb, Nyapti (1992) нарын хийсэн Хуулийн бие даасан байдлыг зэрэглэл 
тогтоох, Төв банкны удирдлагын эргэлтийн үзүүлэлт, асуулга зэргийг 
ашиглан судалж бие даасан байдал нь инфляцитай урвуу хамааралтай 
бөгөөд удирдлагын тогтвортой байдал нь инфляцийг тодорхой 
хэмжээгээр тайлбарлана гэсэн үр дүн бүхий судалгаа юм.

• зэрэглэл тогтоох загвар: Төв банкны бие даасан байдлын хүрээнд Bade 
ба Parkin (1982) нар бие даасан байдлын 1-4 онооны, Alesina (1988) 1-5 
оноогоор, Grilli, Masciandaro ба Tabellini (1991) нар 3-13 оноогоор, 
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Eijfinger, Schaling нар 1-4 оноогоор үнэлэх аргачлалыг боловсруулж 
байсан байна. Эдгээр аргачлалыг Cukierman, Webb болон Nyapti (1991) 
нар боловсронгуй болгож 4 хүчин зүйлээр Төв банкны бие даасан 
байдлыг үнэлж 0-1 гэсэн онооны зарчмаар илүү нарийвчлан үнэлэх 
аргачлалыг боловсруулсан. Эдгээрийн тодорхой нэгийг эсвэл хослуулан 
ашиглаж харилцан хөрвүүлэх замаар Төв банкны бие даасан байдлыг 
үнэлэх байдлаар судалгааг явуулж байна. Эдгээр аргачлалуудаас 
Cukierman нарын боловсруулсан аргачлалыг бусад аргаас давуутай 
харьцангуй өргөн цар хүрээтэй бөгөөд илүү бодитой тодорхойлж буй арга 
хэмээн үзэж дийлэнх судлаачид дангаар болон дээрх бусад судлаачдын 
аргачлалтай хослуулан ашиглаж байна. 

• загварыг боловсронгуй болгох: Энэ нь дээрх зэрэглэл тогтоох арга болон 
бие даасан байдлын тодорхой үзүүлэлтийн талаарх онолыг ашиглан 
Төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг тодорхойлох арга юм. 
Жишээ нь Eijffinger and Hoebrichts (2002) нар төв банкны ил тод байдал, 
хариуцлагын хувьд бие даасан байдлыг үнэлэхдээ Lohmann(1992), болон 
өөрсдийн хамтран оролцож хийсэн өмнөх судалгааны ажлын загварыг 
сайжруулан тухайн асуудлыг үнэлж байсан.

• судалгаа: Төв банкны үүргийн хүрээнд чанарын нарийвчилсан судалгаа 
хийж түүнийг тодорхой хүчин зүйлтэй хамааруулан судлах арга юм. 
Жишээ нь: Sinclair (2000) төв банкны үүрэг түүний хэрэгжилтийн 
бодит байдалд судалгаа хийж үр дүнг санхүүгийн тогтвортой байдлын 
түвшинтэй уялдуулан судалсан.

дээрх судалгааны ажлуудын хувьд Төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг 
олон талаас нь цаг хугацааны хувьд болон олон улс орныг хамруулан судалсан 
байдлаараа давуутай байна. гэхдээ эдгээр нь Төв банкны бие даасан хараат 
бус байдлыг зөвхөн нэг талаас нь хэмжихийг оролдсон бөгөөд голчлон эрх 
зүйн актын судалгааг хийсний үндсэн дээр Төв банкны бие даасан байдлыг 
тодорхойлж түүнийг төв банкны зорилгын болон макро эдийн засгийн гол 
үзүүлэлтүүдтэй хамааруулан судалсан байна.
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I БүлЭГ. ТӨВ БАНКНы БИЕ ДААСАН, ХАрААТ БУС БАйДлыН 
ОНОлыН АрГА Зүй

Мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлыг тодорхойлох тухай онолын 
үзэл баримтлалуудыг авч үзье. ингэснээр мөнгөний бодлогын бие даасан 
байдлын талаарх онолын чиг баримжааг тодорхойлох, өмнөх судлаачдын 
судалгааны үндэслэл, судалгааны аргуудыг харьцуулж Монгол банк, түүний 
мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлыг үнэлэх боломжит хувилбар, 
тохиромжтой загварыг сонгох боломж бүрдэнэ хэмээн үзсэн.

дэлхийн олон орны төв банкууд үйл ажиллагаагаа засгийн газраасаа хараат 
бусаар явуулах болсон байна. аливаа төв банк нийгмийн эрх ашигт үйлчилж 
байх үүргийг хүлээсэн байдаг. Харин энэхүү өндөр үүрэг хариуцлагыг ёс төртэй 
биелүүлэхэд төв банкны хараат бус үйл ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс төв банк зарим тохиолдолд 
хүнд хэцүү арга хэмжээг авах ёстой болдог. Харин тулгамдсан бодлогын арга 
хэмжээг цаг алдалгүй авч чаддаг байхын тулд төв банк хэнээс ч хараат бусаар 
шийдвэрээ гаргаж байх зайлшгүй шаардлага урган гардаг. (Монголбанк, 2011)

1.1. Төв банкны хараат бус байдал, түүний үүсэл хөгжил

Төв банкны хараат бус байдлын талаарх тогтсон нэг тодорхойлолт байдаггүй. 
ерөнхийдөө төв банкны хараат бус байдал нь эдийн засгийн болон улс төрийн 
хараат бус байдал гэсэн ялгаатай цар хүрээг хамардаг. Энэхүү ажил нь ихэнх 
судалгааны ажлуудыг гол санаа бөгөөд ба цаашид үнэлгээний аргачлалыг 
боловсруулахад ашиглагдана.

Хууль эрх зүйн болон бодит хараат бус байдлын хоорондох ялгаа нь гэвэл Төв 
банкны бодит хараат бус байдал нь засгийн газрын бусад хэсэг болон банкны 
хооронд байгуулсан албан бус хэлэлцээрийн улмаас Төв банкинд хуулиар 
олгогдсон хараат бус байдлаас ялгаатай байж болно гэх ойлголтон дээр 
тулгуурласан байдаг. 

1970-1980 оны үед голлох эдийн засаг өндөр хөгжсөн орнуудын инфляцийн 
түвшин өндөр байсан. Үүний гол шалтгааныг төв банкны зүгээс баримталж 
байгаа бодлого, түүний зорилготой уялдуулан тайлбарлахыг хичээж байсан. 
Энэ асуудлын хувьд нэг гарц нь хэрвээ төв банк бодит гарц/ ажилгүйдэл/-ийг 
зорилго болгож байгаа үед бодлого боловсруулагчид өндөр бүтээмжийг илүүд 
үзэх бөгөөд энэ эдийн засгийн тэнцвэрийн үед инфляцийг хувьд зөрчил үүснэ 
гэсэн үзэл байсан. Үүнээс үүдээд инфляци өсөөд байгаа бол төв банк заавал 
эдийн засгийн хувьд зардлыг нэмэгдүүлэх, бодит бус гарцыг нэмэгдүүлэх 
гэсэн зорилгыг эрхэмлэх шаардлагатай гэж гэсэн асуудал бий болсон. Эдийн 
засагчид үүний хариултыг дараах байдлаар тодорхойлсон. Хэрвээ засгийн газар 
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ямар нэг байдлаар богино хугацаанд эдийн засгийг тэлэх, зардлыг нэмэгдүүлэх 
бодлого явуулсан тохиолдолд энэ нь инфляцийг нэмэгдүүлэх үр дагавартай байх 
болно. Энэ онолыг мөн цаг хугацааны үл нийцлийн байдлаар тайлбарлаж авч 
үзсэн байдаг. Хэрэв засгийн газрын зүгээс мөнгөний бодлогод сөрөг нөлөөлж 
инфляцийг хөөрөгдөх боломжтой бол тухай улсын Төв банк нь бие даасан байвал 
инфляцийг бага түвшинд байлгах боломжтой гэж үзсэн.

Үүний дагуу Bade, Parkin (1984) нар Төв банк болон засгийн газрын хоорондын 
хамаарал нь инфляцийн гол шалтгаан гэсэн асуудлыг гол болгон судалсан байна. 
Энэ судалгааны үр дүнд Төв банкны бие даасан байдал ба инфляци нь хоорондоо 
эерэг хамааралтай болохыг тодорхойлсон.

Rogoff (1985) нь Kydland ба Prescott (1977), Barro ба Gordon (1983) нарын 
гаргасан инфляцийн динамик үл нийцлийн онолын хүрээнд Төв банкны 
бие даасан байдал өндөр байхын хэрээр инфляцийн түвшинг бага байлгах 
боломжтойг баталсан.

Эдгээр болон бусад судалгааны хүрээнд Төв банк нь бие даасан байдалтай байх 
нь түүний бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр дүнг нэмэгдүүлнэ гэж үзсэн 
бөгөөд үүний дагуу бие даасан байдлыг олон талаас нь тодорхойлж ирсэн байна.

Төв банкны улс төр, эдийн засгийн хараат бус байдал хоорондын ялгаа нь төв 
банк дахь засгийн газрын нөлөөний цар хүрээтэй холбоотой. Төв банкны улс 
төрийн хүрээ нь төв банкны албан тушаалтнуудыг томилох журам, хууль тогтоох 
болон гүйцэтгэх засаглалын харилцаа холбоог авч үздэг бол эдийн засгийн хүрээ 
нь ихэнхдээ засгийн газарт зээлийн үүргийнхээ хувьд төсвийн болон мөнгөний 
эрх бүхий байгууллага хоорондын холбоог харуулдаг. Тодруулбал, улс төрийн 
хараат бус байдлын үндсэн шинж нь удирдах байгууллагын гишүүд, Төв 
банкны ерөнхийлөгчийг томилох үйл ажиллагаа болон нэр дэвшигчдийг сонгох 
албан ёсны шалгуур, Төв банкны удирдлагыг халахаас хамгаалах, Төв банкны 
шийдвэрт засгийн газар ямар ч зөвшөөрөл өгөх шаардлагагүй зэргийг багтаасан 
байдаг. Эдийн засгийн хараат бус байдал нь Төв банкинд засгийн газрын зардлыг 
санхүүжүүлэх, зээл олгох болон мөнгөний бодлогын шийдвэр гаргахдаа засгийн 
газраас маш бага юм уу ямар ч хөндлөнгийн оролцоо авахгүй байх боломж 
олгодог. (Alex Cukierman, 1992)

Төв банкны хараат бус байдлын талаарх асуудал нь эрдэм шинжилгээний 
нэгээхэн чухал судлагдахуун болсоор ирсэн. гэсэн хэдий ч ихэнх бүтээлүүд 
онол болон практикийн ялгаа нь тийм ч бага биш гэдгийг харгалзаж үзэлгүйгээр 
онолын болон албан ёсны асуудалд түлхүү анхаарлаа хандуулсан. Өнгөрсөн хэдэн 
жилийн туршлагаас харахад ч тэр европын холбооны улсуудад хүртэл хууль 
дүрмийг хэрэгжүүлэхэд ямар нэгэн бэрхшээлтэй тулгарч байжээ. (Smaghi, 2007)
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Төв банкны бие даасан байдал гэж юу вэ?

Carl E. Walsh “Төв банкны бие даасан байдал гэдэг нь мөнгөний бодлого 
боловсруулагчид улс төрийн болон засгийн газрын нөлөөлөлгүйгээр өөрийн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх чөлөө юм” 2006

Төв банкны бие даасан байдлын талаарх судлаачдын саналыг нэгтгэн 
тодорхойлбол “Төв банкны бие даасан байдал гэдэг нь бодлого боловсруулагчид, 
ялангуяа засгийн газрын аливаа бодлогод автахгүй, түүний эсрэг үгүй гэж хэлэх 
чадвартай байх явдал” гэсэн агуулга хамгийн гол үзэл баримтлалыг илтгэн 
харуулж байна.

дээрх байдлаар Төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг олон талаас нь 
тодорхойлж ирсэн бөгөөд тэдгээрийн гол агуулга нь бодлого тодорхойлогчид 
ялангуяа засгийн газраас хараат бус байх нь төв банкны бие даасан байдлын гол 
шалгуур гэдэгт судлаачид санал нэгтэй байна. Бие даасан байдлын онолын хувьд 
дээр дурдсанчлан Grilli, Masciandaro ба Tabellini (1991) нарын тодорхойлсон Төв 
банк нь i) улс төрийн хараат бус байдал, ii) санхүүгийн хараат бус байдалтай 
байх шаардлагатай гэж тодорхойлсон нь энэ төрлийн онол, судалгааны ажлын 
гол суурь болж байна. Мөн Debell ба Fischer (1994) нар i) зорилгын бие даасан 
байдал, ii) Мөнгөний бодлогын арга хэрэгслийн бие даасан байдалтай байх 
шаардлагатай гэж тодорхойлсон байдаг. Тэд “зорилгын бие даасан байдал гэдэг 
нь Төв банк нь өөрийн зорилгыг тодорхойлохдоо засгийн газрын ямар нэг шууд 
оролцоогүйгээр тодорхойлох явдал” гэж тодорхойлсон. Энэ утгаар авч үзвэл 
англи улсын Төв банк нь инфляцийн зорилгыг засгийн газар тодорхойлдог тул 
зорилгын бие даасан байдал нь алдагдсан, ану-н Төв банк буюу Холбооны 
сангийн хувьд хуулийн хүрээнд болон бодит байдалд засгийн газрын 
нөлөөлөлгүй тэдний ямар нэг зорилгод хамааралгүй байдлаар өөрийн зорилгыг 
тодорхойлж чаддаг тул зорилгын бие даасан байдал өндөртэй хэмээн судалгааны 
ажилдаа дурдсан байна. 

Мөн Rogoff1 (1985) өөрийн судалгааны хүрээнд Төв банкны бие даасан байдал 
нь засгийн газраас хараат бус байх явдлаар тайлбарлагдана хэмээн үзэж Debell 
ба Fischer (1994) нарын зорилгын болон арга хэрэгслийн бие даасан байдлыг авч 
үзсэн. Тэрээр “зорилгын бие даасан байдал гэдэг нь Төв банк засгийн газраас 
үл хамаарсан ялгаатай зорилготой байх, арга хэрэгслийн давуу тал гэдэг нь Төв 
банк өөрийн бодлогоо хараат бусаар хэрэгжүүлж зорилгодоо хүрэх боломжтой 
байх явдал” хэмээн үзсэн. 

ийнхүү төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг олон талаас нь авч үзэж 
судалсны үндсэн дээр дараах үндсэн чиглэлээр хараат бус байдалтай байх ёстой 
гэж үзсэн. J. Ramón Martínez-Resano (2004)-ийн номонд хараат бус байдлын 
дараах үндсэн ангиллыг авч үзсэн байна. Үүнд: 
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- Хууль эрх зүйн хараат бус байдал
- зорилгын хараат бус байдал
- Үйл ажиллагааны хараат бус байдал
- санхүүгийн хараат бус байдал

Түүнчлэн австрали улсын судлаачид болох Amirul Ahsan, Micheal Skully, 
J.Wickramanayake нар өөрсдийн судалгаандаа Төв банкны Хариуцлага ба ил тод 
байдлын хувьд бие даасан байдалтай байх шаардлагатай гэж үзсэн байна. гэхдээ 
эдгээр судлаачдын ажил нь зөвхөн Төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг 
бус түүний засаглалыг хамтад нь авч үзсэн байна. 

сүүлийн үеийн хандлагаар аливаа орны төв банкы хараат бус байдал нэмэгдэж 
байгаа ба судлаачид ч Төв банк хараат бус бие даасан байх шаардлагатай гэдэгт 
санал нэгтэй байна. гэхдээ зарим судлаачид Төв банк, засгийн газар нь ямар нэг 
байдлаар хамааралтай байх нь зайлшгүй бөгөөд зохистой харилцан хамаарлын 
түвшинг тодорхойлох шаардлагатай гэсэн санааг бас дэвшүүлсэн байна

Эндээс дүгнэхэд Төв банк бие даасан хараат бус байна гэдэг нь өөрийн зорилго, 
үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэлт болон санхүүгийн хувьд тодорхой субъектээс 
хараат бус байна гэсэн үг бөгөөд бие даасан байдал нь Төв банкны өөрийн 
зорилгыг биелэх нөхцөлийг хангахаас гадна макро эдийн засгийн ач холбогдол 
өндөртэй гэж үзэж болохоор байна. 

1.2. Төв банкны хараат бус байдлыг үнэлэх онол, арга зүй

Төв банкны бие даасан байдлыг тодорхойлох аргуудын хүрээнд онолын болон 
судлаачдын судалгааны ажлуудыг судалсны үндсэн дээр зэрэглэл тогтоох 
замаар Төв банкны бие даасан байдлыг үнэлэх аргуудаас түгээмэл ашиглагдаж 
буй арга болох Cukierman, Webb болон Nyapti (1991) нарын боловсруулж 1995 
онд сайжруулсан Cukierman индекс буюу LVAU индекс Grilli, Masciandaro ба 
Tabellini (1991) нарын боловсруулсан GMT индекс, австрали улсын судлаачид 
болох Amirul Ahsan, Micheal Skully, J.Wickramanayake нарын судалгааны ажилд 
тусгагдсан 6 хүчин зүйлээс ангилан үнэлэх Төв банкны бие даасан хараат бус 
байдал болон засаглалыг үнэлэх индекс зэргийг ашиглахаар шийдвэрлэсэн. 

Эхний 2 загварын хувьд харьцуулалт хийж судалгааны гол загварын сонголтыг 
хийх, Amirul Ahsan, Micheal Skully, J.Wickramanayake нарын загварын хувьд 
харьцангуй өргөтгөсөн олон хүчин зүйлийг хамруулсан загвар байсны хувьд 
сонгон авсан суурь загварыг сайжруулах зорилгоор сонгон авсан болно. Энэ 
загварын хувьд бидний үндсэн зорилго болох бие даасан хараат бус байдлаас 
гадна засаглалын хүчин зүйлсийг авч байгаа тул шууд тохиромжтой байдал бага 
хэмээн үзсэн.
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дээрх загваруудын үндсэн болон нэмэлт үзүүлэлт, тайлбарыг харьцуулан авч 
үзье. Үүнд:

1. Cukierman индекс
2. Grilli-Masciandaro-Tabellini (GMT) индекс 
3. Төв банкны бие даасан байдал засаглалын загвар зэрэг төв банкны хараат 

бус байдлыг үнэлэх аргачлалуудыг сонгон авсан. дээрх аргачлалууд нь 
өөр өөрийн гэсэн онцлогтой бөгөөд үүнийг нарийвчлан авч үзье.

1. Cukierman индекс: (Alex Cukierman, 1992)

Энэхүү индекс нь 16 дэд хүчин зүйлсээс бүрдэх бөгөөд нийт 4 бүлэгт авч үзнэ. 
Үзүүлэлт тус бүрийн хуулийн зүйл, заалтуудад тулгуурлан үнэлгээ хийнэ. Үүнд:

1. гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаалын томилгоо (code: CEO)
2. Бодлогын баримт бичиг боловсруулж буй эрх мэдэл (code: PF)

• Мөнгөний бодлого боловсруулах зааварчилгаа
• Төв банк ба засгийн газрын хооронд төсвийн үйл явцтай холбоотой 

зөрчлийг шийдвэрлэх чадамж
3. Хуульд заасан төв банкны зорилго
4. Хуулиар тогтоосон зээлийн хязгаарлалт

дээрх үзүүлэлтүүдийг үнэлэхдээ 0 – 1 хүртэлх оноо өгөх замаар нийт индексийг 
тооцоолно. нийт индексийг тооцохдоо 2 байдлаар тодорхойлох боломжтой 
бөгөөд үзүүлэлт тус бүрийг өгөгдсөн хувийн жингээр үржүүлэн тооцно эсвэл 
дундаж үнэлгээгээр гаргах замаар тооцоолно. Эхний бүлэг үзүүлэлт нь гүйцэтгэх 
удирдлагын томилгоо бөгөөд төв банкны тухай хуульд 6 жил гэж зааж өгсөн 
бол индексийн үнэлгээний дагуу 8 жил байх нь хамгийн өндөр үнэлгээг 
авах боломжтой гэж үзжээ. Мөн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүнийг 8 жилийн 
хугацаатай томилох бөгөөд тухайн хугацаанд өөрчлөх боломжгүй гэж үзсэн 
байна. 

дараах хүснэгтэд эрх зүйн хараат бус байдлыг тодорхойлох загварыг харуулав.
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Хүснэгт I-1. Cukierman индексийн үнэлгээний матриц

№ Үзүүлэлт Хувийн 
жин оноо

a

Гүйцэтгэх захирлын томилгоо 20%
Гүйцэтгэх хугацаа

8 жилээс дээш 1.00
6 - 8 жил 0.75
5 жил 0.50
4 жил 0.25
4 - с бага 0.00

b

Хэн томилох вэ?
Төв банкны Туз 1.00
Төв банкны Туз, гүйцэтгэх удирдлага, хууль эрх зүйн салбарын зөвлөл 0.75
Хууль тогтоох байгууллага 0.50
гүйцэтгэх удирдлагууд 0.25
гүйцэтгэх удирдлагаас 1 - 2 хүн 0.00

c

Ажлаас чөлөөлөх
ажлаас чөлөөлөх нөхцөл байхгүй 1.00
Бодлоготой хамааралгүй шалтгаанаас 0.83
Төв банкны Туз-ийн саналаар 0.67
Хууль тогтоох байгууллагын саналаар 0.50
Хууль тогтоох байгууллагаас болзолгүй чөлөөлөх 0.33
гүйцэтгэх удирдлагын саналаар 0.17
гүйцэтгэх удирдлага болзолгүй чөлөөлөх 0.00

d

Гүйцэтгэх захирал өөр байгууллагад алба хашдаг эсэх?
Үгүй 1.00
зөвхөн гүйцэтгэх удирдлагад зөвшөөрлөөр 0.50
Холбогдох дүрэмгүй 0.00

2

Бодлогын баримт бичиг 15%

a

Мөнгөний бодлогыг хэн боловсруулдаг вэ?
Төв банк 1.00
Төв банк оролцох боловч нөлөө багатай 0.67
Төв банк засгийн газарт зөвлөх байдлаар 0.33
Төв банк оролцдоггүй 0.00

b

Зөрчлийн шийдвэрийг хэн эцэслэн шийдвэрлэх вэ?
Төв банк, зорилгын дагуу хуульд зааснаар 1.00
Төв банкны тухай хуульд нарийн тодорхой заагаагүй тохиолдолд 
засгийн газар 0.80

Хууль эрх зүйн байгууллага 0.60
Төв банкны Туз, гүйцэтгэх удирдлага, хууль эрх зүйн салбарын зөвлөл 0.40
Бодлогын дагуу хууль эрх зүйн салбар зөвлөл 0.20
Ямар ч тохиолдолд хууль эрх зүйн салбар зөвлөл шийдвэрлэнэ 0.00

c
Засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх

Төв банк нөлөөлөх чадвартай 1.00
Төв банк нөлөөлөх чадваргүй 0.00
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3

Төв банкны зорилго
Үнийн тогтвортой байдал нь төв банкны гол зорилго бөгөөд 
засгийн газрын бодлоготой зөрчилдсөн тохиолдолд төв банк эцсийн 
шийдвэрийг гаргана.

15%

1.00

Үнийн тогтвортой байдал нь цорын ганц бодлого юм. 0.80
Үнийн тогтвортой байдал нь банкны системийн тогтвортой байдлын 
зорилгуудтай уялдсан зорилт юм. 0.60

Үнийн тогтвортой байдал нь бүрэн ажил эрхлэлттэй байх үед үндсэн 
зорилготой зөрчилддөг. 0.40

Төв банкны эрх мэдлийн хүрээнд зорилгогүй. 0.20
Үнийн тогтвортой байдлыг агуулсан зорилгогүй. 0.00

4

зээлийн хязгаарлалт

a

Үнэт цаасны бус зах зээлд олгох зээлийн хязгаарлалт

15%
Хүлээн зөвшөөрсөн зээлийн хэмжээг заагаагүй 1.00
Тодорхой хязгаарлалт тусгасан 0.67
Тогтоосон хязгаарлалтын хэмжээ бага 0.33
Хуулийн дагуу зээлийн хязгаарлалт байхгүй. 0.00

b

Үнэт цаасны зах зээлийн зээлийн хязгаарлалт
Хүлээн зөвшөөрсөн зээлийн хэмжээг заагаагүй

10%

1.00
Тодорхой хязгаарлалт тусгасан 0.67
Тогтоосон хязгаарлалтын хэмжээ бага 0.33
Хуулийн дагуу зээлийн хязгаарлалт байхгүй. 0.00

c

зээлийн нөхцөл
Банкны хяналтын дагуу

10%

1.00
Банкны эрх мэдлийн хүрээнд 0.67
Төв банк болон хуулийн зөвлөлийн хэлэлцээрийн хүрээнд 0.33
Хуулийн эрх зүйн зөвлөлийн тогтоосон нөхцөл 0.00

d

Төв банкнаас зээлдэгчдийн түвшин
засгийн газар

5%

1.00
Бүх түвшний засгийн газар 0.67
Бүх түвшний засгийн газар болон хувийн компаниуд 0.33
Хувийн болон хувьцаат компаниуд 0.00

e

Төв банкны зээлийн хязгаарлалт
Валютын хэмжээ

2.5%

1.00
Төв банкны бонд 0.67
засгийн газрын бонд 0.33
засгийн газрын зардал 0.00

f

зээлийн хугацаа
6 сарын дотор

2.5%

1.00
1 жилийн дотор 0.67
1 жилээс дээш 0.33
Хуулийн дагуу хугацаа заагаагүй 0.00

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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g

зээлийн хүүний түвшин
Хамгийн бага хүүний түвшин

2.5%

1.00
зах зээлийн хүүний түвшин 0.75
Хамгийн их түвшнөөс бага 0.50
Хүүний түвшинг тодорхой заагаагүй 0.25
засгийн газарт хүүгүй зээлдэг 0.00

h

Төв банк анхдагч зах зээлд засгийн газрын үнэт цаасыг худалдах, худалдан авахыг 
хориглодог уу?

Тийм
2.5%

1.00
Үгүй 0.00

Эх сурвалж: (Alex Cukierman, Measuring the Independence of Central Banks and Its effect on Policy Outcomes, 1992)

Alex Cukierman, Steven B.Webb, Bilin Neyapti нарын судлаачид энэ загвараа 
ашиглан судалгаа хийхдээ албан бус хүчин зүйлсийг нэмж оруулсан бөгөөд 
үүндээ төв банкны удирдлага түүний тогтвортой байдлыг авч үзсэн. Мөн 
асуулгын аргаар судалгааг явуулж түүний үр дүнг хууль эрх зүйн бие даасан 
байдлын үнэлгээнд оруулж өгсөн нь харьцангуй энэ үнэлгээг бодитой болгож 
чадсан гэж үзсэн. доорх хүснэгтэд асуулгын судалгааны загварыг харуулав. 
(Хүснэгт I2)

Хүснэгт I-2. Cukierman индексийн асуулгын судалгаа

Үзүүлэлт Хувьсагчийн тодорхойлолт Хувийн 
жин оноо

1

Банкны гүйцэтгэх захирлын албан тушаал улс төрийн эрх 
баригчдыг халхлах

0.1Бага зэрэг халхлах 1
зарим талаар халхлах 0.5
нэлээд халхлах 0

2

Зээлийн хязаар

1.2
Хатуу 1
Хэр тааруу хатуу 0.66
Хэр тааруу алдагдалтай 0.33
алдагдалтай эсвэл байхгүй 0

3

Зөрчлийг шийдсэн байдал

1.1
Банкинд ашигтай байдлаар шийдсэн зарим тодорхой хэргүүд 1
Бүх тохиолдолд засгийн газрын талд шийдсэн 0
Бусад бүх хэрэг 0.5

4

Санхүүгийн бие даасан байдал

0.1

А. Төв банкны төсвийг тодорхойлох
голдуу төв банк 1
Банк, гүйцэтгэх болон хуулийн салбарынхан хамтдаа 0.5
голдуу гүйцэтгэх болон хуулийн салбарынхан 0

Б. Дээд зэрэглэлийн банкны албаны хүмүүсийн цалин, мөн 
банкны ашгийн хуваарилалтыг тодорхойлох
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4
голдуу банкаар эсвэл хуулинд зааснаар

0.1
1

Банк, гүйцэтгэх болон хуулийн салбарынхан хамтдаа 0.5
голдуу гүйцэтгэх болон хуулийн салбарынхан 0

5

Дунд хугацааны бодлого хэрэгжүүлэх зорилт

0.15

А. Тоон мөнгөний үнэт цаасны зорилт
ийм зорилт байгаа; сайн баримталдаг 1
ийм зорилт байгаа; хааяа баримтална 0.66
ийм зорилт байгаа; төдий л баримталдаггүй 0.33
Үнэт цаасны зорилт байхгүй 0

Б. Албан болон албан бус хүүгийн хувь хэмжээний зорилт
Тийм 1
Үгүй 0

6

үнийг тогтвортой байлгах бодит давуу тал

0.15

Эхний давуу тал 1
Валютын ханшийг тогтвортой байлгах эхний давуу тал 0.66
Үнэ эсвэл валютын ханшийг тогтвортой байлгах зэрэг нь эхний 
давуу талд бус харин банкны зорилтод багтана 0.33

Үнэ эсвэл валютын ханшийн зорилтыг дурдаагүй 0

7

Зээлийг татаас хэмжээнд олгох зэрэг хөгжлийн банкны адил 
ажиллах

0.2
Үгүй
зарим тохиолдолд 1
Тийм 0.66
Татаас бүхий зээл олгоход төв банк дэндүү их оролцдог 0.33
Бүхий л түвшинд оролцдог 0

Эх сурвалж: (Alex Cukierman, 1992)

Энэхүү аргачлал нь хуулийн зүйл, заалтууд болон асуулгын судалгааг 
хослуулснаараа бусад аргачлалаас давуу талтай бөгөөд хуулийн хэрэгжилт ямар 
түвшинд байгааг харуулж байна.

2. Grilli-Masciandaro-Tabellini (GMT) индекс 

Энэхүү индекс нь улс төрийн, эдийн засгийн гэсэн 2 дэд хэсгээс бүрддэг. 
улс төрийн хараат бус байдлыг тодорхойлохын тулд засгийн газар болон төв 
банкны шийдвэр гаргах дээд албан тушаалтанд хоорондын хамаарлыг тусгасан 
9 хүчин зүйлсийг авч үздэг. Эдийн засгийн хараат бус байдлыг тодорхойлохдоо 
мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэл, төв банк төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх 
асуудал зэргийг тусгасан 7 хүчин зүйлсийг авч үздэг. 

ийнхүү GMT индексийн үнэлгээг (Хүснэгт I3) харуулав.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Хүснэгт I-3. GMT индексийн үнэлгээ

 чех унгар Польш словак словани
улс төрийн хараат бус байдал      
удирдлагын индекс      
G1 ** * ** * **
G2 * * * * *
зөвлөлийн индекс      
B3 * * * 2 *
B4 *  *  *
B5 * * * *  
засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хамаарлын индекс

     

R6 * * * * *
R7 * * * * *
Хууль, эрхзүйн индекс      
C8 * * * * *
C9      
P.I индекс 9 7 9 6 8
Эдийн засгийн хараат бус байдал      
засгийн газарт олгох шууд зээл      
D1 * * * * *
D2  * *   
D3 * * * * *
D4 * * * * *
D5  * *   
Мөнгөний бодлогын арга хэрэгслийн 
индекс

     

M6 * * * * *
M7  ** * *  
E.I индекс 4 8 7 5 4
O.I нийт индекс 13 15 16 11 12
O.I Maliszewski (1997) 14 9 12 12 12

Эх сурвалж: (Dvorsky, 2000)

Тайлбар: 
G1:  засгийн газар төв банкны удирдлагыг сонгож байвал (**)
 зөвхөн парламент төв банкны удирдлагыг сонгож байвал (*)
G2: Төв банкны удирдлагыг 5 жилээс дээш хугацаанд томилж байвал (**)
 Төв банкны удирдлагыг 5 жилээс доош хугацаанд томилж байвал (*)
B3: засгийн газраас Туз-ийн гишүүнийг сонгодоггүй байвал (**)
 засгийн газраас Туз-ийн гишүүнийг сонгодог байвал (*)
B4: Туз-ийг 5 жилээс дээш хугацаанд томилж байвал (**)
Туз-ийг 5 жилээс доош хугацаанд томилж байвал (*)
B5: гүйцэтгэх удирдлагыг улс төрийн бус шалтгаанаар ажлаас чөлөөлж байвал (**)
 гүйцэтгэх удирдлагыг улс төрийн шалтгаанаар ажлаас чөлөөлж байвал (*)
R6: Туз-д засгийн газрын төлөөлөгч байхгүй тохиолдолд (**)
 Туз-д засгийн газрын төлөөлөгч байгаа тохиолдолд (*)
R7: Мөнгөний бодлого батлахад засгийн газар, парламентаар баталдаггүй байвал (**)
 Мөнгөний бодлого батлахад засгийн газар, парламентаар баталдаг байвал (*)
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C8: Мөнгөний бодлогыг хуулийн дагуу шударга явуулдаг бол (**)
 Мөнгөний бодлогыг хуулийн дагуу шударга явуулдаггүй бол (*)
C9: засгийн газартай зөрчил үүссэн тохиолдолд хуулийн нөхцөлийн дагуу шийдэж байвал (**)
 засгийн газартай зөрчил үүссэн тохиолдолд хуулийн нөхцөлийн дагуу шийдэхгүй байвал 

(*)
D1: Шууд зээлийн хэрэгсэл нь автомат биш байвал (**)
 Шууд зээлийн хэрэгсэл нь автомат байвал (*)
D2: Шууд зээлийн хэрэгсэл нь зах зээлийн хүүний түвшнөөр бол (**)
 Шууд зээлийн хэрэгсэл нь зах зээлийн хүүний түвшнөөр биш бол (*)
D3: Шууд зээлийн хэрэгсэл нь богино хугацаанд байвал (**)
 Шууд зээлийн хэрэгсэл нь урт хугацаанд байвал (*)
D4: Шууд зээлийн хэрэгсэл нь хэмжээний хязгаарлалттай байвал (**)
 Шууд зээлийн хэрэгсэл нь хэмжээний хязгаарлалтгүй байвал (*)
D5: Банк улсын өрийг төлөхийн тулд анхдагч зах зээлд оролцдоггүй (**)
 Банк улсын өрийг төлөхийн тулд анхдагч зах зээлд оролцдог (*)
M6: Төв банк хорогдуулалтын хувийг тогтоодог (**)
 Төв банк хорогдуулалтын хувийг тогтоодоггүй (*)
M7: арилжааны банкны хяналт нь төв банкны үүрэг биш (**)
 арилжааны банкны хяналт нь ганцхан төв банкны үүрэг биш (*)
 GMT индексийн хувьд дээрх байдлаар үнэлэгдэх бөгөөд одтой тэмдэглэгээ (*) олон байх 

тусам үнэлгээ өндөр байгааг илэрхийлнэ. Энэхүү аргачлал нь зөвхөн хуулийн хүрээнд 
хязгаарлагдмал байдлаар буюу зөвхөн тийм, үгүй гэсэн байдлаар үнэлж байгаа нь учир 
дутагдалтай юм. 

3. Төв банкны бие даасан байдал засаглалын загвар

судлаач Amirul Ahsan, Micheal Skully,J.Wickramanayake 2006 онд хийсэн 
“Determinants of Central Bank Independence and Gorvernance: Problems and Policy 
Implications” судалгааны ажилдаа төв банкны бие даасан байдал ба засаглалын 
асуудлыг хөндөж хууль, улс төр, үнийн тогтвортой байдлын зорилго, валютын 
ханшийн бодлого, мөнгөний бодлого болон ба санхүүгийн алдагдал болон 
хариуцлага илт тод байдал гэсэн зургаан хүчин зүйлийг хамруулсан индексийн 
загварыг гаргасан байдаг. Энэ загвар нь дээрх 6 хүчин зүйлээр тус бүрээр 27 
үзүүлэлтүүд авч тайлбарыг оруулж өгснөөрөө харьцангуй ялгаатай юм.

Хүснэгт I-4. Төв банкны бие даасан байдлын үнэлгээний хувьсагчид

Хувьсагчид Үнэлгээ
1 Хуулийн / Төв банкны бие даасан байдал засаглал

захирлын үүрэг гүйцэтгэх хугацаа CEO

a

6 жил түүнээс их 1.00
5 жил 0.67
4 жил түүнээс бага 0.33
Тодорхой заалтаар зохицуулаагүй 0.00

дарга захирагчийг томилох эрх зүйн нөхцөл/CEO

b
Төв банкны захирлуудын зөвлөл 1.00
Парламент/ хууль тогтоох байгууллага 0.50
засгийн газар/ гүйцэтгэх засаглал 0.00

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Төв банкнаас ямар нэгэн зохицуулалтын үүрэг тусгаарлаж байсан эсэх

c
Тийм 1.00
Үгүй 0.00

2 улс төрийн/ Төв банкны бие даасан байдал засаглал
ерөнхийлөгчийн албан тушаалын өөрчлөлт

a
улс төрийн / Хэрэв ерөнхийлөгч 6 жилийн дотор улс төрийн шалтгаанаар 
өөрчлөгддөг бол 0.00

улс төрийн ямар нэг шалтгаангүй 1.00
Төв банкны захирлуудын зөвлөлийн гишүүд

b

засгийн газрын бус хувь хүмүүс 1.00
засгийн газрын болон засгийн газрын бус гэдгийг тодорхой заагаагүй 0.67
засгийн газрын ажилчид gov. employees 0.33
засгийн газрын яамдаас 0.00
ерөнхийлөгч засгийн газрын ямар нэгэн байгууллагад давхар алба хашдаг эсэх

c Ямар нэгэн албан тушаал хашдаггүй 1.00
Ямар нэгэн албан тушаал хашдаг 0.00

3 Үнэ тогтворжуулалтын зорилгууд
Үнийн тогтвортой байдал

a

Энэ нь үндсэн бөгөөд зөвхөн банкны асуудал байх 1.00
Үнийн тогтвортой байдал нь нэг зорилго бөгөөд бусад зорилготой уялдаатай 
төлөвлөгддөг 0.67

Төв банкны үүрэгт ямар нэгэн зорилго тодорхойлогдоогүй 0.33
Тодорхойлогдсон зорилгуудад үнийн тогтвортой байдал хамаардаггүй 0.00

инфляци

b Төв банк нь инфляцийг зорилгоо болгож урьдчилан таамагладаг 1.00
Төв банк инфляцийн талаар ямар нэг алхам хэрэгжүүлдэггүй 0.00

Хүүгийн түвшин

c Хүүгийн түвшинг тодорхойлох болон удирдлагыг төв банк хэрэгжүүлдэг 1.00
Төв банк хэрэгжүүлдэггүй 0.00

4 Валютын ханшийн бодлого
гадаад валютын зах зээл дэх интервенцийг хэн хийдэг

a
Төв банк 1.00
Хамтын оролцоотой 0.50
засгийн газар 0.00

гадаад валютын зах зээлийн зохицуулалтыг хэн хийдэг

b
Төв банк 1.00
Хамтын оролцоотой 0.50
засгийн газар 0.00

гадаад валютын зээлийн асуудлыг хэн хийдэг

c
Төв банк 1.00
Хамтын оролцоотой 0.50
засгийн газар 0.00

5 Мөнгөний бодлого ба санхүүжилтийн алдагдал
Мөнгөний бодлогын томъёоллыг хэн гаргадаг

a

Банк дангаараа 1.00
Банк оролцогчдын хамт, гэхдээ бага нөлөөлөлтэйгөөр 0.68
Банк засгийн газарт зөвхөн зөвлөдөг 0.33
Банк ямар нэг хэлбэрээр оролцдоггүй 0.00
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Ямар нэг зөрчил үүсэхэд хэн эцэслэн шийдвэрлэдэг вэ? Эцсийн үгийг хэлдэг

b
Төв банк, хуулийн дагуу тодорхойлдог 1.00
Төв банкны зөвлөл, гүйцэтгэх засаглал, хууль тогтоох засаглал branch 0.50
засгийн газар ба гүйцэтгэх засаглал 0.00

c засгийн газарт зээл олгох
зээл олголт

I

зөвшөөрөгдөөгүй 1.00
зөвшөөрөгдсөн, гэхдээ хатуу тогтоосон хязгаарын хүрээнд (зг-ийн орлогын 15 
хувь хүртэл гэх мэ) 0.67

зөвшөөрөгдсөн, хязгаарлалт султай (зг-ийн орлогын 15 хувиас дээш гэх мэт) 0.33
зээлтэй холбоотой ямар нэг хуулийн хязгаарлалт үгүй 0.00

зээлийн хэлбэр

II

Төв банкны хяналтанд 1.00
Банкны эрх мэдлийн хүрээнд тодорхой заагдсан 0.67
Төв банк засгийн газрын харилцан тохиролцоогоор 0.33
гүйцэтгэх засаглалын зүгээс бие даан шийдвэрлэдэг 0.00

зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа

III

6 сар хүртэл 1.00
1 жил хүртэл 0.67
1 жилээс дээш 0.33
Хуулиар ямар нэг хугацаа заагаагүй 0.00

Хүүгийн түвшин

IV

зах зээлийн хүүгээр эсвэл хамгийн бага хүүгийн түвшингээс өндөр 1.00
зах зээлийн хүүгээс бага 0.67
Хүүгийн түвшин тодорхойлогдоогүй 0.33
засгийн газрын зээл хүүгүй 0.00

6 Хариуцлага ба ил тод байдал
Төв банкны зорилгууд нь дараах шинжтэй

a албан ёсны зорилготой (written) 1.00
зорилго, бодлогын хувьд давуу эрхтэй 0.00

Харилцааны стратеги

b

Бодлогын тайлбарлах үйл явц нь олон нийтэд зориулагдсан байдлаар 
бэлтгэгддэг 1.00

Хэвлэлийн бага хурал/ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээгддэг 0.50
захирлын зөвлөлийн уулзалтын протокол түгээгддэг 0.00

Төв банкны үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлдэг

c
Мэдээллийг тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар мэдээлдэг 1.00
Тодорхой давтамтгай нийтэлдэг 0.50
Үгүй 0.00

удирдлагын хариуцлага/CEO

d
захирлын зөвлөлийн өмнө хариуцлага хүлээдэг 1.00
Парламентийн өмнө хариуцлага хүлээдэг 0.50
засгийн газрын өмнө хариуцлага хүлээдэг 0.00

Төв банкы үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт хийдэг үү?

e Тийм 1.00
Үгүй 0.00

Эх сурвалж: (Amirul Ahsan, 2006)

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Энэхүү аргачлал нь өмнөх аргачлалтай харьцуулахад илүү олон хүчин зүйлсээр 
үнэлж байгаа бөгөөд үзүүлэлтүүдийн хувьд давхцал ихтэй байсан. Үнэлгээний 
хувьд 2 – 4 түвшинд үнэлж байгаа нь зарим зүйлсийг орхигдуулж байна. ийнхүү 
хүчин зүйлс бүрийн тайлбарыг доорх хүснэгтээр харуулав. (Хүснэгт I5)

Хүснэгт I-5. Хувьсагчдын тодорхойлолт

д/д Төв банкны бие даасан байдал, 
засаглалын индексийн хувьсагч Тайлбар

1 Төв банкны удирдлагын бүрэн эрхийн 
хугацаа

засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанаас их 
байх

2 Төв банкны удирдлагыг томилох эрх зүйн 
нөхцөл байдал

Банкны удирдах зөвлөл эсвэл парламент 
байх. засгийн газар байх ёсгүй

3 Төв банкны удирдлагыг өөрчлөх, халах эрх 
зүйн нөхцөл байдал

Халах талаар ямар нэг нөхцөл тусгагдаагүй, 
хэрэв үгүй бол ямар ч тохиолдолд засгийн 
газар байж болохгүй

4 Бусад банкуудыг зохицуулах эрх зүйн 
хариуцлага Хуваарилагдсан

5
Төв банкны удирдлагын тогтворгүй 
байдал: улс төрийн болон улс төрийн бус 
шалтгаанаар

улс төрийн: Хэрэв засгийн газар 
өөрчлөгдсөнөөс хойш 6 сарын дотор 
удирдлага өөрчлөгдөж байсан бол

6
Төв банкны удирдлагын багийн гишүүд
-Бодлогын зөвлөл
-гүйцэтгэх удирдлагын баг

гишүүд бие даасан байх ба засгийн газрын 
сайдууд болон албан тушаалтан байж 
болохгүй

7 ерөнхийлөгч засгийн газрын ямар нэгэн 
байгууллагад давхар алба хашдаг эсэх Ямар нэг албан тушаал эрхэлдэггүй байх

8 Төв банкны зорилтуудад үнийн тогтвортой 
байдал тусгагдсан байх

Үнийн тогтвортой байдлын зорилго 
тэргүүлэх шинжтэй байх шаардлагатай

9 инфляцийг зорилго Төв банк нь зорилгын хүрээ чиглэлийг 
тодорхойлдог байх ёстой

10 Хүүгийн түвшинг тодорхойлох болон 
удирдах

Төв банк тодорхойлдог байх ёстой. засгийн 
газар бус

11 гадаад валютын зах зээлийн интервенц Төв банк засгийн газрын ямар нэг нөлөө-
гүйгээр бие даан хэрэгжүүлдэг байх ёстой

12 гадаад валютын зах зээлийн хяналт
Төв банк засгийн газрын ямар нэг 
нөлөөгүйгээр бие даан хэрэгжүүлдэг байх 
ёстой

13 гадаад валютын зах зээлийн зээллэг Төв банк засгийн газрын ямар нэг нөлөө-
гүйгээр бие даан хэрэгжүүлдэг байх ёстой

14 Мөнгөний бодлогын томъёоллыг хариуцах Төв банк тодорхойлох ёстой
15 Шийдвэр гаргалтын зөрчилдөөн үүсэхэд Төв банк шийдвэрлэх шаардлагатай

16 засгийн газарт зээл олгох асуудал 
зөвшөөрөгдсөн эсэх

зөвшөөрөгдөөгүй байх ёстой. Хэрэв 
зөвшөөрсөн бол хатуу хязгаарлалтыг 
тогтоосон бол сайн

17 зээлийн нөхцөл зээлийн нөхцөлийг банкны зүгээс 
тодорхойлдог байх

18 зээлийн хугацаа Хугацаа бага байх тусам сайн гэж үзнэ
19 Хүүгийн түвшин зах зээлийн хүүгээр эсвэл дээгүүр байх

20 Тодорхойлогдсон зорилго/ албан ёсны/ 
бичмэл

Банкны зүгээс тавьж буй бүх зорилго албан 
ёсны байх шаардлагатай
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21 зорилтууд эрэмбэлэгдсэн байх зорилтууд нь эрэмбэлэгдсэн бөгөөд албан 
ёсны байх шаардлагатай

22 Бодлогын тайлбар Бодлогыг тайлбарлах, таниулах асуудал нь 
хуулийн тодорхой шаардлагатай байх

23 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх
олон нийт үйл ажиллагааны үр дүнгийн 
үзүүлэлтийн өөрчлөлт болон ахиц дэвшлийг 
хүлээн авах боломжтой байх

24 Протокол хэвлэмэл/нийтлэгддэг байх захирлуудын зөвлөлийн уулзалтын протокол 
нийтэд мэдээлэгддэг байх

25 Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болон тайлан 
мэдээг нийтэлдэг Жилийн тайлан болон бусад тайлан мэдээ

26 удирдлагын хариуцлага
удирдлага захирлуудын зөвлөл 
парламентийн өмнө хариуцлага хүлээдэг 
байх.засгийн газрын өмнө бус

27 Үйл ажиллагааны аудит Үйл ажиллагаанд байнгын аудит хийгддэг 
байх

Эх сурвалж: (Amirul Ahsan, 2006)

Эдгээр загваруудаас харахад Cukierman, Webb болон Nyapti (1991) нарын загвар 
нь Grilli, Masciandaro ба Tabellini (1991) нарын боловсруулсан GMT индексийн 
загвараас харьцангуй өргөн хүрээнд асуудлыг авч үзэхээс гадна үнэлгээний 
хувьд олон сонголттой бодит нөхцөл байдалд тохирсон үнэлгээ хийх боломжтой 
байдал харагдаж байна. Amirul Ahsan, Micheal Skully, J.Wickramanayake нарын 
загвар нь дээр дурдсанчлан дээрх загваруудыг сайжруулах боломжтой боловч 
тухайн загварын зарим үзүүлэлт нь шууд байдлаар Төв банкны бие даасан хараат 
бус байдлыг тодорхойлох ач холбогдол багатай байна.

Хуулийн/Төв банкны бие даасан байдал засаглал, улс төрийн/Төв банкны бие 
даасан байдал засаглал, Үнэ тогтворжуулалтын зорилгууд, Валютын ханшийн 
бодлого, Мөнгөний бодлого ба санхүүжилтийн алдагдал, Хариуцлага ба ил тод 
байдал хэмээх 6 хүчин зүйлсийг авч үзсэн бөгөөд энэхүү аргачлал нь Cukierman 
индексийг бага зэрэг өргөжүүлсэн юм.

1.3. Төв банкны хараат бус байдлыг үнэлэх аргуудын харьцуулсан судалгаа

Cukierman индексийн хувьд үнсэн 4 хүчин зүйлсээс бүрдсэн 16 үзүүлэлтийг 
үнэлсэн бөгөөд ихэнх аргачлалын суурь аргачлал болон ашиглагдаж ирсэн. 
Үнэлгээний хувьд харьцангуй олон талыг хамруулсан бөгөөд асуулгын судалгааг 
авч үзсэн нь бусад аргачлалаас илүү бодитоор үнэлэх боломжийг олгож байна.

 Grilli-Masciandaro-Tabellini (GMT) индексийн хувьд улс төрийн хараат бус 
байдал болон эдийн засгийн хараат бус байдал гэсэн 2 хүчин зүйлсээс бүрдсэн 16 
үзүүлэлтийг авч үзсэн. Энэ нь зөвхөн тийм, үгүй гэсэн үнэлгээгээр үнэлж байгаа 
нь учир дутагдалтай бөгөөд бодит байдлыг үнэн зөв үнэлэх боломж багатай 
байна.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Төв банкны бие даасан байдал засаглалын загвар нь 6 хүчин зүйлсээс бүрдсэн 
27 үзүүлэлтийг авч үзэж байгаа нь илүү өргөн хүрээнд харах боломжийг олгож 
байна. Мөн Cukierman индексийн зарим үзүүлэлттэй давхцаж байгаа бөгөөд 
үнэлгээний хувьд бага зэрэг учир дутагдалтай зүйл ажиглагдсан. 

дээрх аргачлалуудыг судалсны үндсэн дээр дараах жагсаалтыг гаргасан. нийт 
үзүүлэлтүүдийг дотор нь удирдлагын үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, 
санхүүгийн үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн 3 бүлэгт хувааж авч үзсэн. (зураг I1)
 
Зураг I-1. Төв банкны хараат бус байдлын шалгуур үзүүлэлтүүд

 25 

1.3 Төв банкны хараат бус байдлыг үнэлэх аргуудын харьцуулсан судалгаа 

Cukierman индексийн хувьд үнсэн 4 хүчин зүйлсээс бүрдсэн 16 үзүүлэлтийг 
үнэлсэн бөгөөд ихэнх аргачлалын суурь аргачлал болон ашиглагдаж ирсэн. Үнэлгээний 
хувьд харьцангуй олон талыг хамруулсан бөгөөд асуулгын судалгааг авч үзсэн нь бусад 
аргачлалаас илүү бодитоор үнэлэх боломжийг олгож байна. 

 Grilli-Masciandaro-Tabellini (GMT) индексийн хувьд улс төрийн хараат бус 
байдал болон эдийн засгийн хараат бус байдал гэсэн 2 хүчин зүйлсээс бүрдсэн 16 
үзүүлэлтийг авч үзсэн. Энэ нь зөвхөн тийм, үгүй гэсэн үнэлгээгээр үнэлж байгаа нь 
учир дутагдалтай бөгөөд бодит байдлыг үнэн зөв үнэлэх боломж багатай байна. 

Төв банкны бие даасан байдал засаглалын загвар нь 6 хүчин зүйлсээс бүрдсэн 27 
үзүүлэлтийг авч үзэж байгаа нь илүү өргөн хүрээнд харах боломжийг олгож байна. Мөн 
Cukierman индексийн зарим үзүүлэлттэй давхцаж байгаа бөгөөд үнэлгээний хувьд бага 
зэрэг учир дутагдалтай зүйл ажиглагдсан.  

Дээрх аргачлалуудыг судалсны үндсэн дээр дараах жагсаалтыг гаргасан. Нийт 
үзүүлэлтүүдийг дотор нь удирдлагын үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн 
үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн 3 бүлэгт хувааж авч үзсэн. (Зураг I-1) 

Зураг I-1 Төв банкны хараат бус байдлын шалгуур үзүүлэлтүүд 

 

Судалсан аргачлалуудын хүрээнд сонгосон үзүүлэлтүүдийг тоон болон чанарын хүчин 
зүйл хэмээн ангилсан. Чанарын хүчин зүйлд 4 үзүүлэлтийг, тоон хүчин зүйлд 7 
үзүүлэлтийг сонгон авсан. Судалсан 4 аргачлалын хүрээнд хүчин зүйлсийг агуулж буй 
байдлаар нь харьцуулан судалсан. 

  

Удирдлагын хараат бус 
байдал 

•Гүйцэтгэх хугацаа 
•Хэн томилох вэ? 
•Ажлаас чөлөөлөх 
•Бусад байгууллагад алба 
хашдаг эсэх 

•Зөвлөлийн томилгоо 
 

Эдийн засгийн хараат 
бус байдал 

•Засгийн газарт олгох зээл 
•Зээлийн хэлбэр 
•Зээлийн хүү 
•Зээлийн эргэн төлөгдөх 
хугацаа 
 
 

Үйл ажиллагааны 
хараат бус байдал 

•Бодлогын баримт бичиг 
боловсруулалт 

•Засгийн газрын үйл 
ажиллагаанд оролцох эрх 

•Төв банкны зорилго 
•Үнийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилт 

•Хариуцлага ба ил тод 
байдал 
 
 
 

судалсан аргачлалуудын хүрээнд сонгосон үзүүлэлтүүдийг тоон болон чанарын 
хүчин зүйл хэмээн ангилсан. чанарын хүчин зүйлд 4 үзүүлэлтийг, тоон хүчин 
зүйлд 7 үзүүлэлтийг сонгон авсан. судалсан 4 аргачлалын хүрээнд хүчин 
зүйлсийг агуулж буй байдлаар нь харьцуулан судалсан.
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Хүснэгт I-6. Аргачлалуудын харьцуулалт

№ Шалгуур үзүүлэлт Cukierman 
индекс GMT

Төв банкны бие 
даасан байдлын 

загвар
нийт 
оноо

удирдлагын хараат бус байдал
1 гүйцэтгэх хугацаа + + + 100%
2 Хэн томилох вэ? + + + 100%
3 ажлаас чөлөөлөх шалтгаан + + + 100%
4 Бусад байгууллагад алба хашдаг эсэх + + 67%
5 удирдах зөвлөлийн томилгоо + + 67%

Үйл ажиллагааны хараат бус байдал
1 Мөнгөний бодлогыг боловсруулах + + + 100%
2 зөрчлийг шийдвэрлэх + + + 100%
3 засгийн газрын үйл ажиллагаанд оролцох + 33%
4 Төв банкны зорилго + 33%
5 Үнийн тогтвортой байдал + 33%
6 Хариуцлага ба ил тод байдал + 33%

Эдийн засгийн хараат бус байдал
1 засгийн газарт олгох зээл + + + 100%
2 зээлийн хэлбэр + + + 100%
3 зээлийн хугацаа + + 67%
4 зээлийн хүү + + 67%
нийт оноо 12 8 13
Хувийн жин 80% 53% 87%

Тайлбар: + тэмдэг нь 1 оноо буюу тэрхүү үзүүлэлтийг авч үздэг гэдгийг илтгэнэ.

дээрх хүснэгтээс харахад удирдлагын хараат бус байдлын хүрээнд гүйцэтгэх 
хугацаа, томилогоо, ажлаас чөлөөлж буй байдлыг сонгон авсан аргачлалуудын 
хүрээнд зайлшгүй авч үздэг байна. Харин бусад байгууллагад алба хашдаг эсэх 
болон удирдах зөвлөлийн томилгоо зэрэг үзүүлэлтийг 2 аргачлалд авч үздэг. 
Үйл ажиллагааны хараат бус байдлын хувьд мөнгөний бодлого боловсруулах 
болон зөрчлийг шийдвэрлэж буй байдлыг 3 аргачлалын хувьд авч үздэг бол 
бусад үзүүлэлтүүдийг зөвхөн 1 аргачлал тусгасан байна. Эдийн засгийн хараат 
бус байдлын хувьд засгийн газарт олгож буй зээлээр үнэлэх бөгөөд 3 аргачлал 
энэхүү үзүүлэлтийг авч үздэг бөгөөд үүнээс 2 аргачлал нарийн дэлгэрэнгүй 
авч үздэг байна. ийнхүү дээрх аргачлалуудыг харьцуулан харвал сонгон авсан 
үзүүлэлтүүдийн хүрээнд Cukierman индекс 80 хувь, GMT индекс 53 хувь, Төв 
банкны бие даасан байдлын загвар 87 хувийн үнэлгээ тус тус авсан байна.

ийнхүү судлаачдын зүгээс аргачлалуудыг харьцуулсны үндсэн дээр Cukierman 
индексийг суурь аргачлал болгон сонгон авсан бөгөөд Amirul Ahsan, Micheal Skully, 
J.Wickramanayake нарын Төв банкны бие даасан байдлын загвараас тодорхой 
үзүүлэлтүүдийг шингээн авч нэгтгэсэн аргачлал боловсруулан үнэлэх шаардлагатай 
гэж үзэж байна. учир нь Cukierman индекс нь санал асуулга авах замаар 
экспертүүдийн саналыг тусгаж байгаагаараа бусад аргачлалаас давуу талтай юм.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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II БүлЭГ. ТӨВ БАНКНы ХАрААТ БУС БАйДлыГ үНЭлЭХ Нь

Монгол банкны бие даасан байдлыг үнэлэх загварын сонголтыг хийхдээ өмнөх 
хийгдсэн судалгааны ажлуудын сул талуудыг арилгах, сонгон авсан загваруудын 
харьцуулалтыг харгалзан сайжруулах боломжит нөхцөл байдлыг харгалзан 
сонгохыг зорьсон.

Үүнээс гадна загварын сонголтыг төв банк, мөнгөний бодлогын бие даасан 
байдлын талаарх онолын үзэл баримтлал, судлаачдын хийсэн судалгааны ажлыг 
харгалзан дараах шалгуурыг харгалзан хийлээ. Үүнд:

- Төв банк, мөнгөний бодлогын бие даасан байдал гэдэг нь зөвхөн нэг 
хүчин зүйлээс хамаарсан үзүүлэлт биш юм. 

- Төв банк, мөнгөний бодлогын бие даасан байдал нь зөвхөн судалгааны 
нэг хүрээг хамран судалснаар тодорхойлогдохгүй. Өмнөх судлаачдын 
ажлуудын хувьд Төв банк, мөнгөний бодлогын бие даасан байдлыг зөвхөн 
хууль эрх зүйн актын түвшин гэх мэт нэг өнцгөөс судалгаа хийсний үр 
дүнд тодорхойлсон байсан нь учир дутагдалтай гэж үзлээ. Энэ үүднээс 
зөвхөн төв банкны тухай хууль болон бусад эрх зүйн актыг судалсны 
үндсэн дээр бодит үр дүн гарах боломжгүй гэж үзсэн.

- Төв банк, мөнгөний бодлогын бие даасан байдал нь судалгааны нэг арга, 
нэг эх сурвалжаар тодорхойлогдох боломжгүй юм. иймээс баримтын, 
чанарын, тоон шинжилгээ гэх мэт шинжилгээний аргуудыг хослуулан 
ашиглаж нэгдсэн үр дүнд хүрнэ гэж үзсэн.

2.1. Төв банкны хараат бус байдлыг үнэлэх аргачлалыг боловсруулах нь

Өмнөх хэсэгт хийсэн загварын сонголт судлаачдын зүгээс тавьсан шаардлагын 
дагуу загварын сайжруулалт хийсэн хувилбарын дагуу дараах судалгааг хийхээр 
судалгааны хүрээгээ тодорхойлон судалсан.

дээрх шаардлагуудыг харгалзан тухай үзүүлэлт тус бүрээр дараах чиглэлээр 
судалгаа хийж үнэлэхээр шийдвэрлэсэн болно. Үүнд:

- Хууль, эрх зүйн актын судалгаа 
- Хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа
- Экспертийн судалгаа

ийнхүү (Alex Cukierman, 1992) судалгааны ажлын аргачлалыг гол аргачлал 
болон судлаачдын зүгээс сонголт хийсэн. Энэхүү судалгааны аргачлалын 
хүрээнд 4 хүчин зүйлсийг авч үзсэн ба төв банкны зорилго хэмээх 3-р хүчин 
зүйл нь нийт хувийн жингийн 15 хувийг эзэлж байгаа боловч ганц асуултаар 
тодорхойлж байгаа нь бодит байдлыг үнэлэхэд учир дутагдалтай байна гэж 
үзсэн. Тиймээс (Amirul Ahsan, 2006) судалгааны ажлын хүрээнд авч үзсэн үнэ 
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тогтворжуулах зорилтууд хэмээх хүчин зүйлийг нэмж тооцоолох шаардлагатай 
гэж үзсэн ба эдгээр хүчин зүйлсийн хүрээн үнийн тогтвортой байдлын зорилтууд 
хүүний түвшний тодорхойлох явц зэргийг тусгаж өгснөөрөө илүү олон талыг 
харж судлах боломжийг олгож байна. нэмэлт үзүүлэлтүүдийг тусгасан загварыг 
доорх хүснэгтэд харуулав. (Хүснэгт II1)

Хүснэгт II-1. Сайжруулсан аргачлалын үнэлгээ

№ Үзүүлэлт Хувийн 
жин оноо

1

a

Гүйцэтгэх захирлын томилгоо 20%
Гүйцэтгэх хугацаа

8 жилээс дээш 100%
6 - 8 жил 75%
5 жил 50%
4 жил 25%
4 - с бага 0%

b

Хэн томилох вэ?
Төв банкны Туз 100%
Төв банкны Туз, гүйцэтгэх удирдлага, хууль эрх зүйн салбарын зөвлөл 75%
Хууль тогтоох байгууллага 50%
гүйцэтгэх удирдлагууд 25%
гүйцэтгэх удирдлагаас 1 - 2 хүн 0%

c

Ажлаас чөлөөлөх
ажлаас чөлөөлөх нөхцөл байхгүй 100%
Бодлоготой хамааралгүй шалтгаанаас 83%
Төв банкны Туз-ийн саналаар 67%
Хууль тогтоох байгууллагын саналаар 50%
Хууль тогтоох байгууллагаас болзолгүй чөлөөлөх 33%
гүйцэтгэх удирдлагын саналаар 17%
гүйцэтгэх удирдлага болзолгүй чөлөөлөх 0%

d

Гүйцэтгэх захирал өөр байгууллагад алба хашдаг эсэх?
Үгүй 100%
зөвхөн гүйцэтгэх удирдлагад зөвшөөрлөөр 50%
Холбогдох дүрэмгүй 0%

2

Бодлогын баримт бичиг 15%

a

Мөнгөний бодлогыг хэн боловсруулдаг вэ?
Төв банк 100%
Төв банк оролцох боловч нөлөө багатай 67%
Төв банк засгийн газарт зөвлөх байдлаар 33%
Төв банк оролцдоггүй 0%

b

Зөрчлийн шийдвэрийг хэн эцэслэн шийдвэрлэх вэ?
Төв банк, зорилгын дагуу хуульд зааснаар 100%
Төв банкны тухай хуульд нарийн тодорхой заагаагүй тохиолдолд 
засгийн газар 80%

Хууль эрх зүйн байгууллага 60%
Төв банкны Туз, гүйцэтгэх удирдлага, хууль эрх зүйн салбарын зөвлөл 40%
Бодлогын дагуу хууль эрх зүйн салбар зөвлөл 20%
Ямар ч тохиолдолд хууль эрх зүйн салбар зөвлөл шийдвэрлэнэ 0%

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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c
Засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх

Төв банк нөлөөлөх чадвартай 100%
Төв банк нөлөөлөх чадваргүй 0%

3

Төв банкны зорилго

a

Үнийн тогтвортой байдал нь төв банкны гол зорилго бөгөөд 
засгийн газрын бодлоготой зөрчилдсөн тохиолдолд төв банк эцсийн 
шийдвэрийг гаргана.

15% 100%

Үнийн тогтвортой байдал нь цорын ганц бодлого юм. 80%
Үнийн тогтвортой байдал нь банкны системийн тогтвортой байдлын 
зорилгуудтай уялдсан зорилт юм. 60%

Үнийн тогтвортой байдал нь бүрэн ажил эрхлэлттэй байх үед үндсэн 
зорилготой зөрчилддөг. 40%

Төв банкны эрх мэдлийн хүрээнд зорилгогүй. 20%
Үнийн тогтвортой байдлыг агуулсан зорилгогүй. 0%

Хүүгийн түвшин

b
Хүүгийн түвшинг тодорхойлох болон удирдлагыг төв банк 
хэрэгжүүлдэг 100%

Төв банк хэрэгжүүлдэггүй 0%

4

Засгийн газарт олгох зээлийн хязгаарлалт

a

Үнэт цаасны бус зах зээлд олгох зээлийн хязгаарлалт 15%
Хүлээн зөвшөөрсөн зээлийн хэмжээг заагаагүй 100%
Тодорхой хязгаарлалт тусгасан 67%
Тогтоосон хязгаарлалтын хэмжээ бага 33%
Хуулийн дагуу зээлийн хязгаарлалт байхгүй. 0%

b

үнэт цаасны зах зээлийн зээлийн хязгаарлалт
Хүлээн зөвшөөрсөн зээлийн хэмжээг заагаагүй 10% 100%
Тодорхой хязгаарлалт тусгасан 67%
Тогтоосон хязгаарлалтын хэмжээ бага 33%
Хуулийн дагуу зээлийн хязгаарлалт байхгүй. 0%

c

Зээлийн нөхцөл
Банкны хяналтын дагуу 10% 100%
Банкны эрх мэдлийн хүрээнд 67%
Төв банк болон хуулийн зөвлөлийн хэлэлцээрийн хүрээнд 33%
Хуулийн эрх зүйн зөвлөлийн тогтоосон нөхцөл 0%

d

Төв банкнаас зээлдэгчдийн түвшин
засгийн газар 5% 100%
Бүх түвшний засгийн газар 67%
Бүх түвшний засгийн газар болон хувийн компаниуд 33%
Хувийн болон хувьцаат компаниуд 0%

e

Төв банкны зээлийн хязгаарлалт
Валютын хэмжээ 3% 100%
Төв банкны бонд 67%
засгийн газрын бонд 33%
засгийн газрын зардал 0%
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4

f

Зээлийн хугацаа
6 сарын дотор 3% 100%
1 жилийн дотор 67%
1 жилээс дээш 33%
Хуулийн дагуу хугацаа заагаагүй 0%

g

Зээлийн хүүний түвшин
Хамгийн бага хүүний түвшин 3% 100%
зах зээлийн хүүний түвшин 75%
Хамгийн их түвшнөөс бага 50%
Хүүний түвшинг тодорхой заагаагүй 25%
засгийн газарт хүүгүй зээлдэг 0%

h

Засгийн газрын үнэт цаасыг худалдах, худалдан авахыг хориглодог 
уу?

Тийм 3% 100%
Үгүй 0%

2.2. Төв банкны хараат бус байдлыг үнэлэх нь

Энэхүү хэсэгт (Alex Cukierman, 1992) судлаачийн судалгааны ажлын үндсэн 
чиглэлийг баримтлан судалгаа хийсэн бөгөөд нийт 4 хүчин зүйлсээс бүрдсэн 
17 үзүүлэлтийг авч үзэж судаллаа. Үзүүлэлт тус бүрийг 3 шалгуураар үнэлэх 
бөгөөд үүнд хуулийн үндсэн заалт, хуулийн хэрэгжилт, экспертийн үнэлгээ зэрэг 
багтана. 

Хуулийн заалт

гүйцэтгэх удирдлагын томилгоо: Энэхүү хүчин зүйлийн хувьд үндсэн 4 
үзүүлэлтийг авч үзсэн бөгөөд Төв банкны тухай хуулийн 26 болон 28-р зүйлд 
тодорхой зааж өгсөн ба үнэлгээний матрицын дагуу үнэлэхэд дундаж үнэлгээ 
75.75 хувь байна. доорх үзүүлэлтүүдээс 3-р үзүүлэлтийн хувьд 7 үндсэн 
шалтгааны улмаас ажлаас чөлөөлөх бөгөөд тэдгээрийг агуулгын хувьд ангилан 
авч үзсэн бөгөөд (7 шалтгаанаас харахад үнэлгээний матрицаас өөр өөр үнэлгээ 
авч байсан.) тэдгээрийн дундаж үнэлгээг тодорхойлох замаар үнэлгээг тооцсон.

Хүснэгт II-2. Гүйцэтгэх удирдлагын томилгоо

№ Үзүүлэлт Хуулийн заалт Хуулийн тодорхойлолт Үнэлгээ

1 гүйцэтгэх 
хугацаа

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай хууль 
(26-р зүйл 1, 2-р 
заалт)

уиХ-ын даргаас өргөн мэдүүлсэн 
ерөнхийлөгчийг зургаан жилийн 
хугацаагаар томилно. Тэргүүн дэд 
ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч нарыг 
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 
өргөн мэдүүлснээр зургаан жилийн 
хугацаатайгаар уиХ-аас томилно.

75%

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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2 Хэн томилох 
вэ?

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай хууль 
(26-р зүйл 1, 2-р 
заалт)

Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, 
дэд ерөнхийлөгч нарыг Монголбанкны 
ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлснээр улсын 
их Хурал зургаан жилийн хугацаагаар 
томилно.

50%

3 ажлаас 
чөлөөлөх

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай хууль 
(26-р зүйл 6-р заалт)

Монгол банкны ерөнхийлөгч, Тэргүүн 
дэд ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч нарыг 
ажлаас чөлөөлөх тохиолдлууд
1. арилжааны банкны хувьцаа эзэмшигч 

болсон;
2. Монголбанкны эрх ашигт харш үйлдэл 

(эс үйлдэл) гаргасан;
3. Биеийн эрүүл мэндийн байдал болон 

хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар 
албан үүргээ цаашид гүйцэтгэх 
боломжгүй гэж үзэж, уг албан 
тушаалаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн;

4. Үүрэгт ажлаа хангалтгүй биелүүлсэн;
5. гэмт хэрэг үйлдсэнийг нь шүүх 

тогтоосон;
6. ашиг сонирхлын бусад зөрчил үүссэн.
7. Монголбанкны ерөнхийлөгч, 

Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, дэд 
ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн 
хугацаа тэдгээрийг томилсон өдрөөс 
эхэлж, улсын их Хурлаас дараагийн 
Монголбанкны ерөнхийлөгч, Тэргүүн 
дэд ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгчийг 
томилсноор дуусгавар болно.

78%

4

гүйцэтгэх 
захирал өөр 

байгууллагад 
алба хашдаг 

эсэх?

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай хууль 
(28-р зүйл 5-р заалт)

Монгол банкны ерөнхийлөгч бүрэн 
эрхийнхээ хугацаанд хуулиар хариуцуулсан 
үүрэгт нь үл хамааран бусад ажил албан 
тушаалыг хавсран эрхэлж болохгүй

100%

дундаж 
үнэлгээ 75.75%

Эх сурвалж: (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем, 2015)

Бодлогын баримт бичиг: Энэхүү хүчин зүйлсийн хувьд үндсэн 3 үзүүлэлтүүдээс 
бүрдэх бөгөөд Төв банкны тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай 
хууль, Төсвийн тухай хууль зэргийн холбогдох зүйл, заалтуудын хүрээнд үнэлгээ 
хийсэн. ийнхүү дундаж үнэлгээ 50 хувь байна. Үүнээс үзэхэд бодлогын баримт 
бичиг боловсруулах, зөрчлийг шийдвэрлэх, засгийн газрын төсвийн асуудалд 
Төв банк хараат бусаар нөлөөлөх боломжтой байгааг харуулж байна.
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Хүснэгт II-3. Бодлогын баримт бичиг

№ Үзүүлэлт Хуулийн заалт Хуулийн тодорхойлолт Үнэлгээ

1

Мөнгөний 
бодлогыг 

хэн 
боловсруул-

даг вэ?

Төв банкны 
тухай хууль 
(10-р зүйл 2-р 
заалт)

Монгол банкны дараагийн жилд баримтлах 
төрийн мөнгөний бодлогыг боловсруулж, жил 
бүрийн 10 сарын 01-ний дотор уиХ-д өргөн 
барина.
1. Тайлант оны төрийн мөнгөний бодлогын 
хэрэгжилтийн явц, санхүүгийн зах зээлийн 
байдал, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйл, шалтгааныг 
тайлбарласан дүгнэлт;
2. Монголбанкнаас дараагийн жилд баримтлах 
мөнгөний бодлогын зорилт, мөнгөний бодлогод 
нөлөөлж болох төгрөгийн ханшийн өөрчлөгдөх 
хандлага, санхүүгийн зах зээлд нөлөөлж болох 
хүчин зүйлсийн талаарх төсөөлөл.

100%

2

зөрчлийн 
шийдвэрийг 
хэн эцэслэн 
шийдвэрлэх 

вэ?

Төв банк /
Монгол банк/-
ны тухай хууль 
(31-р зүйл)

1. Монголбанк засгийн газраас хараат бус байна.
2. засгийн газрын шийдвэр төрийн мөнгөний 
бодлогод харшилж байвал Монголбанк энэ талаар 
засгийн газарт мэдэгдэнэ.
засгийн газарт мэдэгдэх тухай заалт байгаа 
бөгөөд энэ зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх нь 
тодорхой бус байна. загварын үнэлгээний дагуу 
энэ зөрчил нь төв банкны талд шийдвэрлэгдэх нь 
зүйтэй. 

50%

3

засгийн 
газрын 

төсвийн үйл 
ажиллагаанд 
оролцох эрх

Төсвийн 
тогтвортой 
байдлын тухай 
хууль (17-р 
зүйл)

Төсвийн тогтворжуулалтын сангийн хөрөнгийн 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10 хувиас давсан 
санхүүгийн хуримтлалын хөрөнгөөр дотоод 
болон гадаад зах зээлд хийх хөрөнгө оруулалтын 
оновчтой хэмжээг Монголбанкны ерөнхийлөгч, 
эдийн засгийн хөгжлийн болон санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний 
хамтарсан шийдвэрээр жил бүр тогтооно.

0%

Төсвийн тухай 
хууль (35-р 
зүйл 6-р заалт)

Төсвийн байгууллага төрийн сангийн нэгдсэн 
данснаас гадуур банкинд данс нээх, түүнийг 
хаахтай холбогдсон журмыг санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага Монголбанктай хамтран батална.

Төсвийн тухай хууль (38-р 
зүйл 1-р заалт)

хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлийг Монголбанкаар 
дамжуулан богино хугацааны хөрөнгө оруулалтад 
оруулах асуудлыг шийдвэрлэх;

дундаж үнэлгээ 50%

Эх сурвалж: (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем, 2015)

Төв банкны үнэ тогтворжуулах зорилтууд ба хүүгийн бодлого: Энэхүү хүчин 
зүйлийн хүрээнд үндсэн 7 үзүүлэлтүүдийг авч үзэж судалсан бөгөөд Төв банкны 
тухай хууль, сзХ-ны тогтвортой байдлын тухай хууль, Валют зохицуулалтын 
тухай хууль зэргийн холбогдох зүйл, заалтуудын хүрээнд судалгаа хийсэн. ийнхүү 
дундаж үнэлгээ 80 хувь байна. судалгаанаас харахад үнийн тогтвортой байдал 
нь монголбанкны хамгийн чухал зорилго боловч засгийн газрын бодлоготой 
зөрчилдсөн тохиолдолд монголбанк эцсийн шийдвэрийг гаргах эрх мэдэлгүй байна.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Хүснэгт II-4. Төв банкны зорилго

№ Үзүүлэлт Хуулийн заалт Хуулийн тодорхойлолт Үнэлгээ

1
Төв 

банкны 
зорилго

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (4-р зүйл)

Монгол банкны үндсэн зорилт нь үндэсний 
мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг 
хангах, үндсэн зорилтын хүрээнд сзз, банкны 
тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах замаар 
эдийн засгийн хөгжил дэмжлэг үзүүлэх.

60%сзХ-ны 
тогтвортой 
байдлын тухай 
хууль (10-р зүйл 
1, 2, 3 болон 5-р 
заалт)

Монгол банк болон сзХ нь хамтын ажиллагааны 
санамж бичигг байгуулж, тэрхүү санамж 
бичгийнхээ хүрээнд хамтран ажиллана. Мөн сзХ 
нь үйл ажиллагааныхаа жилийн тайланг Монгол 
банк болон засгийн газарт хүргүүлнэ.

2 Хүүгийн 
түвшин

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (11-р зүйл)

Монголбанкны зээл, үнэт цаасны хүү болон 
хямдруулалтын хувиар дамжуулж хүүгийн 
нэгдсэн бодлого явуулах;

100%

дундаж үнэлгээ 80%

Эх сурвалж: (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем, 2015)

зээлийн хязгаарлалт: Энэхүү хүчин зүйлийн хувьд үндсэн 8 үзүүлэлтүүдээс 
бүрдэх бөгөөд Төв банкны тухай хуулийн 17, 18, 35, 37-р зүйл заалтуудын 
хүрээнд үнэлгээ хийсэн. ийнхүү дундаж үнэлгээ 53,0 хувь байна. зээлийн 
хязгаарлалтын хувьд засгийн газрын үйл ажиллагаатай уялдуулан авч үзэж 
байгаагаас үүдэн оноо алдсан байна. Мөн тодорхой шалтгаануудын улмаас 
засгийн газрын үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах эрхтэй байдаг бөгөөд энэ 
нь төв банкны хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлдөг учир үнэлгээг бууруулсан 
байна.

Хүснэгт II-5. Зээлийн хязгаарлалт

№ Үзүүлэлт Хуулийн заалт Хуулийн тодорхойлолт Үнэлгээ

1
Үнэт цаасны 
бус зах зээлд 
олгох зээлийн 
хязгаарлалт

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (18-р зүйл 
2-р заалт)

Тухайн санхүүгийн жилийн түр хугацааны 
зээлийн үлдэгдлийн нийт хэмжээ нь дотоодоос 
төсөвт сүүлийн гурван жилд олсон орлогын 
дунджийн арван хувиас хэтрэхгүй байна.

67%

2
Үнэт цаасны 
зах зээлийн 

зээлийн 
хязгаарлалт

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (15-р зүйл 
1-р заалт)

Монголбанк мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлэхдээ үнэт цаас гаргах, түүнийг 
худалдан авах, худалдах, засгийн газрын 
үнэт цаас, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, 
Монголбанкнаас зөвшөөрсөн бусад үнэт 
цаасыг мөнгөний зах дээр худалдах, худалдаж 
авах замаар нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагаа 
явуулах эрхтэй.

100%

3 зээлийн 
нөхцөл

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (18-р зүйл 
1-р заалт)

Монголбанк төсвийн улирлын чанартай 
орлого, зарлагын зөрүүг нөхөхөд зориулж 
тухайн санхүүгийн жил дуусахаас өмнө 
төлөгдсөн байх түр хугацааны зээлийг засгийн 
газарт гэрээний үндсэн дээр олгож болно.

33%
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4
Төв банкнаас 
зээлдэгчдийн 

түвшин

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (18-р зүйл 
1-р заалт)

Монголбанк төсвийн улирлын чанартай 
орлого, зарлагын зөрүүг нөхөхөд зориулж 
тухайн санхүүгийн жил дуусахаас өмнө 
төлөгдсөн байх түр хугацааны зээлийг засгийн 
газарт гэрээний үндсэн дээр олгож болно.

100%

5
Төв банкны 

зээлийн 
хязгаарлалт

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (18-р зүйл 
2-р заалт)

Тухайн санхүүгийн жилийн түр хугацааны 
зээлийн үлдэгдлийн нийт хэмжээ нь дотоодоос 
төсөвт сүүлийн гурван жилд олсон орлогын 
дунджийн арван хувиас хэтрэхгүй байна.

33%

6 зээлийн 
хугацаа

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (18-р зүйл 
1-р заалт)

Монголбанк төсвийн улирлын чанартай 
орлого, зарлагын зөрүүг нөхөхөд зориулж 
тухайн санхүүгийн жил дуусахаас өмнө 
төлөгдсөн байх түр хугацааны зээлийг засгийн 
газарт гэрээний үндсэн дээр олгож болно.

67%

7
зээлийн 
хүүний 
түвшин

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (35, 37-р 
зүйл)

35. Монголбанкы тайлан, тэнцлээр түүний 
активын бодит дүн нь пассив болон өөрийн 
хөрөнгийн нийлбэр дүнгээс багассан 
тохиолдолд тухайн тайлан, тэнцлийг албан 
ёсоор гаргаснаас хойш хоёр сарын дотор засгийн 
газар уг зөрүүгийн хэмжээгээр зах зээлийн 
хүүтэй өрийн бичиг гаргаж, Монголбанкинд 
байршуулах замаар Монголбанкны өөрийн 
хөрөнгийн дутууг нөхөх арга хэмжээ авна.

37. Тухайн санхүүгийн жилд дахин үнэлгээгээр 
гарсан цэвэр алдагдлыг дахин үнэлгээний 
сан болон ерөнхий нөөцийн сангаар хааж 
хүрэлцэхгүй тохиолдолд зөрүүд нь тухайн 
санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн 
сарын дотор засгийн газраас зах зээлийн 
хүүтэй өрийн бичиг гаргаж, Монголбанкинд 
байршуулах.

0%

8

анхдагч зах 
зээлд зг-ын 
үнэт цаасыг 
худалдах, 
худалдан 
авахыг 

хориглодог 
уу?

Төв банк (Монгол 
банк)-ны тухай 
хууль (17-р зүйл 
2-р заалт)

засгийн газраас гаргасан үнэт цаасыг засгийн 
газрын хүсэлтээр бусад этгээдэд зуучлан 
борлуулах ба төрийн мөнгөний бодлогын 
зорилт, зах зээлийн тухайн үеийн нөхцөл 
байдалд нийцэж байвал түүнийг худалдан авах 
худалдах

25%

дундаж үнэлгээ 53.0%

Эх сурвалж: (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем, 2015)

ийнхүү хууль эрх зүйн зүйл, заалтуудын хүрээнд үнэлгээ хийхэд бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах асуудал дээр Төв банк хүчтэй бие даасан байдалтай 
байгаа нь харагдаж байна. гүйцэтгэх удирдлагын томилгоо үзүүлэлтийн хувьд 
уиХ гүйцэтгэх удирдлагыг томилж байгаа шалтгаанаас үнэлгээ буурахад хүрсэн. 
Хуулийн заалтын нийт үнэлгээг тооцвол 66.1 хувь байгаа нь хараат бус, бие 
даасан байдал боломжийн түвшинд байгааг харуулж байна.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт II-6. Хуулийн заалтын үнэлгээ

№ Хүчин зүйлс Үзүүлэлт Үнэлгээ

1 гүйцэтгэх удирдлагын 
томилгоо (20%)

гүйцэтгэх хугацаа 75%
Хэн томилох вэ? 50%
ажлаас чөлөөлөх 78%
гүйцэтгэх захирал өөр байгууллагад алба хашдаг эсэх? 100%

2 Бодлогын баримт бичиг 
(15%)

Мөнгөний бодлогыг хэн боловсруулдаг вэ? 100%
зөрчлийн шийдвэрийг хэн эцэслэн шийдвэрлэх вэ? 50%
засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх 0%

3

Төв үнэ тогтворжуулах 
зорилтууд ба валютын 

ханшийн бодлого (15%)
Төв банкны зорилго 60%

Хүүгийн түвшин 100%

4 засгийн газрын зээлийн 
хязгаарлалт (50%)

Үнэт цаасны бус зах зээлд олгох зээлийн хязгаарлалт 
(15%) 67%

Үнэт цаасны зах зээлийн зээлийн хязгаарлалт (10%) 100%
зээлийн нөхцөл (10%) 33%
Төв банкнаас зээлдэгчдийн түвшин (5%) 100%
Төв банкны зээлийн хязгаарлалт (2.5%) 33%
зээлийн хугацаа (2.5%) 67%
зээлийн хүүний түвшин (2.5%) 0%
анхдагч зах зээлд зг-ын үнэт цаасыг худалдах, худалдан 
авахыг хориглодог уу? (2.5%) 25%

нийт 66.1%

Хуулийн хэрэгжилт

1. Гүйцэтгэх удирдлагын томилгоо

Монголбанкны ерөнхийлөгчдийн алба хашиж байсан хугацаа: Хуулийн дагуу 
Монголбанкны ерөнхийлөгчийг 6 жилийн хугацаатай томилно гэж заасан боловч 
бодит байдал дээр дараах байдалтай байна.

Хүснэгт II-7. Монголбанкны ерөнхийлөгчдийн алба хашиж байсан хугацаа

№ ерөнхийлөгчийн нэр Монголбанкны ерөнхийлөгчөөр 
ажилласан он ажилласан жил Үнэлгээ

1 н.Жаргалсайхан 1991-1992 он 2 жил 0%
2 д.Моломжамц 1992-1996 он 4 жил 25%
3 Ж.Үнэнбат 1996-2000 он 4 жил 25%
4 о.чулуунбат 2000-2006 он 6 жил 75%
5 а.Батсүх 2006-2009 он 3 жил 0%
6 л.Пүрэвдорж 2009-2012 он 3 жил 0%
 дундаж үнэлгээ   21%

Бодит байдлын судалгаанаас харахад 1991 оноос хойш нийт 6 хүн 
ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан бөгөөд тэдгээрээс 1 хүн л бүрэн эрхийн 
хугацаандаа ажилласан бол бусад ерөнхийлөгчдийн хувьд 2 – 4 жил ажилласан 
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байна. Эдгээр хугацааг үнэлгээний матрицын дагуу үнэлбэл 21 хувь буюу энэхүү 
хууль бодит амьдрал дээр төдийлөн хэрэгждэггүй нь харагдаж байна.

Монголбанкны ерөнхийлөгчийн томилгоо: Энэхүү хуулийн заалт нь бодит 
байдал дээр хэрэгжиж байгаа тул үнэлгээ 50 хувь байна.

Хүснэгт II-8. Монголбанкны ерөнхийлөгчийн томилгоо

№ ерөнхийлөгчийн нэр Монголбанкны ерөнхийлөгчөөр 
ажилласан он

Томилгоо хийсэн 
газар Үнэлгээ

1 н.Жаргалсайхан 1991-1992 он уиХ 50%
2 д.Моломжамц 1992-1996 он уиХ 50%
3 Ж.Үнэнбат 1996-2000 он уиХ 50%
4 о.чулуунбат 2000-2006 он уиХ 50%
5 а.Батсүх 2006-2009 он уиХ 50%
6 л.Пүрэвдорж 2009-2012 он уиХ 50%

 дундаж үнэлгээ 50%

Эх сурвалж: (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем, 2015)

Монголбанкны ерөнхийлөгчийн ажлаас чөлөөлөгдсөн шалтгаан: Энэхүү 
судалгаанаас ихэнх тохиолдол өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж 
байсан бөгөөд 1 тохиолдолд л уиХ-ын шийдвэрээр үүрэгт ажлаа хангалтгүй 
гүйцэтгэсэн шалтгаанаар ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. Тиймээс үнэлгээ 78 хувь 
буюу хуулийн заалтын үнэлгээтэй ижил байна.

Хүснэгт II-9. Монголбанкны ерөнхийлөгчийн ажлаас чөлөөлөгдсөн шалтгаан

№ ерөнхийлөгчийн нэр
Монголбанкны 
ерөнхийлөгчөөр 

ажилласан он
ажлаас чөлөөлөгдсөн шалтгаан Үнэлгээ

1 н.Жаргалсайхан 1991-1992 он ерөнхийлөгчийн үүрэгт ажлыг 
хангалттай гүйцэтгээгүй 50%

2 д.Моломжамц 1992-1996 он Өөрийн гаргасан хүсэлтийн дагуу 
ажлаас чөлөөлсөн. 83%

3 Ж.Үнэнбат 1996-2000 он Өөрийн гаргасан хүсэлтийн дагуу 
ажлаас чөлөөлсөн. 83%

4 о.чулуунбат 2000-2006 он Бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар 
болсон 83%

5 а.Батсүх 2006-2009 он Өөрийн гаргасан хүсэлтийн дагуу 
ажлаас чөлөөлсөн. 83%

6 л.Пүрэвдорж 2009-2012 он Өөрийн гаргасан хүсэлтийн дагуу 
ажлаас чөлөөлсөн. 83%

Дундаж үнэлгээ 77.5%

Эх сурвалж: (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем, 2015)

Монголбанкны ерөнхийлөгч өөр байгууллагад алба хашдаг эсэх: Энэхүү 
судалгаанаас харахад хуулийн заалтыг мөрдөж ажилладаг бөгөөд үнэлгээ 100 
хувь байна.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа



912

Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хүснэгт II-10. Монголбанкны ерөнхийлөгч өөр байгууллагад алба хашдаг эсэх

№ ерөнхийлөгчийн нэр Монголбанкны 
ерөнхийлөгчөөр ажилласан он

Өөр байгууллагад алба 
хашдаг эсэх Үнэлгээ

1 н.Жаргалсайхан 1991-1992 он Үгүй 100%
2 д.Моломжамц 1992-1996 он Үгүй 100%
3 Ж.Үнэнбат 1996-2000 он Үгүй 100%
4 о.чулуунбат 2000-2006 он Үгүй 100%
5 а.Батсүх 2006-2009 он Үгүй 100%
6 л.Пүрэвдорж 2009-2012 он Үгүй 100%
 Дундаж үнэлгээ   100%

2. Бодлогын баримт бичиг

Мөнгөний бодлогын баримт бичиг боловсруулах: Хуульд заасны дагуу мөнгөний 
бодлогын баримт бичгийг монголбанк банк боловсруулж уиХ баталдаг. 
Хэдийгээр монголбанк боловсруулж уиХ-д өргөн барьж байгаа боловч төслийг 
батлахдаа зарим тохиолдолд нэмэлт заалтуудыг зааж өгч байна энэ нь бодит 
үнэлгээг бууруулж байна. нэмэлт заалтууд нь монголбанкны үйл ажиллагаанд 
шууд болон шууд бусаар нөлөөлж байгаа нь төв банкны хараат бус байдалд 
нөлөөлж байгааг харуулж байна. 

Хүснэгт II-11. Мөнгөний бодлогын баримт бичиг боловсруулах

он

Төрөөс МБ-
ын талаар 
баримтлах 

үндсэн 
чиглэлийн 

төсөл

уиХ-ын тогтоол: 
Төрөөс мөнгөний 
бодлогын талаар 

баримтлах үндсэн 
чиглэл батлах тухай

нэмэлт заалтууд

2015 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ хүлээн авч 
баталсан боловч 

нэмэлт заалтуудыг 
тусгасан.

Монгол улсын засгийн газар, Монголбанк, 
санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран 
хэрэгжүүлэх ажлуудыг тусгасан.

2014 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ хүлээн авч 
баталсан боловч 

нэмэлт заалтуудыг 
тусгасан.

1. Төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж ажиллахад 
шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг Монгол 
улсын засгийн газарт, эдийн засгийн бодит 
салбарыг мөнгөний бодлоготой уялдуулан дэмжиж 
ажиллахыг Монголбанкинд тус тус даалгасугай.
2. Монгол улсын засгийн газар, Монголбанк, 
санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран 
хэрэгжүүлэх ажлуудыг тусгасан.
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2013 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ хүлээн авч 
баталсан боловч 

нэмэлт заалтуудыг 
тусгасан.

1. санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг төлөвшүүлэх, эдийн засгийн урт 
хугацааны тогтвортой өсөлтийн суурь нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор макро зохистой бодлогын 
харилцан уялдаатай хэрэгжүүлэн санхүүгийн 
салбарын байдлыг улирал бүр олон нийтэд 
мэдээллэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Монгол 
улсын засгийн газар, Монголбанк, санхүүгийн 
зохицуулах хороонд тус тус даалгасугай.
2. Мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай болон бусад 
шаардлагатай хууль тогтоомжийг олон улсын 
холбогдох стандартад нийцүүлжэх ажлыг зохион 
байгуулахыг Монгол улсын засгийн газар, 
Монголбанкинд тус тус даалгасугай.

2012 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ хүлээн авч 
баталсан боловч 

нэмэлт заалтуудыг 
тусгасан.

Эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой 
өсөлтийн суурь нөхцөл болсон макро 
зохистой бодлогын арга хэрэгслийг тодорхойлж, 
харилцан уялдаатай хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авахыг Монгол улсын 
засгийн газар, Монголбанк, 
санхүүгийн зохицуулах хороо-нд тус тус 
даалгасугай.

2011 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ хүлээн авч 
баталсан боловч 

нэмэлт заалтуудыг 
тусгасан.

зээлийн хүү бууруулах эдийн засгийн зохистой 
орчныг бүрдүүлэх хөтөлбөр боловсруулан хамтран 
хэрэгжүүлэхийг Монгол улсын засгийн газар, 
Монголбанк , санхүүгийн зохицуулах хороо-нд 
даалгасугай.
дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 
Монгол улсын засгийн газар, Монголбанкинд 
даалгасугай а. тухайн жилд улсад тушаах 
алтны хэмжээг батлагдсан нөөц, уулын ажлын 
төлөвлөгөө, олборлолтод үндэслэн тогтоож, 
биелэлтэд нь хяналт тавьж, хилийн хяналт, 
бүртгэлийг сайжруулж, татварыг бүрэн хураар 
ажлыг зохион байгуулах, дотоодод олборлосон 
алтыг худалдан авч мөнгөжүүлэх; б. дунд 
хугацаанд төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханш чангарснаар эдийн засгийн өрсөлдөх 
чадвар буурах үр дагаврыг зөөлрүүлэх зорилттой 
холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн, үр дүнг 
танилцуулж ажиллах.

2010 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

2009 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

2008 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

2007 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

2006 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

2005 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

2004 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

2003 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ хүлээн авч 
баталсан боловч 

нэмэлт заалтуудыг 
тусгасан.

олон улсын байгууллагаас арилжааны банкуудаар 
дамжуулан хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн 
зээлийн үр дүнг хамтран судалж, уиХ-д 
танилцуулахыг засгийн газар, Монголбанкинд 
үүрэг болгосугай.

2002 Монголбанк 
боловсруулсан

уиХ төслийн 
хүлээн авч 
баталсан.

Эх сурвалж: (Монголбанк, 2015)

Төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын төслийн баталсан уиХ-ын тогтоол нь 
мөнгөний бодлогын хүрээнд батлагдах ёстой. гэтэл энэхүү тогтоол нь сүүлийн 
жилүүдэд үндсэн агуулгаасаа хальж Мөнгөний бодлогын хараат бус байдлыг 
алдагдуулж байна гэж үзэж байна. Жич: Хавсралтаас 2003 оны болон 2015 оны 
тогтоолын төслийг харна уу. 

Зөрчлийг аль тал эцэслэн шийдвэрлэх вэ? Хуульд зааснаар Монголбанк 
засгийн газраас хараат бус байна, засгийн газрын шийдвэр төрийн мөнгөний 
бодлогод харшилж байвал Монголбанк энэ талаар засгийн газарт мэдэгдэнэ 
гэсэн заалттай. судалгааны явцад Монгол банк болон засгийн газрын хооронд 
гарсан зөрчлийн талаарх шууд мэдээлэл олдоогүй болно. гэсэн хэдийн боловч 
судалгааны хүрээнд дараах асуудлуудыг илрүүлэн энэ нь Монгол банк, түүний 
бие даасан байдалд шууд бусаар нөлөөлж зөрчилдөж байна гэж үзлээ. Үүнд:

- атрын 3-р аяны хүрээнд хийгдсэн газар тариаланг дэмжих хөтөлбөрийг 
засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлсэн. 

- чингис бондын санхүүжилттэй холбоотой засгийн газартай “санхүүгийн 
зуучлалын гэрээ байгуулж арилжааны банкуудад 7 хувийн хүүтэйгээ эх 
үүсвэр болгон байршуулсан.

- засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлсэн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 
тодорхой салбаруудыг санхүүжүүлсэн. Мөн энэ санхүүжилтын хүүгийн 
түвшинг зах зээлийн бодит хүүгээс доогуур тогтоосон. Жишээ нь 
барилгын салбарын дэмжих эх үүсвэрийн хүү 2.5 хувь, банкуудын 
маржингийн хэмжээ 3 хувь байхаар тогтоосон.
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- ипотекийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 8 хувийн хүүтэй 
зээлийн санхүүжилтэд их хэмжээний санхүүжилтийг гаргасан.

- засгийн газар Хөгжлийн банкаар дамжуулан их хэмжээний эх үүсвэрийг 
эдийн засагт төсвөөс гадуур оруулсан

Эдгээр засгийн газартай хамтарч болон гүйцэтгэх засаглалын зүгээс дангаар 
хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд нь Төв банк, түүний мөнгөний бодлогод 
сөрөгөөр нөлөөлөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн бөгөөд энэ талаар төв банкны зүгээс 
ямар нэг хориглолт, хамтран ажиллахаас татгалзах үйлдэл хийгээгүй болно.

засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх: Төв банкны тухай хууль 
болон Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд зааснаар Монгол банк нь 
засгийн газарт зээл олгох болон засгийн газрын чөлөөт эх үүсвэрийг удирдах 
асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох боломжтой. Энэ хүрээнд Монгол банкны зүгээс 
үйл ажиллагаанд оролцож байна. Үүнд:

- засгийн газарт зээл олгох 
- засгийн газрын үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах
- засгийн газрын санхүүжилтыг удирдах

Эдгээр нь зөвхөн засгийн газрын санаачлагаар хийгдэх ажлууд бөгөөд эдгээр 
үйл ажиллагаагаар Монгол банкыг засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөх чадвартай гэж үзэх боломжгүй юм.

Хүснэгт II-12. Бодлогын баримт бичиг үзүүлэлтийн үнэлгээ

№ Үзүүлэлт Хэрэгжилт Тайлбар Үнэлгээ

1
Мөнгөний 

бодлогыг хэн 
боловсруулдаг 

вэ?

Төрөөс баримтлах 
мөнгөний бодлогын үндсэн 
чиглэл, тогтоолын төслийг 
хуулийн дагуу Монгол банк 
боловсруулан өргөн барьж 
байна.

уиХ-аар мөнгөний бодлогын 
төслийг хэлэлцэх явцад 
мөнгөний бодлогод нөлөөлөх, 
батлагдсан гарсан тогтоол нь 
анхны хувилбараас ялгаатай 
бөгөөд олон нэмэлт заалтууд 
тусгагдсан байдалтай байна.

67%

2
зөрчлийн 

шийдвэрийг 
хэн эцэслэн 

шийдвэрлэх вэ?

Хуулинд Монголбанк 
засгийн газраас хараат 
бус байна, засгийн газрын 
шийдвэр төрийн мөнгөний 
бодлогод харшилж байвал 
Монголбанк энэ талаар 
засгийн газарт мэдэгдэнэ 
гэсэн заалттай

Төв банк засгийн газартай 
хамтарч болон засгийн газар 
дангаар түүний мөнгөний 
бодлогод сөрөгөөр нөлөөлөх 
нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

40%

3
засгийн газрын 

төсвийн үйл 
ажиллагаанд 
оролцох эрх

Төсвийн тогтвтортой 
байдлын тухай хууль (17-р 
зүйл)

Төв банк нь засгийн газарт зээл 
олгох болон чөлөөт эх үүсвэрийг 
удирдах, төсөл хөтөлбөрүүдийн 
санхүүжилтыг дэмжих үйл 
ажиллаагаа эрхэлж байна. 

0%

дундаж үнэлгээ 35.7%

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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3. Төв банкны зорилго

Төв банкны зорилго: а. Төв банкны зүгээс уиХ-д өргөн барьж батлагдсан 
төрийн мөнгөний сүүлийн 3 жилийн бодлогод дараах үндсэн чиглэлээр тодорхой 
зорилго дэвшүүлсэн байна. Үүнд:

- Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд
- Банкны салбарын тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд
- санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтэц, түүний институцыг бэхжүүлэх хүрээнд

Эндээс харахад Монгол банкны хувьд үнийн тогтвортой байдал нь үйл 
ажиллагааны зорилгод хамаарах боловч үндсэн бөгөөд цорын ганц зорилго биш 
болох нь харагдаж байна.

Б. Үнийн тогтвортой байдлыг хангах талаар уиХ, болон засгийн газар үйл 
ажиллагаанд их оролцдог

- Төрийн мөнгөний бодлогыг батлах тухай уиХ-н тогтоолд өргөн 
хэрэглээний барааны үнийг тогтворжуулах үүргийг засгийн газарт 
ноогдуулсан байдаг.

- Мөн засгийн газартай хамтран өргөн хэрэглээний барааны үнэ 
тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

- засгийн газрын санаачлагын дагуу зарим салбарыг дэмжих хүрээнд 
хөнгөлттэй зээл олгож байна.

дээрх байдлуудаас дүгнэхэд төв банкны үйл ажиллагааны цорын ганц зорилго нь 
үнийн тогтвортой байдал биш бөгөөд үүнд уиХ, засгийн газрын зүгээс оролцох 
оролцоо их байна.иймээс энэ шалгуурын үнэлгээг 60 хувь гэж үзэж байна.1

Хүснэгт II-13. Монголбанк, Засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээ, хэлцлийн жагсаалт

д/д гэрээний дугаар гэрээний  
төрөл/зориулалт

гэрээ 
байгуулсан 

огноо

гэрээ 
дуусах 
огноо

гэрээний 
дүн 

(тэрбум 
төг)

Жилийн 
хүү (%)

1
згЭБ-Б-/365/-Т-0902 улсын төсвийн 

алдагдлыг санхүү-
жүүлэх бондын гэрээ

2009.12.31 2010.12.31 60.0 5.00
згЭБ-Б-/365/-Т-0903 2009.12.31 2010.12.31 55.0 7.50
згЭБ-Б-/365/-Т-0904 2009.12.31 2010.12.31 55.0 10.00

2 0310/89
зоос банкинд 
олгосон зээлийг 
үнэт цаасжуулах 
бондын гэрээ

2010.03.22 2014.03.22 11.0 0.10
2010.03.22 2015.03.22 11.0 0.10
2010.03.22 2016.03.22 11.0 0.10

3 0310/88

Төрийн албан 
хаагчийн 4000 
орон сууцны 
санхүүжилтийн эх 
үүсвэр бүрдүүлэх

2010.03.31 2015.03.31 6.0
БХз-ын 
ЖдХ1

2010.05.14 2015.05.14 6.0
2010.06.22 2015.06.22 4.3
2010.07.19 2015.07.19 13.7

Эх сурвалж: (Монголбанк, 2015)

1 тус гэрээнд бондын хүү нь жилийн 7.8 хувийн дээд хязгаартай, БХЗ-ын жигнэсэн дундаж хүү байх болно
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Хүүгийн түвшин: Хуулийн дагуу Монгол банк нь Монголбанкны зээл, үнэт 
цаасны хүү болон хямдруулалтын хувиар дамжуулж хүүгийн нэгдсэн бодлого 
явуулах эрхтэй. Энэ эрх нь дараах байдлаар хэрэгжиж байна. Үүнд:

- Төв банкны бодлогын зөвлөлөөс бодлогын хүүг тогтоох, өөрчлөлт оруулах
- Банк хоорондын зах зээлийн бүтээгдэхүүний журам батлах
- “Хүүгийн коридор” системийг нэвтрүүлэх 
- Банкны хүү бодох аргачлал, хүү, шимтгэл хураамжийн мэдээллийн ил тод 

байдлын журам

дээрх бодлогын арга хэрэгсэл, журам шийдвэрээр болон мөнгөний бодлогын 
бусад арга хэрэгсэлийн хүрээнд хүүгийн нэгдсэн бодлого амжилттай хэрэгжиж 
байна гэж үзэж болохоор байна. 

Харин Монгол банк, засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй зарим төсөл 
хөтөлбөр, зээлийн үйл ажиллагааны хүрээнд хүүгийн нэгдсэн бодлого алдагдаж 
байна. Үүнд:

- ипотекийн зээлийн хөтөлбөр
- Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр
- засгийн газрын зээл

Эдгээр төсөл арга хэмжээний хүрээнд их хэмжээний мөнгө эдийн засагт зах 
зээлийн хүүгийн түвшингээс бага хүүтэйгээр нийлүүлэгдэж байна.

Хүснэгт II-14. Төв банкны зорилго

№ Үзүүлэлт Хэрэгжилт Тайлбар Үнэлгээ

1
Төв 

банкны 
зорилго

Хуулийн дагуу төв 
банк Төрөөс баримтлах 
мөнгөний бодлогын 
хүрээнд зорилгоо 
тодорхойлж байна.

- гэвч үнийн тогтвортой байдал нь Монгол 
банкны дан ганц зорилго биш 

- гүйцэтгэх засаглалын нөлөөлөл үнийн 
тогтвортой байдлын хүрээнд их байна.

- уиХ-н зүгээс үнийн тогтвортой байдлыг 
хэрэгжүүлэх асуудлыг тогтоолоор Монгол 
банкинд даалгаж байна.

50%

2 Хүүгийн 
түвшин

Хуулийн дагуу өөрийн 
эрх хэмжээний хүрээнд 
хүүгийн нэгдсэн 
бодлого хэрэгжүүлж 
байна.

- Төв банк хүүгийн нэгдсн бодлого явуулж 
байгаа боловч засгийн газрын зүгээс 
хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрт хамтран 
оролцсоноор хүүгийн нэгдсэн бодлого 
алдагдаж байна.

50%

дундаж 
үнэлгээ 50%

Төв банкнаас олгох зээл нь хуулийн дагуу төсвийн улирлын чанартай орлого 
зарлагыг нөхөхөд зориулагдах учиртай. Энэ нь Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 
баталсан “Монгол банкнаас засгийн газарт зээл олгох, төлүүлэх” журмаар 
зохицуулагдаж байна. Бодит байдал дээр зээл нь дараах хэлбэрээр олгогдож 
байна. Үүнд:

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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- Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх 
- Банкны зээл санхүүжүүлэх
- Мөн засгийн газартай хамтран өргөн хэрэглээний барааны үнэ 

тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.
- засгийн газрын санаачлагын дагуу зарим салбарыг дэмжих хүрээнд 

хөнгөлттэй зээл олгож байна.

4. Засгийн газарт олгох зээлийн хязгаарлалт

засгийн газарт олгох зээлийн хязгаарлалтын талаарх хууль түүний хэрэгжилтийг 
авч үзье. Энэ хүрээнд засгийн газарт олгож буй зээлүүд болон түүний хэрэгжилт, 
Монгол банк засгийн газрын харилцаа, хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл 
хөтөлбөрүүдийг хамруулсан судалсан. ерөнхийд нь дүгнэхэд хуулинд зээлийн 
хязгаарлалтын талаарх заалт хангалтгүйгээс гадна “Монгол банкнаас засгийн 
газарт зээл олгох, төлүүлэх” журамд зээлийн хүүг Монгол банкны ерөнхийлөгч 
тогтооно гэж заасан байдаг. гэсэн хэдий ч зээлийн хэлбэр, зориулалт, хугацаа 
зэрэг үзүүлэлт бодит байдал дээр зөрчигдөх нь их байна. засгийн газар зээл авч 
байгаа мэт боловч төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэрээр зээлдэгчийн түвшин ямар 
нэг хязгаарлалтгүй өөрчлөгдөж байна. Мөн хүүгийн хувьд зах зээлийн хүүгээс 
бага хүүтэй зээл олгогдох нь их байна. 

Хүснэгт II-15. Засгийн газарт олгох зээлийн хязгаарлалт

№ Үзүүлэлт Хэрэгжилт Тайлбар Үнэлгээ

1
Үнэт цаасны 
бус зах зээлд 
олгох зээлийн 
хязгаарлалт

Хуулинд зээлийн 
зориулалт болон хэмжээг 
тодорхой зааж өгсөн 
боловч бодит байдал дээр 
хэрэгжилт муу байна.

- засгийн газарт үнэт цааснаас гадна 
олон төрлийн зээл олгож байна

- зээлийн хэмжээний хувьд тодорхой 
хязгаарлалт байхгүй

- Хэлбэрийн хувьд шууд болон шууд 
бусаар олгож байна.

33%

2
Үнэт цаасны зах 
зээлийн зээлийн 

хязгаарлалт

Хуулийн дагуу Монгол 
банк үнэт цаас гаргах, 
засгийн газрын үнэт цаас 
хөрөнгөөр баталгаажсан 
үнэт цаасны зах зээл 
оролцох эрхийн хүрээнд 
үйл ажиллагаа явуулж 
байна.

- засгийн газрын үнэт цаасыг 
худалдах худалдан авах үйл 
ажиллагаа явуулж байна.

- ипотекийн зах зээлд хөрөнгөөр 
баталгаажсан үнэт цаас худалдах 
үйл ажиллагаанд оролцож байна

100%

3

зээлийн нөхцөл
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн баталсан 
“Монгол банкнаас засгийн газарт зээл 
олгох, төлүүлэх” журмаар зохицуулагдаж 
байна.

- Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх 
- Банкны зээл санхүүжүүлэх
- Мөн засгийн газартай хамтран 

өргөн хэрэглээний барааны 
үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байна.

- засгийн газрын санаачлагын дагуу 
зарим салбарыг дэмжих хүрээнд 
хөнгөлттэй зээл олгож байна

33%
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4
Төв банкнаас 
зээлдэгчдийн 

түвшин

Хуулийн дагуу засгийн 
газар Монгол банкнаас 
зээл авах эрхтэй

Бодит байдал дээр засгийн газартай 
хамтарсан хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 
бүх түвшиний зээлдэгчид Монгол 
банкны зээлдэгч болж хувирч байна.

0%

5
Төв банкны 

зээлийн 
хязгаарлалт

Хуулийн дагуу засгийн 
газарт олгох зээл 
хязгаарлалттай. Мөн 
журмын дагуу засгийн 
газар өмнө зээлтэй бол 
зээл олгохгүй заалттай

Бодит байдал дээр хугацааны хэтрэлт 
ихтэй байна. Мөн төсвийн урсгал 
зардлыг нөхөх зорилгоор засгийн 
газарт зээл олгож байсан

33%

6 зээлийн хугацаа
Хуулийн дагуу төсвийн 
жилд эргэн төлөгдөх 
нөхцөлтэй зээлдүүлнэ. 

Бодит байдалд хугацаа хэтрэлт 
болон зарим зээлийн хүрээнд 5-6 
жилийн хугацаатай зээл олгож байсан 
тохиолдол байна

0%

7 зээлийн хүүний 
түвшин

засгийн газар төрөл 
бүрийн зээлийн хүүг зах 
зээлийн хүүгээс доогуур 
хүүтэй олгож байна.

- засгийн газар шууд болон 
хөтөлбөрийн хүрээнд болон бусад 
хэлбэрээр олгож буй зээлүүд зах 
зээлийн хүүгээс доогуур хүүтэй байна

25%

8

анхдагч зах 
зээлд зг-ын үнэт 
цаасыг худалдах, 
худалдан авахыг 
хориглодог уу?

Хуулийн дагуу энэ эрх 
нээлттэй бөгөөд Төв 
банк засгийн газрын 
зуучлагчийн хувьд 
анхдагч зах зээлд 
оролцож байна

засгийн газраас гаргасан үнэт цаасыг 
засгийн газрын хүсэлтээр бусад 
этгээдэд зуучлан борлуулах ба төрийн 
мөнгөний бодлогын зорилт, зах 
зээлийн тухайн үеийн нөхцөл байдалд 
нийцэж байвал түүнийг худалдан авах 
худалдах

0%

дундаж үнэлгээ 28%

Хүснэгт II-16. Хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

№ Хүчин зүйлс Үзүүлэлт Үнэлгээ

1 гүйцэтгэх удирдлагын 
томилгоо (20%)

гүйцэтгэх хугацаа 21%
Хэн томилох вэ? 50%
ажлаас чөлөөлөх 78%
гүйцэтгэх захирал өөр байгууллагад алба хашдаг эсэх? 100%

2 Бодлогын баримт 
бичиг (15%)

Мөнгөний бодлогыг хэн боловсруулдаг вэ? 67%
зөрчлийн шийдвэрийг хэн эцэслэн шийдвэрлэх вэ? 40%
засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх 0%

3

Төв үнэ тогтворжуулах 
зорилтууд ба валютын 

ханшийн бодлого 
(15%)

Төв банкны зорилго 50%

Хүүгийн түвшин 50%

4
засгийн газрын 

зээлийн хязгаарлалт 
(50%)

Үнэт цаасны бус зах зээлд олгох зээлийн хязгаарлалт 
(15%) 33%

Үнэт цаасны зах зээлийн зээлийн хязгаарлалт (10%) 100%
зээлийн нөхцөл (10%) 33%
Төв банкнаас зээлдэгчдийн түвшин (5%) 0%
Төв банкны зээлийн хязгаарлалт (2.5%) 33%
зээлийн хугацаа (2.5%) 0%
зээлийн хүүний түвшин (2.5%) 25%
анхдагч зах зээлд зг-ын үнэт цаасыг худалдах, худалдан 
авахыг хориглодог уу? (2.5%) 0%

нийт 45.0%

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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Экспертийн үнэлгээ

1. Гүйцэтгэх удирдлагын томилгоо

Энэ талаар экспертүүдээс гүйцэтгэх удирдлагыг хэрхэн томилдог, хугацаа яагаад 
хуулийн хугацаанд байдаггүй болон ажилд томилох болон чөлөөлөх асуудалд 
нөлөөлөх гол хүчин зүйлс юу болох талаар асуулга явуулсан. судалгаанд 
хамрагдсан хүмүүсийн хувьд энэ асуудлын хүрээнд нилээд сөрөг байр суурьтай 
байсан бөгөөд хуулийн хэрэгжилт албан тушаалын давхцалаас бусад асуудал 
дээр маш муу гэсэн байр суурьтай байсан. Үүнийг хүснэгтээр нэгтгэн харуулбал:

Хүснэгт II-17. Гүйцэтгэх удирдлагын томилгоо

№ Үзүүлэлт Экспертийн санал Үнэлгээ

1 гүйцэтгэх хугацаа
Төв банкны тухай хуулийн заалт хэрэгждэггүй. нэг 
ерөнхийлөгч бүрэн эрхийн хугацаа дуустал үүрэгт ажлаа 
гүйцэтгэсэн нь улс төрийн нөхцөл байдалтай холбоотой.

0%

2 Хэн томилох вэ?

- Төв банкны тухай хуулийн заалт хэрэгждэг. гэхдээ 
сонгууль ялсан улс төрийн намын сонголтоор 
шийдэгддэг. Мэргэжлийн болон ёс зүйн шалгуур бага. 

- Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч төв банкны 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх талаасаа бус намын эрх 
ашигт нийцсэн хүнийг тавихыг хичээдэг.

50%

3 ажлаас чөлөөлөх

- Төв банкны тухай хуулийн заалт хэрэгждэггүй.
- Төв банкны ерөнхийлөгчийн ажлаас гарсан шалтгаан 

холбогдох тогтоол шийдвэрт байдгаас бодит байдалд 
ялгаатай байдаг.

0%

4
гүйцэтгэх захирал 
өөр байгууллагад 
алба хашдаг эсэх?

Төв банкны тухай хуулийн заалт хэрэгждэг. албан 
тушаал давхар хаших байдал байхгүй. 100%

нийт 37.5%

2. Бодлогын баримт бичиг

Бодлогын хувьд төв банк хуулийн дагуу хугацаандаа өргөн барьдаг гэдэгт 
экспертүүд санал нэгтэй байсан. Харин бодлогыг хэлэлцэх явцад болон батлахад 
уиХ-н зүгээс нөлөөлөл их байдаг талаар дурдаж байсан. Мөн хэрэгжилтийн 
явцад засгийн газрын шууд болон шууд бус нөлөөллөөр мөнгөний бодлогын 
хэрэгжилт алдагдах тал байдаг нь энэ асуудлын ач холбогдолыг бууруудаг гэсэн 
саналыг хэлж байсан. Бидний судалгааны хүрээнд Монгол банкны тайлангуудад 
төсөв болон засгийн газрын хэрэгжүүлж буй бусад бодлого нь мөнгөний 
бодлогын үр дүнд сөрөг нөлөө үзүүлж буй талаар дурдсан байсан.



921

Хүснэгт II-18. Бодлогын баримт бичиг

№ Үзүүлэлт Экспертийн санал нэгдсэн 
үнэлгээ

1
Мөнгөний 

бодлогыг хэн 
боловсруулдаг 

вэ?

- Төв банкны тухай хуулийн заалт хэрэгждэг.
- улсын их хурал дээр хэлэлцэх үед тодорхой нөлөөлөл 

байдаг. Өөрчлөлт харьцангуй багатай.
- Харин тухайн санхүүгийн жилийн хүрээнд засгийн 

газар болон Монгол банк хамтран ажиллах, засгийн 
газрын тодорхой асуудалд Монгол банк дэмжлэг үзүүлэх 
байдлаар оролцох зэргээр мөнгөний бодлогод хөндлөнгийн 
нөлөөлөл ордог нь төрийн мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд 
нөлөөлөх хандлагатай. сүүлийн үед энэ нь улам даамжирах 
хандлагатай байна.

67%

2
зөрчлийн 

шийдвэрийг 
хэн эцэслэн 

шийдвэрлэх вэ?

- засгийн газар төв банкны хооронд зөрчил үүсэж уиХ дээр 
шийдвэрлэж байсан тохиолдол байхгүй. ил зөрчилгүй.

- засгийн газар Мөнгөний бодлогын зорилгод үл нийцэх 
шийдвэр, төсөл хөтөлбөрүүдийг их хэрэгжүүлж байгаа. 
Монгол банк түүнд оролцож байгаа нь буруу

60%

3
засгийн газрын 

төсвийн үйл 
ажиллагаанд 
оролцох эрх

- засгийн газар төв банкнаас тодорхой шалтгаанаар зээл авах, 
төв банк засгийн газрын үнэт цаасыг худалдан авахаас өөр 
харилцаа багатай

0%

нийт 42.3%

3. Төв банкны зорилго

Төв банкны зорилго нь хуулинд заасан болон Монгол банкны цахим хуудсанд 
байршуулсанаар үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгийн тогтвортой байдал байдаг. 
Экспертүүд энэ тал дээр төв банкны дан ганц зорилго нь үнийн тогтвортой 
байдал байж чаддаггүй гэдэгт санал нэгтэй байсан. Түүнчлэн Монгол банк өөрөө 
маш олон чиглэлээр зорилтууд дэвшүүлдэг, уиХ-н зүгээс зорилгод нөлөөлдөг 
байдал зорилгыг гажуудуулах хандлагатай гэж үзсэн нь хуулийн хэрэгжилтийн 
судалгаатай нийцэж байсан. Мөн төсөл хөтөлбөр нэрээр их хэмжээний мөнгийг 
бага хүүтэй гаргаж байгаа нь хүүгийн нэгдсэн бодлогыг алдагдуулж байна гэж 
үзэж байгаагаа илэрхийлж байсан.

Хүснэгт II-19. Төв банкны зорилго

№ Үзүүлэлт Экспертийн санал Үнэлгээ

1 Төв банкны 
зорилго

Төв банкны үндсэн зорилго нь үнийн тогтвортой байдал мөн. 
гэхдээ энэ нь ямагт бусад зорилгуудтай хамт байдаг 60%

2 Хүүгийн 
түвшин

- Хүүгийн хувд нэгдсэн бодлого явуулж чаддаг.
- Харин засгийн газрын нөлөөгөөр тодорхой эх үүсвэрүүдийг 

зах зээлийн хүүгээс хямд хүүтэй гаргах тохиолдол байдаг. 
Үүнээс болж хүүгийн бодлого алдагдах магадлалтай

60%

нийт 60%

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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4. Зээлийн хязгаарлалт

Энэ хэсэгт Монгол банк, засгийн газрын хоорондын санхүүгийн харилцаа 
болон Монгол банкны зүгээс үнэт цаасны зах зээлд оролцох оролцоо гэсэн 2 
үндсэн чиглэлээр асуулга явуулсан. засгийн газрын зүгээс авч байгаа хуулинд 
заасан төсвийн зорилго бүхий санхүүжилтээс гадна төсөл хөтөлбөрийн 
санхүүжилт гаргаж байгаа нь хуулийн заалтыг зөрчиж байгаа төдийгүй зээлийн 
хязгаарлалтын байдлыг хүчтэй эвдэж байна. 

Хүснэгт II-20. Засгийн газарт олгох зээлийн хязгаарлалт

№ Үзүүлэлт Экспертийн санал Үнэлгээ

1 Үнэт цаасны бус зах зээлд 
олгох зээлийн хязгаарлалт

- Үнэт цаасны зах зээлийн бус байдлаар зээлийг 
чөлөөтэй олгодог

- засгийн газрын зүгээс тодорхой хэмжээгээр 
олон төрлийн зээл авах тохиолдол байдаг

33%

2 Үнэт цаасны зах зээлийн 
зээлийн хязгаарлалт

- Монгол банкны зүгээс засгийн газрын үнэт 
цаасны зах зээлийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй 
оролцдог. 

- Хязгаарлалт бага
33%

3 зээлийн нөхцөл - Банк тодорхой журам гэрээг санал болгодог
- Хууль болон гэрээнд заасан нөхцөл эвдэгддэг 33%

4 Төв банкнаас зээлдэгчдийн 
түвшин

- анхдагч зээлдэгч засгийн газар байдаг
- засгийн газрын нэрээр бусад зээлдэгчид дам 

зээлдэх нь их
33%

5 Төв банкны зээлийн 
хязгаарлалт

- Хуулийн заалтын дагуу асуудал 
шийдвэрлэгддэг.

- Хуулийн хязгаарлалт бага тул тухайн үеийн 
нөхцөл байдлаар тодорхойлогддог

33%

6 зээлийн хугацаа
- зээлийн хугацаа ихэвчлэн санхүүгийн жилд 

багтдаг
- зарим тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн гэрээ 

байгуулдаг
33%

7 зээлийн хүүний түвшин
- зээлийн хүү зах зээлийн хүүгээс бага
- Төсөл хөтөлбөрийн хувьд засгийн газрын 

зээлийн хүүгээс бага байх нь элбэг
25%

8
анхдагч зах зээлд зг-ын 

үнэт цаасыг худалдах, 
худалдан авахыг хориглодог 

уу?

- анхдагч зах зээлээс үнэт цаас авах тохиолдол 
байдаг.

- Үүнийг хориглоогүй
0%

нийт   27.9%

Хүснэгт II-21. Экспертийн үнэлгээ

№ Хүчин зүйлс Үзүүлэлт Үнэлгээ

1
гүйцэтгэх 

удирдлагын 
томилгоо (20%)

гүйцэтгэх хугацаа 0%
Хэн томилох вэ? 50%
ажлаас чөлөөлөх 0%
гүйцэтгэх захирал өөр байгууллагад алба хашдаг эсэх? 100%

2 Бодлогын баримт 
бичиг (15%)

Мөнгөний бодлогыг хэн боловсруулдаг вэ? 67%
зөрчлийн шийдвэрийг хэн эцэслэн шийдвэрлэх вэ? 60%
засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх 0%
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3

Төв үнэ 
тогтворжуулах 
зорилтууд ба 

валютын ханшийн 
бодлого (15%)

Төв банкны зорилго 60%

Хүүгийн түвшин 60%

4
засгийн газрын 

зээлийн хязгаарлалт 
(50%)

Үнэт цаасны бус зах зээлд олгох зээлийн хязгаарлалт (15%) 33%
Үнэт цаасны зах зээлийн зээлийн хязгаарлалт (10%) 33%
зээлийн нөхцөл (10%) 33%
Төв банкнаас зээлдэгчдийн түвшин (5%) 33%
Төв банкны зээлийн хязгаарлалт (2.5%) 100%
зээлийн хугацаа (2.5%) 33%
зээлийн хүүний түвшин (2.5%) 25%
анхдагч зах зээлд зг-ын үнэт цаасыг худалдах, худалдан 
авахыг хориглодог уу? (2.5%) 0%

нийт 27.9%

Удирдлагын эргэлтийн харьцаа

Хүснэгт 22. Удирдлагын эргэлтийн харьцаа

Хугацаа 1991-1992 
он

1992-1996 
он

1996-2000 
он

2000-2006 
он

2006-2009 
он

2009-2012 
он дундаж

Жил 2 4 4 6 3 3 3.7
Эргэлтийн 
харьцаа 50% 25% 25% 17% 33% 33% 30.6%

удирдлагын эргэлтийн харьцаа нь удирдлага тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж 
байгааг харуулах бөгөөд дээрх 6 үзүүлэлтээс харахад хамгийн өндөр нь 50 хувь 
байгаа нь тогтвортой байдал маш муу байгааг харуулж байна. 2000 оноос 2006 
оныг хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсан нь хамгийн өндөр үзүүлэлт 
бол дундаж үнэлгээ 30 хувь байгаа нь төв банкны удирдлаган үйл ажиллагаа 
тогтворгүй байгаа нь харагдаж байна. дэлхийн бусад улсуудын судалгаанаас 
харахад аж үйлдвэржсэн эдийн засагтай улсуудаас исланд улс хамгийн өндөр 
буюу 29 жил 1 хүн удирдсан байдаг бол хөгжингүй орнуудын хувьд катар улс 
тасралтгүй 14 жил удирдлага солигдолгүй үйл ажиллагаагаа явуулсан байна. 
(Alex Cukierman, 1992)

2.3. Нэгдсэн үнэлгээ

Хүснэгт II-23. нэгдсэн үнэлгээ

Хуулийн 
үнэлгээ

Хуулийн 
хэрэгжилт

Экспертийн 
үнэлгээ нийт үнэлгээ

асуулт 1 (20%) 20% 20% 20% 20%
a 75.0% 21.0% 0.0% 23.4%
b 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
c 78.0% 78.0% 0.0% 46.8%
d 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

МӨнгӨний Бодлогын ХарааТ Бус Бие даасан Байдлын судалгаа
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асуулт 2 (15%) 15% 15% 15% 15%
a 100.0% 67.0% 67.0% 73.6%
b 50.0% 40.0% 60.0% 50.0%
c 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

асуулт 3 (15%) 15% 15% 15% 15%

a 60.0% 50.0% 60.0% 56.0%

b 100.0% 50.0% 60.0% 64.0%
асуулт 4 (50%) 50% 50% 50% 50%

15% 10.1% 5.0% 5.0% 6%
10% 10.0% 10.0% 3.3% 7%
10% 3.3% 3.3% 3.3% 3%
5% 5.0% 0.0% 1.7% 2%

2.50% 0.8% 0.8% 0.8% 1%
2.50% 1.7% 0.0% 0.8% 1%
2.50% 0.0% 0.6% 0.6% 1%
2.50% 0.6% 0.0% 0.0% 0%

нийт үнэлгээ 66.1% 45.0% 38.3% 46.6%

нэгдсэн үнэлгээнээс харахад Монгол банкны бие даасан хараат бус байдлын 
түвшин хангалттай бус гэж үзэж байна. Үнэлгээний загварын зарчим ёсоор 
эдгээр үнэлгээнд хангалттай үнэлгээ авсан тохиолдолд 100 хувь буюу 1 гэсэн 
үнэлгээ авах боломжтой юм.

2.4. үнэлгээний тайлбар

Төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг тодорхойлох үнэлгээг хийхдээ эх 
сурвалжийн ашиглалт болон үр дүнг ашиглан ач холбогдлын хувьд үнэлгээ 
өгөхдөө дараах зарчмыг баримталсан болно. Үүнд:

а. Хууль эрх зүйн хүрээнд үнэлгээ хийхдээ: Энэ үнэлгээг хийхдээ дараах 
зарчмыг ашигласан болно. Үүнд:

- Төв банкны тухай хууль болон болон бусад хуулийн заалтыг шууд утгаар 
нь авч хараат бус байдлын онолын шалгууртай харьцуулан үнэлэх. 
Жишээ нь: Төв банкны ерөнхийлөгчийг уиХ-аас 6 жилийн хугацаатай 
томилно гэсэн нь онолын шалгуурыг бүрэн хангахгүй байна хэмээн 
үзэж 50 хувийн үнэлгээ. онолын болон олон улсын туршлагын хувьд 
ерөнхийлөгчийг удирдах зөвлөлөөс тодорхой шалгууртайгаар сонгох нь 
зүйтэй хэмээн үздэг.

- Хуулийн заалтын утга хоёрдмол шинж чанартай бөгөөд онолын хандлага, 
олон улсын туршлагатай зөрчилдөж байвал онолын хандлага, олон улсын 
үнэлгээний туршлагыг баримтлан үнэлэх. Жишээ нь: Төв банкны зорилго 
нь төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах боловч хуулийн 4,2-т зааснаар 
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нэмэлт зорилтыг тусгасан тул зорилгын тодорхой байдлыг алдагдуулсан 
хэмээн үзэж 60 хувийн үнэлгээ өгсөн.

- Хуулинд тодорхой асуудлыг тусгасан боловч шаардлагатай түвшинд 
хүртэл тусгаж чадаагүй бол тухайн асуудлыг бие даасан байдлыг хангах 
нөхцөл болж чадахгүй хэмээн үзсэн. Жишээ нь: Төв банкны тухай 
хуулийн 18,1-т санхүүгийн жилд төлөгдөх нөхцөлтэй зээл олгож болно 
гэсэн нь хугацаанаас бусад талаар зээлийн нөхцөлийг хангалттай тусгаж 
өгөөгүй хэмээн үзэж 33 хувийн үнэлгээ өгсөн болно.

Б. Хуулийн хэрэгжилтыг үнэлэхдээ: Энэ үнэлгээг хийхдээ төрийн мөнгөний 
бодлогыг батлах тухай уиХ-н шийдвэрүүд, засгийн газар болон Монгол банкны 
харилцаа, Монгол банкны бодлогын зөвлөл, ерөнхийлөгчийн шийдвэр болон 
бусад эх сурвалжийг ашиглан бодит нөхцөл байдлыг тодорхойлохыг зорьсон. 
Үнэлгээг хийхэд дараах үндсэн зарчмыг баримталсан. Үүнд:

- Хуулинд хэрхэн зааснаас үл хамааран бодит нөхцөл байдалд тулгуурлан 
үнэлэх. Жишээ нь: Хэдийгээр хуулинд төв банкны ерөнхийлөгчийн 6 
жилийн хугацаатай томилно хэмээн заасан боловч бодит байдал дээр энэ 
заалт 1-ээс бусад ерөнхийлөгчийн хувьд хэрэгжээгүй тул 21 хувь гэсэн 
үнэлгээг өгсөн.

- Хуулийн заалтыг процессын хувьд баримталж байгаа боловч агуулгын 
зөрчил байгаа гэж үзвэл түүнийг харгалзан хэрэгжилтийг үнэлэх. Жишээ 
нь Хуулийн дагуу Монгол банк Төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын 
үндсэн чиглэлийг, тогтоолын төслийн хамт өргөн барьж байгаа боловч 
бодит байдал дээр мөнгөний бодлогын хувьд уиХ, түүний гишүүдээс 
мөнгөний бодлогод нөлөөлөх хөндлөнгийн оролцоо их, уиХ-аас баталсан 
тогтоол нь өргөн барьсан тогтоолоос агуулгын ялгаатай байдалтай 
байгаад үндэслэн 67 хувийн үнэлгээ өгсөн.

- Хэрэгжилтын байдал нь онолын чиг баримжаа, олон улсын туршлага, 
үнэлгээний практик нөхцөл байдалтай зөрчилдөж байвал онолын 
хандлага олон улсын туршлагыг харгалзан үнэлэх: Жишээ нь Монгол 
банк хуулийн дагуу Төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын үндсэн 
чиглэлийг өргөн барьж байгаа боловч үндсэн зорилго болох үнийн 
тогтвортой байдал нь Макро эдийн засгийн хүрээний зорилтод хамаарч 
байгаа болон бусад олон зорилтуудтай хамтдаа төлөвлөгдөж байгаа 
байдлыг харгалзан 50 хувийн үнэлгээ өгсөн

- Бодит нөхцөл байдалд шууд бусаар нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
үнэлгээнд харгалзах: Жишээ нь: Монгол банк өөрийн мөнгөний бодлогын 
зөвлөл, ерөнхийлөгчийн тушаал шийдвэрийн дагуу хүүгийн нэгдсэн 
бодлого хэрэгжүүлж байгаа боловч засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж 
буй төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд зах зээлийн бодит хүүгээс доогуур эх 
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үүсвэрийг гаргаж байгаа нь хүүгийн нэгдсэн бодлогыг алдагдуулж байна 
хэмээн үзэж 50 хувийн үнэлгээ өгсөн. Мөн хуулинд заасны дагуу засгийн 
газар, тодорхой яам зээлдэж байгаа мэт боловч бодит байдалд эх үүсвэр 
өөр зээлдэгчдэд хүр байгаа байдлыг харгалзан зээлдэгчийн түвшиний 
үнэлгээ 0 гэж өгсөн

В. Экспертийн саналыг харгалзан үнэлэхдээ: Энэ хүрээнд Монгол банкинд 
ажиллаж байсан болон засгийн газар, уиХ, банк санхүүгийн салбарын тодорхой 
төлөөллөөс асуултын аргаар судалгаа явуулж Монгол банкны бие даасан хараат 
бус байдлыг үнэлсэн. Үнэлгээнд дараах зарчмыг баримталсан. Үүнд:

- Экспертүүдийн саналыг нэгдмэл байдлыг харгалзан үнэлгээг 
хийх: Жишээ нь хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд Монгол банкны 
ерөнхийлөгчийн ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацааг 1 ерөнхийлөгч бүрэн 
эрхийн хугацаа дуусгавар болгосонтай холбогдуулан 21 хувь хэмээн 
үнэлсэн боловч экспертүүд энэ тал дээр тэр нь зөвхөн улс төрийн 
шалтгаанаар гэж санал нэгдсэн тул хууль бүрэн хэрэгжихгүй байна гэж 
үзэж 0 үнэлгээ өгсөн.

- Экспертүүдийн санал зөрсөн тохиолдолд олонхийн саналыг баримтлах 
боловч цөөнхийн саналыг үндэслэл бүхий зарим тохиолдолд харгалзан 
үзэх: Жишээ нь: зээлийн хугацааны хувьд нэг экспертийн санал 
хугацаандаа байдаггүй гэснийг хуулийн хэрэгжилтийн судалгаанд 
үндэслэн үндэслэл бүхий гэж үзсэний үндсэн дээр саналыг харгалзан 33 
хувийн үнэлгээ өгсөн.

- Экспертүүдийн саналыг хуулийн заалт болон хуулийн хэрэгжилтийн 
байдалтай харьцуулан үнэлэх. Экспертүүдийн санал нь хувь хүний үзэл 
баримтлалд тулгуурласан байхыг үгүйсгэхгүй үүднээс хууль болон 
түүний хэрэгжилт, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт судалгаа хийсний 
үндсэн дээр үнэлгээнд хамруулсан.

г. нэгдсэн үнэлгээг хийсэн байдал: дээрх үр дүнгүүдийг нэгтгэх үнэлэхдээ 
дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзлээ. Үүнд:

- дээрх 3 чиглэлээр үнэлгээг хийхдээ харьцангуй уян хатан байдлаар 
үнэлэх зарчмыг баримталсан. Энэ нь Монгол банкны бие даасан хараат 
бус байдлын үнэлгээг харьцангуй бодитой хийх боломжийг нэмэгдүүлнэ 
хэмээн үзсэн. учир нь энэ төрлийн судалгааг хийж байсан туршлагаас 
харахад хуулийн заалт онолын болон үнэлгээний загварын шаардлагаас 
тодорхой хэмжээний ялгаатай байхад л шууд доод үнэлгээг өгөх хандлага 
давамгайлж байсан. Ялангуяа GMT загварын хувьд аливаа үзүүлэлтийг 
тийм, үгүй гэсэн хатуу сонголтоор үнэлдэг тул үнэлгээний хандлагаас 
хамаарч хэт өндөр эсвэл доогуур гарах магадлалтай байсан. Энэ алдааг 
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багасгах үүднээс аливаа асуудлын бодит байдлыг харгалзан үнэлсэн.
- гурван үндсэн чиглэлээр үнэлсэн үр дүнг нэгтгэн дүгнэхдээ хувийн жинг 

20/40/40 гэсэн харьцаагаар авч үзсэн болно. учир нь өмнөх судлаачдын 
ажлаас харахад олон улсын түвшинд хийгдсэн судалгаа байсны улмаас 
ихэвчлэн хууль эрх зүйн хүрээний судалгаа хийж түүнд хөндлөнгийн 
дүгнэлт өгсөн. Энэ нь төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг зөвхөн 
нэг өнцгөөс харсаны улмаас бодит байдлыг тодруулах талаар хангалтгүй 
хэмээн үзсэн. Үүнээс гадна Монгол улсын хувьд хуулинд заасан боловч 
хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь судалгааны үр дүнд харагдсан тул 
хэрэгжилт, экспертийн үнэлгээг өндөр ач холбогдолтой хэмээн үзсэн 
болно.

ДүГНЭлТ

Мөнгөний бодлогын бие даасан хараат бус байдлыг тодорхойлох судалгааны 
ажлын хүрээнд онолын загвар, олон улсын түвшинд судлагдсан байдлыг 
харгалзан үзэж судалгаа хийлээ. Мөнгөний бодлогын бие даасан байдал гэдэг 
нь Төв банк түүний бие даасан байдал тулгуурлан бий болно гэдэгтэй онолын 
түвшинд болон практик судалгаа хийсэн судлаачид санал нэгтэй байна. Мөн 
Төв банкны бие даасан байдал нь олон талаас нь авч үзэх шаардлагатай асуудал 
хэмээн үздэг байна.

Монгол банкны бие даасан хараат бус байдлыг онолын хандлага болон 
судлаачдын судалгааны арга зүйд тулгуурлан тохиромжтой гэж үзсэн загварыг 
сонгон авч тодорхой өөрчлөлт хийсний үндсэн дээр тодорхойлолоо. ингэхдээ 
бие даасан хараат бус байдлыг илүү бодитой илрүүлэн гаргах үүднээс өмнөх 
судлаачдын судалгааг өргөжүүлэн олон талаас нь харж үнэлэхийг хичээлээ. 

Монгол банкны бие даасан байдлыг хэсэгчилсэн байдлаар болон ерөнхийд нь 
дүгнэвэл:

Хууль эрх зүйн хүрээнд: Энэ талын бие даасан байдал тодорхой хэмжээнд 
хуульчлагдаж чадсан байна гэж болохоор байна. гэсэн хэдий ч олон улсын 
түвшинд тавигдаж буй шаардлагад нийцэхгүй байдал нилээд ажиглагдлаа. 
Эндээс гол заримыг дурдвал:

- Төв банкны удирдлагыг сонгох хугацаа болон субъектын хувьд учир 
дутагдалтай

- засгийн газрын зүгээс гаргаж буй аливаа мөнгөний бодлогод сөрөгөөр 
нөлөөлөх тал дээр Монгол банкны эрх зүйн чадамж дутмаг

- засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаанд тодорхой санал зөвлөмжийн 
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түвшинд болон бусад хэлбэрээр оролцох боломж сул. Төв банк засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хооронд үүсэх харилцаа түүнийг түвшинг 
нарийвчлан заагаагүй.

- Төв банкны хуульд заасан зорилго нь хамрах хүрээний хувьд өргөн байгаа 
нь тодорхой байдлыг алдагдуулж байна. 

- Монгол банк болон засгийн газрын санхүүгийн харилцаа нь хуулийн 
хүрээнд тодорхой тусгагдаагүй. Энэ байдлаас шалтгаалж засгийн газрын 
зүгээс явуулж буй аливаа үйл ажиллагаанд Монгол банк татагдан оролцох 
байдал их үүсч мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг алдагдуулж байна.

Хууль эрх зүйн хүрээний асуудлын хувьд Монгол банкны бие даасан байдал 
хангалттай бус бөгөөд тодорхой хүрээнд эрх зүйн шинэчлэл хийж бие 
даасан байдлыг нэмэгдүүлэх, зарим асуудлын хувьд илүү тодорхой болгох 
шаардлагатай байна.

Хуулийн хэрэгжилт, экспертүүдийн саналын хувьд: дээрх хууль эрх зүйн нөхцөл 
байдлын бодит байдалд хэрхэн хэрэгжиж байгааг тодорхойлох хүрээнд хийгдсэн 
судалгааны үр дүн нь Монгол банк нь бие даасан хараат бус байдлын хувьд 
хангалттай бус түвшинд гарсан бөгөөд энэ нь дараах хүчин зүйлсээс голчлон 
шалтгаалсан гэж үзлээ. Үүнд:

- Хуулинд тодорхой зааж өгсөн боловч хэрэгжилтийн байдал алдагдсан. 
Энэ асуудал нь Монгол банкны удирдлагын томилгоо, Мөнгөний 
бодлогын зорилго зорилтыг батлах, засгийн газар Монгол банкны 
харилцааны түвшинд ихээр алдагдсан. 

- засгийн газрын зүгээс явуулж байгаа бодлого нь Монгол банкны 
мөнгөний бодлогод ихээр нөлөөлдөг. Монгол банк засгийн газрын 
хамтран явуулж буй хөтөлбөрүүд, засгийн газрын дангаар хэрэгжүүлж 
буй бодлого хөтөлбөрүүд, засгийн газар болон түүний хэрэгжүүлж 
буй төслийн санхүүжилтын асуудлын хүрээнд их гарч байна. зээл, 
санхүүжилтын хэмжээ, хугацаа Энэ нь мөнгөний нийлүүлэлтийн түвшин, 
хүүгийн нэгдсэн бодлогод шууд болон дам нөлөөллийг бий болгож байна.

- засгийн газар нь өөрийн үйл ажиллагаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд Монгол банкны зорилго, мөнгөний бодлогод нөлөөлөх олон 
шийдвэр гаргадаг бөгөөд энэ талаар Монгол банкнаас нөлөөлөх ямар нэг 
боломжгүй байгаа нь мөнгөний бодлогын үр дүнг алдагдуулж байна. 

Хуулийн хэрэгжилтийн байдал дээрх байдлаас шалтгаалж алдагдаж байгаа 
бөгөөд энэ нь баримтын судалгаа болон мэрэгжилтнүүдийн үнэлгээгээр 
батлагдаж байна. Эдгээрийн үнэлгээ нь хуулийн хүрээний үнэлгээнээс маш 
доогуур гарсан нь энэ түвшинд бие даасан байдал ихээр алдагдсаныг харуулж 
байна.
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ерөнхийд нь дүгнэвэл Монгол банк түүний мөнгөний бодлогын бие даасан 
байдал нь алдагдсан бөгөөд хэрэгжилтийн түвшинд хүчтэй алдагдсан бөгөөд 
энэ нь i) Хуулийн хэрэгжилт алдагдсан ii) Хуулийн хүрээнд Монгол банкны 
зорилгыг өргөн утгаар заасан iii) Хуулийн хүрээнд Монгол банк, түүний бие 
даасан байдлыг хангалттай хуульчилж өгөөгүй зэргээс шалтгаалж байна. 

Түүнчлэн макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс харахад Мөнгөний нийлүүлэлт, 
Төв банкны суурь хүү зэрэг нь Төсвийн орлого зардлын үзүүлэлтүүдээс 
хүчтэй хамааралтай байна. Мөн инфляцийн түвшин нь днБ-тэй хүчтэй эерэг 
хамааралтай, М2-той сөрөг хамааралтай зэрэг үр дүн гарч байна. Энэ нь 
Мөнгөний бодлогод нөлөөлөх хүчин зүйлс өндөртэй болон тогтолцооны зарим 
гажуудал байх боломжтой байдлыг харуулж байна.

аливаа улс орны Төв банк нь хараат бус байдалтай байж түүний мөнгөний 
бодлого нь амжилттай хэрэгжиж инфляцийн түвшинг бага байх, макро эдийн 
засгийн үзүүлэлтүүд эерэг байх боломж бүрддэг нь онолын хувьд болон түүний 
дагуу хийгдсэн олон судалгааны ажлуудаар батлагдсан зүйл юм. Энэ жишгээр 
герман болон Швейцарь (1990-д оны судалгаагаар) улсуудын төв банкны бие 
даасан байдал эерэг жишээ болж тэдгээр орнуудын инфляци болон ажилгүйдэл 
зэрэг үзүүлэлт бага түвшинд хадгалагдаж чадсан байна.

Монгол банкны бие даасан хараат бус байдал алдагдсан байгааг харгалзан 
цаашид түүний хараат бус, бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй 
шаардлагатай байна. ингэж чадаагүй тохиолдолд Төв банк түүний хэрэгжүүлж 
буй бодлого алдагдаж зорилгоо биелүүлэх боломжгүй болох магадлалтай юм.

САНАл ЗӨВлӨМж

Цаашид төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй 
шаардлага байгаа бөгөөд энэ хүрээнд дараах өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай 
байна хэмээн үзлээ. ингэснээр Монгол банкны бие даасан байдал тодорхой 
хэмжээгээр хангагдах бөгөөд энэ нь түүний зорилго хэрэгжих, макро эдийн 
засгийн эерэг нөлөө болоход нөлөөлөх боломжтой юм.

Хууль эрх зүйн хүрээнд

• Төв банкны ерөнхийлөгчийг сонгох хугацааг сунгах. ерөнхийлөгчийг 
томилох субъектыг өөрчлөх. Төв банкны ерөнхийлөгчийг 6 жилийн 
хугацаатай уиХ-аас томилж байгаа нь тохиромжгүй бөгөөд улс төрийн 
нөлөөлөлөөс шалтгаалан хэрэгжихгүй байна.

• Төв банкны ерөнхийлөгчийг ажилд томилох шалгуурыг нарийвчлан 
тодорхойлж хуульчилж өгөх. Төв банкны тухай хуульд “Монголбанкны 
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ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгчийг томилохдоо 
түүний эдийн засаг , банк, санхүү, удирдлагын мэдлэг, мэргэшлийн ур 
чадвар, мэргэжлийн ёс зүй, ажлын туршлагыг харгалзана” гэж заасан нь 
хангалтгүй юм.

• Төв банкны ерөнхийлөгчийг ажлаас чөлөөлөх заалтыг цөөлөх, зөвхөн 
Монгол банк түүний удирдлагыг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн нь тодорхой 
нотлогдсон үед өөрчлөх заалтыг оруулах.

• засгийн газар Монгол банкны харилцааг хуулийн хүрээнд нарийвчлан 
тодорхойлох. Энэ асуудал тодорхой бус болохоор зээлийн болон төсөл 
хөтөлбөрийн хүрээнд харилцаа тодорхой тогтсон хязгаарлалтгүйгээр 
явагдаж байна.

• засгийн газрын тухай эрх зүйн актад Төрийн мөнгөний бодлогод 
нөлөөлөх хэмжээний арга хэмжээнд Монгол банктай зөвшилцөх талаар 
тусгах

• Монгол банкны зүгээс засгийн газрын төсөв болон бусад үйл 
ажиллагаанд оролцох болон татгалзах боломжийг нэмэгдүүлэх тал дээр 
хуулинд тодорхой өөрчлөлт хийх.

• санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн хүрээнд Монгол банк, 
санхүүгийн зохицуулах Хороо, сангийн яамны дангаар болон хамтран 
хэрэгжүүлэх ажлуудыг эрх, үүрэг, хариуцлагын хувьд нарийвлан 
тодорхойлж зааглаж эрх зүйн хүрээнд тодорхой болгох.

Хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд

• Хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх тал дээр уиХ, засгийн газар, Монгол 
банк, санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн хүрээнд анхааран 
ажиллах.

• Монгол банкны ерөнхийлөгчийн албан тушаалын шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг боловсруулж батлах, хэрэгжүүлэх

• уиХ-н зүгээс Төрийн мөнгөний бодлогын төслийн хэлэлцэх болон батлах 
явцад түүнд нөлөөлөх байдлыг бууруулах.

• засгийн газар Мөнгөний бодлогод нөлөөлөх аливаа шийдвэр гаргалтыг 
хийхдээ Монгол банктай зөвшилцөх

• засгийн газар, Монгол банктай хамтран төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхгүй 
байх, ялангуяа мөнгөний бодлогын зорилгын хүрээнд болон нөлөөлөх 
төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхгүй байх.

дээрх өөрчлөлтүүдийг судлаачдын зүгээс санал болгож байгаа бөгөөд 
өөрчлөлтийн гол чиглэл нь нэн тэргүүнд i) Монгол банкны удирдлагын хараат 
бус байдал, ii) засгийн газраас хараат бус байдал руу чиглэх нь зүйтэй гэж үзлээ.
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