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ӨмнӨх үг

Эрхэм уншигч Таны амар амгаланг айлтгая!
Монголбанкны судалгааны ажлын товхимол нь эдийн засаг, санхүүгийн 

салбарын үйл ажиллагааг орчин үеийн шинжилгээ, загварчлалын арга 
техникийн тусламжтайгаар тодорхойлж, гарсан үр дүн, дүгнэлтийг уншигч 
Тантай хуваалцах зорилготой билээ. Дэлхийн олон орны төв банкуудын 
бодлогын шийдвэр гаргалт нь өргөн цар хүрээ бүхий судалгаа, шинжилгээний 
ажлуудад үндэслэн боловсруулагддаг. Төв банкны судалгаанууд нь богино 
хугацааны шинжилгээнээс эхлээд урт хугацааны эдийн засгийн хөгжлийн 
стратегийг хамарсан байх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Энэ удаагийн товхимолд Монголбанкны 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн 
судалгааны ажлуудыг нэгтгэн хүргэж байна. Уг товхимолд орсон 
судалгаанууд нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого, төсвийн бодлогын 
нөлөө, эдийн засгийн төрөлжилт, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлтийн нөлөө, улирлын нөлөөллийг хэмжих асуудлууд, гадаад 
худалдааны дайн, санхүүгийн хямрал зэрэг сэдвүүдийг агуулснаараа онцлог 
юм.  

Монголбанк нь тулгамдаж буй чухал бөгөөд сонирхолтой сэдвүүдийн 
хүрээнд судлаачдыг ажлаа бие даан гүйцэтгэх боломжийг олгодог бөгөөд 
тэдний судалгааны санал, дүгнэлт нь төв банкны албан ёсны байр суурийг 
заавал илэрхийлэх албагүй юм. Энэ нь судалгааны ажлуудыг шинэлэг 
аргачлалаар хийх, мэргэжилтнүүдийн саналыг бодлогын шийдвэрт тусгах 
боломжийг олгодог давуу талтай. 

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

Хүндэтгэсэн, 
Судалгаа, статистикийн газрын захирал 

Б.Батдаваа
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 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг 

илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Тус судалгаатай 
холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно. 
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Төсвийн бодлого эдийн засгийн  
өсөлтийг дэмждэг үү? Л.Даваажаргал, О.Цолмон

хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол Улсын төсвийн бодлогын макро 

эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийг VAR (vector autoregression) болон 
Threshold SVAR (Босго утгат бүтцийн VAR) загвар ашиглан судаллаа. Уг 
судалгааны ажил нь Засгийн газрын өрийн хэмжээний төсвийн бодлогын үр 
нөлөө, эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулснаараа онцлог бөгөөд 
Threshold SVAR загвар ашиглаж хийгдсэн Монголын анхны эмпирик 
судалгааны ажил юм. Судалгааны үр дүнгээс манай улсын төсвийн алдагдал 
нэмэгдэх нь эдийн засгийн өсөлтийг сааруулах (төсвийн алдагдал 10 хувиар 
нэмэгдэхэд ДНБ-ийн өсөлт 3 нэгжээр буурч байна), ханш сулруулах, 
бодлогын хүүг өсгөх нөлөөтэй болох нь харагдлаа. 

Төсвийн бодлогын шокийн бодит эдийн засагт нөлөөлөх 4 гол сувгийг 
нарийвчлан судалсан бөгөөд эдгээрээс гадаад өрийн суваг хамгийн хүчтэй 
нөлөөтэй байна. Тухайлбал, өрийн хэмжээнээс үл хамааран төсвийн 
бодлого эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлэх хэдий ч Засгийн газрын өр өндөр 
(босго утгаас давсан) үед Засгийн газрын зардал нэмэгдэх нь эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөө 2 дахин их байна. Түүнчлэн сounterfactual шинжилгээгээр 
гарч байгаа гол анхаарах асуудал нь мөнгөний бодлого боловсруулагчид 
төсвийн бодлогод хариу үйлдэл үзүүлэлгүй нейтрал байх хэрэгтэй. Өөрөөр 
хэлбэл, төсвийн бодлогыг даган төв банк бодлогын хүүгээ өсгөвөл үр нөлөө 
багатай,  зээл хадгаламжийн хүү өндөр байх нэг хүчин зүйл болно. Харин 
төсвийн бодлогын хувьд, төсвийн алдагдалыг ямар ч тохиолдолд бууруулах 
хэрэгтэй бөгөөд урт хугацаанд улсын нэгдсэн төсөвт бүтцийн реформ хийх 
хэрэгтэй байна. 

Түлхүүр үгс: Монголын эдийн засаг, Сангийн бодлого, Засгийн газрын 
өр, Threshold SVAR загвар

JEL ангилал: C32, E60, E62, H50, H60
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1. ТАнИЛцУУЛгА
Макро эдийн засгийн бодлого нь ерөнхийдөө i) Мөнгөний бодлого ii) 

Төсвийн бодлого гэсэн хоёр бодлогоор дамжин хэрэгждэг бөгөөд эдийн 
засаг дахь нийт эрэлтэд нөлөөлөх замаар макро эдийн засгийн гадаад, дотоод 
тэнцвэрийг хангахад чиглэдэг. Мөнгөний бодлого нь Мөнгөөр дамжуулан 
эдийн засгийн өсөлт, үнэ, ханш, төлбөрийн тэнцэл, ажил эрхлэлт гэх зэрэг 
макро эдийн засгийн орчинд нөлөөлөх Төв банкны үйл ажиллагаа бол, 
Төсвийн бодлого нь Засгийн газрын зардал болон татварын түвшингээр 
дамжуулан урт хугацааны эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох, 
инфляцийг тогтворжуулах болон ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зэрэг эдийн 
засгийн хөгжлийн тулгуур асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн төрийн үйл 
ажиллагаа юм. 

Төсвийн бодлого нь “Засгийн газрын зардал болон татварын хэмжээг 
өөрчлөх замаар нийт макро эдийн засагт нөлөөлж болох бөгөөд Төсвийн 
бодлого нь эдийн засагт маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг” гэсэн Кейнсийн онолд 
тулгуурладаг. Олон улсын түвшинд төсвийн бодлогын эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөг судалсан судалгааны ажлууд элбэг байдаг хэдий ч төсвийн бодлогын 
нөлөөлөл нь тухайн улсын эдийн засгийн онцлог, шинж чанараас хамааран 
улс орон бүрт харилцан адилгүй байдаг байна. Тухайлбал, тухайн улсын 
хөгжлийн түвшин, эдийн засгийн хэмжээ, ханшийн дэглэм, Засгийн газрын 
өр болон гадаад худалдааны нээлттэй байдал зэрэг нь чухал нөлөөтэй. 

Харин Монгол Улсын жилийн нэгдсэн төсвийн талаар ихээхэн маргаан, 
мэтгэлцээн өрнөдөг хэдий боловч манай улсад төсвийн бодлогын эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийн талаар судалсан судалгааны ажил ховор байна. 
Иймд бид энэхүү судалгааны ажлаараа Монгол Улсын төсвийн бодлогын 
эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлохыг зорилоо. Ингэхдээ 
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцлийн эдийн засгийн гол хувьсагчууд 
болох ДНБ, ханш, инфляци болон төв банкны бодлогын хүү зэрэг 
үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлдгийг VAR (Vector AutoRegression) загвар 
ашиглан судалсны зэрэгцээ Засгийн газрын өрийн хэмжээ уг нөлөөллийн 
сувагт хэрхэн нөлөөлж буйг Threshold SVAR (Босго утгат бүтцийн VAR) 
загвар ашиглан тодорхойлов. 

Судалгааны ажил нь үндсэн 5 хэсгээс бүрдэнэ. Хоёрдугаар бүлэгт 
Засгийн газрын зардлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн талаарх олон 
улсын болоод монголын судалгааны ажлуудын талаар дурдах бөгөөд 
гуравдугаар бүлэгт Монгол Улсын төсвийн талаар энгийн статистик 
шинжилгээг танилцуулна. Дөрөвдүгээр бүлэгт судалгаанд ашигласан тоон 
мэдээлэл, эмпирик шинжилгээний үр дүнгийн тухай авч үзнэ. Эцэст нь буюу 
тавдугаар бүлэгт судалгаанаас гарсан дүгнэлт, бодлогын санал зөвлөмжийг 
нэгтгэв. 
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2. СУДЛАгДСАн БАЙДАЛ
Эдийн засаг дахь төрийн оролцооны тал дээр эдийн засагчид хоёр 

хуваагддаг. Анх 1936 онд Английн эдийн засагч Кейнс Засгийн газар 
зардлаа өсгөх нь нийт эрэлтийг нэмэгдүүлж, улмаар ДНБ-ийг ихэсгэж 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих сайн нөлөөтэй гэж тодорхойлсон. Уг 
онолоор нийт эрэлт нь хувийн хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт болон Засгийн 
газрын зардлаас бүрдэх ба Засгийн газрын зардал өсөх нь нийт эрэлтийн 
шууд нэмэгдүүлж, орлого, ажил эрхлэлт зэрэгт сайнаар нөлөөлнө гэж 
тайлбарладаг. Харин Шинэ сонгодог өсөлтийн онолыг баримтлагч эдийн 
засагчид Засгийн газрын зардлын өсөлт нь зах зээлийн үр ашиггүй байдлыг 
улам нэмэгдүүлдэг, Засгийн газрын зардал нэмэгдэх нь зээлийн хүүгийн 
хэмжээг нэмэгдүүлж, хувийн хөрөнгө оруулалтыг шахан гаргах (crowding 
out effect) ба энэ нь эдийн засгийн өсөлтийг сааруулж, урт хугацаанд 
хөрөнгийн нийт хуримтлалыг багасгадаг гэж үздэг. 

Төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийг судалсан 
маш олон эмпирик судалгааны ажлууд байдаг хэдий ч хөгжингүй болон бага 
орлоготой улсуудын тоон мэдээлэлд үндэслэн хийгдсэн эмпирик судалгааны 
ажил хомс байдаг. Тэдгээрээс дараах хоёр голлох судалгааны ажлыг дурдъя. 

• Ethan Ilzetzki нар (2012) нийт 44 улсын улирлын тоон мэдээллийг 
ашиглан олон улсуудын Засгийн газрын үржүүлэгчийн нөлөөг1 
хэмжсэн байна. Тус судалгаагаар тухайн улсын хөгжлийн түвшин, 
валютын ханшийн дэглэм, гадаад худалдааны нээлттэй байдал болон 
Засгийн газрын өрийн хэмжээ нь засгийн зардлын үржүүлэгчийн 
голлох тодорхойлогчид болохыг тогтоожээ. Тухайлбал, i) Аж 
үйлдвэржсэний орнуудын Засгийн газрын үржүүлэгч хөгжиж буй 
орнуудынхаас харьцангуй өндөр байна ii) Зохицуулалттай ханшийн 
дэглэмтэй улс орнуудын Засгийн газрын үржүүлэгч эерэг, өндөр 
байдаг бол хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улсуудын Засгийн газрын 
үржүүлэгч тэгтэй тэнцүү байна. iii) Гадаад худалдааны хувьд хаалттай 
улсуудын Засгийн газрын үржүүлэгч нээлттэй гадаад худалдаатай 
улсуудынхаас харьцангуй өндөр байна. iv) Засгийн газрын өр 
ихтэй улсуудын Засгийн газрын үржүүлэгч сөрөг байна. Улмаар 
тэд уг судалгаагаар өнөөгийн улс орнуудын гадаад худалдааны 
интеграцичилал, ханшийн уян хатан байдал болон гадаад өрийн 
өндөр байдал зэрэгтэй холбоотойгоор ирээдүйд Засгийн газрын 
үржүүлэгчийн нөлөө улам суларч, сөрөг нөлөөтэй болохоор харагдаж 
байна гэж дүгнэсэн. 

• Wenyi Shen нар (2018) бага орлоготой улсуудын (low income countries) 
эдийн засгийн шинж чанарыг агуулсан Кейнсийн жижиг нээлттэй 

1 Засгийн газрын зардлын үржүүлэгч гэдэг нь нэг нэгж сангийн бодлогын өөрчлөлтөөс бий болсон 
бодит ДНБ эсвэл нийт гарцын өөрчлөлтийг хэлнэ. Тухайлбал, Засгийн газрын төсвийн зардал 
1000 төгрөгөөр өсөхөд ДНБ 500 төгрөгөөр өсвөл Засгийн газрын үржүүлэгч 0.5 болно.  
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эдийн засгийн загварыг хөгжүүлэн, түүнийгээ ашиглан бага орлоготой 
улсуудын Засгийн газрын зардлын нөлөөг судалсан. Тус судалгаагаар 
бага орлоготой орнууд хөгжингүй орнуудын адилаар Засгийн газрын 
зардлыг бизнесийн мөчлөгийг сөрөх, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 
арга хэрэгсэл болгон ашигладаг байна. Дараах шалтгааны улмаас бага 
орлоготой улсуудын Засгийн газрын үржүүлэгч бага байдаг байна. 
Үүнд, i) бага орлоготой улсуудын гадаадын санхүүжилтээр Засгийн 
газрын зардлыг санхүүжүүлэх хандлага их байдагтай холбоотойгоор 
Засгийн газар зардлаа нэмэгдүүлэх нь дотоодын ханшийг чангаруулж 
улмаар экспортын хэмжээг бууруулдаг. ii) Мөн түүнчлэн бага 
орлоготой орнуудад Засгийн газрын зардлыг нэмэгдүүлэх нь 
дотоодын эдийн засгийг дэмжих гэхээсээ импортыг илүүтэйгээр 
урамшуулдагтай холбоотойгоор нийт эрэлтийг урамшуулах нөлөөг 
сулруулдаг байна.  

Харин Монгол Улсын төсвийн бодлогын нөлөөллийг судалсан судалгааны 
ажлуудаас товч дурдвал дараах байдалтай байна. 

• Д.Ган-Очир (2011) төсвийн бодлогын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
“Монголын инфляцийн төсвийн загвар (SMIM)” ашиглан төсвийн 
зардлын өсөлт болон төсөвт байгууллагад ажиллагсдын цалингийн 
өсөлтийн нөлөөг судалсан бөгөөд төсвийн зардал өсөх эсвэл төсөвт 
байгууллагад ажиллагсдын цалин өсөх тохиолдолд төгрөгийн 
ханш суларч, инфляци өсөж улмаар эдийн засгийн өсөлтийг богино 
хугацаанд бага зэрэг сайжруулах хэдий ч дунд хугацаанд эдийн 
засгийг өсөлтийг бууруулна гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. 

• Л.Даваажаргал (2014) “Экспортын гол түүхий эдийн үнийн эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөө” сэдэвт судалгааны ажлаараа Монгол Улсын 
сангийн бодлого мөчлөг дагасан шинжтэй байдаг бөгөөд экспортын 
үнийн эерэг шок нь сангийн мөчлөг дагасан бодлогоос шалтгаалан 
инфляцийг өсгөх, ханшийг сулруулж байна. Энэ нь эргээд бодлогын 
хүү өндөр байх гол шалтгаан болж байна. 

• Л.Даваажаргал (2015) судалгааны ажлаараа ханшийн инфляцид 
үзүүлэх нөлөөллийг Марков дэглэмийн шилжилтийн регресс болон 
цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг бүтцийн вектор авторегресийн 
аргаар судалсан бөгөөд ханшийн инфляцид үзүүлж буй нөлөөлөл 
эдийн засаг ямар нөхцөл байдалд байгаагаас хамаардаг гэж үзсэн 
байна. Тухайлбал, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татарч эдийн 
засгийн идэвхжил буурсан нөхцөлд ханш нь инфляцийг гол 
тодорхойлогч болдог. Харин гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдэж ханш чангарч байх үед цалингаар дамжсан сангийн мөчлөг 
дагасан бодлого нь инфляцид хүчтэй нөлөө үзүүлдэг бөгөөд цалин-
инфляци-цалин гэсэн цикл маш хүчтэй явагдаж эрэлтийг өдөөн 
инфляцийг 2 оронтой тооноос буулгаагүй байна. 
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• Doojav & Luvsannyam (2019) судалгааны ажилд Төсвийн зардал 
нэмэгдэх нь ерөнхийдөө улсын дундаж цалинг нэмэгдүүлж, төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах ханшийг сулруулж, улмаар инфляцийг бий 
болгодог байна. Ийнхүү инфляци өсөх нь бодлогын хүү өсөхөд 
хүргэж, эцэстээ  ДНБ-д сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна.

Монгол улсад хийгдсэн судалгааны ажлууд нь өөр өөр аргачлал болон 
тоон мэдээллийг ашиглан хийгдсэн хэдий ч дээрх судалгаануудаас дараах 
дүгнэлтийг хийж болохоор байна. Монгол Улсын сангийн бодлого мөчлөг 
дагасан шинжтэй байдаг, Сангийн тэлэх бодлогын үр дүнд ханш суларч, 
инфляци өсөх ба улмаар эдийн засаг богино хугацаанд сэргэх хэдий ч дунд 
болон урт хугацаанд эдийн засгийн өсөлт буурдаг байна. 

3. мОнгОЛ УЛСын нЭгДСЭн ТӨСӨВ
Улсын Их Хурлаар Монгол Улсын жилийн нэгдсэн төсвийн төслийг 

хэлэлцэн жил бүрийн 11 дүгээр сард баталдаг бөгөөд Монгол улс энэхүү 
улсын нэгдсэн төсвөөрөө дамжуулан төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг гэж 
хэлж болно. Энэхүү бүлэгт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн хэмжээ, бүтэц 
болоод төсвийн бодлого эдийн засгийн нөхцөл байдалтай хэрхэн уялдаж 
буйг статистик тоон мэдээллийг ашиглан энгийн харьцуулсан графикаар 
харуулахыг зорив. 

Засгийн газрын зардлын хэмжээ нь тухайн улсын орлогын түвшнээс 
ихээхэн хамаардаг бөгөөд манай улсын Засгийн газрын зардлын 
хэмжээ дундаж орлоготой улсуудынхтай ойролцоо байдаг байна. 
Дэлхийн банкны тоон мэдээллээс харахад Монгол Улсын Засгийн газрын 
ДНБ-д эзлэх хувь 13.5% орчим байж иржээ. Энэ нь олон улсын түвшинтэй 
харьцуулахад дундаж болон дунджаас дээгүүр орлоготой улсуудынхтай 
ойролцоо үзүүлэлт юм /Зураг 1/. 

Зураг 1. ДНБ-д эзлэх Засгийн газрын зардлын хэмжээ

Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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Улс орнуудын тоон мэдээллээс харахад Засгийн газрын зардлын 
хэмжээ нь тухайн улсын хөгжлийн түвшингээс ихээхэн хамаардаг дүр 
зураг ажиглагдлаа. Тухайлбал, дунджаас бага орлоготой улсуудын Засгийн 
газрын зардал хамгийн бага буюу тухайн улсын ДНБ-ний 11 орчим хувьтай 
тэнцэхүйц хэмжээтэй байгаа бол, дундаж орлоготой улсуудынх ДНБ-ний 
14%, дунджаас дээгүүр орлоготой улсуудынх ДНБ-ний 15%, харин өндөр 
орлоготой улсуудын Засгийн газрын зардал хамгийн өндөр буюу ДНБ-ний 
17 орчим хувьтай тэнцэж байна. 

Төсөвт эзлэх хөрөнгийн зардлын хэмжээг нэмэгдүүлэх нь эдийн 
засгийг урт хугацаанд дэмжих сайн талтай байдаг ч монгол Улсын 
төсвийн зардлын дийлэнхийг урсгал зардал эзэлж байна. Засгийн 
газрын зардал нь урсгал зардал, хөрөнгийн зардал болон цэвэр зээлээс 
бүрддэг. Засгийн газрын зардлын хэмжээнээс гадна, түүний бүтэц макро 
эдийн засаг болон эдийн засгийн өсөлтөд чухал нөлөөтэй байдаг байна. 
Тухайлбал, урсгал зардлаас илүүтэйгээр хөрөнгийн зардлаа нэмэгдүүлэх 
нь эдийн засгийн өсөлтийг урт хугацаанд дэмжих сайн талтай бол урсгал 
зардлыг нэмэгдүүлэх нь эдийн засгийн өсөлтийг богино хугацаанд дэмжих 
хэдий ч урт хугацаанд сөрөг нөлөөтэй байдаг. Ялангуяа хөгжиж буй орнууд 
хөрөнгийн зардлаар дамжуулан Засгийн газрын зардлыг нэмэгдүүлэх 
хэрэгтэй (Shantayanan Devarajan; Vinaya Swaroop; Heng-fu Zou 1996) & 
(Rosoiu 2015). 

Зураг 2. Улсын нэгдсэн төсвийн зардлын бүтэц /2000-2019.III/

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо

Монгол Улсын Засгийн газрын зардлын бүтцийг Зураг 2-т дүрслэв. 
Зургаас харвал 2000 оноос хойш төсвийн зардлын бүтцэд бараг өөрчлөлт 
гараагүй буюу урсгал зардал нийт төсвийн 70 гаруй хувийг (хөрөнгийн 
зардал 20 орчим хувь) эзэлж иржээ. Энэхүү төсвийн зарлагад урсгал 
зардлууд ихэнх хувийг эзэлж байгаа нь эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтөд 
чиглэсэн төсвийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, ажилгүйдлийг бууруулах, 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарахгүй байгааг илтгэнэ.
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Зураг 3. Эдийн засгийн өсөлт болон төсвийн хамаарал /2000-2019.III/

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо

монгол Улсын төсвийн бодлого мөчлөг дагасан шинжтэй явж 
ирсэн байх магадлалтай байна. Зураг 3-т  Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 
тэнцэл болон эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг харуулав. Төсвийн 
бодлогыг мөчлөг дагасан эсвэл сөрсөн шинжтэй явагддаг эсэхийг нарийн 
шинжилгээгээр таних шаардлагатай байдаг ч энгийн харьцуулсан зургаас 
харахад төсвийн тэнцэл нь эдийн засгийн нөхцөл байдлыг даган тэлж, агшиж 
байдаг буюу мөчлөг дагасан сангийн бодлого хэрэгждэг гэсэн дүгнэлт хэлж 
болохоор байна. 

4. ТООн ӨгӨгДӨЛ БОЛОн ЭмпИРИк  
шИнЖИЛгЭЭнИЙ үР Дүн

Энэхүү бүлэгт эмпирик шинжилгээнд ашигласан тоон өгөгдөл болон 
шинжилгээний үр дүнг танилцуулна. Төсвийн тэнцлийн бусад макро эдийн 
засгийн хувьсагчдад хэрхэн нөлөөлж буйг VAR (вектор авторегресс) загвар 
болон Threshold SVAR (Босго утгат бүтцийн вектор авторегресс) загвар 
ашиглан үнэлсэн. 

4.1.	Тоон	өгөгдөл
Эмпирик шинжилгээнд нийт 6 хувьсагчийн 2000 оны 1 дүгээр улирлаас 

2019 оны 1 дүгээр улирал хүртэлх хугацааны цувааг ашиглан төсвийн 
бодлогын нийт эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг эконометрикийн VAR 
(Threshold SVAR) загвар ашиглан судаллаа2. 

2 VAR загварын үнэлгээг гүйцэтгэхдээ улирлын нөлөөлөл (seasonality)-тэй тоон мэдээллийг X-12 
шүүлтүүрээр засварлаж, зарим хувьсагчид (Түүхий эдийн үнэ, бодит ДНБ, бодит үйлчилж буй 
ханш болон ХҮИ)-ыг логарифмчилсон бөгөөд оновчтой лагийн хэмжээг 2-оор сонгосон. 
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Хүснэгт 1. Тоон мэдээллийн тайлбар

Үүнд, түүхий эдийн үнэ, ДНБ, төсвийн зардал, ханш, бодлогын хүү 
болон инфляци (Засгийн газрын өрийн хэмжээ) багтана. Түүхий эдийн 
үнийг төлөөлүүлэн зэс болон нүүрсний экспортын хэмжээгээр жигнэсэн 
дундаж үнийг, ДНБ-ээр бодит Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг, төсвийн 
зардлыг Монгол Улсын нийт төсвийн тэнцлээр, ханшийг бодит үйлчилж 
буй ханшаар, бодлогын хүүг төв банкны жигнэсэн дундаж үнэт цаасны 
хүүгээр, инфляцийг Хэрэглээний үнийн индексээр тус тус төлөөлүүлэн 
авсан /Хүснэгт 1/. VAR загварт хувьсагчдын дарааллын хувьд дараах 
байдлаар байршуулсан. Үүнд, түүхий эдийн үнэ, ДНБ, төсвийн зардал, 
ханш, бодлогын хүү болон инфляци.

4.2.	VAR	загварын	үнэлгээний	үр	дүн
Энэ хэсэгт VAR загварын үнэлгээнээс гарсан үр дүнг хариу үйлдлийн 

функцийг ашиглан тайлбарлая. Хариу үйлдлийн функц нь тухайн хувьсагч 
бүтцийн шоконд цаг хугацааны үе бүр дээр ямар хэмжээний хариу үйлдэл 
үзүүлж байгааг харуулдаг бөгөөд итгэх интервал /итгэх интервалыг 68 
хувиар сонгов/ тэгийг агуулж байгаа тохиолдолд тухайн хугацааны үед 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй болохыг илтгэдэг. Зурагт төсвийн 
тэнцлийн эерэг шок буюу Засгийн газар зардлаа нэмэгдүүлэхэд бидний 
сонгож авсан макро эдийн засгийн хувьсагчид хэрхэн өөрчлөгдөхийг 
харууллаа. монгол Улсын Засгийн газрын зардал нэмэгдэхэд эдийн 
засгийн өсөлт саарч, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш 
сулрахаас гадна төв банк бодлогын хүүгээ өсгөж, инфляци буурахаар 
байна. 
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Зураг 4. Төсвийн тэнцлийн сөрөг шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функцууд
ДНБ-ий хариу үйлдэл Ханшийн хариу үйлдэл

Бодлогын хүүний хариу үйлдэл ХҮИ-ийн хариу үйлдэл

А. Төсвийн зардал ба эдийн засгийн өсөлт: 
Монгол Улсын хувьд Засгийн газрын зардал өсөх нь эдийн засгийн 

өсөлтийг дэмжихээс илүүтэйгээр сааруулах нөлөөтэй байдаг байна /ЗГ-ын 
зардал 1 нэгж хувиар нэмэгдэхэд ДНБ-ийн өсөлт 0.3 нэгжээр буурч байна/. 
Энэ нь Монгол Улсын эдийн засгийн дараах онцлог шинж чанаруудаас 
шалтгаалдаг байж болох юм. i)	Гадаад	өр	өндөртэй. Монгол Улсын Засгийн 
газрын нийт гадаад өр 2018 оны төгсгөлд 7.2 тэрбум ам.доллартай тэнцсэн 
бөгөөд энэ нь ДНБ-ний 60 орчим хувьтай тэнцэж байна. Засгийн газрын 
гадаад өр өндөртэй улсуудын Засгийн газрын зардал нь ДНБ-ийг бууруулах 
нөлөөтэй байдгийг Ethan Ilzetzki нар (2012) судалгааны ажлаараа батлан 
харуулсан байдаг /бид 4.2.2 дугаар бүлэгт Монгол Улсын гадаад өрийн нөлөөг 
дэлгэрэнгүй тайлбарласан/. ii)	Шахан	гаргах	үзэгдэл	 /crowding out effect/: 
Засгийн газрын зардал нэмэгдэх нь зээлийн хүүгийн хэмжээг нэмэгдүүлж, 
хувийн хөрөнгө оруулалтыг шахан гаргах ба энэ нь эдийн засгийн өсөлтийг 
сааруулж, урт хугацаанд хөрөнгийн нийт хуримтлалыг багасгадаг гэж үздэг.  
iii)	Импортлогч	орон. Манай улсын дотоод эдийн засгийн хэмжээ жижиг 
бөгөөд ихэнх түүхий эд материал, тоног төхөөрөмжийг импортолдог тул 
Засгийн газрын зардлын тэлэлт нь дотоодын нийт эрэлтийг урамшуулахаас 
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илүүтэйгээр импортыг дэмжин, энэ нь цэвэр экспортыг бууруулж ДНБ 
буурах шалтгаануудын нэг болдог. iv)	 Уян	 хатан	 ханшийн	 дэглэм	 ба	
жижиг	 нээлттэй	 эдийн	 засаг: Монгол улс хөвөгч ханшийн дэглэмтэй. 
Ethan Ilzetzki нар (2012) судалгааны ажлаараа зохицуулалттай ханшийн 
дэглэмтэй улс орнуудын Засгийн газрын үржүүлэгч эерэг, өндөр байдаг 
бол хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улсуудын Засгийн газрын үржүүлэгч тэгтэй 
тэнцүү байдаг гэдгийг харуулсан.

Б. Төсвийн зардал болон ханш: 
Засгийн газрын зардал 1 нэгж хувиар өсөхөд төгрөгийн бодит үйлчилж 

буй ханш 0.25 хувиар суларч байна. Засгийн газрын зардлын өсөлт нь дотоод 
эрэлтийг нэмэгдүүлэх гэхээс илүүтэйгээр импортыг урамшуулснаар ханш 
сулрах гол шалтгаан болно. 

В. Төсвийн зардал болон бодлогын хүү: 
Засгийн газар зардлаа нэмэгдүүлэхэд төв банк бодлогын хүүгээ 

нэмэгдүүлдэг байна. Засгийн газрын өндөр зардлын үр дүнд ханш хүчтэй 
суларч, инфляци өсөж эхлэх тул төв банк мөнгөний хатуу бодлого баримтлах 
хэрэгтэй болж, бодлогын хүүгээ чангаруулна.

г. Төсвийн зардал болон инфляци: 
Засгийн газрын зардал нэмэгдэхэд инфляци богино хугацаанд өсөх 

хандлагатай болох ч  бөгөөд төв банк бодлогын хүүгээ өсгөснөөр дунд 
хугацаанд инфляци буурахаар байна. 

Вариацын задаргаа нь тухайн хувьсагчийн хэлбэлзэлд загварын хувьсагч 
бүрийн шок хэр чухал болохыг илэрхийлнэ. монголын эдийн засагт 
гадаад шок болох түүхий эдийн үнэ хамгийн хүчтэй нөлөөг үзүүлдэг 
бөгөөд Засгийн газрын зардал ч мөн адил багагүй нөлөө үзүүлж байна. 
Тухайлбал, ДНБ-ний 27%-ийг, инфляцийн 28%-ийг, төгрөгийн ханшийн 
21%-ийг болон төв банкны бодлогын хүүний 9%-ийг Засгийн газрын 
зардал дангаараа тайлбарлаж байна. (бусад хувьсагчдад нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийн вариацын задаргааг Хавсралт  2, Хавсралт  3, Хавсралт  4-өөс 
харна уу)

Хүснэгт 2. Төсвийн бодлогын вариацын задаргаа

үе ДнБ хүИ
2 2.6% 0.0%
4 6.1% 5.0%
8 13.9% 13.3%
40 27.6% 28.3%
4.3.	Төсвийн	бодлогын	нөлөөлөх	сувгуудын	шинжилгээ
4.3.1. Өрийн хэмжээнээс хамаарах суваг 
S.Balke (2000) анх зээлийн нөхцөл эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг талаар 

судалгаандаа шугаман бус босго (threshold) бүтцийн загварыг ашигласан 
байдаг. Босго SVAR-ийг дараах тэгшитгэлээр харуулж болно:
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Үүнд  нь   хэмжээтэй эндогэн хувьсагчууд;  
хугацааны хоцрогдолын полиномиал матриц;  нь бүтцийн шокууд; нь 
босго хувьсагч бөгөөд систем аль дэглэмд байгааг тодорхойлдог;  
нь индикатор функц бөгөөд  нөхцөл хангагдсан үед 1, хангагдаагүй 
бол 0 -тэй тэнцүү байдаг;   нь бүтцийн хамаарлуудыг тухайн 
хугацаанд харуулдаг бөгөөд дараалсан бүтэцтэй байдаг.

Энэ загварын тооцохын тулд бид бодит ДНБ, гадаад өр, бодит ханш, 
төсвийн алдагдал гэсэн хувьсагчуудыг авсан. Мэдээж гадаад өрийг босго 
хувьсагчаар авсан. Өөрөөр хэлбэл өрийн хэмжээнээс хамаарч төсвийн 
бодлогын нөлөөлөл өөр өөр байдаг гэсэн таамаглалыг судална гэсэн үг3. 

Босго утга хэдтэй тэнцүү вэ гэдгийг шалгахын тулд босго SVAR загвар 
бүх боломжит босго утгуудад тооцоологддог. Hansen (1996)-ны 3 тестийн 
статистикийг ашигладаг: Sup-Wald, avg-Wald, exp-Wald.

Хүснэгт 3. Босго SVAR загварын тест 

Босго утга**= 33.88148
Тест статистик Value P-value
sup-Wald 92.07 0.000
avg-Wald 72.31 0.000
exp-Wald 42.85 0.000
**specification that minimizes logdet(sigma)        10.06408

Хүснэгт 3 тест гурвуулаа босго утга байхгүй гэдгийг няцааж байгаад 
бөгөөд босго утга маань 33.8 хувьтай тэнцэж байна. Өөрөөр бид өрийн 
дарамт бага эсвэл их гэсэн 2 дэглэмд олсон. 

Зураг 5. Өрийн дэглэм өндөр үеийн хариу үйлдлийн функц (бодит ДНБ)

3 Даваажаргал (2015)-ын хийсэн Eviews-ийн THSVAR addin-ийг ашигласан.  
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Зураг 5-аас харахад өрийн дэглэм өндөр үед өр нэмэгдэхэд эдийн засгийн 
өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж байна. Гэхдээ 2 стандарт хазайлттай эерэг ба 
сөрөг нөлөөлөл нь тэгш бус буюу өрийг бууруулах нь илүү эдийн засгийн 
өсөлтөд 2 дахин ихээр нөлөөлж байна. 1 стандарт хазайлттай үед харин 
тэгш хэмтэй байна. Бодит ханшийн сулралт(чангаралт) нь эдийн засгийн 
өсөлтөд сөрөг(эерэг) нөлөөтэй байна. Төсвийн алдагдал нэмэгдэх нь эдийн 
засгийн өсөлтөд муугаар нөлөөлж байна. Тэгш хэмийн хувь авч үзвэл эерэг 
сөрөг нөлөөлөл нь адилхан байна.

Зураг 6. Өрийн дэглэм бага үеийн хариу үйлдлийн функц (бодит ДНБ)
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Зураг 6-ыг харахад өрийн дэглэм өндөр үетэй харьцуулахад өр багатай 
үед  ялгарах гол онцлог ханшийн нөлөөлөл байна. Өөрөөр хэлбэл бодит 
ханшийн сулралт нь эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөөтэй харин чангаралт 
нь сөрөг нөлөөтэй. Түүнчлэн хэмжээний хувьд нэлээд ялгаатай байна. 
Тухайлбал төсвийн алдагдал үзүүлэх хариу үйлдлийн нэлээд ялгаатай 
харагдаж байна. 

Зураг 7. Өрийн дэглэм өндөр үеийн хариу үйлдлийн функц (бодит ханш)

Зураг 7 болон Зураг 8-аас харахад гол ялгаа нь төсвийн бодлогын болон 
эрэлтийн шоконд үзүүлэх хариу үйлдлийн функц байна. Төсвийн алдагдал 
нэмэгдэхэд  өр багатай үед эхлээд бодит ханш чангардаг бол 4 улирлын 
дараагаас суларч байна. Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөхөд  бодит 
ханш эхлээд чангадаг бол 9 улирлын дараагаас суларч эхэлж байна. Харин 
өрийн дарамт багатай үед бодит ханш шууд суларч байна.
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Зураг 8. Өрийн дэглэм бага үеийн хариу үйлдлийн функц (бодит ханш)

4.3.2. Мөнгөний бодлогын суваг 
Sims, Zha (2006) нар анх VAR загварын хүрээнд counterfactual-ийн 

шинжилгээг мөнгөний бодлогын системт бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
нөлөөллийг судлахад ашигласан байдаг. Тухайлбал мөнгөний бодлогын 
бусад шокуудад үзүүлэх хариу үйлдлийг зогсоох буюу хааснаар ямар 
нөлөөтэй байгааг мөнгөний бодлогын системт бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
ямар нөлөөтэй судалдаг. Бид энэ судалгаандаа төсвийн бодлогод үзүүлэх 
мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийг тэг болгох буюу хааснаар өөрөөр 
хэлбэл, хэрэв төв банк хүүгээ өсгөөгүй бол ямар байх байсан гэдгийн 
counterfactual шинжилгээгээр судалсан.   
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Зураг 9. Төсвийн бодлогын шоконд үзүүлэх импульсийн  
хариу үйлдлийн функц (Counterfactual)

Зургаас харахад мөнгөний бодлого хариу үйлдэл үзүүлснээр эдийн 
засгийн өсөлт болон инфляцийг бага зэрэг бууруулсан боловч гол шалтгаан 
биш байсан гэдэг нь харагдаж байна. Түүнчлэн бодит ханшийг чангаруулах 
биш улам сулруулж байна4. Энэхүү шинжилгээгээр гарч байгаа гол анхаарах 
асуудал мөнгөний бодлого боловсруулагчид хариу үйлдэл үзүүлэлгүй 
нейтраль байх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна. Өөрөөр хэлбэл төв 
банк бодлогын хүүгээ өсгөвөл үр нөлөө багатай,  зээл, хадгаламжийн хүү 
өндөр байх нэг хүчин зүйл болно.   

4.3.3. Шахан гаргах үзэгдлийн суваг (crowding out effect) 
Энэ талаар Д.Ган-Очир, Л.Даваажаргал (2019) нарын  судлаачид судалсан 

байдаг. Зургаас харахад төсвийн бодлогын шокоос үүдэлтэй мөнгөний 
бодлогын хүү өсөж улмаар зээлийн хүүд нөлөөлөн зээлийн болон мөнгөний 
нийлүүлэлт 4-6 улирлын дараагаас буурч  байна. Өөрөөр хэлбэл дотоодын 
бизнесийн зээл хумигдсанаар эдийн засгийн өсөлт удааширч шахан гаргах 
үзэгдэл ажиглагдаж байна.

4 Энэ талаар Даваажаргал, Хүслэн (2018) нарын судлаачид судалсан байдаг.
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Зураг 10. Шахан гаргах үзэгдэл

4.3.4. Импортын суваг
Бид Ган-Очир ба Даваажаргал (2019) нарын хөгжүүлсэн том хэмжээний 

BVAR загварт импортын хэмжээг оруулж судалсан. Зургаас харахад төсвийн 
тэлсэн бодлого импортыг дэмжиж ханш унагадаг гэсэн таамаглал батлахгүй 
байна. Харин эсрэгээс импортын хэмжээ буурч байна. Үүнийг бид өрийн 
хэмжээний сувгаар тайлбарлаж боломжтой. Өөрөөр хэлбэл өр нэмэгдэж 
ханш суларснаар импортын хэмжээг бууруулдаг гэсэн үг.

Зураг 11. Төсвийн бодлогын шоконд үзүүлэх импортын хариу үйлдэл
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5. ДүгнЭЛТ, БОДЛОгын ЗӨВЛӨмЖ
• Энэхүү судалгаагаар төсвийн бодлогын эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлдөг 

эсэхийг голлон судалсан бөгөөд товчхондоо алдагдлаар тэлсэн төсвийн 
тэлсэн бодлого нь эдийн засгийн өсөлтийг сааруулдаг (төсвийн алдагдал 
10 хувиар нэмэгдэхэд ДНБ-ийн өсөлт 3 нэгжээр буурч байна) гэсэн 
дүгнэлтэд хүрч байна. Гадаад өрийн хэмжээ тодорхой босго утгаас бага 
үед эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг гэсэн таамаглал бас батлагдаагүй. 
Төсвийн бодлогын шокийн бодит эдийн засагт нөлөөлөх 4 гол сувгийг 
авч үзлээ. Тухайлбал, 1) өрийн суваг, 2) мөнгөний бодлогын суваг, 3) 
шахан гаргах үзэгдлийн суваг, 4) импортын сувгийг тус тус авч үзэн 
нарийвчлан судалсан болно. 

• Төсвийн бодлогын шок эдийн засагт хүчтэй нөлөө үзүүлдэг байна. 
Тухайлбал, төсвийн алдагдал нь ДНБ-ний 27%-ийг, инфляцийн 28%-ийг, 
төгрөгийн ханшийн 21%-ийг дангаараа тайлбарлаж байна.

• Сувгуудын нөлөөллийн шинжилгээнээс харахад гадаад өрийн суваг 
хамгийн хүчтэй нөлөөтэй байна. Өрийн хэмжээнээс хамаарч төсвийн 
бодлогын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөө тэмдгийн хувьд өөр 
байх боломжтой гэсэн таамаглал ерөнхийдөө няцаагдсан. Өөрөөр 
хэлбэл өрийн хэмжээнээс хамаарахгүй эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг 
нөлөөтэй гэсэн үг. Харин өрийн дэглэмээс хамаарч хэмжээний хувьд өөр 
байна. Тухайлбал, гадаад өр босго утга 34 хувиас бага үед эдийн засагт  
үзүүлэх сөрөг нөлөө 2 дахин бага байна.  Өрийн шок нь өрийн дэглэмээс 
хамаарахгүйгээр эдийн засгийн өсөлтийг сааруулж байна.

• Өрийн хэмжээнээс хамаарч ханшийн шокийн эдийн засгийн өсөлтөд 
үзүүлэх нөлөө өөр өөр байна. Тухайлбал өрийн дарамт бага үед ханш 
сулрах нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг бол өрийн дарамт их үед 
сааруулдаг байна. 

• Өр босго утгаасаа бага үед төсвийн бодлогын эерэг шок бодит ханшийг 
эхний 4 улирлын турш чангаруулдаг бол үүнээс хойш сулруулах 
хандлагатай байна. Өрийн дарамт их үед шууд сулруулдаг бөгөөд 
хэмжээний хувьд нэлээд хүчтэй байна.

• Counterfactual шинжилгээгээр гарч байгаа гол анхаарах асуудал нь 
мөнгөний бодлого боловсруулагчид төсвийн бодлогод хариу үйлдэл 
үзүүлэлгүй нейтраль байх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт юм. Өөрөөр хэлбэл, 
төв банк бодлогын хүүгээ өсгөвөл үр нөлөө багатай,  зээл, хадгаламжийн 
хүү өндөр байх нэг хүчин зүйл болно.   

• Төсвийн тэлсэн бодлого импортыг дэмжиж ханш унагадаг гэсэн 
таамаглал батлагдаагүй. Харин эсрэгээр импортын хэмжээ буурч байна. 
Үүнийг бид өрийн сувгаар тайлбарлах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, өр 
нэмэгдэж, ханш суларч улмаар эдийн засгийн өсөлт саарч импортын 
хэмжээг бууруулдаг гэж ойлгож болно.

• Төсвийн алдагдлыг ямар ч тохиолдолд бууруулах хэрэгтэй бөгөөд урт 
хугацаанд улсын нэгдсэн төсөвт бүтцийн реформ хийх хэрэгтэй байна. 
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хАВСРАЛТ
VAR	загварын	вариацын	задаргаа	/Variance	decomposition/

Хавсралт  1. ДНБ-д нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн вариацын задаргаа

үе Түүхий 
эдийн үнэ ДнБ Төсвийн 

тэнцэл REER Бодлогын 
хүү хүИ нийт

2 9.4% 79.3% 2.6% 0.9% 6.7% 1.2% 100%
4 8.7% 71.0% 6.1% 0.8% 10.3% 3.1% 100%
8 10.8% 57.5% 13.9% 1.0% 9.0% 7.7% 100%

40 12.7% 43.8% 27.6% 0.3% 5.9% 9.8% 100%

 Хавсралт  2. ХҮИ-т нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн вариацын задаргаа

үе Түүхий 
эдийн үнэ ДнБ Төсвийн 

тэнцэл REER Бодлогын 
хүү хүИ нийт

2 3.3% 2.5% 0.0% 14.8% 2.0% 77.4% 100%
4 9.9% 19.1% 5.0% 8.3% 1.5% 56.2% 100%
8 12.9% 35.3% 13.3% 4.1% 2.0% 32.4% 100%

40 13.4% 39.1% 28.3% 0.9% 5.0% 13.4% 100%

Хавсралт  3. Бодит ханшид нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн вариацын задаргаа

үе Түүхий 
эдийн үнэ ДнБ Төсвийн 

тэнцэл REER Бодлогын 
хүү хүИ нийт

2 3.9% 0.2% 1.3% 65.0% 0.4% 29.1% 100%
4 6.9% 0.6% 5.4% 60.0% 0.3% 26.8% 100%
8 13.0% 2.7% 13.2% 48.0% 2.0% 21.1% 100%

40 16.7% 7.0% 21.5% 34.1% 5.4% 15.4% 100%

Хавсралт  4. Бодлогын хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн вариацын задаргаа

үе Түүхий 
эдийн үнэ ДнБ Төсвийн 

тэнцэл REER Бодлогын 
хүү хүИ нийт

2 3.7% 5.3% 4.9% 1.9% 76.2% 8.0% 100%
4 6.6% 4.8% 7.6% 2.7% 70.8% 7.6% 100%
8 7.1% 4.6% 7.7% 7.6% 64.8% 8.3% 100%

40 7.4% 4.5% 8.7% 11.0% 59.6% 8.8% 100%
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VAR	загварын	түүхэн	задаргаа	/Historical	decomposition/
Хавсралт  5. ДНБ-д нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн түүхэн задаргаа

Хавсралт  6. ХҮИ-т нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн түүхэн задаргаа

Хавсралт  7. Бодит ханшид нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн түүхэн задаргаа
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Хавсралт  8. Төв банкны бодлогын хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн түүхэн задаргаа



монголбанк

мОнгОЛ УЛСын УРТ хУгАцААны  
хӨгЖЛИЙн БОДЛОгОД АнхААРАх  

АСУУДЛУУД
Д.Ган-Очир1 

1 Монголбанкны Ерөнхий эдийн засагч, Австралийн Үндэсний Их сургуулийн Эдийн засгийн ухааны 
доктор (Ph.D), МУИС-ийн дэд профессор.  

 Энэхүү өгүүллийг “Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 2050”-ыг  нэгтгэж, 
боловсруулах ажлын хэсэгт 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-наас 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 
хооронд орж ажиллах хугацаандаа бичив.
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хУРААнгУЙ
Энэхүү өгүүллээр Монгол Улсын хөгжлийн бодлогод анхаарах 

шаардлагатай асуудлуудыг гарган тавихыг зорив. Ингэхдээ хөгжлийн 
бодлого боловсруулахад бид юуг харгалзах ёстой вэ?, хөгжилд хөтлөх ямар 
нөөц, боломж бидэнд байна вэ?, дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага хаашаа 
явж байна вэ?, ямар хүндрэл, бэрхшээл бидэнд тулгарч байна вэ?, Монгол 
Улсын хөгжлийн бодлого юунд чиглэх ёстой вэ? гэсэн тодорхой асуудлуудад 
хариулт өгөв.

Түлхүүр үгс: хөгжлийн бодлого
JEL ангилал: O10, O20
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1. УДИРТгАЛ: хӨгЖЛИЙн БОДЛОгОД БИД ЮУг  
хАРгАЛЗАх ЁСТОЙ ВЭ?

Монгол Улс ардчилал, зах зээлийн харилцаанд шилжсэнээс хойших 
30 жилийн хугацаанд түүхэн олон сорилтуудыг амжилттай даван туулж, 
хөгжил дэвшлийн тодорхой  үр дүнд хүрээд байна. Ололтыг харуулах нэг 
чухал үр дүн нь Монгол Улс нэг хүнд ногдох орлогын түвшингээр дундаж 
орлоготой орнуудын эгнээнд нэгдэн орж, хүний хөгжлийн индекс эрс 
дээшилсэн (1990 онтой харьцуулахад дундаж наслалт 9 жилээр уртасч, 
сургуульд хамрагдах дундаж хугацаа 2.4 жилээр нэмэгдэж, нэг хүнд ногдох 
бодит ҮНО 2.2 дахин нэмэгдэв) явдал юм. Хүний хөгжлийн үзүүлэлтээр 
Монгол Улс 189 улсаас 92-т (манай хөршүүд болох ОХУ 49-д, Хятад улс 
86-д) эрэмбэлэгдэж байна. Бид хүрсэн ололт амжилтаа бататган, хөгжлийн 
дараагийн шатанд гарч, иргэн бүрийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхийн 
тулд хийх ажил их, сорилт багагүй байна. Одоо “дундаж орлогын хавх”1-нд 
орохгүйгээр цааш хэрхэн хурдацтай хөгжих вэ гэдэг дараагийн том сорилт 
тулгарч байна. 

Дэлхий нийтээр хөгжлийн үзэл баримтлалаа өөрчилж, шинэ арга зам 
хайсан тэмцэл өрнөж байна. Дэлхийн эдийн засаг, технологийн салбар дахь 
тэргүүллийн төлөөх их гүрнүүдийн өрсөлдөөн ширүүсч байна. Тухайлбал, 
АНУ-Хятадын худалдаа, валютын ханш болон технологи тойрсон 
зөрчилдөөн, Хятадын зам ба бүс санаачлага, Бриксит, Европын холбоонд 
тулгарч буй эдийн засгийн сорилт, Ойрхи Дорнод, Өмнөд Америкт өрнөж буй 
геополитикийн үйл явдлуудаас харахад дэлхий ертөнц өөрчлөлтийн шинэ 
зам дээр гарч ирлээ. Дэлхий улс орнууд өнөөдөр хөгжлийн асуудлыг дан 
ганц эдийн засгийн талаас нь бус, түүх соёл, социологи, улс төр, нийгмийн 
болон улс төрийн философи, улс төрийн эдийн засаг болон антропологийн 
талаас нь бүрэн судалж, өөрийн орны онцлогт тохирсон хөгжлийн замналыг 
тодорхойлохыг оролдож байна. Монголчууд бид ч бас хөгжлийн шинэ 
замналаа хайж байна. Үүний нэг тод илрэл нь 2019 оны Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтөд “... Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой байна. .... 
Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн 
бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ирээдүй үеийн иргэн бүрд эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах, газрын хэвлийн баялгийн үр 
өгөөжийг Үндэсний баялгийн санд төвлөрүүлж тэгш, шударга хүртээхэд 
чиглэнэ. УИХ ... хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод 
нийцүүлэн боловсруулсан Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлана” зэрэг заалтыг тусгасны 
дээр Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 

1 Ихэнх орнууд дундаж орлогын ангилалд орсны дараа өсөлт нь удааширч, заримынх нь бүр 
өсөлтгүй болсон байдаг. Үүнийг тойрч чадсан цөөн орнуудад Япон, Өмнөд Солонгос, Тайван, 
ХонгКонг болон Сингапур ордог.
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(Алсын хараа 2050)-ийн төслийн боловсруулж буй явдал юм. 
Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлого нь алсын хараатай, 

харилцан уялдаатай, цаг хугацааны туршид тогтвортой хэрэгжиж хэмээн 
үр дүнд хүрч, бадрангуй хөгжилд хөтлөх учиртай. Даяаршлын эрин үед 
Монголын цаашдын хөгжлийн бодлогод үндэсний үнэт зүйл, хөгжлийн 
философи, алсын хараа, бодит нөөц боломж, геополитикт гарч буй 
өөрчлөлтийг авцалдуулах асуудал чухал юм. Тэр дундаа Монголын 
хөгжлийн бодлого, арга хэмжээ нь гадаад зах зээлд гарахаар хүлээгдэж 
буй өөрчлөлтийг урьдчилан харж, өөрийн орны хөгжлийн онцлог нөхцөл 
байдлыг тусгаж, дотоод нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд тулгарч 
буй сорилт, бэрхшээлийг оновчтой шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн 
байдлаар боловсруулагдах шаардлагатай. Бид хөгжилд сааж болж буй 
аливаа нэг хүндрэл, бэрхшээлийн хэсэгчилсэн тэнцвэрийн нөлөөллөөс 
илүүтэй эдийн засагт (ерөнхий тэнцвэр дээрх) үзүүлэх нөлөөг бүхэлд нь 
харж асуудлыг тодорхойлох учиртай.  

Иймд энэхүү өгүүллээр Монгол Улсыг хөгжилд хөтлөх нөөц, боломж, 
дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагыг тоймлохын зэрэгцээ эдийн засаг, нийгэм, 
байгаль орчинд шийдлээ хүлээж буй хүндрэл, бэрхшээлийг гарган тавьж, 
хөгжлийн бодлогын ‘жанжин шугам’-ыг санал болгохыг оролдов. 

Энэхүү өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй. Хоёрдугаар хэсэгт, Монгол 
Улсын хөгжлийн эрхэм зорилго, стратеги, нөөц, боломж, cуурь зарчим 
болон хөгжихөд тулгарч буй сорилтуудыг авч үзлээ. Гуравдугаар хэсэгт, 
хөгжихийн тулд юу хийх ёстой талаар дэлгэрүүлэн авч үзэв. Дөрөвдүгээр 
хэсэгт, өгүүллийг нэгтгэн дүгнэв. 

2. мОнгОЛ УЛСын хӨгЖЛИЙн ЭРхЭм ЗОРИЛгО,  
СТРАТегИ БОЛОн нӨӨц БОЛОмЖ

2.1	Хөгжлийн	эрхэм	зорилго:	Хүн төвтэй хөгжил
Монгол иргэн бүрийн амьдралын чанарыг дээшлүүлж, эх орондоо 

сэтгэл тэнүүн ажиллаж, амьдрах орчныг бүрдүүлнэ. Эдийн засгийн наад 
захын зайлшгүй хэрэгцээгээ хангаж чадсаны дараа тухайн иргэн нийгэм, 
улс төрийн хувьд идэвхтэй болж, улс эх орныхоо төлөө өөрийн хувь 
нэмрийг оруулах тухай бодож эхэлнэ. Иймд иргэн бүрт сурч боловсрох, 
эрүүл байх, ажил хөдөлмөр эрхэлж, орлого олох боломж нээлттэй байх 
ёстой. ‘Хүн’ болоход эрүүл, боловсрол, мэдлэгтэй байхаас гадна тухайн 
хүний төлөвшил, хүмүүжил, ёс суртахуун үүнээс ч дутахгүй чухал болохыг 
бид мэднэ. Энэ ‘хүн’ л ардчилсан нийгэмд улс төрийн сонголтоо улс орны 
хөгжил, ирээдүйг харж хийж, улс төр эрүүлжинэ. Энэ ‘хүн’ өөрөө үндэсний 
хамгийн том баялаг тул үндэсний орлогыг бий болгоход чухал хувь нэмэр 
оруулна. Иймд аливаа улс байгаа нөөц боломжид тулгуурлан орлого олж, 
түүний оновчтой хөрөнгө оруулалт хийх замаар чанартай институцийг 
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бүрдүүлж, чадавхитай иргэдтэй болж, өндөр үр өгөөжтэй дэд бүтцийг бий 
болгон өрсөлдөх чадвараа сайжруулж, эдийн засаг, орлогын эх сурвалжаа 
төрөлжүүлж хөгждөг нь ‘хөгжлийн процесс’ юм. Энэ хөгжлийн процессыг 
амжилттай хэрэгжүүлж чадсан улсад ‘дундаж давхарга’-ын эзлэх хувь 
нэмэгдэж, институци бэхжиж, хөгжил цааш улам эрчимждэг (Acemoglu and 
Robinson 2013).   

2.2	 Хөгжлийн	 суурь	 зарчим,	 стратеги:	 Байгалийн баялагийг эдийн 
засгийн хөгжилд шилжүүлэх -Уул уурхайн эдийн засгаас мэдлэгт суурилсан 
эдийн засаг руу шилжих

Байгалийн баялагийг цаашдын тогтвортой өсөлтөд хөтлөх нөөц, 
хөрөнгөд хөрвүүлэх, эдийн засаг (гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
(ГШХО), үйлдвэрлэл болон экспорт)-ийг олон тулгууртай болгох нь бидний 
хамгийн том сорилт юм. Энэ сорилтыг хэр хурдан, амжилттай даван туулж 
чадахаас Монголын цаашдын хөгжил хамаарна. Бидний хувьд байгалийн 
баялагаас олох орлогыг боломжит түвшинд өндөр байлгах, түүнийг хэрэглээ 
болгоод үр таран хийх бус хуримтлуулах, хуримтлалаас хүмүүн капитал, 
институци гэсэн ‘хөгжилд хөтлөх хөрөнгө’-ийг эн тэргүүнд бий болгох 
хөрөнгө оруулалт хийх, цаашлаад өрсөлдөх чадварыг дэмжих дэд бүтэц, 
сэргээгдэх эрчим хүч, цахим буюу өндөр технологийн салбар болон хөдөө 
аж ахуйн болон уул уурхайн бүтээгдэхүүний глобал өрийн сүлжээнд нэгдэх 
боловсруулах үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулалт хийх боломж, шаардлага 
өндөр байна. Монголчууд бид цөөхүүлээ (3.24 сая), оюуны суурь чадавхи 
өндөр тул өртгийн давуу тал, масс үйлдвэрлэлд суурилсан бизнесээс 
илүүтэй өндөр технологийг ашигласан, мэдлэг шингээсэн нэмүү өртөг 
өндөртэй бизнесийг бий болгох нь чухал юм. Энэ стратегийг амжилттай 
хэрэгжүүлснээр эдийн засгийг олон тулгууртай болгож, нийгэм-эдийн 
засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлт, хөгжлийг бүрдүүлж чадна. 

Хөгжилд шаардлагатай санхүүгийн гол эх үүсвэрээ хаанаас бий болох вэ? 
гэдэг асуулт гарч ирнэ. Санхүүгийн гол үүсвэрийг гадаад өр, зээлээс илүүтэй 
үндэсний байгалийн баялгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, ашиглах 
замаар бүрдүүлэх нь гарцаагүй юм. Харин байгалийн баялгаас орж ирэх 
орлогыг тогтвортой байлгах, нэмэгдүүлэх болон хуримтлуулах тогтолцоо 
бүрдүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Үүний тулд татварын 
орчин, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, байгалийн баялгийн сантай 
болох, бүх секторууд хуримтлалтай болох, орлогын дахин хуваарилалтын 
механизмыг боловсронгуй болгох нь зүйтэй байна. Үүнээс гадна  
ГШХО-ыг тууштай даллан дуудах, доноруудын хөнгөлөлттэй  
санхүүжилтийг авч ашиглах хэрэгцээ байна. Ингэхдээ гадаад өрийн 
тогтвортой байдлыг хадгалах, үүний тулд  өрөөр санхүүжсэн хөрөнгө 
оруулалт үр өгөөж өндөр байх, төсвийн болон баялгийн сангаас хийгдэх 
хөрөнгө оруулалтын хувь өндөр үр ашигтай байх зарчмыг хатуу баримтлах 
ёстой. 
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Энэхүү санхүүжилтийг хэрэглээнд зарцуулахгүй, харин  эдийн засгийг 
олон тулгууртай болгох чиглэлд оновчтой хөрөнгө оруулалт хийх нь чухал. 
Тухайлбал, өндөр үр өгөөжтэй дэд бүтцийн болон томоохон төслүүдийн 
хөрөнгө оруулалт, хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалт, Технологи, 
инновацийг нутагшуулах хөрөнгө оруулалт, засаглал, ёс суртахууныг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтад чиглэх ёстой. Төр дангаараа 
санхүүжүүлэхээс илүүтэй төр-хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилах 
нь зүйтэй. Амжилттай хөгжиж буй орнууд өсөлтийг удаан хугацаанд 
хадгалахад төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа чухал болохыг ойлгож, 
хэрэгжүүлсэн байдаг. Дэд бүтэц, хүмүүн капитал, институци дэх хувийн 
секторын хөрөнгө оруулалт нь хувийн секторын хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг нэмэгдүүлдэг тул өсөлтөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг (Spence 2011, 
хуудас 96). 

2.3	 Хөгжлийн	 нөөц,	 боломж: хөгжилд хөтлөх ямар нөөц, боломж 
бидэнд байна вэ?

Хөгжлийн бодлого нь ‘хүслийн жагсаалт’ бус өөрийн орны онцлог, нөөц 
боломжид тулгуурлан, нөхцөл байдал дээр бүрэн ‘оношлогоо’ хийгдсэний 
үндсэн дээр гарч ирэх ёстой (Rodrick 2010). Хөгжилд хөтлөх арвин нөөц, 
боломж, чадавхи Монголчууд бидэнд байна. Эдгээрээс тоймлон дурдвал: 

Тусгаар тогтносон, бүрэн эрхт байдал. Дотоод эв, эеийг сахиж, 
нэгдсэн зөвшилцөлд хүрч хэмээн холбогдох шийдвэрүүдийг бие даан, 
шуурхай гаргаж, олон улсын болон донор байгууллагуудын дэмжлэгийг авч 
хэрэгжүүлэх боломж, чадавх байна. 

Түүх, соёл, урлагийн арвин өв баялаг. Дэлхийн түүхэнд тодрон гарч,  
Ази-Европын хооронд урьд нь байгаагүй соёл, худалдааг шинэ түвшинд 
авчирч байсан өвөг дээдсийн арвин баялаг түүх бидэнд бий. Бид 
нүүдлийн соёл, иргэншил (байгаль, хүн, мал аж ахуйн өвөрмөц харилцан  
шүтэлцээ)-ийг хадгалж ирсэн үндэстэн билээ. Эдгээр нь өвөг, дээдсийн 
бидэнд үлдээсэн үнэлшгүй үнэт өв, бидний бахархал, үнэт зүйл юм. Энэ 
өвийг сэргээж, байгалийн өвөрмөц тогтоцтой хослуулж, сурталчлан таниулж 
чадсанаар аялал жуулчлалын өлгий нутаг болох боломж байна. 

Байгалийн нөөц, баялаг.  Манай улсад Менделеевийн үелэх системийн 
бараг бүх элемент бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь ашигт малтмалын арвин их 
баян улс болохыг илтгэж байна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр өнөөгийн 
байдлаар 80 гаруй төрлийн ашигт малтмал бүхий 1000 гаруй орд газар, 
8000 гаруй илрэл бүртгэгдээд байна. Монгол Улсын зөвхөн 17 нэр төрлийн2 
ашигт малтмалын нөөцийн одоогийн олж үнэлгээ 3.1 их наяд ам.доллартай 
тэнцүү буюу 1 хүнд 1 сая ам.долларын байгалийн баялгийн нөөц ногдож 
2 Эдгээрт алт (үндсэн), алт (шороон), мөнгө, төмрийн хүдэр, коксжих нүүрс, эрчим хүчний нүүрс, 

цайр, зэс, хайлуур жонш, газрын тос, уран, фосфорит, молибден, газрын ховор элемент, цагаан 
тугалга, хар тугалга, гянт болд орно.
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байна. Үүнээс 708 тонн алтны нөөцийн зах зээлийн үнэлгээ 29.9 тэрбум 
ам.доллар, 460 сая тонн төмрийн хүдрийн үнэлгээ 32.1 тэрбум ам.доллар, 
1.2 тэрбум тонн коксжих нүүрсний нөөцийн үнэлгээ 296.4 тэрбум ам.доллар, 
31.5 тэрбум тонн эрчим хүчний нүүрсний үнэлгээ 1.9 их наяд ам.доллар, 
79.5 сая тонн зэсийн нөөцийн үнэлгээ 529.5 тэрбум ам.доллар, 101.6 сая 
тонн хайлуур жоншны нөөцийн үнэлгээ 39.6 тэрбум ам.доллар, 332.6 сая 
тонн газрын тосны нөөцийн үнэлгээ 21.8 тэрбум ам.доллар, 11.5 сая тонн 
молибдений нөөцийн үнэлгээ 277.1 тэрбум ам.доллар тус тус бүрдүүлж 
байна (үүний 30 орчим сая тонн нь Оюу толгой ордод хамаарна)3. Өөрөөр 
хэлбэл, бид байгалийн баялгаа оновчтой удирдаж, эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулж, ‘зөв’ хөрөнгө оруулалт хийж чадвал манай улсыг тогтвортой өсөлт, 
хөгжилд хүргэх арвин их санхүүгийн нөөц манай улсын газрын хэвлийд 
байна. 

Газар нутаг: бэлчээрийн мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх боломж. 
Бидэнд өвөг дээдсээс өвлөн үлдээсэн өргөн уудам газар нутаг байна. Манай 
улсын газрын нутгийн нийт талбайн 73.4 хувийг хөдөө аж ахуйн эдэлбэр 
газар, 12.5 хувийг ойн сан бүхий газар, 4.8 хувийг усан бүхий газар эзэлж 
байна. Өөрөөр хэлбэл, хөдөө аж ахуй түүний дотор мал аж ахуйн эдэлбэр 
газрын нөөц харьцангуй их байна. Монгол Улсын хэмжээнд 2018 оны 
байдлаар 1.2 сая га тариалангийн нийт талбай байгаагийн 58.3 хувь нь 
ашиглагдаж, харин 41.7 хувь атаршиж ашиглагдахгүй байна. 

Хөдөө аж ахуйн салбар үүний дотор мал аж ахуй нь эдийн засаг, 
хөдөлмөр эрхлэлт, экспортын орлого, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлд жинтэй байр суурь эзэлж байна. Энэ салбараас хөдөө аж ахуйн 
нийт бүтээгдэхүүний 80 орчим хувийг үйлдвэрлэж, экспортын орлогын 10 
орчим хувийг бүрдүүлдэг ажээ. Нийт хүн амын гуравны нэг нь зөвхөн мал 
аж ахуйн орлогоор амьдарч байна. Манай улсын мал, сүрэг нь эх газрын эрс 
тэс, экологийн нөхцөлд байгалийн урт хугацааны шалгарал, мал маллагааны 
олон зууныг дамжиж ирсэн ардын сонгон үржүүлгийн үр дүнд байгаль-цаг 
уурын хатуу ширүүн нөхцөлд дасан зохицож, биологийн онцгой шинжийг 
хадгалдгаар онцлог юм. Монгол үүлдрийн мал нь жилийн дөрвөн улиралд 
бэлчээрийн маллагаанд байж, үржин төлжиж ашиг шимээ өгдөг давуу 
талтай. 2018 оны байдлаар нийт мал сүргийн тоо толгой 66.5 сая (үүнээс 
адуу 3.9 сая, үхэр 4.4 сая, тэмээ 0.46 сая, хонь 30.6 сая, ямаа 27.1 сая) байна. 
Эдгээр нь манай улс эко хүнс үйлдвэрлэлийн томоохон нөөц боломжтойг 
илтгэнэ.

3 Зэс, молибдений нөөцийн 30 орчим сая тонн нь Оюу толгой ордод хамаарна.
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Оюуны өндөр чадавхтай иргэд. Монгол хүүхэд, залуучууд оюуны спорт, 
уралдаанд дэлхийд тэргүүлэх эгнээнд явж байна. Тухайлбал, шатар, даам, 
ой тогтоолтын төрлүүдээр дэлхийд тэргүүлж байна. Суурь шинжлэх ухааны 
олон улсын олимпиадууд ч өндөр амжилт үзүүлж, дэлхийн мэдээлэл, 
технологийн том компаниудад Монгол залуучууд амжилттай ажиллаж, 
шинэ нээлт, бүтээлүүд хийж байна. Энэ нь Монголчууд бид уул уурхайд 
тулгуурласан эдийн засгаас оюуны мэдлэгт тулгуурласан эдийн засаг руу 
шилжих нөөц, боломжтойг илтгэж байна. Ялангуяа, хүн амын бүтцэд 
залуучуудын эзлэх хувийн жин өндөр тул чиглүүлээд, боломж олговол 
оюуны, чадавхын арвин нөөц сан байна. 

Гадаад, дотоод зөрчил, мөргөлдөөнгүй. Бид түүхэн хугацаанд найрсаг 
гадаад харилцааны бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд дэлхийн 
тэргүүлэх улс орнуудтай стратегийн түншлэлийн харилцааг бэхжүүлж 
ирлээ. Энэ хүрээнд өндөр хөгжилтэй орнуудтай улс төр, эдийн засаг, батлан 
хамгаалах, соёл, хүмүүнлэгийн салбарт хоёр болон олон талын харилцаа, 
хамтын ажиллагааг эрчимтэй хөгжүүлж байна. Үндэсний үнэт зүйл дээрх 
нэгдмэл, эв эетэй байдал нь хөгжлийн нэг чухал тулгуур юм.

Дэлхийн тэргүүлэх 2 эдийн засаг (зах зээл)-т ойр байрладаг. Манай улс 
дотоод зах зээлийн шингээлт багатай, далайд гарцгүй хэдий ч, дэлхийн 
тэргүүлэх 2 том зах зээл хаяа дэрлэн оршиж байгаа нь туйлын давуу 
талыг бий болгож байна. Бид олон улсын стандартын шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тэдний эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн хүргэх 
асуудал л сорилт болж байна. Бид орчин үеийн техник, технологийн 
дэвшилд тулгуурлан хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн, эко хүнс, 
эрдэс бүтээгдэхүүний боловсруулалт, аялал жуулчлал зэрэг нэмүү өртөг 
шингээсэн экспортын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд голлон төвлөрөх ёстой 
болно. Экспортыг хөнгөвчилж, дэд бүтцийг барьж байгуулан өрсөлдөх 
чадварыг хангаснаар экспортыг төрөлжүүлэх боломж нээлттэй байна. 

2.4 гадаад орчноос бий болох боломж, сорилт: Дэлхийн хөгжлийн 
чиг хандлага хаашаа явж байна вэ?

Глобал эдийн засаг 10 гаруй жилийн хугацаанд сэргэснээр  
АНУ-ын Холбооны нөөцийн банк 2017 оноос бодлогын хүүгээ өсгөж эхэлсэн 
боловч, том гүрнүүдийн зөрчилдөөнөөс үүдэн глобал эдийн засагт тодорхой 
бус байдал нэмэгдэж, уналт руу орох эрсдэл хуримтлагдаж эхэллээ. Энэ 
орчинд дэлхийн төв банкууд алтны нөөцөө нэмж эхэлсний дээр хөрөнгө 
оруулалтын  багцад алт чухал байр эзлэх болсноор алтны үнэ өсөж эхэллээ. 
Холбооны нөөцийн банк бодлогын хүүгээ 2019 оны 7 дугаар сард сүүлийн 
10 жилд анх удаа бууруулж, богино хугацаатай үнэт цаасны хэлцлийн 
хүү нь урт хугацаатай хэлцлийн хүүнээс өндөр болсон нь глобал эдийн 
засгийн дараагийн хүндрэл, хямралын дохио өгч эхлэв. Харин Хятадын 
эдийн засгийн өсөлт удааширсны үр дагаварт зарим эрдэс бүтээгдэхүүний 
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эрэлт буурч, улмаар тэдгээрийн үнийг бууруулах нөлөө ажиглагдаж эхлээд 
байна. Энэ нь Монгол Улсын гол экспортын эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн 
төсөөллүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлж, ирэх жилүүдэд төсвийн орлого татарч, 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буурахад ч нөлөөлөх эрсдэлтэй байна. 
Дэлхийн эдийн засаг уналтад орох өөр нэг дохио нь Евро бүсийн хамгийн 
том эдийн засаг болох Германы эдийн засаг уналтад орж, аж үйлдвэрийн 
салбарын хувийн жин буурч буй явдал юм. 

Энэ удаагийн дэлхийн эдийн засгийн хүндрэл нь 2008 оны санхүүгийн 
хямралаас ялгаатай, илүү удаан хугацаанд үргэлжлэх эрсдэлүүд ч байна. 
Худалдааны, ханшийн дайн болон технологийн өрсөлдөөн улс орнуудад 
эдийн засгийн уналт, өндөр инфляцийг нэгэн зэрэг бий болгох буюу импортын 
хэрэглээний бүтээгдэхүүн, завсрын орцууд, технологийн бүрдлүүд болон 
энергийн үнийг өсгөн глобал нийлүүлэлтийн сүлжээг тасалдуулах замаар 
үйлдвэрлэлийг бууруулахад хүргэж болзошгүй юм. Түүнчлэн нь дэлхийн 
тавцанд улс орнууд харилцан нэг нэгэнтэйгээ сөргөлдөх нөлөөг бий болгож,  
энэ нь удаан хугацаанд үргэлжлэх тохиолдолд глобал эдийн засгийн уналтыг 
удаашруулах эрсдэлтэй байна. 

Глобал эдийн засаг, зах зээлд хурж буй ‘хар үүл’ ирэх 5-10 жилд томоохон 
сорилтыг бий болгож байна. Дараагийн 10 жилд нүүрс, төмрийн хүдрийн 
үнэ буурах, алтны үнэ тогтвортой өндөр түвшинд хадгалагдах, зэсийн болон 
газрын тосны үнэ өсөх төсөөлөлтэй байна. Энэ нь нийт дүр зургаараа манай 
урсгал тэнцлийн алдагдалд нэмэлт дарамт учруулахыг илтгэнэ. 

Дэлхийн хөгжлийн цаашдын чиг хандлагад ‘хөгжиж буй орнуудын 
даяаршил, их гүрнүүдийн дангаарчлалын бодлого‘, Дэлхийн хүн амын өсөлт, 
Уур амьсгалын өөрчлөлт, Ногоон эдийн засаг, Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал 
шийдвэрлэх нөлөөтэй байх болно. Иймд эдгээр чиг хандлага, түүний манай 
эдийн засагт бий болгох боломжит нөлөөг дараах хэсэгт авч үзэв.  

Даяаршил ба их гүрнүүдийн дангаарчлал. Өнгөрсөн зууны төгсгөлөөс 
дэлхий дахиныг хамарсан даяаршлын явц нь Монгол Улсад хөгжлийн 
шинэ боломж, сорилтуудын аль алиныг нь бий болгов. Даяаршлын үйл 
явц улс хооронд шинэ санаа, шинэ мэдлэгийн урсгалыг үүсгэж, түүх 
соёл, хүрээлэн буй орчин зэрэг хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлсийн 
талаар шинэ хандлагыг бий болгож ирэв. Даяаршлын үйл явц нь мэдээлэл 
харилцаа холбоо, технологи дамжуулалт, соёлын харилцаагаар дамжин улс 
орны эдийн засаг, нийгмийн амьдралд нөлөөлж, технологи дамжуулалтыг 
дагасан бүтээмжийн өсөлт, мэдээлэл харилцаа холбоог дагасан мэдлэгийн 
өсөлт, соёлын харилцааг дагасан нийгмийн амьдралын шинэ амьдралын хэв 
маяг бүрэлдэн бий боллоо. Даяаршлын үйл явцыг дагалдан улс хоорондын 
худалдаан дахь тарифын болон тарифын бус хориг саадууд багасахын хэрээр 
өрсөлдөөн нэмэгдэж, үйлдвэрлэл зардал багатай бүс нутгууд руу шилжилт 
хийж, үүнийг даган бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртөг зардал, үнэ буурах 
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хандлага ажиглагдав. Хямд ажиллах хүчин, үйлдвэрлэлийн хямд орцуудыг 
хайсан хөрөнгө оруулалтын урсгал нь олон улсын хөдөлмөрийн хуваарь, улс 
орнуудын эдийн засаг, бизнесийн бүтэц, хөдөлмөрийн зах зээлд томоохон 
өөрчлөлтүүдийг бий болгож байна. 

Даяаршил эдийн засгийн төдийгүй нийгэм, соёлын томоохон 
өөрчлөлтүүдийг араасаа дагуулж байна. Гадны соёлын нөлөө хотжих үйл 
явцыг эрчимжүүлж, хөдөө орон нутгаас төв сууринг чиглэсэн хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөнийг улам бүр идэвхжүүлэх нь гарцаагүй юм. Үүнийг 
дагалдан орон нутаг эзгүйрэх, зах зээл нь улам бүр хумигдах, хот хөдөөгийн 
тэгш бус байдал нэмэгдэх, нийслэлд хүн амын хэт төвлөрөл үүсэх байдал 
үргэлжлэх хандлага хэвээр байна. 

Гэхдээ АНУ болон Хятадын сүүлийн жилүүдэд баримталж буй бодлого, 
Брикситийн үйл явц зэрэг төвөөс зугтаах, бие даасан ‘үндэсний үзэл’ бас 
эрчээ авч байна. Энэ үйл явц цаашид хэр тогтвортой үргэлжлэх тодорхой 
бус байдал өндөр хэвээр байна. 

Манай улсын хувьд глобал худалдаа, өртгийн сүлжээнд нэгдэн орох, 
худалдааг хөнгөвчлөх, олон улсын стандартуудыг хангах асуудал чухал 
байна. Энэ үүднээс эдийн засгийн агуулгаар ‘гадаад худалдааны даяаршил’-д 
нэгдэн орох хэрэгцээ өндөр байна. Харин геополитик, гадаад зах зээлээ тэлэх 
агуулгаар их гүрнүүдийн бодлогыг анхааралтай ажиглаж, түүнд нийцүүлэн 
шуурхай хариу үзүүлэх чадамж чухал хэвээр байна.

Дэлхийн хүн ам зүйн өөрчлөлт. Хөгжиж буй орнууд дахь төрөлтийн 
өндөр түвшний нөлөөгөөр ирэх 30 жилд (2050 он гэхэд) дэлхийн хүн амын 
тоо 7.5 тэрбумаас 9.7 тэрбум хүртэл өснө гэсэн урьдчилсан тооцоо гараад 
байна. Нэг талаас, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр тариалангийн 
талбай, малын бэлчээрийн хэмжээ жилээс жилд хумигдаж, ургамлын гарц 
буурах, нөгөө талдаа хүн амын тоо өсөх гэсэн эсрэг тэсрэг хандлагууд 
нэгэн зэрэг явагдаж байгаа нь дэлхий дахинд хоол хүнс, хувцасны хэрэгцээг 
хэрхэн хангах вэ гэсэн сорилт гарч ирж байна. Гэхдээ энэ нь манай улсын 
мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний эрэлтийг 
нэмэгдүүлж, эдгээр салбарын хөгжилд томоохон түлхэц өгөх нь гарцаагүй 
юм. 

Дэлхийн олон улс оронд явагдаж буй хүн амын дундаж наслалт нэмэгдэх 
хандлагатай байна. Хүн амын дундаж наслалтад гарч буй өөрчлөлтийг 
дагалдан нийт хүн амд хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувийн жин 
буурч, нийгмийн халамж үйлчилгээний зардлыг нэмэгдүүлэх хандлага 
эхнээсээ гарч байна. Одоогоор улс орнууд өндөр настны тэтгэврийг 
олгоход төсөв дээр хүнд дарамт авч эхэлж байгаа тул тэтгэврийн насыг 
хойшлуулах, дотоодын хэрэглээний татвараа нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 
түлхүү хэрэгжүүлж байна.       
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Уур амьсгалын өөрчлөлт, ногоон эдийн засаг. Аливаа улс орон урт 
хугацаанд тогтвортой хөгжих гол арга нь эдийн засгийн үйл ажиллагааг хүн, 
байгалийн аль алинд нь ээлтэй болгох явдал бөгөөд байгалийн баялгийг илүү 
үр өгөөжтэй ашиглах замаар эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой 
хөгжлийг урт хугацаанд хадгалах зорилготой ‘ногоон эдийн засаг’-ийн 
хөгжлийн хандлага нь хомстож буй нөөцүүдийг хэмнэлттэй, шавхагдахгүй 
нөөцийг зохистой ашиглахад чиглэж байна. Дэлхий нийт энэ чиг хандлага 
руу тууштай ороод байна. 

Хот суурин газрын хүн амын хэт төвлөрлөөс үүдэлтэй агаар, хөрс, усны 
бохирдол, малын тоо толгойн өсөлтийн нөлөөгөөр талхлагдсан бэлчээр 
нутаг, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр бий болсон хөрсний доройтол 
ба цөлжилт, олборлох үйлдвэрлэлийн салбараас үүдэлтэй хөрс ба усны 
бохирдол, усны хомдсол зэрэг нь манай орны хувьд тулгамдаж буй асуудлууд 
юм. Манай улсын хувьд хөдөө аж ахуй болон уул уурхай нь эдийн засгийн 
тэргүүлэх салбарууд бөгөөд хотжилт дагасан орчны бохирдол тулгамдаж 
буй асуудал тул ‘ногоон эдийн засаг’-ийн зарчмуудыг одооноос мөрдөх 
шаардлага өндөр байна. Иймд цэвэр эсвэл ‘ногоон’ технологид тулгуурласан 
эдийн засгийг хөгжүүлэх замаар урт хугацаанд нүүрлэж болзошгүй байгаль 
орчны хямралаас зайлсхийх нь чухал юм. Үүний тулд нөөцийг үр ашигтай 
ашиглах тогтолцоог бий болгох, байгаль орчны хяналтыг сайжруулах, 
‘ногоон’ дэд бүтцийг бий болгох, сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах, хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах, үндэсний эдийн засгийн чадавхи өсөхийн 
хэрээр байгалийн сэргээгдэх баялгийг ашигладаг үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,  
өндөр ашиг шимтэй мал үржүүлэх, өндөр ургац өгдөг таримал ургамлыг 
ургуулах замаар ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх боломжтой.

Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал. Аж үйлдвэрийн I хувьсгалаас хойш бүтээмж, 
орлого нэмэгдэж байна. Үүнд инноваци буюу технологийн дэвшил чухал 
үүрэг гүйцэтгэж байна. Өөрөөр хэлбэл, бэлэн байгаа нөөцийг ашиглаад 
үйлдвэрлэж чадах үйлдвэрлэлийн потенциал тэлж байна (Spence 2011, 
хуудас 36). Харин IV хувьсгал нь глобал үйлдвэрлэлийн өртгийн сүлжээний 
удирдлага, зохион байгуулалтад тооны болон чанар дэвшлийг авч ирсэн 
шинэ эринийг бий болгож байна. Аж үйлдвэрийн энэ шинэ үе шат нь 
автоматжуулалт, харилцаа холбоо болон даяаршлыг улам гүнзгийрүүлэхэд 
чиглэж байна. Энэ хувьсгалын үе шат нь бүхэлдээ технологи, түүний ялгаатай 
хэлбэрүүдэд анхаарлаа хандуулж байна: виртуал бодит байдал, хиймэл оюун 
ухаан, том өгөгдөл, клауд тооцоолол, орчин үеийн дизайн програмчлал, 
процесс симуляци, 3 хэмжээст хэвлэлт, нано болон биотехнологи, квант 
тооцоолол зэрэг болно. 

Энэ хувьсгалын дүнд байгаль орчны бохирдол нэмэгдэх, зарим 
технологиор орлуулах боломжтой мэргэжлүүд (зээлийн шинжээч, зээлийн 
ажилтан, номын санч, даатгалын ажилтан, зурагчин гэх мэт) хөдөлмөрийн 
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зах зээлээс хасагдах, улмаар орлогын тэгш бус байдал нэмэгдэх эрсдэлүүд бий 
болж байна. Харин хүн хоорондын харилцаанд суурилсан мэргэжлүүдийн 
эрэлт нэмэгдэнэ. 

Иймд бид мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг бүтээх, энэ аж үйлдвэрийн 
хувьсгалын сүлжээнд нэгдэх стратеги чухал байна.  

2.5	Эдийн	засагт	тулгарч	буй	сорилт:	Бидэнд	ямар	хүндрэл,	бэрхшээл	
тулгарч	байна	вэ?

Бидэнд тулгарч буй сорилт бол ‘Байгалийн баялгийн хараал’-аас 
дайжиж, ‘баялгийн ерөөл’-ийг бий болгох явдал билээ. Энэ процесс амар 
хялбар бус, маш их хүчин чармайлт, урт хугацаа шаарддаг болохыг дэлхий 
нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг. Асуудлыг гаргаж тавихдаа тогтсон цөөн 
өсөлтийн загварт баригдахаас илүүтэй боломжит бүх загвар, онолуудыг 
хослуулан ашиглах нь зүйтэй (Rodrick 2015, хуудас 89). Одоогийн түвшинд 
бидэнд мэдэгдэж байгаа, шийдвэрлэх ёстой асуудлуудыг авч үзвэл дараах 
байдалтай байна:

Ядуурлын түвшин өндөр байна. Манай улсын ядуурлын түвшин 2018 
оны байдлаар 28.4 хувьтай байгаа нь өндөр үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл, 
нийт хүн амын 28.4 хувь нь өдөрт 1.9 ам.доллараас бага орлогоор амьдарч 
байна. Сүүлийн 25 жилд манай эдийн засаг хурдацтай тэлж, нэг хүнд ногдох 
ДНБ Дэлхийн банкны Атласын арга ашиглан оны үнээр тооцоход 4009 ам. 
долларт хүрсэн хэдий ч, ядуурал дорвитой буурахгүй, орлогын ялгаа нүдэн 
дээр нэмэгдэж байна. Хэдийгээр ядуурал нь эдийн засгийн өсөлтийг даган 
буурдаг ч, үүнд орлогын дахин хууварилалтын механизм хамгийн чухал юм 
(Spence 2011, хуудас 46). Эдийн засгийн сэргэлтээс нийгмийн үзүүлэлтүүд 
(ядуурал, тэгш бус байдал, боловсрол, эрүүл мэнд, цэвэр ус, цэвэрлэх 
байгууламж, инноваци, хүмүүн капитал, дэд бүтэц гэх мэт) рүү шилжих 
үндсэн суваг нь улсын төсөв болж байна. Хэдийгээр эдийн засгийн өсөлт 
нь өрхийн орлогоор дамжих боломжтой хэдий ч хүн амын дийлэнх хэсэгт 
орлогын дорвитой өсөлт ажиглагдахгүй байна. Ялангуяа, манай улсад 
ядуурал сүүлийн 30 жилд ‘ужгирсан’ тул ядуурлын шугамаас бага орлого 
олж байгаа иргэд хөдөлмөр эрхлэх боломж, чадавхи байхгүй гэж хэлж болно. 
Улсын төсвөөс нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх зориулалтаар олгож 
буй санхүүжилт хангалтгүй, зорилтот бүлэгтээ хүрч чадахгүй, үр ашигтай 
бус (орлогын дахин хуваарилалтын оновчтой механизм бүрдээгүй) зэрэг 
олон асуудлууд гарч байна. Тухайлбал, нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд 
зорилтот бүлэгт бүрэн чиглээгүй, зорилтот бүлгийг тодорхойлохдоо өрх, 
иргэний амьжиргааны түвшинд бус категорийн аргад илүү суурилсан 
хэвээр байна. Халамжид зарцуулж байгаа хөрөнгийн өсөлт нь ядуурлыг 
бууруулахад үзүүлэх нөлөөлөл бага, бэлэн мөнгөний нөхцөлт бус 
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хөтөлбөрүүд ихтэй, үйлчилгээнд суурилсан хөтөлбөрүүд багатай байна4. 
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хамрах хүрээ хэт өргөн болж жилд 
дунджаар 800 орчим мянган хүнийг хамруулж, 4 хүн тутмын нэгд төрөөс 
халамж үзүүлж байгаа нь зорилтот бүлэгт чиглээгүйг харуулж байна. 

Түүнчлэн эдийн засгийн өсөлт нь тогтвортой бус, глобал зах зээл дээрх 
эрдэс түүхий үнэ, эрэлтээс хамааран хэлбэлзэж байгаа нь ажлын байр, 
орлогын өсөлт тогтвортой байж, нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх 
боломжийг хязгаарлаж ирлээ. Энэ нь дунджийн доод орлогын ангилалд 
байгаа иргэд, өрхийн ядууралд орох эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж байна. 
Манай улс өмнөх өр төлбөрөө төлөх, суурь дэд бүтцийн асуудлууддаа 
анхаарч, харин нийгмийн асуудлуудаа дорвитой шийдэж чадахгүй байх 
хооронд он жилүүд өнгөрсөөр ирлээ. 

Ажилгүйдэл дорвитой буурахгүй байна. Ядуурал, ядууралд орох 
эмзэг байдал өндөр байх суурь шалтгаан нь ажилгүйдэл болж байна. 
Ажилгүйчүүдийн мэдлэг, боловсролын түвшинд гарч буй өөрчлөлтөд 
анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Тухайлбал, нийт бүртгэлтэй 
ажилгүйчүүдэд өндөр боловсролтой, мэргэжилтэй иргэдийн эзлэх хувийн 
жин нэмэгджээ. Гэхдээ ажилгүй удаан байх нь мэдлэг, чадавхи ‘элэгдэх’-д 
ч нөлөөлж байна. Эдгээр нь хөдөлмөрийн зах зээлд боловсролын түвшин, 
мэргэжлийн байдлаарх эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрт харьцаа ихээхэн 
алдагдсан байгаад анхаарал хандуулахыг сануулж байна. Ажилгүйдлийн 
шалтгааны талаарх судалгаагаар 2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 
нийт ажилгүйчүүдийн тоо 100.3 мянга байснаас 49.3 хувь нь ажил хайгаад 
олдохгүй, 12.2 хувь нь мэргэжилд тохирох ажил олдохгүй байгаа, 11.1 
хувь нь мэргэжил, дадлага, туршлага байхгүйн улмаас ажилгүй байгаа 
зэргийг нэрлэсэн нь зонхилох шалтгаанууд болж байна. ҮСХ-ноос 2015 
онд хийгдсэн хэтийн тооцоогоор, Монгол Улсын хүн амын тоо 2045 он 
гэхэд 5.0 саяд хүрэхээр байна. Нийт хүн амын 60.6 хувийг 15-64 насны хүн 
ам, 9.0 хувийг 65, түүнээс дээш насны бүлэг бүрдүүлэхээр байна. Үүний 
зэрэгцээ 2023 оноос Оюу толгой бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж эхэлснээр 
8000 орчим өндөр ур чадвартай ажилтан ажлын байргүй болох нөхцөл 
байдал үүснэ. Иймд эдгээр ур чадвартай ажилчдыг ажиллуулах үүднээс 
томоохон олборлолт, үйлдвэрлэлийн төслийг залгуулаад эхлүүлэх хэрэгцээ 
өндөр байна. Энэ нь нэг талаас тэтгэврийн насыг хойшлуулах, нийгмийн 
халамжийн зардал өсөх, дараагийн 25 жилд чанартай ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх шаардлага нэмэгдэж байгаа дохио юм.

4 Хүүхдийн мөнгийг оролцуулахгүйгээр нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 2018 оны жилийн эцсийн 
байдлаар 414.61 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан нь ДНБ-ий 1.29 хувь, хүүхдийн мөнгийг оруулан 
тооцвол, ДНБ-ий 2.0 хувь болж байна. Харин дундаж орлоготой гадны улс орнууд ДНБ-ийнхээ 
1.6 орчим хувийг, өндөр орлоготой улс орнууд ДНБ-ийнхээ 1.9 орчим хувийг нийгмийн халамжийн 
арга хэмжээнд зарцуулдаг байна. 
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Эдийн засгийн сэргэлтийн он жилүүдэд ч улирлын шинж чанараас 
хамааран ажилгүйдэл өндөр хувьтай байсаар байна. Уул уурхай зэрэг 
харьцангуй орлого өндөртэй салбарууд нь хөдөлмөр шингээлт багатай, 
харин барилгын салбар нь улирлын шинж чанартай ажил эрхлэлтийг 
бий болгож байна. Хөдөө аж ахуй, үйлчилгээ зэрэг хөдөлмөр шингээлт 
өндөртэй салбаруудын бүтээмж муу байгаагаас цалин, хөлс бага байна. 
Нөгөө талаас эдийн засгийн идэвхжил, уналтын мөчлөг богино байгаа 
нь бизнес тогтвортой байж, ажлын байр нэмэгдэх боломжийг хязгаарлаж 
байна. Иймд тогтвортой, чанартай ажлын байрыг бий болгох асуудал чухал 
байна. Үүний тулд хувиараа хөдөлмөр эрхлэх боломж, ЖДҮ-ийг дэмжих, 
аялал жуулчлал дагасан үйлчилгээний салбаруудыг өргөжүүлэх, техник, 
технологийн дэвшилд тулгуурлан бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх 
чадварт суурилсан боловсруулах аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх асуудал чухал 
байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, үйл ажиллагааг бодит 
хөрсөнд буулган идэвхжүүлэх шаардлага хэвээр байна.

Авилгал хөгжлийг боомилж байна. Бидний дайсан бол авилгал. Авилгал 
нь бидэнд үндсэн хуулиар олгогдсон тэгш боломжийг алга болгож, үнэнч 
байдал, шударга ёсыг устгаж байна. Өнөөдөр бүх түвшинд авилгал газар 
авч, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны ноцтой сөрөг үр дагаварт хүргэж 
эхлээд байна. Авилгал нь надад хамаагүй гээд ‘довоо шарлуулах’ асуудал 
биш, бидний үр хүүхдийн ирээдүй, эх орны хөгжилд шууд нөлөөлж байна. 
Авилгал нь хүнд суртлыг өөгшүүлж, төрийн үйлчилгээний чанарыг муутгаж, 
үр ашгийг бууруулж, бидний ирээдүйн татварын дарамтыг нэмэгдүүлдэг 
тул иргэн бүрийн оролцоо, ‘таслан зогсоолт’ чухал юм. 

Бид авилгалгүй, хуулийн өмнө хүн бүр ижил хариуцлага хүлээх 
нийгмийг бүтээхгүй бол дор бүрнээ хичээсэн ч, хүссэн үр дүн, хөгжилд 
хүрч чадахгүй. Авилгалын индексээр Монгол Улс 100 оноос 37 оноо авч, 180 
орноос 93-т эрэмбэлэгдэж байна. УИХ-аас 2016 онд баталсан “Авилгалын 
эсрэг үндэсний стратеги 2016-2023”-ийг амжилттай хэрэгжүүлж чадах эсэх 
нь эхний том сорилт болно. 

Засаглал сул, бодлого тогтворгүй явж ирлээ. Тогтвортой, хүртээмжтэй 
өсөлтийг хангаж чадах эсэхэд засаглалыг сайжруулах асуудал чухал үүрэгтэй. 
Ардчилсан нийгэмд шилжээд дөнгөж 30 жил болж байгаа, институци 
бүрдээгүй, байгалийн баялагтай манай орны хувьд засаглалын чанараас их 
зүйл хамаарна. Сул засаглал нь олон сувгаар дамжин хөрөнгө оруулалтын 
орчныг муутгаж ГШХО-ыг түлхэх, төсвийн сахилга батгүй байдлаас үүдэн 
улсын өрийг нэмэгдэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тогтолцоо хангалттай бүрдээгүйгээс банкуудын корреспондент харилцаанд 
дарамт бий болох сөрөг үр дагаврыг бий болгоно. Энэ хүрээнд авилгалыг 
устгах, хуулийг бүх нийтээр даган мөрддөг болох, шүүхийн шударга 
тогтолцоо бүрдэх, төсвийн сахилга бат, засаглалыг сайжруулах, санхүүгийн 
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салбарын хяналтыг дээшлүүлэх, төв банкны засаглал, үйл ажиллагааны 
бие даасан байдлыг бэхжүүлэх шаардлага тавигдаж байна. Засаглалыг 
бэхжүүлэх хүрээнд улс төрийн богино хугацааны ашиг сонирхлыг бүх 
түвшинд хязгаарлах нь чухал байна. 

Бидэнд Монголбанкнаас төсвийн шинжтэй үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэхгүй байх, төсвийн сахилга батыг хангах (нэгдсэн 
төсөв+хөгжлийн банк+концесс+төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа гэсэн 
олон эх сурвалжийг давтахгүй байх), төсвийн болон гадаад валютын 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, банкны салбарын эрсдэл даах чадавхийг сайжруулах 
асуудал түүхэн сургамж болж үлдлээ. Төсвийн сахилга батыг хангах асуудал 
дан ганц хэт тэлэлтийг хэрэгжүүлэхгүй байхаас гадна төрийн засаглалын 
асуудал юм. Үүний цаана хууль, журмыг даган мөрдөх, авлигаас ангид 
байх, төр мэргэшсэн, үр ашигтай ажиллах зэрэг олон асуудлууд давхар 
агуулагдана. 

Улс төрийн тогтворгүй байдлыг даган бодлогын тогтворгүй байдал 
‘хэвшил’ болж ирлээ. Хөгжлийн тулгуур асуудлууд дээр нэгдсэн зөвшилцөлд 
хүрч, харин түүнийг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх асуудал дээр улс төрийн 
намууд бодлогоо уралдуулдаг дэлхийн жишигт очих шаардлага бидний өмнө 
байна. Сүүлийн  28 жилийн хугацаанд Монгол Улс ОУВС-гийн хөтөлбөрийг 
6 удаа авч, нийт 14 жилд нь тус сангийн хөтөлбөртэй явсаар өнөөдөртэй 
золголоо. Шилжилтийн дараах он жилүүдэд буюу 1991-2000 онд 3 хөтөлбөр 
хэрэгжүүлсэн бол 2001-2010 онд 2 хөтөлбөр, харин 2010 оноос хойш 2017 
онд “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг  хэрэгжүүлж  байна.  
Монгол  Улс  зах  зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжсэнээс хойших 
28 жилийн хугацаанд нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувьд тодорхой 
амжилтад хүрээд байна. Гэвч улс орны макро эдийн засгийн болон хөгжлийн 
бодлого тогтворгүй явж ирлээ. Сүүлийн 28 жилийн хугацаанд Монгол Улс 
Ерөнхий сайд 15, Сангийн 15 сайд (нэрийн давхардлыг хасвал тус бүр 14), 
Монголбанкны 9 Ерөнхийлөгчтэй байжээ. Сүүлийн таван жилээр үзэхэд,  
Ерөнхий сайд 4, Сангийн сайд 5-тай байв. Тогтвортой  эдийн  засгийн  
бодлого,  төрийн  бодлогын  залгамж  халаа манай оронд туйлын чухал 
байна.

Дотоод хуримтлал багатай. Манай оронд шаардлагатай байгаа бүтээн 
байгуулалт, дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт харьцангуй бага байсаар ирсэн 
нь дотоод хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр багатайгаас уу (нийлүүлэлтийн 
шалтгаан) эсвэл өгөөж нь бага байгаагаас уу (эрэлтийн шалтгаан) гэдэг 
асуудал яригдана. Манай тохиолдолд аль аль хүчин зүйлээс болж байна. 
Үндэсний хуримтлал бага байдал нь дотоод хөрөнгө оруулалт, хэрэглээг 
хангахад хүрэлцэхгүй байгаагаас Монгол Улс урсгал тэнцлийн өндөр 
алдагдалтай явж ирлээ. Үүнийг ГШХО болон гадаад өрөөр санхүүжүүлж 
ирлээ. ГШХО орж ирэх нь олон эерэг дам нөлөөг бий болгож, өсөлтөд 
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эерэгээр нөлөөлдөг. Манай дотоод хуримтлал бага тул байгалийн нөөц, 
баялгаа ашиглахад гадаад хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Гэхдээ сүүлийн 
жилүүдэд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) өссөн хэдий 
ч нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого (ҮНО)  болон нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ий зөрүү цаг хугацааны туршид нэмэгдэж байгаа дүр зураг ажиглагдаж 
эхэллээ (Зураг 1). Энэ нь ГШХО-аас манай улсад үлдэх үр өгөөжид онцгой 
анхаарах шаардлагыг анхааруулж байна. ГШХО-аас дотоодод үлдэх үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх, өргөжүүлэхийн тулд төрийн бодлогын хүрээнд 
инноваци, технологи, мэдлэг, бүтээмжийн өргөжилтийг шилжүүлэх, эдийн 
засгийн холбоос, босоо төрөлжилт, дам нөлөөг нэмэгдүүлэх бодлого, арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Дотоод бүтээн байгуулалтыг гадаад 
өрөөр санхүүжүүлсээр нийт гадаад өрийн хэмжээ ч жил дараалан өсч,  
ДНБ-ий 220 хувьд хүрсэн нь манай эдийн засгийн эмзэг байдлын нэмэгдүүлж, 
хүүний дарамтыг нэмэгдүүлж байна. 

Байгалийн баялагт тулгуурлах хөгжлийн загвар нь байгалийн баялгийн 
орлогыг нэмэгдүүлж, түүнийг баялгийн сандаа хуримтлуулж, түүнээс урт 
хугацааны тогтвортой өсөлт, хөгжилд хүргэх үр ашигтай хөрөнгө оруулалт 
хийх явдал билээ. Иймд баялгийн сангийн тогтолцоог цогцоор бүрдүүлж, 
нөөц хөрөнгө хуримтлуулах шаардлага өндөр байна. 

Зураг 1. Нэг хүнд ногдох ДНБ болон ҮНО, ам.доллараар

             

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ)

Эдийн засгийн дархлааг бий болгоход гадаад албан нөөцийг үргэлжлүүлэн 
нэмэгдүүлэх, төсвийн алдагдлыг өсгөхгүй байж, улсын өрийн ДНБ-нд эзлэх 
хувийг тогтвортой бууруулж, төсвийн орон зай бүрдүүлэх асуудал чухал 
байна. Цаашид эдийн засгийн дотоод, гадаад тэнцвэрийг хангахын тулд 
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гадаад эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, өмнөх өрийн нөхцлийг муутгахгүйгээр 
сунгахад олон улсын санхүүгийн байгууллага, доноруудын дэмжлэг, 
санхүүжилт цаашид ч зайлшгүй чухал болж байна. 

Харин дотоод хөрөнгө оруулалт бага байгаа нь өгөөж багатайгаар 
тайлбарлагдаж болох бөгөөд үүнд авилгал, бодлогын тогтворгүй байдлаас 
үүдэлтэй Засгийн газрын гажуудал ч тодорхой нөлөө үзүүлж байна. Иймд 
авилгалаас ангижрах, бодлогын тогтвортой байдлыг хангах инстититуцийн 
асуудал нь дам байдлаар хөрөнгө оруулалтад ч эерэг нөлөөтэй. 

Орлогын тэгш бус байдал нь боломжийн тэгш байдалд хүргэх 
эрсдэлтэй байна. Улс орнууд ядуу байхад, бүх хүн ядуу, орлогын тэгш 
бус байдал бага байдаг. Харин эдийн засаг өсч эхэлснээр орлого тэгш 
бус хуваарилагдсанаар ядуурал өндөр хэдий ч, орлогын тэгш бус байдал 
нэмэгддэг (Spence 2011, хуудас 46). Орлогын тэгш бус байдал нэмэгдэхийн 
хэрээр өндөр төлбөртэй хувийн сургууль, эмнэлэг нэмэгдэж байна. Нөгөө 
талд нь, орлого багатай өрхийн хүүхдүүд сургуульд явахгүй, эмнэлгийн 
үйлчилгээ, вакцинд бүрэн хамрагдаж чадахгүй, хоол тэжээлийн дутагдалд 
орох байдал ажиглагдаж байна. Төрийн орлогын дахин хуваарилалтын 
оновчтой механизм бүрдэхгүй, сургууль, эмнэлгийн үйлчилгээ зэрэг 
нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжрахгүй тохиолдолд ядуу 
өрхөд төрсөн хүүхэд бие бялдар, оюуны мэдлэгийн хувьд боломжийн тэгш 
бус байдалд орж, улмаар хөдөлмөрийн зах зээл дээр ч өрсөлдөх чадваргүй 
болохоор байна. Боломжийн тэгш бус байдал нь нийгмийн ялгарлыг бий 
болгож, бага, орлого өндөртэй бүлгүүд харилцан нэгнээ ‘гадуурхах’, 
улмаар зөрчилдөөнд ч хүргэх эрсдэлтэй. Өнөөдөр өнгө мөнгө, эрх мэдлийг 
шүтсэн үзэл давамгайлж байгаа нь Монгол хүний ‘хүн болох’ төлөвшилд ч 
сөргөөр нөлөөлж байна. Иймд нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, бүх түвшинд шударга ёс, тэгш байдлыг эрхэмлэх (‘улааныг 
харж урвахгүй, шарыг харж шарвахгүй’ байх) шаардлага зүй ёсоор тавигдаж 
байна. 

Хот, орон нутгийн хөгжлийн ялгаа эрс өсч, шилжилт хөдөлгөөн 
нэмэгдлээ. Нийгмийн үйлчилгээнд хамрагдах хот, хөдөөгийн ялгаа байсаар 
байна. Жишээ нь, орон нутагт их дээд сургууль хомс, нарийн мэргэжлийн 
эмнэлэгийн үйлчилгээнд хот, суурин газар ирж хамрагдаж байна. Үүний 
зэрэгцээ орон нутагт ажлын байр хомс, цалин бага, зах зээл хумигдмал 
зэрэг нь их, дээд сургууль төгсөгчид орон нутаг руу эргэн буцах боломжийг 
хязгаарлаж байна. Тухайлбал, бусад бүсүүдтэй харьцуулахад Улаанбаатар 
хотын хүний хөгжлийн индекс хамгийн өндөр байна. Энэ нь орон нутгаас 
Улаанбаатар хот руу шилжих хөдөлгөөн эрчимжих шалтгаан нь боловсрол, 
эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээ, орлогын асуудал байгааг илтгэж 
байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын хүн амын жилийн 
дундаж өсөлт 5.6 хувьтай байна. Улаанбаатар хотод шилжиж ирсэн хүн 
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бүр ажилтай байж, орлого, амьдралын чанар дээшилж байна уу гэвэл  бас 
үгүй. Энэхүү шилжих хөдөлгөөн энэ хэвээр үргэлжлэх тохиолдолд хотын 
төвлөрөл, түүнийг дагасан асуудлууд нэмэгдэх, хөдөө орон нутгийн хөгжил 
улам хоцрогдож, алслагдсан бүс нутаг ‘эзэнгүйдэх’ эрсдэлтэй байна. Иймд 
хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг арилгах, шилжих хөдөлгөөнийг эсрэг 
чиглэлд өөрчлөх бодит хэрэгцээ байна. Үүний тулд орон нутагт болон хот, 
суурины зах зээлд холбох дэд бүтцийг барьж байгуулах, их дээд сургууль, 
эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, бизнес эрхлэх 
боломжийг сайжруулах, орон нутгийн давуу талд тулгуурлан ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, хөгжлийн стратегид бүс нутаг, орон зайн төлөлтийг том хүчин 
зүйл болгож тусгах шаардлага тавигдаж байна. 

Хотжилтын асуудал. Улаанбаатар хот болон бусад суурин газар руу 
чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн нь хүн амын хэт төвлөрөл, хэт ачааллыг бий 
болгож агаар, усны бохирдол, замын түгжрэл, инженерийн дэд бүтцийн 
хомсдол зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг бий болгож байна. Энэ нь эргээд 
өвчлөл нэмэгдүүлэх, нийгмийн стресс бий болгох, ая тухтай орчинд 
амьдрах боломжийг ч хязгаарлаж байна. Улаанбаатар хотод нийт хүн амын 
40 хувь нь амьдарч байгаа бөгөөд энэ дүн цаашид ч үргэлжлэн өсөхөөр 
байна. Улаанбаатар хотын тэлэлт, инженерийн дэд бүтэц өсөн нэмэгдэж 
буй ачааллыг үргэлжлүүлэн шингээх боломж хязгаарлагдмал юм. Иймд 
хотжилтын дэд бүтцийг сайжруулах, улсын нийслэлийг шилжүүлэх бодит 
шаардлагыг бий болгож байна. Улаанбаатар хотын орчимд дагуул хотууд 
бий болгох, цаашлаад нийслэлийг шилжүүлэх ажлыг төрийн байгууллагууд, 
их дээд сургуулиудаас эхний ээлжинд хамруулах байдлаар шуурхай эхлэх 
нь зүйтэй байна. 

Бизнес эрхлэх орчин муу. Дэлхийн банкны ‘Бизнес эрхлэх хялбар байдлын 
индекс’-ээр Монгол Улс 190 орноос 81-д эрэмбэлэгдэж байна. Манай улсын 
хувьд зээл авах боломж, барилгын зөвшөөрөл авах зохицуулалтаар дэлхийд 
эхний 25-т эрэмбэлэгдэж байна. Бизнес анх эрхлэх боломж, татварын ачаалал, 
өмчийн бүртгэл болон гэрээний хэрэгжилт хангуулалтын үзүүлэлтээр  
49-87-д эрэмбэлэгдэж байна. Харин хил дамнасан худалдаа эрхлэхэд тулгарч 
буй бэрхшээл, цахилгаан, эрчим хүчний хангамж болон маргаан шийдвэрлэх 
процессын үзүүлэлтээр 117-152-т эрэмбэлэгджээ. Иймд өрсөлдөх чадвараа 
дээшлүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг тууштай даллан дуудахын5 тулд 
хойш нь татаж буй үзүүлэлтүүд дээр онцгой анхаарал хандуулах шаардлага 
гарч байна. Үүний тулд цахилгаан, эрчим хүчний хэрэгцээг дотооддоо 
бүрэн хангадаг болох, түүний шугам сүлжээг сайжруулах, гадаад худалдаа 
эрхлэхэд хилийн наана болон хилийн цаана байгаа барьеруудыг хөнгөвчлөх, 
хууль хяналтын байгууллагууд маргаан, зөрчлийн шуурхай, шударга шийдэх 
зэрэг асуудлуудыг эн тэргүүнд шийдвэрлэх хэрэгцээ байна. Үүний зэрэгцээ 
5 Дотоод хуримтлал багатай, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ өндөртэй манай орны хувьд хөгжлийн 

цаашдын ирээдүйд гадны хөрөнгө оруулалт чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 
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төрийн үйлчилгээг чирэгдэл багатай, шуурхай, хүртээмжтэй үзүүлэхэд 
орчин үеийн техник, технологиуд түлхүү ашиглах нь зүйтэй. Судалгаанаас 
харахад санхүү, үйлчилгээ болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт 
ГШХО татах нь салбарын төрөлжилтөд үр дүнтэй байхаар байна. 

Эдийн засгийн өрөөсгөл бүтэц, тогтворгүй өсөлт. Монгол Улсын эдийн 
засгийн бүтцэд 1994 онд хөдөө аж ахуйн салбар 32.3 хувийг эзэлж байсан 
бол 2018 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 10.8 хувь болж буурсан байхад аж 
үйлдвэр түүний дотор уул уурхайн салбарын хувийн жин 28.5-ээс 41.5 хувь, 
үйлчилгээний салбар 39.2-ээс 47.7 хувь болж  тус тус өсөөд байна.  

Нийт экспортод эрдэс түүхий эдийн экспортын эзлэх хувийн жин 90 
орчимд хувьд хүрсний дээр ГШХО-ын дийлэнх нь уул уурхайн нэг төсөл 
дээр орж ирж байна. Уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай манай улсын 
эдийн засгийн өрөөсгөл бүтэц нь эдийн засгийн өсөлт тогтвортой байж, 
нийгмийн үзүүлэлтүүдэд шилжих боломжийг хязгаарлаж ирлээ. Сүүлийн 
20 жилд манай улсын эдийн засагт 3-4 жил тутамд өрнөл, уналтын мөчлөг 
тохиолдож байгаа нь богино хугацааны өсөлтийн нөлөө нь өрхийн амьжиргаа, 
нийгмийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах боломжийг хязгаарлаж байна. 
Түүнчлэн эдийн засгийн өсөлт нь уул уурхайн зэрэг капитал багтаамжтай, 
цөөн салбар, компаниудад бий болж байгаа нь хүртээмжтэй өсөлт сул байх, 
өсөлтөөс бий болсон орлого нь импорт (машин тоног төхөөрөмж, шатахуун, 
эрчим хүч гэх мэт), үйлчилгээ (тээврийн, зураг төсөл, барилга байгууламж 
зэрэг зөвлөх үйлчилгээ), ногдол ашгийн төлбөрт эргээд гадагшаа гарахад 
хүргэж байна. Өрсөлдөх чадвартай, тэргүүлэх салбарууд, тухайлбал эрдэс 
түүхий эдийг боловсруулах, хөдөө аж ахуйн салбарын эрсдэл даах чадвар, 
бүтээмж, ашиг шимийг дээшлүүлэх (Эко хүнс), Аялал жуулчлал, сэргээгдэх 
эрчим хүч, тээвэр, логистикийн салбарыг хөгжүүлэхэд онцгой анхаарах 
шаардлагатай. Түүнчлэн манай улсын нийт экспортод БНХАУ-ын эзлэх хувь 
90 орчим хувьд хүрээд байна. Энэ нь урд хөршийн эдийн засгийн өсөлтөнд 
гарч болох аливаа савалгаа гадаад эрэлт, экспортын үнээр дамжин дотоод 
эдийн засагт хүчтэй нөлөөлөх нэг эрсдэл болж байна. 

Иймд богино, дунд хугацаандаа эдийн засгийн эмзэг байдлыг бууруулах, 
дархлааг дэмжихэд чиглэсэн макро эдийн засгийн бодлого (ГВАН-ийг 
нэмэгдүүлэх, төсвийн сахилга бат хангах, мөнгөний болон төсвийн 
бодлого оновчтой хослол гэх мэт) хэрэгжүүлэх, бүтцийн бодлогын хүрээнд 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, эдийн засгийг 
олон тулгууртай болгох зэрэг ажлыг шуурхай, зоримог эхлүүлэх шаардлага 
өндөр байна. Эдийн засгийг төрөлжүүлэх нь зоримог арга хэмжээ авч 
эхэлснээс хойш дор хаяж 15 жилийн дараа эхний үр дүн гардаг болохыг 
Малайз, Чили зэргийн туршлагаас харж болно. 

Дэд бүтцийн сул хөгжил, өрсөлдөх чадварын сул байдал. Төсөв, 
мөнгөний бодлого нь эдийн засгийн эрэлтийн талд голлон нөлөөлдөг тул 
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богино хугацааны хэлбэлзлийг бууруулахад голлон чиглэдэг. Хэдийгээр 
манай эдийн засагт тэлэх бодлогууд хэрэгжсэн он жилүүдэд ч эдийн засгийн 
бүтцийн буюу эдийн засгийн нийлүүлэлтийн талд нөлөөлдөг, илүү урт 
хугацааны өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг  дэмжсэн бодлогууд ‘хаягдаж’ 
ирлээ. Тухайлбал, эрдэс бүтээгдэхүүнээ хямд өртөгтэй, байгаль экологид 
хор хөнөөлгүй, шуурхай экспортлох, мөн үндэсний тээвэр, ложистик, 
хилийн боомтын асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг ажлуудаа олон жил ярьсан ч 
гүйцэтгэж чадаагүй л байна. Үндэсний аюулгүй байдлын нэг чухал хэсэг 
болох эрчим хүчний хэрэгцээгээ дотооддоо бүрэн хангаж чадаагүй хэвээр 
байна. Мөн эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын өрсөлдөх чадварыг 
дэмжсэн, нэмүү өртөг илүү шингээх дэд бүтцийн асуудлууд (төмөр зам, 
эрдэс бүтээгдэхүүнийг дотооддоо нэг шат боловсруулах гэх мэт) шил шилээ 
даран хүлээгдэж байна. Бүр цаашлаад эдийн засгийг олон тулгууртай болгох 
тал дээр дорвитой алхам эхлүүлээгүй байна. Эдгээрийн үр дагаварт урсгал 
дансны алдагдал өссөөр, бид богино хугацааны асуудалтайгаа ‘ноцолдсоор’ 
байна. Эдийн засгийн бүтэц, салбар хоорондын уялдаа алдагдсан асуудал 
нь бидэнд хоёр зүйлийг сануулж байна. Нэгдүгээрт, өнгөрсөн хугацаанд 
авсан их хэмжээний өрүүд хэр үр ашигтай хөрөнгө оруулалт болж чадсан 
бэ. Хоёрдугаарт, нэгэнт өндөр түвшинд хүрээд байгаа өрийн дарамттай 
үед энэхүү дэд бүтцийн бодлогыг цаашид хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?. Эдгээр 
нь үндэсний эдийн засгийн хувьд маш өндөр үр ашигтай байх тэр төсөл, 
хөтөлбөрт л санхүүжилт хийх, үгүй бол өр нэмж тавихгүй байхаас өөр 
сонголт үлдээгүйг анхааруулж байна. Монгол Улс өрсөлдөх чадвараа 
бүрдүүлсний үндсэн дээр бүс нутгийн худалдаа, дэд бүтцийн интеграцид 
нэгдэх асуудал нь хөгжлийн цаашдын төлөвт чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Бүтээмжийн доогуур байдал. Манай улсад цалин хөлс харьцангуй бага 
түвшинд байгааг тайлбарлах нэг гол хүчин зүйл нь бүтээмж болж байна. 
Өөрөөр хэлбэл, нэг ажилтанд ногдож буй орлогын өсөлт бага байгаа нь тус 
ажилтны цалин бага шалтгаан юм. Бүтээмж бага байхад хувь хүний болон 
нийт массын ур чадвар муу байдал, өндөр технологийг ашиглахгүй байгаа 
байдал болон зах зээлийг үр ашигтай ‘ажиллуулах’ үр дүнтэй институци 
бүрэлдээгүй байгаа нь нөлөөлж байна. Монгол Улсын бүтээмжийн дундаж 
түвшин 2018 оны байдлаар 3.6 сая төгрөг байгаа бөгөөд уул уурхайн салбарт 
хамгийн өндөр буюу 7.7 сая, хөдөө аж ахуйн салбарт хамгийн бага буюу 
1.1 сая төгрөг байна. Хөдөлмөрийн бүтээмж хамгийн бага байгаа хөдөө 
аж ахуй, бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарт нийт ажиллагчдын 
харгалзан 28.8 хувь, 16.5 хувь нь ажиллаж байна. Эдгээр бүтээмж багатай 
салбаруудын дундаж цалин ч мөн бага байна. 

Манай улсад хөдөлмөрийн хөлсний үнэлэмж бага байгаагаас дотоодод 
ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхол буурах, гадаад руу хөдөлмөр эрхлэхээр явах 
хандлага нэмэгдэж байна. Ажил хөдөлмөр эрхэлсэн ч амьдралын наад захын 
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хэрэгцээг хангахгүй, өрхийн орлогоос зарлага нь давсан хэвээр байгаагаас 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс ч, өрөнд орж улмаар ядуучуудын эгнээнд 
орох эмзэг байдал өндөр байна. Дундаж цалин 1.1 сая төгрөг, хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ сард 320.0 мянган төгрөг байна. Хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнээс бага цалин хөлстэй ажиллагчид нийт ажиллагчдын 8.0 
хувийг эзэлж байна. Харин улсын хэмжээний дундаж цалин хөлстэй дүйцэх 
хэмжээ буюу 900.0 мянга хүртэл төгрөгийн цалинтай ажиллагчид нийт 
ажиллагчдын 70.1 хувийг эзэлж байна. Нийт ажиллагчдын ердөө 10.3 хувь 
нь 1.5 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний цалин хөлс авч байна.

Дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх асуудал нь иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, 
орлогыг өсгөх, улмаар эдийн засгийн хувьд тодорхой түвшинд хүрснээр 
нийгэм, улс төрийн хувьд идэвхтэй оролцоотой болгох явдал. Үүний 
тулд чанартай ажлын байрыг бий болгох, цалин хөлс нь тухайн иргэн ая 
тухтай орон байранд амьдрах, чанартай хоол хүнс хэрэглэх, шаардлагатай 
үйлчилгээнд хамрагдах, тодорхой түвшний хуримтлал бүрдүүлэхэд 
боломжийг олгох ёстой. Харьцангуй цөөн хүн амтай манай орны хувьд цалин, 
хөлс энэ түвшинд хүрч өсөхийн тулд нэг талаас ажиллах хүчний мэдлэг, ур 
чадвар өндөр түвшинд байх, нөгөө талд нь техник, технологийн дэвшлийг 
нэвтрүүлж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг эрс нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно. 
Хөдөлмөрийн бүтээмжээс гадна үйлдвэрлэлд ашиглаж буй бүх түүхий эд, 
орцуудын бүтээмжид анхаарах шаардлагатай. Гэхдээ цаг хугацааны туршид 
цалин өсөөд ирэхээр Монгол Улс “дунд орлогын хавх”-нд орж хэдэн 
жилийг дахиад алдах эрсдэл байна. Иймд инноваци, технологийн дэвшилд 
тулгуурлан мэдлэгийн эдийн засагт шилжих нь энэ хавхыг тойрох боломж 
байх болно. 

Өртэй эдийн засаг. Эдийн засаг сүүлийн 2-3 жилд сэргэж байгаа хэдий 
ч эмзэг байдал өндөр хэвээр байна. Тухайлбал, ОУВС-ийн тодорхойлолтоор 
Монголбанкны гадаад валютын албан ёсны цэвэр нөөцөөс төв банкны 
тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх өр төлбөрийг хассан дүн дөнгөж эерэг 
болж байна. Засгийн газрын өр ДНБ-ий 73 хувь хувьтай тэнцэж байна. 

Манай улсын өрхийн сектор, хувийн сектор, улсын сектор бүгд өрийн 
дарамттай болоод байна. Өр, зээл нь нэг талаас ирээдүйд орлогыг барьцаалан 
өнөөдрийн хэрэглээ, хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх боломжийг олгож 
байгаа хэдий ч, хэт өндөр түвшинд хүрч, өрийн тогтвортой байдал алдагдах 
тохиолдолд хүнд байдалд оруулдаг. Өрхийн секторын өр сүүлийн 6 жилд 
эрс нэмэгдэж ДНБ-ий 40 орчим хувьд хүрлээ. Энэ нь өрхүүдийн санхүүгийн 
эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж байна. Тухайлбал, глобал эрдэс түүхий эдийн 
зах зээлийг даган эдийн засагт уналт бий болох тохиолдолд ажилгүйдэл 
нэмэгдэх, өрхийн орлого буурах замаар өрхүүд өр, зээлийн төлбөрөө цаг 
хугацаандаа төлж чадахгүйд хүрэх эрсдэлтэй. Энэ нь тус зээлийг олгосон 
санхүүгийн байгууллагуудад ч хүнд цохилт болж, эдийн засгийг бүхэлд нь 
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уналт руу түлхэхэд хүрдэг. Иймд цаашид бодлогын түвшинд өрхийн өрийн 
дарамтыг нэмэгдүүлэхгүй байх, өрхийн зээлийн өсөлтийг орлогын өсөлттэй 
уялдуулах шаардлага тавигдаж байна. 

Хувийн секторын хувьд өр, зээлийг харьцангуй санхүүгийн хувьд үр 
ашигтай хэлбэрээр ашиглах боломжтой хэдий ч, өрөөс үүдэлтэй санхүүгийн 
эмзэг байдал өндөр байна. Тухайлбал, гадаад валютын актив, өр төлбөрийн 
зөрүү нь сөрөг байгаа нь ханшийн сулралтаас алдагдал хүлээх, улмаар тэнцэл 
огцом муудаж, үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх, зээл төлбөрөө 
хугацаандаа төлөхөд хүндрэлтэй болохоор байна. Үүний дээр эдийн засгийн 
мөчлөгийн уналтын үед борлуулалт буурах тул нэмэлт ачааллууд орж ирнэ. 
Банкны салбараас хувийн секторт олгосон зээлийн хувьд хугацаа хэтэрсэн, 
чанаргүй зээлийн харьцаа 20 хувь даваад байна.  

Улсын секторын гадаад өрийн ДНБ-нд эзлэх хувь 2016 оны эцэст өндөр 
түвшинд хүрч, өрийн дефолтын асуудал яригдаж байсан бол сүүлийн 3 
жилд буурсаар байна. Гэхдээ гадаад валютаар илэрхийлэгдэх өр давамгайлж 
байгаа нь ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан эргэн өсөх эрсдэл өндөр хэвээр 
байна. Түүнчлэн төсвийн бодлогын сахилга батыг энэ хэвээр цаашид ч 
үргэлжлүүлэхгүй, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш харьцангуй 
тогтвортой байх суурь орчныг бүрдүүлэхгүй тохиолдолд эргэн хурдан өсөх 
эрсдэлтэй. 

2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Монгол Улсын нийт гадаад өр 29.7 
тэрбум долларт хүрч, ДНБ-ий 220 хувьтай тэнцэж байна. Энэ нь гадаад өрийн 
хүүний төлбөрийн төлбөрийн тэнцэлд орж ирэх дарамтыг нэмэгдүүлж байна. 
Гадаадын хөрөнгө оруулагчид, зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагууд ч 
энэ өрийн тогтвортой байдлыг анхаарлаа хандуулж байна. 

Монголын зүйр үгэнд анхааруулсанчлан бид өөдлөн хөгжихийн 
тулд бид бүх түвшинд өрийн эмзэг байдлыг бууруулах шаардлагатай. 
Ялангуяа, иргэн бүр хариуцлагатай зээлдэгч байх, үүний тулд санхүүгийн 
боловсролтой, өөрийн эрх, үүргийг мэддэг байхад анхаарал хандуулах нь 
чухал байна. Засгийн газрын хувьд дунд хугацааны өрийн удирдлагын 
стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэх, томоохон санхүүжилт шаардсан 
шийдвэрүүдэд өрийн тогтвортой байдлыг давхар харгалзаж байх ёстой цан 
үе ирлээ. ‘Өртэй эдийн засаг’-ийн макро эдийн засгийн бодлого ч зарим 
талаар ялгаатай (ГВАН нэмэгдүүлэх, улсын секторын өр, ДНБ-ий харьцааг 
бууруулах, инфляцийг алгуур бууруулах, валютын ханшийг хэт чөлөөтэй 
явуулахгүй байх гэх мэт), эдийн засгийн онцлогийг тусгасан байх ёстойг 
анхаарах нь зүйтэй. 

Байгаль экологийн хүндрэл. Уул уурхай, МАА-н өргөжилтийг дагасан 
байгаль экологийн хүндрэлүүд гарч байна. Малын тоо хурдацтай өсч, 
сүргийн бүтцэд ямааны эзлэх хувийн жин нэмэгдсэнээр бэлчээрийн даац 
хэтэрч, хөрсний доройтол бий болж байна. Хөрсний доройтол, цөлжилт нь 



49

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 14"

зүүн азийн бүс нутагт хүчтэй шороон шуурга гарахад нөлөөлж байна. 
3. хӨгЖИЛД хӨТЛӨх БОДЛОгын ЖОР:  

мОнгОЛ УЛСын хӨгЖЛИЙн БОДЛОгО ЮУнД  
ЧИгЛЭх ЁСТОЙ ВЭ?

Манай орны хөгжлийн суурь зарчим нь байгалийн баялагт тулгуурлан 
өөрийн орны онцлог давуу талтай салбаруудыг хөгжүүлэх замаар эдийн 
засгийг олон тулгууртай болгож, нийгэм-эдийн засгийн тогтвортой, 
хүртээмжтэй өсөлт, хөгжлийг бүрдүүлэх явдал юм. Ингэхдээ шинэчлэл, 
өөрчлөлтийг ач холбогдлоор нь эрэмбэлж, ‘нэг сумаар олон туулай’ буудах, 
ахиуц үр дүн нь өндөр байх тэр сонголт дээр төвлөрөх нь илүү чухал билээ 
(Rodrick 2015). 

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь эн тэргүүнд дараах 
асуудлуудад чиглэх нь чухал байна. Үүнд:

• Монголын уламжлалт соёл, аж төрөх ёсоо дээдэлж, үнэт зүйлсийг 
цогцлоох,

• Даяаршил, либералчлалын эрин үед Монголын эрх ашиг, глобал эрх 
ашгийн “тэнцвэр”-ийг олох,

• Төв рүү тэмүүлэх, төвөөс зугтаах хүчний аль аль нь үйлчилж буй 
шинэ эринд геополитикийн асуудалд анхаарч, өөрийн орны орон 
зайг ашиглах,  

• Ардчилал, хүний эрх, сайн засаглалыг бэхжүүлэх,
• Монгол хүний аюулгүй байдлыг хангаж, хөгжүүлэх, иргэдийн ажил 

хөдөлмөр эрхлэх боломжийг хангах, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх,
• Газрын хэвлийн доорх, дээрх баялгаа үндэсний, иргэн бүрийн баялагт 

хөрвүүлэх, баялгийн сангийн оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэх,
• Өртэй бус, хуримтлалтай, дархлаатай, өрсөлдөх чадвартай эдийн 

засагтай болох,
• Өрсөлдөх чадвар бүхий, өндөр технологид суурилсан эдийн засгийн 

салбаруудыг хөгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг олон тулгуурт болгох, 
тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгох,

• Мэдлэг, технологи болон инновацид суурилсан эдийн засаг руу 
шилжиж буй глобал чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн алхах,

• Шинжлэх ухаан, инновацийг төрийн бодлого, үйлдвэрлэлд тасралтгүй 
нэвтрүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх,

• Дотоод бүс нутгийн тэгш хөгжлийг бүрдүүлэх чиглэлд дэд бүтцийг 
байгуулах,

• Бүс нутгийн эдийн засгийн корридор, чөлөөт худалдааны гэрээ, 
конвенцид нэгдэж, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх,
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• Байгаль орчныг хамгаалж, ногоон хөгжлийг дэмжих зэрэг болно.  
Төв банкны бодлого, зорилтын хүрээнд эдийн засаг, санхүүгийн 

салбарыг тогтвортой байлгахад чиглэсэн мөнгөний болон макро зохистой 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Бодлогын зорилт болох инфляцийг шат дараатай 
(2021-2030: 6 хувь, 2030-2040: 4 хувь, 2040-2050: 2 хувь) бууруулах ёстой. 
Гадаад валютын албан нөөц (ГВАН)-ийг 12 сарын импортыг хэрэгцээг 
хангах түвшнээс дээш түвшинд байлгах нь чухал юм. Яагаад дандаа 
нөөц чухал гээд байна вэ гэж үү. Нөөц, хөрөнгө нь тодорхой бус байдал, 
тогтворгүй байдал, орлого багасахтай холбоотой тодорхой бус байдлын 
‘даатгал’ юм (Spence 2011, хуудас 31). Энэ даатгалгүй бол ‘асаж буй гал 
руу нүцгэн гартай орох’-той адил юм. Эрсдэл даах чадвартай, санхүүгийн 
зуучлалыг үр ашигтай гүйцэтгэх банкны салбартай болно. Эдгээрийн дүнд 
банкны салбарын зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд хүргэнэ.

Энэ бодлого, зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэх туслах дэд бүтцийн 
хүрээнд дараах асуудлуудад анхаарал хандуулах шаардлагатай. Логистикийн 
сүлжээг сайжруулж, нийлүүлэлтийн шалтгаантай инфляцийг нам түвшинд 
байлгах ёстой болно. Монголбанкны бие даасан байдлыг сахин хамгаалах 
ёстой. Зээлийн маргаан, чанаргүй активыг шийдвэрлэх эрх зүйн орчныг 
олон улсын жишигт хүргэнэ. Дотоод санхүүгийн зах зээл ‘эрийн цээнд’ 
хүрсэн үед зохистой түвшинд зах зээлээ нээх нь зүйтэй. Бүтээмж өндөртэй, 
өрсөлдөх чадвартай экспортын салбарыг бодлогоор гаргаж ирэх нь үр дүнд 
хүрнэ. Эдийн засаг дахь долларжилт, гадаад өрийн дарамтыг бууруулснаар 
өрсөлдөх чадварыг хангах, гадаад шокыг шингээх түвшинд валютын 
ханшийг уян хатан тогтоох боломж бүрдэнэ. 

Засгийн газрын бодлого, зорилтын хүрээнд төсвийн нийт тэнцлийн 
алдагдлыг ДНБ-ий 2 хувиас хэтрүүлэхгүй, Засгийн газрын өрийг ДНБ-ий 
40 хувиас хэтрүүлэхгүй байх ёстой болно. Төсвийн сахилга баттай бодлого 
хэрэгжүүлэх, байгалийн баялгийн сан бүрдүүлэх нь чухал. Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Татварын дэд бүтэц, хамрах хүрээг 
өргөжүүлсний үндсэн дээр өсөн нэмэгдэх татварын тогтолцоог нэвтрүүлнэ. 
Өндөр өсөлттэй байсан амжилттай орнуудын туршлагаас  харахад Засгийн 
газрын гол үүрэг нь хувийн секторын хөрөнгө оруулалт ашигтай байх 
орчныг бүрдүүлж чадсан явдал байдаг (Spence 2011, хуудас 70). Хотжилт, 
орон нутгийн дэд бүтцийг өргөтгөх чиглэлд хөрөнгө оруулалт хийнэ. Дотоод 
бүс нутгийн хөгжилд анхаарч, боломжийн дахин хуваарилалтыг хийж, тэгш 
хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Боломжийн тэгш эрхээр хангахад чиглэсэн 
дахин хуваарилалтын механизмыг боловсронгуй болгоно. Инноваци, 
технологийн дэвшлийг хурдан авч ашиглах, бүтээмжийг өсгөнө. Экспортод 
чиглэсэн аж үйлдвэржилтэд тулгуурлан чанартай ажлын байрыг бий 
болгоно. Өмчийн эрхийг ханган баталгаажуулахын зэрэгцээ жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих асуудлууд чухал байна. Тогтвортой өндөр 
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өсөлтийг бий болгоход гадаад худалдааны хязгаарлалтгүй байдал, глобал 
өртгийн сүлжээнд нэгдэх асуудал чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

4. ДүгнЭЛТ
Монголчууд бид богино хугацааны ‘тулга тойрсон’ асуудлуудтайгаа 

‘ноцолдсоор’, урт хугацааны хөгжлийн бодлого, хэрэгжилт хаягдаж ирлээ. 
Цөөхөн монголчууд бидний хөгжлийн чиг баримжаа нь ‘хүн төвтэй’ буюу 
амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэх ёстой. Хөгжлийн стратеги, 
зарчим бол байгалийн баялгийг эдийн засгийн хөгжилд шилжүүлэх (уул 
уурхайн эдийн засгаас мэдлэгт суурилсан эдийн засаг руу шилжих) явдал 
юм. Хөгжлийн процесс нь урт хугацааны шантрашгүй хүчин чармайлтыг 
шаардана. 

Хөгжлийг цогцлооход санхүүгийн болон санхүүгийн бус нөөц 
шаардлагатай. Бидэнд өвөг дээдсээс үлдээсэн хөгжихөд шаардлагатай эдгээр 
нөөц хөрөнгө, боломж хангалттай байна. Харин байгаа нөөц, боломжуудыг 
хэрхэн зөв найруулж, үр дүнтэй ашиглах замаар хөгжлийг хурдасгах вэ гэдэг 
нь том сорилт болж байна. Бидэнд ‘онож’ байгаа, дэлхийтэй хөл нийлүүлэн 
алхаж буй олон үр дүнгийн хажуугаар дахин давтаж болохгүй ‘сургамж’ ч 
олон байна. Бид шийдлээ хүлээж буй олон бэрхшээл байгааг мэднэ, харин 
одоо эдгээрийг шийдэрлэх харилцан уялдаатай, зоримог алхмууд үгүйлэгдэж 
байна. Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, хөгжлийн тухай асуудал нь дан 
ганц экономиксийн тухай асуудал биш. Хөгжлийн процесс нь эдийн засаг, 
манлайлал, засаглал, институци, улс төр болон эдгээр хүчин зүйлсийн 
хоорондын харилцан уялдааны үр дүн юм. Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого нь 3 дугаар хэсэгт нэгтгэн буулгасан суурь асуудлуудад 
төвлөрөх хэрэгцээ, шаардлага өндөр байна. 

Монгол төрийн урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь гуйвж шарвахгүй, 
түмэн олон нь улс орны хөгжлийн төлвийн талаар нэгдсэн ойлголттой байж, 
зөвшилцөлд хүрэхэд Монголын хөгжлийн урт хугацааны бодлого онцгой 
үүрэг гүйцэтгэнэ. Хөгжлийн бодлого нь улс төрийн орчноос үл хамааран 
төрийн бодлогод тусч, хэрэгжих ёстой. Цаг үеийн нөхцөл байдал, шинэ 
судалгааны үр дүнгүүдэд суурилан өөрчлөгдөж, улам баяжин хөгжих ‘амьд’ 
баримт бичиг байх нь зүйн хэрэг юм. Энэ бодлогын баримт бичгийн төсөл 
нь Монгол төрийн бодлого мэргэн байж, үр дүнтэй хэрэгжихэд тус дэм 
болно гэдэгт итгэл дүүрэн байна.  
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Ц.Бямбацогт1

1 Монголбанкны Судалгаа, Статистикийн Газрын Судалгааны хэлтсийн ахлах эдийн засагч 
 Цахим шуудан: byambatsogt@mongolbank.mn
 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг 

илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Тус судалгаатай 
холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно.

монголбанк

ЭДИЙн ЗАСгИЙн ТӨРӨЛЖИЛТ,  
АнхААРАх АСУУДЛУУД
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хУРААнгУЙ
Уг ажлаар эдийн засгийн төрөлжилтийг салбаруудын хамаарал, эдийн 

засгийн бүтэц талаас нь тодорхойлохыг зорьж салбар хоорондын тэнцэл, 
орц гарцын загварт тулгуурласан өргөжилтийн болон экспортын индексийг 
тооцон дэмжих боломжтой салбаруудыг харьцуулсан. Тооцооллын үр 
дүнгээс харахад мал  аж, ахуйн салбарын голлох бүтээгдэхүүн түүхий эд болох 
ноос ноолуур, арьс шир, мах нь уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүнүүдтэй 
харьцуулахад экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх хэмжээ бага ч бусад 
салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих нөлөө өндөр байгаа учраас эдийн засгийг 
төрөлжүүлэхэд эерэгээр нөлөөлөхөөр байна. Түүнчлэн, судалгааны ажлын 
хүрээнд эдийн засгийн төрөлжилтийг хэмжих аргачлалуудыг харьцуулан 
судалж, олон улсын туршлага болон эмпирик судалгааны үр дүнд тулгуурлан 
Монгол Улсын эдийн засгийн төрөлжилтийн өнөөгийн байдал, төрөлжилтөд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойллоо.

Түлхүүр үгс: Эдийн засгийн төрөлжилт, орц гарцын загвар, өргөжилтийн 
индекс

JEL ангилал: L16, C67, F19
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I. УДИРТгАЛ
Монгол Улсын төрөлжилтийн өнөөгийн байдал, түүнд нөлөөлсөн 

хүчин зүйлс, анхаарах асуудлыг тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааг 
боловсруулав.

Эдийн засгийн төрөлжилт нь нэг салбараас хамаарал бүхий эдийн 
засгийг нөөц баялаг болон хүн амын оролцоог тэгш хангасан олон салбартай 
болгох асуудлаас үүдэлтэй бөгөөд төрөлжилтийн зорилго нь олон улсын 
зах зээл дээрх бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзлээс шалтгаалсан эрсдэлийг 
бууруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах замаар эдийн 
засгийн савалгааг намдааж, тогтвортой өсөлтийг хангахад чиглэгддэг.

Монгол Улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбарын 
үйлдвэрлэл, экспорт хурдацтай нэмэгдсэнээр цөөн тооны бүтээгдэхүүний 
экспортоос өндөр хамааралтай болж тэдгээр бүтээгдэхүүний дэлхийн зах 
зээлийн өөрчлөлтөөс хамаарсан эдийн засгийн эмзэг байдал нэмэгдэж 
байна. 

Энэ төрлийн судалгааны ажлууд төрөлжилтийн бодлогын үр нөлөө, 
салбаруудын харилцан хамаарал, цогц байдлыг хангах боломжийг судлах 
чиглэн хийгдсээр буй бөгөөд эдийн засгийн төрөлжилтийг хэмжих эмпирик 
аргачлалыг боловсруулж шалгах, төрөлжилтөд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох, тогтвортой хөгжил (хөдөлмөрийн зах зээл, ажиллах хүч, 
экспортын өсөлт)-д хэрхэн нөлөөлөхийг тооцоход голлон анхаарч байна. 
Гэхдээ одоог хүртэл төрөлжилтөд хүрэх тогтсон стратеги, нэгдсэн дүгнэлт 
тодорхой болоогүй бөгөөд ихэнх судалгааны ажил харьцуулалт хийж, 
сайн туршлагаас суралцаж, түүнийг дагаж мөрдөх талаар зөвлөмж өгсөн 
хэлбэртэй байна.

Монгол Улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд экспортын төрөлжилттэй 
холбоотой хэд хэдэн судалгааны ажил хийгдэж, ялгаатай аргачлалаар 
тооцоо, шинжилгээ хийсэн ч ижил үр дүнд хүрсэн байдаг. Голлох ажлуудын 
үр дүнгээс дурдвал дараах байдалтай байна.

• Б.Цэнгүүнжав, Б.Мөнхзул (2015) нар Монгол Улсын гадаад худалдааны 
бүтцийг төрөлжүүлэх боломжийг харьцангуй давуу талын шинжилгээ 
ашиглан судалж ноос ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүнээр дэлхийн 
зах зээлд өрсөлдөх боломжтой болохыг тогтоосон. Цаашид 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 гэсэн 
зөвлөмж өгчээ.
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• Б.Түвшинтөгс нар (2015) хөдөө аж ахуйн салбарын өрсөлдөх чадварыг 
дээрх судалгаатай ижил аргачлалаар тооцон адууны мах, үхрийн 
мах, арьс шир, ноос ноолууран бүтээгдэхүүний хувьд харьцангуй 
давуу талтай, эдгээр бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхийн тулд 
махны хувьд эрүүл ахуйн шаардлага, харьцангуй үнийг бага байлгах, 
түнш орнуудтай импортын тарифыг бууруулах асуудлыг хэлэлцэж 
тохирох хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ.

• Л.Даваажаргал, Б.Хүслэн (2017) нар Монгол Улсын экспортын бүтцийг 
хамгийн үр ашигтайгаар төрөлжүүлэх салбар, бүтээгдэхүүнийг 
эдийн засгийн цогц байдлын индекс (ECI)-ийг ашиглан тооцож 
богино хугацаанд хүдэр, үнс хөө; савхи, арьсан бүтээгдэхүүн; ноос, 
амьтны үс; түлш, газрын тос; мах зэрэг бүтээгдэхүүний экспортыг 
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн үр дүнд хүрчээ.

• Олон улсын санхүүгийн корпорациас 2018 онд боловсруулсан 
“Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын шинэчлэлийн зураглал” тайланд 
дээрх судалгаанд хэрэглэсэнтэй ижил тоон өгөгдөл, аргачлал болон 
хөрөнгө оруулалтын шинжилгээний аргачлалуудыг ашиглан уул 
уурхай, арьс шир, ноос ноолуур, мах, сүү цагаан идээг боловсруулах 
түгээх болон аялал жуулчлал, цахим арилжааны талбарт Монгол улс 
хөрөнгө оруулалт татах боломжтой гэсэн зөвлөмж өгчээ.

Иймд, энэхүү судалгаагаар дээрх ажлуудын голлох үр дүн буюу хөдөө аж 
ахуйн салбарыг дэмжих нь эдийн засгийн төрөлжилтөд хэрхэн нөлөөлөхийг 
салбар хоорондын тэнцэлд тулгуурлан тайлбарлаж, Монгол Улсын хувьд 
урьд өмнө тооцож байгаагүй эдийн засгийн өргөжилтийн индексийг ашиглан 
салбаруудын харьцуулалт хийсэн нь судалгааны шинэлэг тал боллоо.

Судалгааны дараагийн бүлгээр Монгол Улсын төрөлжилтийн түвшин, 
хөгжүүлэх шаардлагатай салбарын талаар ижил төстэй судалгааны 
ажлуудын дүгнэлт болон тоон шинжилгээнд үндэслэн анхаарах асуудлыг 
тодорхойлсон бол 3 дугаар бүлэгт эдийн засгийн төрөлжилттэй холбоотой 
эмпирик судалгааны ажлуудыг нэгтгэн төрөлжилтөд нөлөөлдөг суурь хүчин 
зүйлсийг тайлбарлаж, дараагийн бүлэгт бодлого, стратегитай холбоотой 
асуудлуудыг нэгтгэж, сүүлийн бүлэгт дүгнэлтийг танилцуулах болно.

II. мОнгОЛ УЛСын ЭДИЙн ЗАСгИЙн ТӨРӨЛЖИЛТ
Энэхүү бүлгээр эдийн засгийн төрөлжилтийг хэмжих аргачлал, Монгол 

Улсын эдийн засгийн төрөлжилт, бүтцийн өөрчлөлт, дэмжих боломжтой 
салбаруудыг судалж, тухайн салбарыг дэмжихэд анхаарах зүйлсийг 
тодорхойлохыг зорив.

II.1.	Эдийн	засгийн	төрөлжилтийг	хэмжих	тухай
Эдийн засгийн төрөлжилт, олборлох бус салбарын өрсөлдөх чадвар нь 

байгалийн баялаг ихтэй орнуудын эдийн засгийн хөгжлийн нэг гол зорилт 
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байдаг ч төрөлжилтийг тооцох нэгдмэл аргачлал, тодорхойлолт одоог 
хүртэл байхгүй байна. Олон улсын байгууллагуудын хийсэн улс орнуудын 
төрөлжилтийн харьцуулалт, эмпирик судалгаанд ашигласан төвлөрлийн 
үзүүлэлт зэрэг нь энгийн харьцаа үзүүлэлтээс эхлээд эконометрикс загвар 
ашигласан нарийн тооцоолол хүртэл маш олон төрлийн ялгаатай аргачлалууд 
байна.

Төрөлжилтийн индексүүдийг (i) тухайн улс, салбаруудын төвлөрөл, 
давуу тал, бусад зах зээлд нэвтрэх боломжийг харуулдаг, (ii) эдийн засгийн 
салбаруудын бүтэц, хамаарлыг хэмждэг гэж хоёр ерөнхий бүлэгт хувааж 
болохоор байна. Эхний бүлэг үзүүлэлтийн хувьд харьцуулалт хийхэд энгийн, 
ойлгомжтой, тоон мэдээллийн олдоцтой бөгөөд ихэвчлэн экспортын бараа 
бүтээгдэхүүний төрөлжилт, давуу талтай бүтээгдэхүүнийг тогтоож, улс 
орнуудыг харьцуулахад тохиромжтой бол эдийн засгийн нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох, төлөвлөх, аль нэг салбарын нөхцөл байдлыг тусгайлан 
үнэлэхэд хоёр дахь буюу орц, гарцын загварт суурилсан салбар хоорондын 
мэдээллийг ашиглах илүү тохиромжтой (Fadinger, 2015).

Төрөлжилтийн түвшинг хэмжсэн ихэнх ажлууд секторуудын ДНБ, 
экспортод эзлэх хувийн жин, салбаруудын ажил эрхлэлтийн төвлөрөлд 
тулгуурлан төрөлжилтийг тооцсон байдаг бөгөөд ижил тархалттай байх 
тусам төрөлжилтийн түвшин өндөр болохыг харуулна.

Эдийн засгийн төрөлжилттэй холбоотой ихэнх судалгааны ажлууд гадаад 
худалдаа, экспортын тоон өгөгдөл ашигладаг ч үйлдвэрлэлийн бүтцийг 
экспортоор төлөөлүүлсэн тохиолдолд дотоодын үйлчилгээний салбарыг 
орхигдуулдаг бөгөөд үйлчилгээний салбар давамгайлсан бүтэцтэй улсын 
хувьд экспортоор төлөөлүүлэн тооцох нь учир дутагдалтай. Өөрөөр хэлбэл, 
экспортын тоон мэдээлэл нь нийт эдийн засгийн төвлөрөл, салбар хоорондын 
хамаарлын талаар бүрэн зураглал харуулж чадахгүй байх талтай.

Тиймээс, сүүлийн жилүүдэд орц, гарцын хүснэгтийн мэдээллийг ашиглан 
улсуудын үйлдвэрлэлийн бүтэц, салбар хоорондын хамааралд тулгуурлан 
эдийн засгийн төрөлжилтийг тооцох болсон. Энэ нь тэнцвэргүй өсөлт, 
ялангуяа эрэлтийн орлогоос хамаарсан мэдрэмж өндөртэй салбаруудын 
өсөлт хурдан байдаг гэсэн эдийн засгийн хөгжлийн онолуудад суурилан 
гарч ирсэн. Уг аргачлалыг ашиглан гадаад худалдаа, аж үйлдвэржилтийн 
ялгаатай бодлогуудын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцож, эрэмбийг 
гаргах, хөгжүүлэх боломжтой салбаруудыг тогтоох, аль нэг салбарт 
оруулсан хөрөнгийн үр нөлөөг үнэлэх зэрэг олон чиглэлд хөгжүүлж байна. 
Гэхдээ тус аргачлалын гол сул тал нь тоон мэдээллийн хүртээмж, ялангуяа 
улс орнуудын харьцуулах боломжтой мэдээлэл бага бөгөөд ихэнх улсын 
хувьд түүхэн хугацааны мэдээлэл дутмаг байдаг.
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Монгол Улсын хувьд төрөлжилттэй холбоотой хийгдсэн ихэнх ажлуудад 
экспортын төвлөрөл, салбаруудын хувийн жинг ашигласаар ирсэн. Харин 
эдийн засгийн салбаруудын хамаарлыг орц гарцын загварыг ашиглан 
харуулсан хэд хэдэн ажил хийгдсэн ч төвлөрлийг тооцож, бүтцийн асуудлыг 
тодорхойлсон судалгаа байхгүй байна.

II.2. Монгол	Улсын	эдийн	засгийн	төрөлжилтийн	өнөөгийн	байдал	
Монгол Улсын эдийн засгийн бүтцийг харахад 2000-аад оноос хойш 

хөдөө, аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жин буурч уул 
уурхайн олборлолтын хувь нэмэгдсэн бөгөөд боловсруулах үйлдвэрлэл, дэд 
бүтцийн салбарт мэдэгдэхүйц том өөрчлөлт гараагүй байна.

Харин ажиллах хүчний хувьд хөдөө аж ахуйн салбарт ажилчдын тоо 
буурч дэд бүтэц, худалдаа, үйлчилгээний салбарт ажиллагсдын тоо өссөн 
бол уул уурхай, олборлох салбарт ажиллагсдын хувийн жин тогтмол байгаа 
буюу уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэл нэмэгдсэн ч ажлын байр хангалттай 
өсөөгүй гэж дүгнэж болохоор байна. 

Дүрслэл 1: Сонгосон салбаруудын үзүүлэлтүүд
А. ДНБ-нд эзлэх хувийн жин Б. Ажилчдын тоонд  

эзлэх хувийн жин
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В. Дундаж цалин Г. Экспортын бүтэц

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ), Гаалийн Ерөнхий Газар (ГЕГ)
Гэхдээ уул уурхайн салбар тэлж буйтай холбоотойгоор ажиллагсдын 

цалин нэмэгдэж, 2017 оны байдлаар бусад салбарын дунджаас 2 дахин өндөр 
болжээ. Түүнчлэн, улсын төсвийн орлогын хувьд 20-30 хувийг тогтмол уул 
уурхайн салбар бүрдүүлж буй бөгөөд уул уурхайн түүхий эдийн үнийн 
хэлбэлзэл үүнд нөлөөлж байна.

Экспортын хувьд уул уурхайн бүтээгдэхүүн, анхан шатны боловсруулалт 
хийгдсэн баяжмал, хүдэр болон түүхий эд 90 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа 
буюу уул уурхайн бүтээгдэхүүнээс бүрэн хараат болоод байна.

Түүнээс гадна, эдийн засгийг төрөлжүүлдэг гол хүчин зүйл болох 
салбаруудын уялдаа хамаарал сул, уул уурхайн үйлдвэрлэл нэмэгдэж, хөдөө 
аж ахуйн салбар буурснаас өөрөөр дорвитой өөрчлөлт хийгдээгүй байна. 
Хөгжлийн онолоор салбаруудын хооронд нягт хамааралтай, бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний үйлдвэрлэл нь гинжин урвалаар холбогдсон эдийн засаг 
гадаад шокын сөрөг нөлөөлөлд өртөх магадлал бага бөгөөд аль нэг салбарын 
эрэлтээр дамжин бусад салбар тэтгэгддэг (орц гарцын матрицыг ашиглан 
салбаруудыг хамаарлыг дүрслэл 2-т харууллаа).

Монгол Улсын эдийн засгийн голлох салбаруудын хамаарлыг орц гарцын 
хүснэгтэд тулгуурлан тооцож үзэхэд 2005 болон 2015 оны хооронд онцын 
зөрүү байхгүй бөгөөд худалдаа, үйлчилгээнээс бусад салбарын харилцан 
хамаарал сул хэвээр байна. Энэ нь нэг салбарын үйлдвэрлэлд бусад 
салбараас авч буй бүтээгдэхүүний хэмжээ нэмэгдээгүй эсвэл импортын орц 
өндөр байгааг илтгэнэ. Жишээлбэл, уул уурхайн шинэ төсөл хэрэгжихэд 
тус үйлдвэрт дотоодын үйлдвэрлэгчдийн борлуулж буй бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний хэмжээ их байх тохиолдолд тухайн төслийн эдийн засагт 
үзүүлэх шууд болон шууд бус нөлөө өндөр байх бөгөөд нэг салбараар 
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дамжин бусад салбараа дэмжих боломжтой гэсэн үг юм.
Дүрслэлээс харахад, эдийн засгийн голлох салбаруудад тоймтой 

өөрчлөлт гараагүй байна. Тухайлбал, өнгөрсөн 10 жилд уул уурхайн 
хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, салбарын экспортын түвшин огцом өссөн 
ч бусад салбарт үзүүлэх дам нөлөө дутмаг, импортын орц өндөр, эдийн 
засгийн төрөлжилтөд төдийлөн эерэгээр нөлөөлөөгүй байна.

Дүрслэл 2: Монгол Улсын Орц-гарцын матриц  
(завсрын хэрэглээний нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувь)

2005 он 2015 он

Цаашид энэ байдал үргэлжилж салбаруудын завсрын хэрэглээний 
нийт үйлдвэрлэлд үзүүлэх хувь буюу үйлдвэрлэлд эзлэх дотоодын орцын 
хувийн жин бага хэвээр байх тохиолдолд аль нэг салбарыг дэмжсэн хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилт хийгээд төрөлжилтийг сайжруулах нөлөө сул юм.

II.3.	Эдийн	засгийг	төрөлжүүлэх	боломж
Төрөлжилтийн учир шалтгаан, сөрөг нөлөөллийг илрүүлж, дэмжих 

боломжтой салбарыг тодорхойлох нь энэ төрлийн судалгааны хамгийн чухал 
асуудал юм. Олон улсын туршлагаас харахад эдийн засгийн төрөлжилтийг 
хангахад түлхэц болох салбарыг сонгож дэмжих асуудлыг (i) гадаад 
худалдааны харьцангуй давуу талын онолын үндсэн санаанд тулгуурласан 
тооцох буюу өрсөлдөх боломжтой экспортын бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох, 
(ii) бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн гинжин хэлхээнд тулгуурлан тооцох буюу 
голлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн боломжит зах зээлийг тодорхойлох, 
(iii) тухайн улсын эдийн засгийн бүтэц, салбаруудын үржүүлэгчийн ашиглан 
аль салбарыг дэмжих нь бусад салбаруудын үйлдвэрлэлийг хамгийн өндөр 
хувиар нэмэгдүүлэх боломжтойг тооцох шинжилгээ гэсэн ерөнхий гурван 
бүлэг аргачлалаар тооцож байна.
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Монгол Улсын хувьд эхний бүлэг буюу экспортын харьцангуй давуу 
талын шинжилгээг судалсан хэд хэдэн ажлууд байгаа бөгөөд хүрсэн үр 
дүнгүүдээс харахад Монгол Улсын хувьд уул уурхайн бус, ялангуяа мал аж 
ахуйн гаралтай арьс шир, ноос ноолуур, мах түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүний 
экспортоо нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд түүхий эд бэлтгэх, боловсруулах 
тогтолцоог сайжруулах, тогтвортой санхүүжилтийн орчин бүрдүүлэх, тус 
салбарт орох гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зэрэг арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Гэхдээ дээрх ажлууд нь өмнөх дэд бүлгүүдэд дурдсанаар голчлон 
экспортыг төрөлжүүлэх зах зээлийн боломжийг илрүүлэх зорилготой бөгөөд 
эдийн засгийн бүтцийн үзүүлэх нөлөө нь тодорхой биш юм. Тиймээс салбар 
хоорондын орц, гарцын загварыг ашиглан тус салбаруудын үйлдвэрлэл 
нэмэгдэх нь бусад салбарын үйлдвэрлэл, экспортод ямар байдлаар 
нөлөөлөхийг тооцож үзэв.

(1)

      
Энд,  -өргөжилтийн индекс,  - салбарын дугаар,  - нийт салбарын 

тоо,   дугаар салбарын бүрэн буцах холбоо буюу тухайн салбарын 
эцсийн эрэлт нэг нэгжээр нэмэгдэхэд бусад салбаруудаас шаардагдах орц 
(үйлдвэрлэл)-ын нийлбэр,  дугаар салбарын үйлдвэрлэл 1 нэгжээр 
нэмэгдэхэд оруулж буй 2 хувиас дээш хувийн жин бүхий салбарын тоо 
болно.

Бүрэн буцах холбоог дараах томъёогоор Леонтьевийн урвуу буюу бүрэн 
зардлын матрицыг ашиглан тооцсон.

(2)

Энд,  – дугаар салбарын үйлдвэрлэлд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ 
нийлүүлж буй салбар,  нь Леонтьевийн урвуу буюу бүрэн зардлын 
матрицын харгалзах утга буюу  - дугаар салбарын эцсийн эрэлт нэг 
нэгжээр нэмэгдэхэд  - дугаар салбараас шаардагдах үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг харуулсан үзүүлэлт юм.

Леонтьевийн урвуу матриц  хэлбэртэй бөгөөд нь 
диагоналийн дагуу 1 утга авах нэгж матриц,  A нь нэг салбарын бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхэд бусад салбараас зарцуулсан орцын хэмжээг харуулсан үзүүлэлт 
бүхий матриц буюу орц гарцын хүснэгтийн харгалзах утга (салбаруудын 
завсрын хэрэглээ)-уудыг тухайн салбарын нийт үйлдвэрлэлд харьцуулсан 
матриц болно.
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Энд,  нь салбарын нийт хэрэглээнд эзлэх экспортын хувийн жин,  
нь Леонтьевийн гарцын урвуу матрицын харгалзах утга буюу  – дугаар 
салбарын нийт хэрэглээ нэг нэгжээр нэмэгдэхэд  – дугаар салбарт үзүүлэх 
нөлөө (урагшлах холбоо)-г харуулсан үзүүлэлт юм.

Индексийн утга өндөр байх нь тухайн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлтийн 
бусад салбарт үзүүлэх нөлөө өндөр байгааг илтгэнэ.

Тооцооллыг хийхдээ ҮСХ-оос боловсруулсан 55*55 хэмжээтэй орц-
гарцын хүснэгтийг ашигласан бөгөөд уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэл 
болон хөдөө аж ахуйтай холбоотой голлох салбаруудын мэдээллийг 
хүснэгтээр харууллаа (дэлгэрэнгүйг хавсралт 3 болон 4-өөс харна уу).

Үр дүнгээс харахад, уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэлийн хувьд 
экспортын орлого олох боломж хөдөө аж ахуйн салбартай харьцуулахад 
өндөр хэдий ч бусад салбарыг дэмжсэн дам нөлөө бага байна. Харин хөдөө 
аж ахуйн салбартай холбоотой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн 
тохиолдолд экспортын орлогыг нэмэгдүүлж, төрөлжүүлэхээс гадна бусад 
салбарыг дэмжих нөлөөтэй байна. Өөрөөр хэлбэл, хөдөө аж ахуйн салбарт 
оруулсан хөрөнгө оруулалт нь эдийн засгийн төрөлжилтөд илүү өндөр 
нөлөөтэй байна.

Хүснэгт 1: Сонгосон салбаруудын өргөжилтийн  
индекс, экспортын үржүүлэгч

Эх сурвалж: ҮСХ, судлаачийн тооцоо                        
* 2010-аас 2016 оны дундаж
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Уг үр дүн нь Л.Даваажаргал, Г.Мөнхбаяр (2018) нарын “Уул уурхайн 
салбарын өсөлт ба түүний дам нөлөө” судалгааны ажлаар тооцсон дам 
нөлөөний индексийн үр дүнтэй нийцтэй байна.

III. ТӨРӨЛЖИЛТӨД нӨЛӨӨЛЖ БУЙ хүЧИн ЗүЙЛС
Эдийн засгийг төрөлжүүлэх боломж, анхаарах асуудлыг тодорхойлохын 

тулд төрөлжилтөд нөлөөлсөн суурь хүчин зүйлсийг илрүүлэх шаардлагатай. 
Улс орон бүрийн эдийн засгийн бүтэц нь хөгжлийн түвшин, нийгэм 

улс төрийн байдал, тогтолцоо, хүний нөөц, түүхий эд, баялаг, газарзүйн 
байршил зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалан ялгаатай тогтдог.

Эдийн засгийн төрөлжилтийн суурь шалтгааныг тодорхойлсон эмпирик 
судалгааны ажил ховор бөгөөд ихэнх ажлууд бодлогын зөвлөгөө өгөх 
асуудалд чиглэгдсэн байдаг. Дэлхийн банк эдийн засгийн төрөлжилттэй 
холбоотой судалгааны ажлуудыг нэгтгэн нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг (i) 
эдийн засгийн суурь үзүүлэлт, (ii) эдийн засгийн орчин, хамтын ажиллагаа, 
(iii) бүтцийн асуудлууд гэсэн гурван бүлэгт хуваасан бөгөөд бүлэг тус 
бүрийн хувьд Монгол Улсын нөхцөл байдлыг тодорхойлов.

III.1.	Суурь	хүчин	зүйлс
Imbs болон Wacziarg (2003) нар нэг хүнд ногдох ДНБ болон бүтээгдэхүүний 

төрөлжилт нь урвуу U хэлбэрийн хамааралтай болохыг анхлан тогтоосон 
бөгөөд түүнээс хойш олон судлаачид ижил үр дүн гаргажээ. Тэд бага 
орлоготой орнууд цөөн хэдэн бүтээгдэхүүнээс хамааралтай, нэг хүнд ногдох 
орлогын хэмжээ нэмэгдэх бүрт төрөлжилтийн хэмжээ нэмэгдэж энэ нь 
тодорхой түвшин хүртэл үргэлжлээд сөрөг хамааралтай болохыг тогтоосон.

Дүрслэл 3: Орлого ба төрөлжилт Дүрслэл 4: Төрөлжилт ба нэг хүнд ногдох 
орлогын хамаарал

Эх сурвалж: ҮСХ, Дэлхийн банк
(индекс + утга төрөлжилт буурсныг 
илтгэнэ)

Эх сурвалж: Олон Улсын Валютын Сан
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Монгол Улсын сүүлийн 25 жилийн нэг хүнд ногдох орлогын түвшин 
болон эдийн засгийн төрөлжилтийг харахад шууд хамааралгүй бөгөөд 
орлого тасралтгүй нэмэгдсэн бол эдийн засгийн төрөлжилтийн индекс уул 
уурхай, олборлох салбарын хэлбэлзлийг дагаж өөрчлөгдсөн байна.

Xuefeng болон Yasar (2016) нар салбар бүрийн бүтээмж ялгаатай, 
хамгийн бүтээмж өндөртэй салбар экспортод гардаг бөгөөд экспортод 
шинээр гарч буй салбарын хувьд эхэндээ туршлага, харилцаа холбоо дутмаг 
байдгаас өндөр зардал гаргах хэрэгтэй болдог. Гэхдээ тухайн салбарын 
үйл ажиллагаа өргөжихийн хирээр экспортын төрөлжилт нэмэгдэж, урт 
хугацаандаа дундаж зардал буурах буюу түүхэн хугацаанд авч үзэхэд 
экспортын төрөлжилт, бүтээмж нь U хэлбэрийн хамааралтай байдаг болохыг 
харуулсан.

Дүрслэл 5: Салбаруудын бүтээмж болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк, судлаачийн тооцоо
Тайлбар: Баганын дүн хөдөлмөрийн бүтээмжийн сүүлийн 20 жил (1998-2007)-ийн 
дундаж өсөлт
Бөмбөлгийн хэмжээ 2017 он хүртэл тухайн салбарт орсон хөрөнгө оруулалтын нийт 
хөрөнгө оруулалтад эзлэх хувийн жин

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эдийн засагт үзүүлж буй голлох 
нөлөөлөл нь шинэ технологи нэвтрүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх билээ. 
Гэхдээ хөрөнгө оруулалт татсан салбар, эдийн засгийн бүтэц, салбаруудын 
хоорондын хамаарлаас шалтгаалан үр нөлөө нь ялгаатай гардаг байна. 
Монгол улсад орсон хөрөнгө оруулалтын бүтцийг харахад уул уурхайн 
салбар дийлэнх хувийг эзэлж байна. Гэхдээ тус салбарын бүтээмжийн 
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өсөлт бусад салбартай харьцуулахад төдийлөн өндөр биш буюу уул уурхайн 
салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалтын бүтээмжийн өсөлт нь эдийн засгийн 
төрөлжилтийг нэмэгдүүлэх нөлөө бага гэж дүгнэж болохоор байна. Энэ 
төрлийн үр дүн хэд хэдэн судалгааны үр дүнгээр харагддаг. Тухайлбал, 
Fadinger нар (2015) аль нэг салбарын бүтээмж нэмэгдсэнээр тухайн 
салбарын зардал буурч, бусад салбарт хэрэглэх тус салбарын орцын хэмжээ 
нэмэгдэх буюу  эдийн засгийн төрөлжилтийг түргэтгэх нөлөөтэй гэжээ.

Дүрслэл 6: Төсвийн орлого, зарлага Дүрслэл 7: Долларжилт ба ханш

Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк
Ихэнх ажлууд төвлөрлийн сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох асуудлыг 

судалжээ. Тухайлбал, Adler болон Sosa (2011) нар Латин Америкийн улсуудын 
туршлагыг Азийн хөгжиж буй орнуудтай харьцуулан бүтээгдэхүүний 
үнийн хэлбэлзлийн нөлөөллийг тодорхойлж, үүнд тухайн улсын бодлогын 
хэрэгжилт хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлсон бөгөөд төсвийн сахилга 
бат, ханшийн чөлөөт тогтолцоо эерэгээр, санхүүгийн долларжилт нь сөрөг 
нөлөөллийг улам нэмэгдүүлдэг болохыг тогтоосон. 

Монгол Улсын хувьд улсын төсөв тогтмол алдагдалтай бөгөөд мөчлөг 
дагасан шинжтэй, орлогын өөрчлөлт нь уул уурхайн түүхий эдийн үнийн 
өөрчлөлтөөс хамааран хэлбэлздэг бол зардлын дүн тогтмол өсөх чиглэлтэй 
байна. Энэ нь эдийн засгийн бүтцээс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг төсвийн 
бодлогоор дамжуулан хүлээн авах суваг хүчтэй байгааг харуулж байна.

Харин ханшийн хувьд сүүлийн жилүүдэд сулрах хандлагатай байгаа бол 
санхүүгийн долларжилт (валютын харилцах, хадгаламжийн нийт харилцах, 
хадгаламжинд эзлэх хувь) 30-40 хооронд хэлбэлзэж, тогтвортой түвшинд 
байна. Энэ нь төвлөрлөөс шалтгаалсан түүхий эдийн үнийн уналтын гадаад 
секторын тогтвортой байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг валютын ханшийн 
сулралтаар зөөлрүүлсэн ч санхүүгийн салбар дахь эрсдэл тодорхой түвшинд 
хадгалагдсаар байгааг илтгэнэ.
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Үүнээс харахад, эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс, макро бодлогын 
асуудлууд нь эдийн засгийн төрөлжилтөд шууд нөлөө үзүүлэхээс гадна 
төрөлжилтийн эдийн засагт дамжих сувгийн нөлөөллийг давхар харуулж 
байна.

III.2.	Эдийн	засгийн	орчин,	хамтын	ажиллагаа
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас чөлөөт 

худалдааны гэрээ хэлэлцээрт нэгдэн, чөлөөт бодлого баримтлах нь 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулалт татдаг бөгөөд ажлын байрыг 
нэмэгдүүлж, орлогын хэмжээг өсгөдөг талаар дурджээ. Өөрөөр хэлбэл, 
гадаад зах зээлд нэвтрэх боломж өссөнөөр салбарын хөдөлмөрийн бүтээмж 
нэмэгдэх бөгөөд хөдөлмөрийн хуваарилалт хийгдэн урт хугацаандаа 
экспортын үйл ажиллагаа эрчимждэг гэжээ.

Түүнээс гадна гадаад худалдаанд бичиг баримт бүрдүүлэлт, зөвшөөрөл 
нь саад тотгор болдог. Л.Даваажаргал (2018) нарын судалгаагаар манай улс 
бараа бүтээгдэхүүн экспортод гаргахад 11 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлж, 
168 цаг зарцуулдаг бол импортод 12 төрлийн бичиг баримт шаардаж, 115 
цаг зарцуулж байна. Харин Зүүн Ази, Номхон далайн орнууд 6-7 бичиг 
баримт бүрдүүлж 65 цаг гаруй зарцуулдаг бол OECD-н улс орнуудад 4 
баримт бичиг бүрдүүлэхэд дөнгөж 3 орчим цаг зарцуулж байна гэжээ.
Шигтгээ	1: Монгол Улсын чөлөөт худалдааны хэлэлцээр
Монгол улс, Япон улстай 2015 онд Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр 
байгуулсан бөгөөд энэ нь манай улсын хувьд хамгийн анхны чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээр болсон юм. 
Хэлэлцээрийн  хүрээнд манай улс 97 бүлгийн 5700 орчим төрлийн бараа, 
Японы тал 97 бүлгийн 9300 орчим төрлийн барааны импортын гаалийн 
тарифаас заримыг  чөлөөлж, зарим хэсгийг нь үе шаттайгаар бууруулахаар 
болсон билээ. Хэлэлцээр хэрэгжиж эхэлснээс хойш хоёр улсын худалдааны 
нийт бараа эргэлт нэмэгдэх хандлагатай байна.
Түүнчлэн, Монгол улс БНСУ-тай Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр 
байгуулах хамтарсан судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэн, хоёр талын 
хэлэлцээний үе шатанд орохоор бэлтгэл хангаж байгаа бөгөөд Евроазийн 
эдийн засгийн холбоотой Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах 
саналыг хүргүүлсэн төдийгүй БНХАУ-тай Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр 
байгуулах боломжийн талаарх хамтарсан судалгааны ажлыг эхлүүлэхээр 
ажиллаж байгаа болно.

Эх сурвалж: Гадаад Хэргийн Яам, 2018 он
Түүнчлэн, хувийн хэвшлийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 

хувьд үйл ажиллагаагаа өргөтгөхөд учирч буй хамгийн том хязгаарлалт нь 
санхүүжилтийн асуудал байдаг (Олон улсын санхүүгийн корпорац, 2016).
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Монголбанкнаас жил бүр нийслэл хот болон аймгуудын 1500-2000 ЖДҮ 
эрхлэгчдийн дунд түүвэр судалгаа явуулдаг бөгөөд түүхэн хугацааны үр 
дүнгээс харахад санхүүжилтийн орчин үйл ажиллагаа явуулахад хамгийн 
их хүндрэл учруулдаг хүчин зүйл хэвээр байна.

Дүрслэл 8: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн бизнесийн орчин
/-2=маш муу, -1=муу, 0=боломжийн, 1=сайн, 2=маш сайн/

Эх сурвалж: ЖДҮ-ийн түүвэр судалгаа – 2018

ЖДҮ-2018 судалгааны үр дүнгээс харахад бизнесийн үйл ажиллагаа 
явуулахад зээлийн хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн асуудал хамгийн сөргөөр 
нөлөөлдөг талаар дурджээ. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаа өргөжүүлэх, 
шинэ техник, тоног төхөөрөмж авах, шинэ үйл ажиллагаа явуулах буюу 
салбаруудын хөгжилд тулгардаг үндсэн бэрхшээлүүдийн нэг нь санхүүгийн 
орчин юм.

Эдийн засгийн шинэчлэлтэй холбоотой хүчин зүйлсийг нэгтгэж дүгнэвэл 
гадаад худалдааны либералчлал, чөлөөт худалдааны гэрээ хэлэлцээр 
байгуулж буй нь төрөлжилтөд эерэгээр нөлөөлж буй бол жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчдийн санхүүжилтийн асуудал сөргөөр нөлөөлж байна.

III.3. Бүтцийн	хүчин	зүйлс
Институцийн чанар нь бизнес явуулах, санхүүжилт татахад хөшүүрэг 

болох бөгөөд шинэ үйл ажиллагаа явуулах, хөрөнгө оруулалтыг салбаруудад 
жигд тархаахад эерэгээр нөлөөлдөг. Түүнчлэн, хууль эрхзүйн орчин болон 
төрийн байгууллагын тогтвортой байдал, нийгэм улс төрийн орчин жижиг, 
дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хамгийн ихээр сөргөөр 
нөлөөлдөг байна (дүрслэл 7).

Acemoglu болон Zilibotti (2000) нарын хөгжүүлсэн загварт чадвартай 
ажиллах хүчний олдоц нь эдийн засгийн төрөлжилтийг тодорхойлдог 
гэсэн үр дүнд хүрсэн. Өндөр хөгжилтэй орнуудын технологийн хөгжлийг 
чадвартай ажиллах хүч авч явдаг бол энэ технологи чадвар сул ажилчидтай, 
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аж үйлдвэрийн бодлого сул улсад нэвтэрсэн ч амжилттай үр дүнд хүрэх 
магадлал бага юм. Тиймээс иргэдийн боловсрол тэр тусмаа технологийг 
нэвтрүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх нь хамгийн чухал бодлого юм.

Fadinger (2015) нар улс орнуудын орлогын ялгааг эдийн засгийн бүтэц, 
салбар хоорондын хамааралд суурилан тайлбарлажээ. Тэдний судалгаагаар 
бага орлоготой улсууд ихэвчлэн цөөн хэдэн салбараас хамааралтай, эдийн 
засгийн салбаруудын хоорондын уялдаа сул байдаг бөгөөд дэд бүтэц, 
үйлчилгээний салбаруудын хөгжил сул болохыг тогтоожээ.

III.4. Бусад	хүчин	зүйлс
Дээрхээс гадна эдийн засгийн бус хүчин зүйл буюу худалдааны гол 

түншийн зах зээлийн хэмжээ, түнш хүртэлх зай нь худалдааны хэмжээтэй 
шууд хамааралтай бөгөөд тухайн улс аливаа бүтээгдэхүүнээр хэдий давуу 
талтай байсан ч орон зай, тээвэр ложистик, түнш улсуудын зах зээлийн 
эрэлт зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан экспортоо төрөлжүүлэхэд хүндрэл 
учирч болох талтай.

Түүнчлэн, эдийн засгийн бүтэц нь цаг уурын нөхцөл байдлаас өндөр 
хамааралтай аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, загас агнуур, ой мод бэлтгэл 
болон эрчим хүчний үйлдвэрлэл зэрэг салбаруудын хувийн жин өндөр 
улсын хувьд уур амьсгалын асуудал эдийн засгийн төрөлжилтийг хязгаарлах 
хүчин зүйлс болдог.

Дээрхээс нэгтгэн дүгнэвэл Монгол Улсын эдийн засгийн төрөлжилтөд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг бодлогын арга хэрэгслээр шийдвэрлэх, 
санхүүжилтээр дэмжих гэж хоёр ерөнхий бүлэгт хувааж болохоор байна. 
Санхүүжилтийн асуудлын хувьд эдийн засгийн бүтэц, дэд бүтцийн салбарын 
хөгжил, үйлдвэрлэлийн болон үйлчилгээний салбарын хамаарал зэрэг суурь 
хүчин зүйлсийг анхаарах шаардлагатай байна. Харин төсвийн тогтвортой 
байдлыг хангах, ханшийн чөлөөт тогтолцоог үргэлжлүүлэх, долларжилтийг 
бууруулах гэх мэт макро түвшний бодлогын асуудал судалгааны ажил, олон 
улсын байгууллагын зөвлөмжид түгээмэл тусгагддаг тул гадаад худалдаа, 
аж үйлдвэржилттэй холбоотой бодлогын асуудлыг олон улсын туршлага 
дээр үндэслэн хэрхэн шийдвэрлэж болох талаар энэхүү ажлын 4 дүгээр 
бүлэгт харууллаа.

IV. БОДЛОгын АСУУДАЛ, СТРАТегИ
Ихэнх хөгжиж буй орнуудын хувьд цөөн тооны бараа бүтээгдэхүүний 

хамаарлыг бууруулахыг зорьдог ч голлох асуудал нь үнийн өөрчлөлтөөс 
хамаарсан эмзэг байдлыг бууруулахад чиглэгддэг байна (Adler болон Sosa, 
2011).

Төрөлжилтийн асуудал нь аж үйлдвэрийн бодлогын асуудалтай 
холбогддог. Эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд урт хугацааны бодлого, үйл 
ажиллагаа хэрэгтэй бөгөөд улс бүрийн онцлогоос хамаарсан ялгаатай 
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бодлого хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулах, 
олборлох бус салбар дахь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
бодлого нийтлэгээрээ хамгийн үр дүнтэй байдаг. 

IV.1.	Гадаад	худалдааны	стратеги
Импортыг орлох аж үйлдвэржилт нь гадаадаас авдаг бараа 

бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар импортыг орлох 
үйлдвэрлэлд суурилдаг. Экспортыг дэмжих аж үйлдвэржилт нь дотоодын 
зах зээлийг гадаад өрсөлдөөнд чиглүүлж экспортод суурилсан салбарыг 
дэмжихийг хэлдэг.

Монгол Улсын хувьд 2015 онд батлагдсан “Төрөөс аж үйлдвэрийн 
талаар баримтлах бодлого”-ын эхний үе шатанд үндэсний үйлдвэрлэлийг 
хамгаалж, үндсэн түүхий эдийг дотооддоо боловсруулж, техник, технологийг 
нутагшуулан экспортыг дэмжих, импортыг орлох, хоёрдугаар үе шатанд 
экспорт давамгайлсан өндөр технологи, машин тоног төхөөрөмж, химийн 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, гуравдугаар үе шатанд мэдлэгт суурилсан аж 
үйлдвэрийг хөгжүүлж, үйлчилгээ болон технологийн экспортыг дэмжин 
хөгжүүлнэ гэж заасан хэдий ч бодлогын хэрэгжилт үр дүн хангалтгүй байна.
Шигтгээ	2: Монгол Улсын гадаад худалдааны бодлого
Манай улсын гадаад худалдааны иж бүрэн, нэгдсэн бодлого 
тодорхойлогдоогүй, гадаад худалдааны гүйцэтгэл, идэвхжилт, 
хэрэгжилтийн үр дүн тун хангалтгүй байна. Түүнчлэн гадаад худалдааны 
бодлогын хэрэгслийг тодорхойлогч худалдааны гэрээ хэлцлийн ач 
холбогдол, хамгаалалтын хэмжүүр зэрэг үзүүлэлтүүдээр манай улсын 
худалдааны бодлогын хэрэгслийн хэрэглээ, ач холбогдол бага байна.
Монгол улсад Гадаад худалдааг хөгжлийн бодлогын нэг гол тулгуур 
болгож амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн улс орнуудад байдагтай адил гадаад 
худалдааг дэмжих, худалдааг хөнгөвчлөх институцийн орчин бүрдээгүй 
бөгөөд эдгээрийг хослуулан ашиглаж, чиг үүргийг хэрэгжүүлж чадахгүй 
байна.
Өмнөд Солонгос, Чили, Хятад зэрэг худалдааны сайн бодлоготой 
улсуудын туршлагаас харахад гадаад худалдааны бодлогыг шат дараатай, 
тогтвортой хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд гадаад худалдааг хариуцсан яам, 
түүний дэргэд экспортыг дэмжих тусгай байгууллага ажиллуулах замаар 
өөрийн улсын экспортыг дэмждэг байна.

Эх сурвалж: “Монгол Улсын гадаад худалдааны бодлогод анхаарах 
асуудлууд”судалгааны ажил, Монголбанк, 2018

Энэ хоёр стратегийн алийг сонгох асуудал маргаантай, энэ нь шинээр 
аж үйлдвэржсэн Азийн орнуудын туршлага, Латин Америк, Африкийн 
улсуудын 1970-аад хөгжлийн замналаас ажиглагддаг. Тухайлбал, Аргентин, 
Бразил, Мексик зэрэг Латин Америкийн том гүрнүүд импортыг орлуулах 
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стратегийг хэрэгжүүлж амжилтад хүрсэн бол орлого багатай улсууд 
дотогш чиглэсэн бодлогыг тууштай баримталснаар уналтад орсон. Харин 
амжилттай аж үйлдвэржсэн Малайз, БНСУ зэрэг Азийн зарим улсуудын 
туршлагаас харахад экспортод чиглэсэн бодлогын стратегийг баримталсан 
байдаг.

IV.2. Аж	үйлдвэржилтийн	бодлого
Зөөлөн аж үйлдвэрийн бодлого нь аль нэг салбарыг онилолгүйгээр бүх 

салбарын хөрөнгө оруулалтын нөхцөлийг сайжруулахад чиглэгддэг. Энэ 
төрлийн бодлогыг үр дүнг хэмжих нь гэхдээ түвэгтэй байдаг (Harrison 
болон Clare-Rodriguez, 2010). Жишээлбэл, банкны системийг бэхжүүлэх, 
жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зээлийн боломжийг нэмэгдүүлэх, 
хүнд суртлыг багасгах, тогтвортой макро эдийн засгийн орчин (нам 
инфляци, тогтвортой ханш гэх мэт) бүрдүүлэх, тээвэр, харилцаа холбоо 
зэрэг зайлшгүй хэрэгцээт дэд бүтцийг барьж байгуулах, гол салбар дахь 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарласан зохицуулалтыг арилгах юм.

Хатуу аж үйлдвэржих бодлогын хувьд тухайлсан нэг салбарын өрсөлдөх 
чадварыг татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, бага хүүтэй санхүүжилт олгох, газар 
олгох, бусад шаардлагатай нөхцөлөөр хангах, экспортын санхүүжилт олгох, 
үнийг нь хамгаалах, судалгаа, хөгжүүлэлтийг дэмжих,  эсвэл улс тухайн 
бараа, үйлчилгээг өөрөө эрхлэх замаар дэмжихэд чиглэдэг.

Энэ стратегийн хамгийн гол асуудал нь дэмжлэг авсан, шинээр хөгжсөн 
үйлдвэрлэл нь хөл дээрээ босож, дэмжлэггүйгээр цаашид үйл ажиллагаагаа 
явуулах бөгөөд улсын зүгээс маш их зардал авч ирж гарч ирсэн салбар 
үргэлжлэн бие даах нь хамгийн их асуудал дагуулдаг. Улсын зүгээс алдаа 
гаргах, түүнийгээ залруулахгүй байх магадлал их байдаг. Учир нь алдаа 
гарсан тохиолдолд эдийн засгийн нэг салбар луу чиглэсэн дэмжлэг нь өөр 
салбарт очих байсан боломжийг хаасан гэсэн үг юм.

Монгол Улсын хувьд зөөлөн бодлого буюу салбарын эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгож, үйлдвэрлэл эрхлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж, үйлдвэрийн кластер, 
чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн парк, тээвэр логистикийн сүлжээг 
цогцоор төлөвлөн хэрэгжүүлэх гэх мэт зорилго дэвшүүлж, хөгжлийн суурь 
шатны нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. 

Тиймээс олон улсын сайн туршлагаас суралцах, үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. Kaplinsky болон Farooki (2011) нар аж 
үйлдвэрийн бодлогыг гурван түвшинд хуваасан байдаг.

Макро бодлого: бодлого хэрэгжүүлэх эхний шатанд хөрөнгө оруулалтыг 
татах макро эдийн засгийн орчинг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Үүнд, мөчлөг сөрсөн 
төсвийн тогтвортой байдлыг хангах, инфляцитай мөнгөний бодлогоор 
тэмцэх, валютын ханш экспортын өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлдөггүй 
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байх зэргийг оруулжээ. Эдгээр бодлого нь аль нэг секторыг онцлон 
дэмждэггүй.

Зах зээлийн асуудлыг онилох: дараагийн шатанд хөрөнгө оруулалт бага 
байхад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илрүүлж, засварлах. Энд дэд бүтэц 
(тээвэр, эрчим хүч гэх мэт), боловсрол, хүрээлэн буй орчны хамгаалал, 
нийтийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд зэрэг зах зээл дангаараа бүрдүүлж 
чадахгүй улсаас хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай тогтвортой хөгжилд 
нөлөөлөх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудлыг хамруулдаг.

Зорилтот дэмжлэг: гуравдугаар шатанд улсын дэмжлэгээр цаашид хөл 
дээрээ босох боломжтой эсвэл өөр замаар хөрөнгө оруулалт татах боломж 
хомс тухайлсан онцлог салбарыг чиглэх хэрэгтэй. Онолын хувьд зорилтот 
дэмжлэг нь шинээр үүсэж буй цаашид улсын дэмжлэггүйгээр дэлхийд 
өрсөлдөх боломжтой салбарт чиглэх ёстой байдаг.

IV.3.	Эдийн	засгийн	чөлөөт	бүсийн	асуудал
Эдийн засгийн чөлөөт бүс гэж бизнес явуулах таатай нөхцөлөөр хангаж 

тусгаарлагдсан байршлыг хэлдэг. Тус бүсийг Засгийн газраас татварын 
хөнгөлөлт, бага тариф, гааль хяналтын хөнгөвчилсөн үйлчилгээ, уян хатан 
зохицуулалт, цахилгаан эрчим хүч, тээвэрт холбогдох боломжоор хангасан 
байдаг.

Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд экспортын үйлдвэрлэлийн бүс, санхүүгийн 
чөлөөт бүс, аж үйлдвэрийн паркын асуудлыг хамруулдаг. Чөлөөт бүсийн 
тухай асуудал 19 дүгээр зуунд анх Европын аж үйлдвэржсэн орнууд болон 
АНУ-д амжилттай хэрэгжээд дараа нь Японд нэвтэрсэн байна.

БНХАУ, Малайз, БНСУ, АНЭУ зэрэг хөгжиж буй олон орнууд худалдааг 
дэмжих, ажлын байр бий болгох, шинэчлэлээ түргэтгэх зорилгоор 
эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулж байна. Түүнчлэн, хорьдугаар зууны 
БНХАУ, Энэтхэгийн аж үйлдвэрийн хөгжил эдийн засгийн чөлөөт бүсээс 
шалтгаалсан гэж үзэх нь бий. БНХАУ-ын эдийн засгийн чөлөөт бүсийн 
хөгжил, аж ахуйн нэгжүүдийг цогц байдлаар дэмжсэн нь урт хугацааны аж 
үйлдвэрийн хөгжлийн зорилтод хүрэх замыг урагшлуулж байна (Rubini нар 
2015).

Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн асуудал нь засаглалаа сайжруулах, 
шинэчлэл хийх шийдвэргүйгээр хөгжих боломжгүй юм. Засаглалын 
асуудалтай, улс төрийн тогтворгүй Африкийн зарим улсуудын хувьд 
амжилтгүй хэрэгжиж, хөрөнгө оруулагчдаа үргээсэн туршлага бий. Тэд 
экспорт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалыг дэмжих асуудлыг хөндсөн ч 
хэрэгжих боломжгүй хэт их хориг саад тавьж байсны улмаас тус бодлого 
нь бүтэлгүйтсэн юм. Үүнээс эдийн засгийн чөлөөт бүс нь сайн засаглалтай 
нөхцөлд л экспортлогчдыг дэмжиж хамгаалдаг байна.
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V. ДүгнЭЛТ, САнАЛ
Судалгааны ажлын хүрээнд эдийн засгийн төрөлжилтийг тооцох 

аргачлалуудыг харьцуулан судалж, олон улсын туршлага болон эмпирик 
судалгааны үр дүнд тулгуурлан Монгол Улсын эдийн засгийн төрөлжилтийн 
өнөөгийн байдал төрөлжилтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойллоо.

Монгол Улсад орсон хөрөнгө оруулалтын дийлэнх хувийг бүрдүүлж буй 
уул уурхайн салбарын бүтээмжийн өсөлт бусад салбартай харьцуулахад 
төдийлөн өндөр биш байгаа нь төрөлжилтийн хэмжээ нэмэгдэхгүй байх 
нэг шалтгаан болжээ. Түүнчлэн, гадаад худалдааны либералчлал, чөлөөт 
худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж буй нь төрөлжилтөд эерэгээр нөлөөлж 
буй бол жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүжилтийн асуудал сөргөөр 
нөлөөлж байна. Олон улсын туршлагаас эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс гадна 
институцийн чанар, боловсролтой ажиллах хүчний олдоц нь төрөлжилтөнд 
сөргөөр нөлөөлдөг нь тогтоогдсон учир хууль эрхзүйн орчин, засаглалын 
тогтвортой байдлыг хангах, иргэдийн боловсрол тэр тусмаа технологийг 
нэвтрүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна.

Монгол Улсын хувьд эдийн засгийн бүтцээс шалтгаалсан сөрөг 
нөлөөллийг төсвийн бодлогоор дамжуулан хүлээн авах суваг хүчтэй, 
харин валютын ханшийн хэлбэлзэл нь төвлөрлөөс шалтгаалсан гадаад зах 
зээлийн үнийн уналтын гадаад секторын тогтвортой байдалд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах нөлөө үзүүлсэн байна.

Тус судалгаагаар эдийн засгийн төрөлжилтийн салбаруудын хамаарал, 
эдийн засгийн бүтэц талаас голлон судалсан бөгөөд манай улсын сүүлийн 
10 жилд салбаруудын уялдаа хамаарал дорвитой өөрчлөгдөөгүй, сул хэвээр 
байгаа нь эдийн засгийн төрөлжилт явагдахгүй байх үндсэн шалтгааны нэг 
болжээ.

Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийн хувьд сүүлийн 10 жилд уул уурхайн 
үйлдвэрлэл нэмэгдэж, хөдөө аж ахуйн салбар буурсан, уул уурхайн салбарын 
хөрөнгө оруулалт 2017 он хүртэлх нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
голлох хувийг бүрдүүлж байгаа хэдий ч уул уурхайн салбарт ажиллагсдын 
хувийн жин мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөөгүй, салбарын хөдөлмөрийн бүтээмж 
төдийлөн өндөр биш хэвээр байна. Үүнээс харахад салбарын экспортыг 
нэмэгдүүлэхээс гадна, боловсруулалтын түвшин, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, 
бусад салбарт үзүүлэх дам нөлөө буюу орцыг өсгөх асуудлыг анхаарах 
шаардлагатай нь харагдаж байна.

Ижил төстэй бусад судалгааны үр дүн буюу ноос ноолуур, арьс 
шир, махны экспортыг нэмэгдүүлэх замаар экспортын төрөлжилтийг 
хангах боломжтой эсэхийг өргөжилтийн индекс ашиглан шинжлэхэд уул 
уурхайн салбарын бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулахад экспортын орлогыг 
нэмэгдүүлэх хэмжээ бага ч бусад салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих нөлөө 
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өндөр байгаа учраас эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд эерэгээр нөлөөлөхөөр 
байна.

Эдийн засгийн төрөлжилтэд хүрэх шалгарсан жор, баталгаатай арга 
одоог хүртэл тогтоогдоогүй байна. Олон улсын түвшинд хийгдсэн ихэнх 
судалгааны ажлууд Чили гэх мэт үлгэр жишээ болсон улсуудын сайн 
туршлагыг дагах, засгийн газраас макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд 
анхаарч, бизнесийн орчин (инфляцийг хязгаарлах, худалдааны нээлттэй 
бодлого хэрэгжүүлэх, ил тод, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх, мөчлөг сөрсөн 
төсвийн бодлого баримтлах, банкны салбарыг эрүүлжүүлэх гэх мэт)-г 
сайжруулах, дэд бүтэц (зам, дэд бүтэц, цахилгаан эрчим хүч, усны эх 
үүсвэрийг шийдвэрлэх)-ийн салбарт хөрөнгө оруулах, бизнесийн орчинг 
сайжруулах, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг урамшуулах болон 
хүмүүст хөрөнгө оруулах, ялангуяа бүх түвшний боловсролыг дэмжих 
талаар зөвлөсөн байна.
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хАВСРАЛТ
Хавсралт 1. Төрөлжилтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

Тодорхойлогч хүчин зүйлс Төрөлжилтөд 
үзүүлэх нөлөө Тайлбар, зарим үр дүн

Суурь хүчин 
зүйлс

Нэг хүнд ногдох 
орлого, бүтээмж

Эерэг нөлөөтэй Нэг хүнд ногдох орлого болон 
төрөлжилт нь U хэлбэрийн 
хамааралтай

Бодит ханш, 
инфляци, 
худалдааны нөхцөл, 
гадаад зах зээлд 
нэвтрэх боломж

Эерэг 
хамааралтай

Гадаад зах зээлд нэвртэх боломж 
нь экспортын нэр төрөл болон 
экспортолдог улсын тоонд 
нөлөөтэй

Гадаадын хөрөнгө 
оруулалт

Зарим бүтээгдэхүүний 
экспортын хэмжээ нэмэгдсэнээр 
төвлөрөл бий болдог. Эсвэл 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл 
нэмэгддэг.

Салбар хоорондын 
хамаарал

Эерэг нөлөөтэй Салбар хоорондоо нягт уялдаатай 
байснаар хөрөнгө оруулалтын 
өгөөж нэмэгдэхээс гадна, гадаад 
үнийн сөрөг нөлөөллийн үзүүлэх 
нөлөө бага байна

Эдийн 
засгийн 
шинэчлэл

Худалдааны 
нээлттэй байдал

Эерэг нөлөөтэй Гадаад худалдаа нээлттэй 
байх нь экспортын нэр төрөл 
болон экспортолдог улсын тоог 
нэмэгдүүлдэг

Санхүүжилтийн 
боломж

Бүтцийн 
хүчин зүйлс:

Улсын хүн ам, 
институцийн чанар, 
боловсролын 
түвшин

Эерэг нөлөөтэй Дундаж суралцсан хугацаа 10 
хувиар өсөхөд Theil индекс 1.1 
хувиар буурдаг

Дэд бүтэц Эерэг нөлөөтэй Сайн дэд бүтэц нь экспортын нэр 
төрөл болон экспортолдог улсын 
тоог нэмэгдүүлэх нэг гол хүчин 
зүйл болдог

Бусад хүчин 
зүйлс:

Худалдааны түнш 
хүртэлх зай

Сөрөг нөлөөтэй Худалдааны түнш улсаас 
хол зайтай байх нь өрсөлдөх 
чадварыг бууруулж, төрөлжилт 
бага байх шалтгаан болдог

Уур амьсгалын 
асуудал

Хязгаарлагч хүчин зүйл болдог

Эх сурвалж: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, бусад судалгааны үр дүнгүүд
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Хавсралт 2. Орц-гарцын хүснэгтийн салбарын дугаарлалт

№ Салбарын нэр
1 Газар тариалан
2 Мал аж ахуй, ан агнуур
3 Ойн аж ахуй; загас
4 Нүүрс, газрын тос олборлолт
5 Металлын хүдэр олборлолт
6 Бусад ашигт малтмал олборлолт
7 Уул уурхай, олборлолтын туслах бусад үйл ажиллагаа
8 Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
9 Ундаа, тамхины үйлдвэрлэл
10 Нэхмэл эдлэл, хувцас, арьсан эдлэл үйлдвэрлэл
11 Мод, цаасан бүтээгдэхүүн, хэвлэх үйл ажиллагаа
12 Кокс, газрын тос болон химийн төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
13 Төмөрлөг бус эрдэс бодис болон металлаар хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл
14 Машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл
15 Боловсруулах үйлдвэрлэлийн бусад
16 Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт
17 Ус хангамж, ус зайлуулах систем, хог, хаягдал цэвэрлэх үйл ажиллагаа
18 Барилга
19 Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоцикл засвар, үйлчилгээ
20 Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа
21 Зочид буудал, байр, сууц, нийтийн хоолны үйлчилгээ
22 Мэдээлэл, холбоо
23 Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа
24 Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа
25 Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагаа
26 Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа
27 Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах, албан журмын нийгмийн хамгаалал
28 Боловсрол
29 Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа
30 Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам

Эх сурвалж: ҮСХ, Орц гарцын хүснэгт
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Хавсралт 3. Өргөжилтийн индекс
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(үргэлжлэл)

Эх сурвалж: ҮСХ, Орц гарцын хүснэгт, судлаачийн тооцоо

Хавсралт 4. Экспортын үржүүлэгч
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(үргэлжлэл)
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 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг 

илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Тус судалгаатай 
холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно.

монголбанк

хУДАЛДААны ДАЙны ЭДИЙн ЗАСгИЙн  
үнДЭСЛЭЛ БА мОнгОЛ УЛСын  

ЭДИЙн ЗАСАг
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хУРААнгУЙ
Яг одоо буюу 2019 оны 9 сарын байдлаар “худалдааны дайн” өргөжиж 

буй үед түүний сөрөг үр нөлөөг багасгах, уг “дайны” мөн чанарыг судлах 
нь глобал түвшний асуудал төдийгүй үр дагаврыг их, бага хэмжээгээр 
амсаад эхэлчихсэн Монгол шиг эдийн засаг, худалдааны бүтэцтэй улсуудын 
хувьд бодлогын түвшинд онцгой анхаарах ёстой юм. Энэхүү судалгаанд 
“худалдааны дайн” яаж үүссэн, эдийн засгийн үндэслэл нь юу юм гэдгийн 
судалсан.   

Монгол улсын хувьд дараах онцлогууд байна. Нэгдүгээрт, түүхий эдийн 
өндөр хамааралтай; хоёрдугаарт, үл олборлох түүхий эдийн экспорт нь энэ 
судалгаанд сонгон авсан улсуудын дотор хамгийн өндөр; гуравдугаарт, 
металлын түүхий эд болон үл олборлох түүхий эдийн экспортын хувьд энэ 
судалгаанд сонгон авсан улсуудын дунджаас 3 дахин дээгүүр байна.  

Монгол улсад “Trumponomics” – ийн зарим шинж тэмдгүүд байсан, одоо 
ч байгаа. Эдгээр шинж тэмдгүүд нь худалдааны тэнцлийг шууд зорилго 
болгон онцгойлох, “үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах” –ыг туйлшруулах, 
“баялаг бүтээх”-ийг сөргөлдүүлэх, үйлдвэржүүлэлтийн загварт төр 
давамгайлахыг оролдох, худалдааг дутуу үнэлэх, “trading nation” бодлого 
байхгүй байна. 

Бүтэц: 
1. Д.Трамп: “Худалдааны тэнцэл л хамгийн чухал” 
2. Таван буруу ойлголт
3. Jack Ma: “Trade war is the most stupid thing”
4. Олон улсын байгууллагууд
5. William Nordhaus (2018 оны 10-р сар):
6. Түүхий эдэд нөлөөлөх нь
7. ОУВСангийн судлаачдын үзэж байгаагаар:
8. Монгол Улсын хувьд байгаа онцлогууд
9. Энгийн нэг тэнцэтгэл
10. Дүгнэлт
Түлхүүр үгс: худалдааны дайн, худалдааны тэнцэл, түүхий эд, үл 

олборлох түүхий эдийн экспорт
JEL ангилал: F10, F13, F19
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Яг одоо буюу 2019 оны 9 сарын байдлаар “худалдааны дайн” шатлан 
өргөжиж ид дундаа явж буй үед түүний сөрөг үр нөлөөг багасгах, зөөллөх ер 
нь бол уг “дайны” мөн чанарыг судлах нь глобал түвшний асуудал төдийгүй 
энэ “дайны” үр дагаврыг их, бага хэмжээгээр амсаад эхэлчихсэн улсуудын 
хувьд ялангуяа Монгол шиг эдийн засаг, худалдааны бүтэцтэй улсуудын 
хувьд бодлогын түвшинд онцгой анхаарах ёстой юм. Энэ зорилгоор 
“худалдааны дайн” яаж үүссэн, эдийн засгийн үндэслэл нь юу юм гэдгийн 
онолын болон бодлогын түвшинд судлах шаардлагатай.   

“Худалдааны дайн” яаж эхэлсэн бэ?
1. Д.Трамп: - худалдааны тэнцэл л хамгийн чухал. 
• “Энэ бол чөлөөт худалдаа биш, энэ бол тэнэг худалдаа...”
• NAFTA, US-Mexico, US-EU, US-Korea гэх мэт гэрээнүүд бол муу 

гэрээнүүд
• Хятадтай хийж буй худалдаа бас “unsustainable”, АНУ-д алдагдалтай. 
• ДХБ-ын маргаан шийдвэрлүүлэх механизм бас АНУ-д ашиггүй. 
Тиймээс: - АНУ-ын худалдааны тэнцэл алдагдалгүй, ашигтай байх ёстой. 

Дэлхийн номер 1 эдийн засагтай улсын удирдагч нь иймэрхүү мэдэгдэл 
хийж эхэлснээр энэ “дайны” эхлэл тавигдсан бөгөөд Трамп болон түүний 
худалдааны зөвлөх (ард тодорхой үзнэ)-ийн үзэл баримтлал доорх буруу 
ойлголтуудаас үүдэлтэй байв.

2. Таван буруу ойлголт:
a.  Худалдааны алдагдал муу;
b. Худалдааны тэнцэл нь худалдааны бодлогын тусгал байдаг; 
c. Худалдааны алдагдал нь үргэлж ажлын байрыг багасгаж эдийн 

засгийн өсөлтийг удаашруулдаг;
d. АНУ-ын аж үйлдвэрлэлийн салбар дахь ажил эрхлэлт удаан хугацааны 

турш буурахад гол нөлөөлсөн хүчин зүйл нь АНУ-Хятадын худалдаа 
бус нийт худалдааны гүйцэтгэл юм. 1999-2011 онд АНУ-ын аж 
үйлдвэрлэлийн салбарын ажил эрхлэлт 5,5 саяар буурахад үүний 1 
сая нь л Хятадаас орж ирсэн импортын үр дүн байв. (Acemoglu et 
al.2016);

e. Улс орнуудын хоёр талын худалдаа тэнцвэржсэн (балансжсан) байх 
ёстой. (бартерын худалдаанд л ийм байж болно...); 

3. Jack Ma (Alibaba Co-founder): “Trade war is the most stupid thing” 
(худалдааны дайн бол хамгийн тэнэг зүйл юм.) 

Дүгнэлт: Тухайн үндэстний худалдааны тэнцэл нь шууд утгаараа (per se) 
тухайн улсын эдийн засаг эрүүл буй эсэхийг шууд тодорхойлохгүй. 

2018 оны 12 сарын эхээр (энэ өгүүллэгийг бичсэнээс хойш бараг 2 
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сарын дараа) Аргентинд болсон G-20-ийн уулзалтын үеэр Трамп, Ши Жин 
Пин нар 2019.1.1-ээс тарифын арга хэмжээг 90 хоног хойшлуулав. Өөрөөр 
хэлбэл, “худалдааны дайн” түр хугацаагаар зогсов. Гэвч энэ нь удаан 
үргэлжилсэнгүй, шатлан өргөжсөөр хэзээ дуусах нь тодорхойгүй байна. 

4. Олон улсын байгууллагууд:
• ОУВС: “... trade wars not only hurt global growth, they are also unwinnable” 

(худалдааны дайн зөвхөн глобал өсөлтөнд сөрөг нөлөөтэй төдийгүй 
энэхүү дайнуудад ялагч гэж байдаггүй)

• Дэлхийн банк: “протекционизм нь дэлхийн хэмжээнд нийлүүлэлтийн 
сувгуудыг эвдлээд зогсохгүй урт хугацаанд бүтээмжинд сөргөөр 
нөлөөлөх болно”

• R.Azevedo (WTO Director General): “If we continue along the arrest 
course (the tariff measures) the economic risks will increase, with 
potential effects for growth, jobs and consumer prices around the world…” 
(Bloomberg)

• (АНУ, Хятадын ДНБ нь дэлхийн нийт ДНБ-ий 48,5% байдаг) 
• (АНУ-ын “худалдааны нээлттэй байдал” харьцангуй бага) 
• Худалдааны дайн бүрэн хэмжээгээр өрнөвөл глобал эдийн засагт 470 

bln долларын зардал үүсгэнэ. Энэ нь АНУ-ын 2017 онд Хятадаас 
авсан нийт импортын 89,3% гэсэн үг. (Bloomberg) 

5. William Nordhaus (2018 оны 10-р сар) Нобелийн шагналтай энэ 
эдийн засагчийн 2018 оны 10 сард бичсэн энэ өгүүлэлд “худалдааны дайны” 
онолын үндэслэлүүдийг дүгнэн шинжилсэн ба доорх үндэслэлүүдийг 
гарган тавьж холбогдох дүгнэлтийг хийсэн байна.   

• Нийгмийн байгууламжийн чиг үүргүүд нь сайн хэрэгждэг нийгэмд 
бол аливаа баримтын статус нь нотолгоо ба туршилтаар шийдэгддэг. 
Трампын засаг захиргааны үед ямар баримт хуурамч, ямар нь 
бодиттойг эрх баригчид нь шийддэг дунд зууны үе рүү цагийн зүү 
ухрав. Англи хэл “fake news”, “alternative facts” гэсэн хэллэгүүдээр 
баяжлаа. 

• 2016 оны 2 сарын 25-нд Трамп: “Энэ бол чөлөөт худалдаа биш; 
энэ бол тэнэг худалдаа... Бид жилд 58bln доллар алдаж буй үед би 
худалдааны дайнаас татгалзахгүй... Бид өөрсдийгөө худалдааны 
гэрээнүүдээр алж байна... Хэрэв ухаалаг хүмүүстэй байсан бол 
чөлөөт худалдаа гайхамшигтай зүйл, гэвч бид тэнэг хүмүүстэй... Би 
NAFTA-г аймшигтай сүйрэл гэж бодож байна...” Эдгээр үгний ард 
нь Трампын худалдааны онол байгаа бөгөөд доорх 4 зүйлээр илэрч 
байна. Үүнд: 
a. Худалдааны үр ашгийг огоорох 
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b. Худалдааны алдагдлыг онцлох 
c. Олон улсын худалдааны өөрчлөгдөж буй уг чанарыг орхигдуулах 
d. Олон улсын хамтын ажиллагааны хэрэгцээг үл тоомсорлох 

A. худалдааны үр ашиг буюу хожоо.  
• Дотоод эсвэл гадаад гэдгээс үл хамааран худалдаа бол харилцан 

ашигтай байдаг гэсэн суурь ойлголт байгаа бөгөөд үүнийг 200 жилийн 
өмнө Д.Рикардо харьцангуй давуу талын онолоороо Португалийн 
вино, англи цэмбэний жишээгээр тайлбарлачихсан. Өнөө цагт энэ 
жишээ өөрчлөгдсөн ч зарчим нь хэвээрээ л байгаа. 

• Дээрх жишээг бид орчин үеийн Iphone-оор сольж болно. Анхны 
мобайл утсыг 1973 онд Motorola үйлдвэрлэж, тэр үедээ хүнд жинтэй, 
овортой, өнөөгийн үнээр бол 10 мянган доллартай тэнцэх “тоосго” 
гэсэн хочтой утас байв. Тэр цагаас хойш чөлөөт өрсөлдөөний үр 
дүнд өнөөгийн та бидний хэрэглэж буй утас хөгжсөөр эдүүгээ 3bln 
хэрэглэгчтэй болсон. 

• Apple-ийн Ipod Хятадад үйлдвэрлэгдсэн ч 299 долларын жижиглэнгийн 
үнийн зөвхөн 4$ нь Хятадад хийгдсэн нэмэгдэл өртөг бөгөөд түүний 
бүтцийн 451 бүрдэл хэсгийг дэлхийн бусад улс оронд үйлдвэрлэсэн 
байдаг. Apple компани дизайн, судалгаа болон маркетингийн үйл 
ажиллагаагаараа 80 орчим доллар олсон байна. Энэ бүхэн электрон 
барааны чөлөөт худалдаа байгаагүй бол боломжгүй байхсан.

B. худалдааны алдагдлыг онцлох. 
• Трампын Засгийн газрын худалдааны зөвлөлийн тэргүүн P.Navarro: 

“The economic argument that trade deficits matter begins with the 
observation that growth in real GDP depends on only four factors: 
consumption, government spending, business investment and net exports 
(the difference between exports and imports). Reducing a trade deficit 
through tough, smart negotiations is a way to increase net exports – and 
boost the rate of economic growth.” (Wall street Journal, 5 March, 2017) 

• P.Navarro-ийн энэхүү мэдэгдэл нь үндэсний тооцооны энгийн 
тэнцэтгэл бөгөөд худалдааны болон бусад бодлогын үйлдвэрлэл, 
ажил эрхлэлтэнд үзүүлэх үр нөлөөг харуулж чадахгүйг доорх 3 
үндэслэлээс тайлбарлаж болно. 

1) Зөвхөн хоёр талын худалдаагаар асуудлыг харж байна. Эдийн 
засгийн шинжлэх ухааны энгийн дүрмээр бол олон талтай ертөнцөд хоёр 
талын худалдааны тэнцэл ямар нэг ач холбогдолгүй. An example: US exports 
100bln $ BC to Australia exports 100bln $ wheat to China exports 100bln $ of 
clothing to US. US 100bln $ deficit with China but each of 3 countries has a zero 
overall trade deficit. 
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2) Хоёр дахь алдаа нь худалдааны алдагдлыг эдийн засгийн өвчин гэж 
үзэж байгаа баримт. Орчин үеийн макро эдийн засгаар үүнийг огт өөрөөр 
авч үздэг бөгөөд худалдааны алдагдал нь дотоодын хуримтлал доогуур 
байх, гадаад хуримтлал дээгүүр байхын үр дүн гэж үздэг. 

3) Гурав дахь алдаа нь хоёрдох алдаатай холбоотой бөгөөд худалдааны 
алдагдал ба ажил эрхлэлт буурах нь “худалдааны муу гэрээнүүдийн” 
үр дүн гэж үзэж буйгаар илэрч байна. Худалдааны гэрээ, хэлцлүүд нь 
гэрээнд оролцогч талуудын хувьд чухал зүйл. Гэхдээ худалдааны хэлцлүүд 
нь ажил эрхлэлт багасгах, худалдааны алдагдалд маш бага нөлөөлдөг 
эсвэл огт нөлөөгүй. Хамгийн гол нь мөнгө, төсвийн бодлогоос хамаардаг 
бөгөөд худалдааны алдагдал нь дотоод болон гадаад хуримтлал, хөрөнгө 
оруулалтын хандлагаар тодорхойлдог. 

William Nordhaus-ийн энэхүү өгүүлэлд нэр нь заагдаж буй P.Navarro 
гэдэг эдийн засагч нь одоо ч Трампын засаг захиргаанд худалдааны зөвлөх 
хийж байгаа бөгөөд “худалдааны дайны” эдийн засгийн үндэслэл, түүний 
зөвтгөлийг нотолдог гол хүн юм. Энэ эдийн засагчийн үндэслэлүүдийг 
2016 онд* /*-demberel.mn, “A Rookie mistake made by “Oldie” Columnist”, 
S.Demberel, 2016/ би тайлбарлаж бичиж байсан хэсэг рүү орохоос өмнө 
түүхий эд экспортлогч улсуудын хувьд энэ “дайны” үр нөлөө ямаршуухан 
байх талаар зарим судалгааг авч үзье.     

6. Түүхий эдэд нөлөөлөх нь:
• Түүхий нефть. Өсөлтийн мэдрэмж өндөртэй түүхий эд гэж үздэг ба 

цаашдаа ч энэ хандлага үргэлжлэхээр байна. Хэдийгээр өнөөгийн 
яригдаж буй тариф нэмэх асуудал эрчим хүчний худалдааг хамрахгүй 
ч худалдааны дайн жинхэнэ утгаараа бүрэн хэрэгжиж эхэлбэл энэ нь 
өсөлтийн орчлын бууралтын мөчлөгт нөлөөлж түүхий нефтийн үнэд 
нөлөөлж эхлэнэ. (-10-аас -30% байж болно.) 

• Алт. Худалдааны дайны үед алт нь илүү аюулгүй хөрөнгө буюу “safe 
haven asset” гэж үздэг тул худалдааны дайн өрнөх үед эдийн засгийн 
суурь өөрчлөлтүүдэд их нөлөө байхгүй гэж үзэж байна. (+10-аас 
+20%)

• Платинум бүлгийн металууд ба мөнгө. Эрсдлийн байдлаас хамааран 
зах зээлийн авир төрхийн хувьд холимог дүр зурагтай байна гэж 
таамаглаж байна. (-5-аас -10%)

• Суурь металлууд. Түүхий нефтийн адил эрсдлийн шинж чанар, 
өсөлтийн байдлаас хамаарна гэж үзэж байна. Хятад улс суурь 
металлуудын хамгийн том хэрэглэгч учраас хятадын зах зээлийн 
эрэлтээс ихээхэн хамааралтай. Худалдааны дайн Хятадын эдийн 
засгийн өсөлтөнд сөргөөр тусаад эхэлбэл эдгээр металлын эрэлтэнд 
ихээхэн нөлөөлж эхэлнэ. Энэ л Монголд нөлөөлөх хамгийн гол хүчин 
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зүйл болох боломжтой. (эрэлт, үнэ гэх мэт)            (-10-аас -15%)
Зарим судлаачдын үзэж буйгаар дараах улсуудын үндэсний мөнгөн 

тэмдэгт ба  Америк долларын солилцооны ханшийн хөдөлгөөн, түүхий 
эдийн үнийн хооронд ихээхэн хамааралтай гэж үздэг. 

• Австралийн доллар төмрийн хүдрийн үнийн хөдөлгөөнийг дагадаг 
нь Австрали улс төмрийн хүдрийн дэлхийд тэргүүлэгч, экспортлогч, 
үйлдвэрлэгч улс гэдэгтэй холбоотой байна. 

• Канадын доллар. Түүхий нефтийн дэлхийн 5 дахь үйлдвэрлэгч Канад 
улс 2016 онд өдөрт 4,59 сая баррель нефть дунджаар үйлдвэрлэж 
байв. Канадын нийт экспортын 11% эзэлдэг бөгөөд гадаад валютын 
нөөцийн гол хэсгийг нефтийн орлогоос бүрдүүлдэг. Нефтийн үнэ 
өсөхийн хэрээр Канад долларын хөдөлгөөн мөн тэр чиглэлд хөдөлдөг. 

• Оросын рубль. Канад болон Автралитай харьцуулахад Оросын 
экспортын диверсификац доогуур, нефть болон байгалийн хийн 
экспортын нийт өртгийн 50% орчим нь энэ 2 түүхий эдэд оногддог. 
(Орос улс нефтийн нөөцөөрөө дэлхийн гуравт, байгалийн хийн 
нөөцөөрөө нэгдүгээрт ордог.) Тиймээс оросын рублийн ханшийн 
хөдөлгөөнд энэ хоёр бүтээгдэхүүний үнийн нөлөө их байна. 

• Колумбын песо. Төсвийн орлогынх нь 20%, экспортын 25%-ийг 
түүхий нефть эзэлдэг энэ улс Венесуэлийн урьд өмнө эзэлж байсан 
байр суурин дээр очсон ба АНУ руу түүхий нефть экспортлогч тав 
дахь гол улс болсон байна. 

• Перугийн сол. 2016 оны байдлаар Перу улсын нийт экспортын 24% 
зэс байсан бөгөөд нийт нөөц нь 81 сая тонн, Чилийн дараа ордог 
гол үйлдвэрлэгч юм. Тиймээс Перугийн сол, зэсийн үнэ хоёр ижил 
чиглэлд хөдөлдөг байна. 

• Монгол Улсын хувьд авч үзэхэд иймэрхүү хандлага, тухайлбал, зэс 
болон нүүрсний үнийн мөчлөгүүд дээр гардаг, Монгол Улсын эдийн 
засгийн орчлын гол тодорхойлогч нь экспортын гол түүхий эдүүдийн 
үнийн орчил байдаг талаар Монголбанкны зарим судалгаанд дурьдсан 
байдаг. Тухайлбал, зэс болон нүүрсний үнийн орчил нь бодит ДНБ-
ий мөчлөгөөс 1-2 улирлын өмнө тохиож буйг харуулсан байдаг .

7. ОУВСангийн судлаачдын үзэж байгаагаар:
• Бодит болон потенциал үйлдвэрлэл аль аль нь “түүхий эдийн 

худалдааны нөхцөлийн” өөрчлөлттэй хамт хөдөлдөг бөгөөд гэхдээ 
бодит үйлдвэрлэл нь 2 дахин илүү хүчтэйгээр зэрэгцэн хөдөлдөг. 

• Түүхий эд экспортлогч улсуудын хувьд бодит болон потенциал 
үйлдвэрлэл түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэлд яаж өөрчлөгдөж байна, 
өөрчлөгдөх талаар макро эдийн засгийн зөв диагноз хийх нь чухал. 
(Монголбанк хийдэг.) 
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• Түүхий эдийн үнийн бууралтын үед түүхий эд экспортлогч улсуудын 
үйлдвэрлэлийн бууралтын дунджаар гуравны хоёр нь орчлын 
шинжтэй байдаг. (Монголд орчлын судалгаа улам бүр чухал болж 
байна.) 

• Түүхий эдийн худалдааны нөхцөл өөрчлөгдөх нь орлого ба хөрөнгө 
оруулалт гэсэн 2 гол сувгаар дамждаг. Үүнээс гадна дараах сувгууд 
байж болно: 

1. Түүхий эдийн үнийн хүлээлт нь түүхий эдийн орчлын гол хүчин 
зүйл юм. (түүхий эд экспортлогч оронд үнийн орчил өсөлтийн үе удаан 
үргэлжлэх тусам хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт нэмэгддэг) 

2. Төсвийн бодлого (тухайлбал, өрнөлийн үед Засгийн газар орчил 
дагасан төсвийн бодлого хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
өрнөл-бууралтын орчилд сөрөг нөлөөлж, харин дэд бүтэц, хүмүүн капитал 
гэх мэт бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг капиталын хөрөнгө оруулалт урт 
хугацаанд илүү үр дүнтэй.)

3. Санхүүгийн үл зохицолдоо (financial frictions) 1997-2014 онд түүхий 
эд экспортлогч орнуудын Засгийн газрын бондын өгөөжийн муруй доогуур 
харин тэдгээрийн түүхий эдийн худалдааны нөхцөл дээгүүр байсан нь 
түүхий эдийн орчлын оргил мөчлөгт санхүүжилтийн зардал нь доогуур, 
харин бууралтын мөчлөгт нэмэгддэгийг харуулж байна. 

Хүснэгт 1-т Монгол улстай харьцуулах зорилгоор хөгжлийн өөр түвшинд 
ч түүхий эд экспортлогч зарим улсыг сонгон авч тэдгээрийн түүхий эдийн 
хамаарлыг харуулав. 

Хүснэгт 1. Түүхий эд экспортлогч зарим улс

Нийт 
түүхий эд

Олборлох Үл олборлох Түүхий эдийн цэвэр 
экспорт (%, нийт 

экспорт+ нийт импорт)
Эрчим 

хүч Металл Хүнс Түүхий эд

1 Чили 61.2 0.8 48.0 7.0 5.5 20.9
2 Казакстан 70.5 53.3 11.7 4.3 1.3 35.5
3 Перу 60.6 7.4 32.8 18.0 2.3 17.5
4 Орос 60.5 50.3 6.6 1.0 2.5 34.0
5 Монгол 59.2 4.6 35.6 1.9 17.2 12.4
6 Гвиней 67.3 0.5 61.4 3.9 1.5 9.3
7 Мавритан 75.9 9.2 47.2 23.8 0.0 12.2
8 Мозамбек 46.1 4.7 26.7 10.9 3.9 5.1
9 Нигер 65.8 2.1 38.0 23.2 2.5 10.2

10 Папа-Нью 
Гвиней 58.0 6.7 24.5 20.7 6.1 15.7

Мемо:
Нийт эдийн 
засаг 52 52 52 52 52 52

Maксимум 96.8 96.7 72.4 60.0 71.5 58.2
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Дундаж 67.1 34.6 11.6 14.5 6.7 24.2
Медиан 65.9 30.4 1.3 6.2 2.7 20.8
Стандарт 
хэлбэлзэл 14.5 32.6 18.2 16.5 11.0 14.5

Эх сурвалж: ОУВСангийн судалгаа

Эндээс харахад Монгол Улсын хувьд дараах онцлогууд байна. 
1. Монгол улс түүхий эдийн өндөр хамааралтай. Ялангуяа металлын 

түүхий эдийн хамаарал нь түүхий эд экспортлогч улсуудын дундаа ч 
өндөрт орж байна. 

2. Үл олборлох түүхий эдийн экспорт нь сонгон авсан улсуудын дотор 
хамгийн өндөр байна. (17,2) 

3. Металлын түүхий эд болон үл олборлох түүхий эдийн экспортын 
хувьд дунджаас 3 дахин дээгүүр байна.  

Хүснэгт 2. Сонгон авсан улсуудын “худалдааны нөхцөлийн” индекс (2000=100) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Монгол 100 98,98 103,61 104,51 119,41 121,66 168,21 174,27 184,14
Чили 100 95,22 97,24 102,97 125,41 145,66 192,61 198,62 169,03
БНХАУ 100 97,44 92,11 92,93 90,77 88,44 89,47 88,55 83,81
ОХУ 100 96,02 93,34 100,84 114,66 138,20 157,38 164,61 197,97
Казакстан 100 92,17 92,71 100,54 117,86 147,87 174,68 182,37 216,88
Замби 100 94,26 91,67 95,40 116,38 131,88 201,21 201,30 183,90
Австрали 100 104,08 105,85 105,92 116,18 131,09 145,52 152,39 174,63
Швейцар 100 102,61 102,81 102,19 101,91 98,62 96,92 96,92 99,88

Жилийн өөрчлөлт
Монгол 100 -1,02 4,68 0,87 14,26 1,88 38,26 3,60 5,66
Чили 100 4,78 2,12 5,89 21,79 16,15 32,23 3,12 -14,90
БНХАУ 100 -2,56 -5,47 0,89 -2,32 -2,57 1,16 -1,03 -5,35
ОХУ 100 -3,98 -2,79 8,04 13,70 20,53 13,88 4,59 20,27
Казакстан 100 -7,83 0,59 8,45 17,23 25,46 18,13 4,40 18,92
Замби 100 -5,74 -2,75 4,07 21,99 13,32 52,57 0,04 -8,64
Австрали 100 4,08 1,70 1,77 9,69 12,83 11,01 4,72 14,59
Швейцар 100 2,61 0,19 -0,60 -0,27 -3,23 -1,72 0,00 3,05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Монгол 171,13 212,25 217,93 202,42 187,24 171,42 157,54 159,38
Чили 178,18 215,99 221,87 206,13 200,58 196,10 187,15 191,52
БНХАУ 91,09 82,05 79,05 79,76 80,65 82,96 93,04 93,64
ОХУ 131,91 159,17 194,50 203,09 189,62 182,09 138,67 133,04
Казакстан 161,75 197,53 233,24 232,67 230,24 216,20 151,80 134,92
Замби 169,34 203,53 208,22 194,50 187,06 180,66 173,15 168,54
Австрали 162,98 178,90 200,43 181,99 176,99 165,07 148,30 146,87
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Швейцар 107,17 107,58 104,12 103,71 102,18 102,88 108,18 110,18
Жилийн өөрчлөлт

Монгол -7,07 24,03 2,68 -7,12 -7,50 -8,45 -8,10 1,17
Чили 5,41 21,22 2,72 -7,09 -0,97 -2,23 4,56 2,34
БНХАУ 8,69 -9,92 -3,66 0,90 1,12 2,86 12,15 0,65
ОХУ -33,37 20,67 22,20 4,42 -6,63 -3,97 -23,84 -4,06
Казакстан -25,42 22,12 18,08 -0,24 -1,04 -6,10 -29,79 -11,12
Замби -7,92 20,19 2,30 -6,59 -3,83 -3,42 -4,16 -2,66
Австрали -6,67 9,77 12,03 -9,20 -2,75 -6,74 -10,16 -0,96
Швейцар 7,30 0,38 -3,22 -0,39 -1,48 0,69 5,15 1,85

Хүснэгт 2-т сонгон авсан улсуудын “худалдааны нөхцөлийн” индекс 
эдийн засгийн орчлын мөчлөгүүдэд яаж өөрчлөгдөж байсныг харуулав. 

1. Дээрх хүснэгтээс харахад: 
2. Зэсийн олборлолтоор дэлхийд тэргүүлдэг, боловсруулах 

үйлдвэрлэлээр мөн тэргүүн эгнээнд явдаг Чили улс, Монгол улс 
хоёрын худалдааны нөхцөлийн ерөнхий хандлага ижил, ялангуяа 2010 
оноос хойш илүү ойртох хандлагатай байна. Жилийн өөрчлөлтийн 
эерэг болон сөрөг чиглэлийн хувьд ч ижилдүү харин 2013 оноос 
хойш Монголд илүү сөрөг туссан нөлөөтэй байна. 

3. Дэлхийн нүүрсний экспортын тэргүүлэгч улс болох Австрали болон 
Монгол Улсын худалдааны нөхцөлийн хандлагыг харьцуулахад 
Монгол Улсын хувьд их төлөв илүү хурдацтай өсөх хандлага харагдаж 
байгаа ч жилийн өөрчлөлтийн эерэг болон сөрөг өөрчлөлтийн тоо 
хэмжээний хувьд Австрали улсад илүү ашигтай байна.

4. Түүхий эд экспортлогч (алт, зэс) Замби болон Монгол Улсын 
худалдааны нөхцөлийн ерөнхий хандлага болон жилийн өөрчлөлт 
ерөнхийдөө ижил чиглэлтэй байна.    

5. Түүхий эдийн супер орчлын төгсгөл эдгээр улсын хоёроос бусдад 
нь (Хятад, Орос) сөрөг туссан бөгөөд 2012 оноос 2015 он дуустал 
Монгол, Австралийн хувьд худалдааны нөхцөлийн индексийн сөрөг 
утга хамгийн өндөр байв.

 Хүснэгт 3-т үзүүлсэн Монгол Улсын гол экспорт болох нүүрс, зэсийн 
болон импортын гол бүтээгдэхүүн болох (мөн экспортын нэг чухал 
бүтээгдэхүүн) нефтийн бүтээгдэхүүний эх үүсвэр – түүхий нефтийн 
үйлдвэрлэл, хэрэглээний бүтэц, дэлхийн ерөнхий тэнцлээс харахад 
хандлагын хувьд Монгол улс “үнэ тогтоогч” биш, үнэ “хүлээн авагч” 
улсын хувьд дээрх хандлагыг онцгой анхаарч “дасан зохицох” 
бодлогоо сайжруулах шаардлагатай юм.   
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Хүснэгт.3 Зарим түүхий эдийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ 
  1981* 1990 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017
I нүүрс 

1

Үйлдвэрлэл	(сая	м.	тонн)

Дэлхий 1,866 2,279 2,329 3,040 3,633 4,006 3,992 3,887 3,656 3,769

Хятад улс 311 540 707 1,242 1,665 1,895 1,864 1,826 1,686 1,747

% 16,7 23,7 30,4 40,9 45,8 47,3 46,7 47,0 46,1 46,4

Монгол* 2,0 3,0 2,0 4,0 15,0 18,0 15,0 15,0 23,0 30,0

2

Хэрэглээ	
Дэлхий 1838 2246 2385 3134 3636 3887 3889 3785 3732 3732

Хятад улс 303 527 706 1325 1749 1969 1954 1914 1888 1893

% 16,5 23,5 29,6 42,3 48,1 50,7 50,2 50,6 50,6 50,7

3
Тэнцэл	
Дэлхий 28,0 33,0 -56,0 -94,0 -3,0 119,0 103,0 102,0 -76,0 37,0

3.1
Тэнцэл	
Хятад улс 8,0 13,0 1,0 -83,0 -84,0 -74,0 -90,0 -88,0 -202 -146

3.2
Тэнцэл	
ОХУ - 4,0 15,0 41,0 60,0 82,0 89,0 94,0 106,0 114,0

3.3 Австрали 39,0 77,0 124,0 163,0 202,0 243,0 263,0 262,0 255,0 255,0
II Зэс 

1

Олборлох	үйлдвэрлэл	(мянган	м.	тонн)	
Дэлхий 7,864 8,997 13,217 15,035 16,139 18,162 18,593 19,450 20,837 20,768
Чили улс 1,068 1,588 4,602 5,321 5,419 5,776 5,761 5,772 5,553 5,831

Хятад улс 177 296 549 639 1,180 1,681 1,741 1,667 1,851 1,656

2

Боловсруулах	үйлдвэрлэл	
Дэлхий 9,390 10,809 14,761 16,635 19,214 20,953 22,469 23,032 23,321 23,225
Хятад улс 314 562 1,312 2,566 4,540 6,667 7,649 7,964 8,436 8,889
Чили улс 811 1,192 2,669 2,824 3,244 2,755 2,729 2,688 2,613 2,430

3
Боловсруулсан	хэрэглээ	
Дэлхий 9,385 10,780 15,096 16,649 19,347 21,133 22,790 22,893 23,423 23,487
Хятад улс 286 512 1,869 3,621 7,385 9,830 11,303 11,363 11,642 11,790

III Түүхий нефть (өдөрт 1000 баррель)

1

Үйлдвэрлэл	
Дэлхий 62,958 65,384 74,934 - 83,251 86,606 88,826 91,704 92,150 92,649
АНУ 10,170 8,914 7,732 - 7,549 10,073 11,779 12,757 12,354 13,057
Саудын Араб 10,270 7,105 9,47 - 10,075 11,393 11,505 11,986 12,349 11,951
ОХУ - 10,342 6,584 - 10,367 10,780 10,838 10,981 11,227 11,257
Хятад улс 2,122 2,778 3,257 - 4,077 4,216 4,246 4,309 3,999 3,846

2

Хэрэглээ	
Дэлхий 61,436 66,650 76,946 - 88,722 92,114 93,025 95,003 96,558 98,186
АНУ 17,062 16,988 19,701 - 19,180 18,961 19,106 19,531 19,631 19,880
Хятад улс 1,707 2,297 4,697 - 9,436 10,734 11,209 11,986 12,381 12,799
ОХУ - 5,042 2,540 - 2,878 3,135 3,299 3,137 3,203 3,224

Эх сурвалж: World commodity Outlook, October, 2017, World Bank, World bureau of metal statistics
*- Түүхий нефть, зэсийн хувьд 1980 он болно. Монголын нүүрсний үйлдвэрлэлийн хувьд статистик 
нь зөрүүтэй байх боломжтой. 
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2016 онд санаандгүй байдлаар дээр дурдсан P.Navarro болон Блумбергийн 
эдийн засгийн тоймч нарын бичсэн өгүүллүүдийг олж үзэн доорх өгүүллийг 
бичиж байв.   

8. Энгийн нэг тэнцэтгэл: (A Rookie mistake by “oldie” Columnist, 2016, 
by S.Demberel, unpublished article)

GDP = C+I+ X-M 
Энэ энгийн тэнцэтгэлийг: 
Питер Наварро: (Трампын Засгийн газрын Худалдааны Үндэсний 

Зөвлөлийн дарга, Харвардын их сургуулийн PhD in economics)
“When net exports are negative, that is when a country runs a trade deficit by 

importing more than it exports, this subtracts from growth…”  (би онцлов.)
Ноа Смит: (Блоомбергийн эдийн засагч, Stone Brook их сургуулийн 

туслах профессороор ажиллаж байсан) “... in other words, import don’t count 
negatively in GDP. They amount to zero, This means that a higher trade deficit 
does not have to make US poorer…” Үүнийгээ батлахын тулд тэрээр дээрх 
томъёон дээр жишээ авч: хэрэглээ, хуримтлал 2 тогтмол хэвээр байсан гэж 
үзээд экспорт 1bln $-оор, импорт 3 bln $-оор өссөн гэж үзэхэд худалдааны 
тэнцэл 2 bln $ болсон ч ДНБ 1 bln $-оор нэмэгдэж өсөлт эерэг тэмдэгтэй 
болно гэж тооцоолжээ. Дээрх 2 эдийн засагч худалдааны тэнцлийн эдийн 
засгийн өсөлтөд үзүүлж буй үр нөлөөний талаар маргалдаж байсан хэрнээ 
аль нь ч өсөлтийн хувь нэмрийг нь яаж тооцдог талаар энгийн тэгшитгэлийг 
дурдаагүй байв. 

 (GDP+M = C+I+ X)
8a. Энгийн нэг томъёо: (Өсөлтийн хувь нэмрийг тооцдог.)
∆GDPt/GDPt-1 = ∆Ct/GDPt-1 + ∆t /GDPt-1 +∆Xt/GDPt-1 
Энэ томъёоноос: 
1-р тохиолдол: Тухайн орон худалдааны хасах тэнцэлтэй бөгөөд ДНБ нь 

нэмэгдсэн ч худалдааны (–) тэнцэл нь өнгөрсөн жил/улиралтай харьцуулахад 
багассан. Энэ тохиолдолд цэвэр экспортын ДНБ-ий өсөлтөд оруулах хувь 
нэмэр нь эерэг тэмдэгтэй байна. 

2-р тохиолдол: Тухайн орон худалдааны тэнцэл нь хасах, ДНБ нь 
нэмэгдсэн ч худалдааны (–) тэнцэл нь өмнөх жил/улиралтай харьцуулахад 
өссөн тохиолдолд цэвэр экспортын ДНБ-ий өсөлтөд оруулах хувь нэмэр нь 
(–)	тэмдэгтэй	буюу	нийт	өсөлтөөс	хасагдана.	

3-р тохиолдол: Тухайн орон өнгөрсөн жил, улиралд худалдааны тэнцэл 
нь нэмэх байсан ч тайлант жил тэр нь багассан. ДНБ нэмэгдсэн. Гэтэл энэ 
тохиолдолд цэвэр экспортын ДНБ-ий өсөлтөд оруулсан хувь нэмэр нь (–) 
тэмдэгтэй болно. 
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4-р тохиолдол: Худалдааны тэнцэл ДНБ аль алин нь өнгөрсөн жил/
улиралтай харьцуулахад нэмэгдсэн. Энэ тохиолдолд цэвэр экспортын 
ДНБ-д оруулах хувь нэмэр нь эерэг байна.  

Эдгээр 4 тохиолдлоос өөр тохиолдол онолын болон практикийн хувьд 
байхгүй юм. 

ДүгнЭЛТ
• Монгол улсад “Trumponomics” – ийн зарим шинж тэмдгүүд байсан, 

одоо ч байгаа; 
•  Худалдааны тэнцлийг шууд зорилго болгон онцгойлох
• “Үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах” –ыг туйлшруулах 
• Худалдаа vs үйлдвэрлэл, “баялаг бүтээх”-ийг сөргөлдүүлэх 
• Импорт орлох: зах зээл vs төр, үйлдвэржүүлэлтийн загвар-төр 

давамгайлахыг оролдох
Худалдааг дутуу үнэлэх, “Trading nation” бодлого байхгүй  
Худалдааны тэнцлийг шууд зорилго болгон онцгойлон авч үзэх нь угтаа 

бол урсгал дансны тэнцлийг шууд зорилго болгон онцгойлон авч үзэж буй 
хэрэг юм. Харьцангуй байдлаар, тухайлбал урсгал тэнцлийн алдагдал/ДНБ 
харьцаа Монгол Улсын хувьд -6,9%-иас хэтрэхгүй байх нь зүйтэй гэдгийг 
ОУВС-гийнхан саяхан болсон “Төлбөрийн тэнцэл ба гадаад өр” сэдэвтэй 
хурал дээр санал болгож байсан. Ийм бэнчмарк, баримжаа үзүүлэлт байж 
болно. (Тухайн үедээ 5% гэсэн баримжаа хөгжилтэй болон зүгшрэн хөгжиж 
буй эдийн засагтай улсууд тавьж байв.) Харин импортыг, эсвэл орлого, 
үйлчилгээний гадагшлах урсгалыг “төрийн бодлогоор” багасгахыг оролдох 
нь (экспортыг нэмэгдүүлэх иж бүрэн, зорилтот, экспортын уул уурхайн 
болон уул уурхайн бус бүрдэл хэсгүүдэд ажилладаг экспортлогчдод 
зориулсан хөтөлбөр байхгүй хэрнээ) явуургүй, харалган бодлогын хандлага 
юм. “Үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах” нэрээр жижиг, нээлттэй эдийн 
засгийн загвар дээр суурилсан бодлогоос ухрах протекционист бодлогын 
хандлага бас газар авч байгаа нь мөн л ижил симптом юм. Импортыг орлох 
бодлогын хувьд зах зээл дээр голчлон тулгуурласан, хувийн хэвшлийн 
санаачлагаар үүссэн, эрсдэлээ зөв тооцоолсон төслүүд л амжилттай хэрэгжиж 
чадах бөгөөд төр санаачлаад, давамгайлаад эхэлбэл энэ нь “Засгийн газрын 
бүтэлгүйтэл” болдог хангалттай олон жишээ манайд бий. “Trading nation” 
буюу “худалдаачин үндэстэн” болох бодлого нь гадаад худалдаанаас олох 
үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дэлхийн хамгийн том зах зээлүүдийн 
тоонд ордог 2 хөршийн зах зээлийг хэрхэн яаж “эзлэх” стратегийн асуудал 
бөгөөд Монгол улс энэ стратегиа гаргаагүй, гаргахын чухлыг хараахан 
ойлгоогүй л байгаа. Энэ бол хоёр хөрш рүү манай өнөөгийн байгаа 
экспортынхоо хэдэн бүтээгдэхүүнийг гаргахыг нэмэгдүүлэх асуудал биш 
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эхний ээлжинд Хятадын зүүн хойд мужууд, ОХУ-ын Сибириэс нааш муж, 
хотуудын зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлах төдийгүй эрэлтийг бий болгох 
нийлүүлэлтийн цогц тогтолцоог тээвэр – логистик, санхүүжилтийн 
схемтэй нь, эдийн засгийн дипломат бодлоготой нь (эхний ээлжинд эдгээр 
муж, бүс нутгийн хүрээнд үйлчлэх чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах 
санал тавих гэх мэт) хамт бий болгох стратеги юм. 

Экспортыг нэмэгдүүлэх, салаалуулах (diversification) бодлогын хувьд 
өнгөрсөн үеийн түгээмэл алдаа нь зорилтот бус, асуудлуудаа нэг бүрчлэн 
хаяглаагүй, хувийн хэвшлийн экспортлогч болон экспортын потенциал бүхий 
компаниудын оролцоог хангаагүй, бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүний 
бүлгүүдийн экспортлогдох чадварын судалгаанууд хийгдээгүй “бодлого” 
гаргаж байсанд байдаг. 

Тэгвэл шинэ бодлого нь хамгийн товчоор хэлэхэд дээр дурдсан “байхгүй”-
нуудийг бий болгох зорилтыг л хангана гэсэн хэрэг юм. Харамсалтай нь 
энэ чиглэлийн, тухайлбал, Монгол Улсын экспортын харьцангуй давуу тал, 
“илрүүлэн гаргасан харьцангуй давуу талын” зарим судалгаа (RCA - revealed 
comparative advantage гэх мэт) бодит амьдралаас дэндүү хол зөрөөтэй, 
хийсвэр зүйл болсон нь саяхан болсон “Төлбөрийн тэнцэл ба гадаад өр” 
хурлаас харагдсаныг төгсгөлд нь онцлон тэмдэглэе. Тухайлбал, нэг ийм 
“судалгаа” энэ хурлын үеэр танилцуулагдсан бөгөөд тэнд Монгол Улсын 
хувьд “ойрын хугацаанд” “борын исэл, хүчил”, “дарь, тийрэлтэт түлшнээс 
бусад тэсрэгч бэлдмэл”... төдийгүй “хавч” гэсэн нэр хүртэл орсон “бодлогын 
хувилбар”, “дунд хугацаанд” бол “байгалийн эсвэл нийлэг аргаар гарган 
авсан даавар, простагландин, тромбоксан болон лейкотриен” (ээ, бурхан 
минь...) – ээс эхлээд “зураг авсан болон дүрсийг нь угааж тодруулсан гэрэл 
зургийн хавтан болон хальс” – аар дууссан бүтээгдэхүүний жагсаалт бүхий 
“бодлогын хувилбар 2” – ыг санал болгосон байсан.



Н.Амар1, Б.Мөнхбаяр2

1 Монголбанкны Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн ахлах эдийн засагч
 Цахим шуудан: amar@mongolbank.mn
2 Монголбанкны Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн эдийн засагч
 Цахим шуудан: munkhbayar.b@mongolbank.mn
 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг 

илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа 
таатай байх болно.

монголбанк

мОнгОЛ УЛСын ЭДИЙн ЗАСгИЙн   
гүЙцЭТгЭЛИЙн ИнДекС
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлийг макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийг ашиглан ОУВС-гаас 
боловсруулсан аргачлалын дагуу индекс тооцож, гарсан үр дүнд шинжилгээ 
хийлээ. Түүнчлэн гадаад өрийн тоон мэдээллийг ашиглан эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн индексийг альтернатив хувилбараар тооцож 
анх тооцсон индексийн үр дүнтэй харьцуулалт хийсэн. 2018 оны байдлаар 
манай орны эдийн засгийн гүйцэтгэл “дунд” үнэлгээтэй гарлаа.

Түлхүүр үгс: Эдийн засгийн гүйцэтгэл, Макро эдийн засгийн үзүүлэлт, 
Эдийн засгийн индекс

JEL ангилал: E21, E66, N10
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I. ОРшИЛ
Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлийг макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийг ашиглан индекс 
тооцож, үнэлэхийг зорилоо. 

Эдийн засгийн нөхцөл байдал, гүйцэтгэлийг үнэлэх хамгийн энгийн 
бөгөөд өргөн ашиглагддаг арга нь ДНБ эсвэл нэг хүнд ногдох ДНБ-ий 
өсөлтөд шинжилгээ хийх явдал юм. Гэхдээ зөвхөн ДНБ-ий өсөлтөөр нийт 
эдийн засгийн нөхцөл байдлыг дүгнэх, макро эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийг хэмжих нь учир дутагдалтай тул олон үзүүлэлтүүдийг ашиглан 
энгийн бөгөөд хялбар аргачлалаар индекс тооцож судалгаа, шинжилгээнд 
ашиглах нь үр дүнтэй байдаг. Khramov болон Lee (2013) нар АНУ-ын 
эдийн засгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ Эдийн засгийн 
гүйцэтгэлийн индекс (EPI1)-г ашигласан бөгөөд энэхүү судалгааны ажлаар 
EPI нь улс орны ерөнхий макро эдийн засгийн гүйцэтгэлийг арга зүйн хувьд 
энгийн, хялбар байдлаар үнэлэх боломжтойг харуулсан.

Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс нь бүтцийн хувьд энгийн бөгөөд 
эдийн засгийн үндсэн 3 сектор болох өрх, үйлдвэрлэгч болон Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хэмждэг макро эдийн засгийн үзүүлэлт юм. 
EPI нь дээрх 3 секторт нэгэн зэрэг нөлөөлж болохуйц хувьсагчдаас бүрддэг. 
Үүнд (i) инфляцийн түвшин – мөнгөний бодлогын эдийн засагт үзүүлэх 
үр нөлөөг хэмжих үзүүлэлт; (ii) ажилгүйдлийн түвшин – үйлдвэрлэлийн 
нөхцөл байдлыг хэмжих үзүүлэлт; (iii) төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь 
– төсвийн бодлогын эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөөг хэмжих үзүүлэлт; (iv) 
бодит ДНБ-ий өсөлт – нийт эдийн засгийн байдлыг хэмжих үзүүлэлт.

ДНБ эсвэл нэг хүнд ногдох ДНБ-ий өсөлтөд шинжилгээ хийж эдийн 
засгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх хамгийн энгийн бөгөөд түгээмэл арга юм. 
Гэхдээ зөвхөн ДНБ-ий өсөлтөөр нийт эдийн засгийн нөхцөл байдлыг дүгнэх 
нь хангалттай биш тул олон хувьсагчдыг багтаасан цогц индексүүдийг 
тооцож судалгаа, шинжилгээнд ашиглаж байна.   

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хэмжих индексүүд нь 
зарим тохиолдолд хэтэрхий олон хувьсагчдыг агуулсан байдаг тул тухайн 
индексээс хэрэгтэй мэдээллээ олж харахад төвөгтэй байдаг. Мөн тэдгээр 
индекс нь эконометрикийн аргачлалд суурилсан байдаг нь олон нийт 
болон төрийн бодлого боловсруулагчид ойлгоход хүндрэл тулгардаг байна. 
Тиймээс ОУВС-гаас нийт эдийн засгийн ерөнхий гүйцэтгэлийг үнэлэх 
нэгэн энгийн индексийг шинээр тооцож гаргасан бөгөөд энэ нь олон нийт 
ойлгоход хялбар болж, төрийн бодлого боловсруулагчид энэхүү индексийг 
ашиглан эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар бие даасан үнэлгээг өгөх 
боломжтой болсон байна.

1 Economic Performance Index
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II. ОнОЛын АРгА ЗүЙ
• EPI нь макро эдийн засгийн үзүүлэлт бөгөөд тухайн улсын эдийн 

засгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хэмжиж, зорилтот түвшнээс 
хазайх хазайлтыг мэдээлдэг хэмжигдэхүүн юм. EPI нь эдийн засгийн 
үндсэн 3 сектор болох өрх гэр, үйлдвэрлэгч пүүс болон Засгийн 
газрын эдийн засгийн үйл ажиллагааг тусгадаг бөгөөд эдгээр 3 
секторт нэгэн зэрэг нөлөөлж болохуйц хувьсагчдаас бүрддэг.

• Инфляцийн түвшин – мөнгөний бодлогын эдийн засагт үзүүлэх үр 
нөлөөг хэмжих үзүүлэлт

• Ажилгүйдлийн түвшин – үйлдвэрлэлийн нөхцөл байдлыг хэмжих 
үзүүлэлт

• Төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь – төсвийн бодлогын эдийн 
засагт үзүүлэх үр нөлөөг хэмжих үзүүлэлт

Бодит ДНБ-ий өсөлт – нийт эдийн засгийн байдлыг хэмжих үзүүлэлт.
• EPI тооцоход ашиглагдсан хувьсагчид дараах байдлаар индексийн 

утгад нөлөөлнө:
• Инфляци зорилтот түвшнээс хазайхад индексийн утга буурна.
• Ажилгүйдэл зорилтот түвшнээс давбал индексийн утга буурна.
• Төсвийн алдагдал зорилтот түвшнээс давбал индексийн утга буурна.
Бодит ДНБ-ий өсөлт эерэг үед индексийн утга өснө.
EPI-ийг жилийн, улирлын болон сарын давтамжтай тооцох боломжтой 

бөгөөд нийт оноо болох 100 хувиас үзүүлэлт бүрийн бенчмарк2 буюу жишиг 
утгаас инфляцийн түвшин, ажилгүйдлийн түвшин, төсвийн алдагдлын 
ДНБ-д эзлэх хувийг хасаж бодит ДНБ-ий өсөлтийн хувийг нэмж тооцох 
ба эдгээр хувьсагчдын индекс тооцоход ашиглах хувийн жинг зорилтот 
түвшнээс хазайх хазайлтад үндэслэн тооцно. Энэхүү аргачлал нь эдийн 
засгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг улсын хэмжээнд эсвэл бүсийн 
болон олон улсын түвшинд хэмжихэд үр дүнтэй байдаг. 

Үүнийг томъёо хэлбэрээр илэрхийлбэл дараах байдалтай байна.

(1)

Энд: *- оор тэмдэглэсэн нь үзүүлэлтүүдийн бенчмарk;  - инфляци;  
 - ажилгүйдлийн түвшин; Def /GDP- төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх 

хувь;  - бодит ДНБ-ий өсөлт;  - хувьсагч бүрийн хувийн жин бөгөөд 
дараах томъёогоор тооцно.

2 Бенчмаркыг сонгохдоо үзүүлэлт бүрийн эдийн засгийн утгыг харгалзан үзэж онолын болон 
практик түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн оновчтой буюу зорилтот түвшинг авч үзнэ.
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(2)

Энд:  нь хувьсагч бүрийн стандарт хазайлт,  нь хувьсагч 
бүрийн стандарт хазайлтын дундаж.

(3)

Индексийн утгыг олон нийтэд илүү ойлгомжтой болгох үүднээс энгийн 
онооны системээр босго утгыг тогтоож үнэлгээ хийх боломжтой болсон 
(Хүснэгт 1). 

Хүснэгт 1. EPI Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийн онооны систем

Онооны интервал Оноо Дүн Эдийн засгийн гүйцэтгэл

95-100
99 A+ Маш сайн
96-99 A
95-96 A-

90-95
94-95 B+ Сайн
91-94 B
90-91 B-

80-90
87-90 C+ Дундаж
83-87 C
80-83 C-

60-80
74-80 D+ Муу
66-74 D
60-66 D-

60-с доош <60 F Маш муу
Эх сурвалж: ОУВС

Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийн утга 95-100 хооронд байвал 
“маш сайн”, 90-95 хооронд байвал “сайн”, 80-90 хооронд байвал “дунд”, 
60-80 хооронд байвал “муу”, 60-аас доош гарвал “маш муу” гэсэн үнэлгээг 
өгнө.

III. мОнгОЛ УЛСын ЭДИЙн ЗАСгИЙн  
гүЙцЭТгЭЛИЙн ИнДекС

3.1	Бүрэлдэхүүн	үзүүлэлтүүд
Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг Khramov болон Lee (2013) 

нар анх судалгааны ажилдаа АНУ-ын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийг үнэлэх зорилгоор ашигласан. Тэд EPI-ийг тооцохдоо эдийн 
засгийн үндсэн гурван сектор (өрх гэр, үйлдвэрлэгч болон засгийн газар)-
ын үйл ажиллагааг хэмжих үзүүлэлтүүдийг ашигласан бөгөөд үүнд ДНБ-
ий өсөлт, инфляци, ажилгүйдлийн түвшин болон төсвийн тэнцэл гэсэн 4 
үзүүлэлт багтсан байна.

Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг тооцохдоо дээрх 4 үндсэн 
үзүүлэлтүүдээс (ажилгүйдлийн түвшинг хассан) гадна манай орны эдийн 
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засгийн онцлогийг харгалзан үзэж нэмэлт үзүүлэлтүүдийг оруулж тооцсон. 
Тодруулбал (i) эдийн засгийн өсөлт, (ii) инфляци, (iii) төсвийн тэнцэл, 
(iv) урсгал дансны тэнцэл, (v) зээлийн хэмжээ болон (vi) гадаад өр гэсэн 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан ОУВС-гийн боловсруулсан аргачлалын дагуу EPI-
ийг тооцоолсон.

Манай орон АНУ-тай харьцуулахад жижиг бөгөөд нээлттэй эдийн 
засагтай тул макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь гадаад эдийн засгаас 
өндөр хамааралтай байдаг. Ялангуяа эдийн засагт чухал ач холбогдолтой 
гадаад худалдааны үзүүлэлт нь дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнээс 
шууд хамааралтай байдаг байна. Тиймээс төлбөрийн тэнцлийн статистикаас 
урсгал дансны тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувийг нэмэлт үзүүлэлт болгон 
индексийн тооцоонд оруулсан. Урсгал дансны тэнцэл нь тухайн улсын 
бусад улс орнуудтай хийсэн гүйлгээ болон дотоод эдийн засгийн хөрөнгө 
оруулалтын позицод гарсан өөрчлөлтийг харуулдаг үзүүлэлт юм.

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал санхүүгийн секторт тэнцвэргүй 
байдал үүсэх нь эдийн засгийн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг болохыг 
харуулсан. Garry болон Francisco (2016) нарын судалгаанд Латин Америкийн 
эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг тооцохдоо санхүүгийн секторыг 
төлөөлүүлж банкны салбарын хувийн хэвшилд олгосон зээлийг авч үзсэн 
байна. Учир нь ихэнх санхүүгийн хямралууд нь хэт их хэмжээний зээл 
олголтоос үүдэлтэй байсан байна. Манай орны санхүүгийн сектор, тэр 
дундаа банкны салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нэлээдгүй өндөр тул 
тус салбарын нөхцөл байдлыг илэрхийлэх үзүүлэлтийг индексийн тооцоонд 
зайлшгүй оруулах шаардлагатай юм.  Тиймээс энэхүү судалгаанд банкны 
салбарын нийт зээлийн үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувийн өөрчлөлтийг 
индексийн тооцоонд оруулсан.

Засгийн газрын тайлан тэнцэл буюу төсвийн тэнцлийн ДНБ-д эзлэх 
хувийг индексийн тооцоонд оруулсан бөгөөд энэхүү үзүүлэлт нь төсвийн 
санхүүгийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг үнэлэхэд хамгийн түгээмэл 
хэрэглэгддэг үзүүлэлт юм. Түүнчлэн манай орны эдийн засагт Засгийн 
газрын оролцоо харьцангуй өндөр байдаг бөгөөд төсвийн бодлогын 
эдийн засгийн гүйцэтгэлд үзүүлэх нөлөө их байдаг тул төсвийн тэнцлийн 
үзүүлэлтийг индексийн тооцоонд оруулж тооцов.

Сүүлийн жилүүдэд манай орны гадаад өрийн хэмжээ өндөр түвшинд 
хүрч, үүний эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөө өсч байна. Хэдийгээр 2018 
оноос эдийн засаг сэргэж, макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч байгаа 
ч гадаад өрийн хэмжээ өндөр хэвээр байгаа нь цаашид эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл өндөр хэвээр байгааг 
илтгэж байна. Тиймээс эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг нийт гадаад 
өр (гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн зээлийг хассан)-ийн ДНБ-д 
эзлэх хувийг нэмэлт үзүүлэлт болгон оруулж альтернатив хувилбараар 
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тооцож, гарсан үр дүнг анхны индекстэй харьцуулж дүгнэлт хийсэн.
3.2	Үзүүлэлтүүдийн	өнөөгийн	байдал
Эдийн засгийн өсөлт: 1990-ээд оны эхэнд эдийн засгийн байдал хүндэрч 

улмаар 1992 онд эдийн засгийн өсөлт хамгийн доод түвшиндээ буюу сөрөг 
9.3%-д хүрч байв. 1994 оноос эхлэн төр засгийн зүгээс эдийн засгийн 
бодлогын хүрээнд хэд хэдэн томоохон арга хэмжээ авч ажилласны үр дүнд 
эдийн засаг сэргэж тогтворжих хандлагатай болсон бөгөөд бодит ДНБ 2000 
он хүртэл жилд дунджаар 3.5%-ийн өсөлттэй байжээ.

Эдийн засгийн өсөлт 2000 онд саарч 1.1% болсон бол 2003 оноос 
дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ өсч эдийн засгийн өсөлт эрчимжиж 
эхэлсэн байна. 2004-2007 онуудад бодит ДНБ жилийн дундаж өсөлт 9.2%-
тай байсан бөгөөд энэхүү эдийн засгийн өндөр өсөлтийн ихэнхийг нь уул 
уурхайн салбар бүрдүүлж байв.

Зураг 1. Эдийн засгийн өсөлт ба Инфляци

Эх сурвалж: ҮСХ 

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн 2008-2009 оны хямрал манай улсын 
эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж бодит ДНБ-ий өсөлт -1.3% болж огцом 
буурсан байна. Харин 2010 оноос хямралын нөлөө саарч эдийн засаг дахин 
сэргэж эхэлсэн байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, ялангуяа 
уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт огцом нэмэгдэж эдийн засгийн 
өсөлтийг хурдасгасан байна. Улмаар 2011 онд эдийн засгийн өсөлт түүхэнд 
байгаагүй хамгийн өндөр түвшин буюу 17.5 хувьд хүрчээ. 

Харин 2013 оноос өсөлтийн хурдац саарсан нь уул уурхайн салбарт орох 
хөрөнгө оруулалт огцом буурсантай холбоотой байна. 2014 оноос манай 
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орны бодит ДНБ-ий өсөлт гадаад сөрөг хүчин зүйлсээс шалтгаалан буурсаар 
2016 онд 1.2% болсон. 2017 оны сүүл үеэс эдийн засаг эргэн сэргэж эхэлсэн 
бөгөөд 2018 онд бодит ДНБ-ий өсөлт 6.9% гарсан байна.

Инфляци: Шилжилтийн эхний жилүүдэд манай улс гиперинфляцитай 
байсан бол Монголбанкнаас мөнгөний хатуу бодлого хэрэгжүүлж инфляцийн 
түвшинг 1997 он гэхэд 17.5%, улмаар 1998 онд нэг оронтой тоонд буюу 6% 
хүртэл бууруулжээ.

2000-2004 оны хооронд жилийн дундаж инфляци 6.4% орчимд тогтвортой 
байсан бол 2005 онд шатахууны дэлхийн зах зээлийн үнэ өссөнөөр 12.7%-д 
хүрсэн байна. 2008 онд импортын гол бараа, бүтээгдэхүүний дэлхийн зах 
зээл дээрх үнэ өссөн, төсвийн тэлэх бодлогыг явуулсан зэрэг шалтгаан нь 
2006, 2007 онуудад нам дор түвшинд, тогтвортой байсан инфляцийг 4-5 
дахин өсгөж 26.8%-д хүргэсэн байна.

2008-2009 оны дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын улмаас манай 
эдийн засаг зогсонги байдалд орсноор үнийн өсөлт буурсан бол 2010-2013 
оны хооронд төсвийн тэлэх бодлого болон нийлүүлэлтийн талын хүчин 
зүйлсээс шалтгаалан инфляци эргээд өсч 15-20 хувьд хүрч байв. 2014 оноос 
эдийн засгийн идэвхжил буурч, царцанги байдалд орсноос шалтгаалан 
инфляци нам дор түвшинд байсан ба 2016 оны сүүлээр дефляцитай гарсан 
байна. Инфляцийн түвшин 2017 онд 4.3%, 2018 онд 6.8% тус тус гарчээ. 

Төсвийн тэнцэл: Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцэл 1992-1993 болон 1995-
1996 онуудад бага зэрэг ашигтай гарсан бол 1994 онд алдагдал нь ДНБ-
ий 2.6 хувьд хүрчээ. Харин 1997-1998 онуудад төсвийн алдагдал үлэмж 
хэмжээгээр нэмэгдэж, ДНБ-ий 7-10 хувьтай тэнцэхээр болсон байна. 
Алдагдал ийнхүү өссөн нь төсвийн орлого, зарлагыг тооцох аргачлал 
өөрчлөгдсөнтэй холбоотой ч нөгөө талаар эдийн засгийн гадаад байдал 
муудсанаас томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн орлого тасарсантай холбоотой 
юм. 

2000-2004 онуудад улсын төсвийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэх, үр ашиггүй зардлыг хязгаарлахад анхаарч ажиллаж ирсэн хэдий 
ч төсвийн алдагдал өндөр хэвээр ДНБ-ий 5.2%-тай тэнцэж байв. 2005-2007 
онуудад экспортын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл 
дээрх үнэ өндөр өсөлттэй байсан нь төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал 
нөлөө үзүүлж төсвийн тэнцэл ДНБ-ий 2.7%-тай тэнцэх хэмжээний ашигтай 
байжээ.
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Зураг 2. Төсвийн тэнцэл

Эх сурвалж: Сангийн яам
2008-2009 оны хямралын үед төсвийн тэнцэл эргээд алдагдалтай 

болсон бол 2010 оноос эдийн засгийн нөхцөл байдал сэргэж, үйлдвэрлэл 
нэмэгдэж, экспорт өссөн нь татварын орлогыг өсгөх таатай нөхцөлийг 
бий болгон, төсвийн алдагдал буурсан байна. Гэсэн ч 2011 оноос төсвийн 
зарлагыг нэмэгдүүлж эхэлсэн бөгөөд 2016 он гэхэд төсвийн тэнцэл хамгийн 
доод түвшинд хүрч ДНБ-ий -15.3%-тай тэнцсэн юм. 2017 оноос Монгол 
Улс ОУВС-тай хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд төсвийн сахилга батыг хангаж, зарлагыг бууруулах 
чиглэлд бодлого хэрэгжүүлснээр төсвийн алдагдлыг бууруулж 2018 онд 
ДНБ-ий 0.04%-тай тэнцэх ашигтай гарсан байна. 

Урсгал данс: Манай улсын төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансны хувьд 
1993-2000 оны хооронд харьцангуй тогтвортой байсан ба жилд дунджаар 
ДНБ-ий 0.1%-тай тэнцэх алдагдалтай байв.

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ 2003 оноос өсч эхэлснээр 2004-
2007 онуудад манай улсын урсгал данс ашигтай гарч байжээ. Эдийн засгийн 
халалт, төсвийн огцом тэлэлт, импортын өсөлттэй уялдан 2008 онд урсгал 
тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж ДНБ-ий 13.3%-д хүрсэн байна. Түүнчлэн 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн тоног төхөөрөмжийн 
импортын өсөлтөөс шалтгаалж урсгал тэнцлийн алдагдал 2012 онд хамгийн 
дээд түвшин буюу ДНБ-ий 43.8%-д хүрэв. 
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Зураг 3. Урсгал дансны тэнцэл

Эх сурвалж: Монголбанк

2014 оноос ГШХО зогсож, уул уурхайн хөрөнгө оруулалт багасан машин 
механизм, тоног төхөөрөмжийн импорт буурснаар урсгал дансны алдагдал 
буурсан. Гэсэн ч экспорт буурч, хэрэглээний бусад бараа, бүтээгдэхүүний 
импорт өссөнөөр урсгал дансны алдагдал тодорхой хэмжээнд байсаар байв. 
Сүүлийн 2 жилд манай улсад уул уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотой 
ГШХО хийгдсэнээр тоног төхөөрөмжийн импорт өсч урсгал дансны 
алдагдал өссөн бөгөөд 2018 оны байдлаар ДНБ-ий 16.9%-тай тэнцүү гарсан 
байна. 

Зээл: Банкны салбарын зээл олголт хоёр шатлалт банкны тогтолцооны 
хөгжлийн эхэн үе буюу 1993-2000 онуудад харьцангуй бага хэмжээтэй 
өсч байсан байна. 2001 оноос хойш банк санхүүгийн салбар тогтворжин 
эдийн засаг тэлж эхэлсэнтэй холбоотойгоор банкны салбарын нийт зээлийн 
үлдэгдлийн хэмжээ эрс нэмэгдэж тус онд олгосон зээлийн хэмжээ ДНБ-ий 
4.3%-д хүрсэн байна.

Банкны салбарын тогтворжилтын үед (2001-2007) зээлийн өрийн 
үлдэгдэл маш  хурдацтай өсч 2007 оны эцэст 2 их наяд төгрөгт хүрсэн 
бөгөөд тус онд олгосон зээлийн хэмжээ ДНБ-ий 11.1%-тай тэнцэж байв. 
Гэвч дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралаас шалтгаалсан зээлийн 
тасалдал бий болж 2008-2010 онуудын хооронд өсөлт нь огцом буурч 2009 
онд нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн жилийн өсөлт -6.7 хувь болсон байна. 
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Зураг 4. Зээл

Эх сурвалж: Монголбанк
Эдийн засгийн халалтын үе буюу 2011-2013 онуудад нийт зээлийн 

жилийн дундаж өсөлт 50% гаруй байсан бол 2015-2016 оны эдийн засгийн 
хүндрэлийн үед 5.3% болтлоо буурчээ. 2018 оны байдлаар банкны салбарын 
нийт зээлийн үлдэгдэл 17.2 их наяд төгрөг байгаа нь ДНБ-ий 53.6%-тай 
тэнцэж буй бөгөөд энэ харьцаа нь өмнөх жилээс 4.7 нэгж хувиар өссөн 
үзүүлэлт юм. 

Гадаад өр: Монгол Улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ 2010 оны I улиралд 
2.8 тэрбум ам.доллар байсан бол 2019 оны I улирлын байдлаар 29.5 тэрбум 
ам.долларт хүрч 10 дахин өссөн байна. Нийт гадаад өрөөс гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай компани хоорондын зээлийг хасч үзвэл 2018 оны байдлаар 15.1 
тэрбум ам.доллар байгаа бөгөөд энэ нь ДНБ-ий 122.3%-тай тэнцэж байна.
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Зураг 5. Гадаад өр

Эх сурвалж: Монголбанк
3.3	Бенчмарк	буюу	жишиг	утга	
Khramov болон Lee (2013) нар индексийн тооцоонд орж буй 

үзүүлэлтүүдийн бенчмарк буюу жишиг утгыг сонгохдоо үзүүлэлт бүрийн 
оновчтой түвшинг авч үзсэн байна. Ингэснээр улс орон бүр өөрийн онцлогт 
тохируулж үзүүлэлтүүдийн бенчмаркыг сонгох боломжтой болсон. Garry 
болон Francisco (2016) нар Латин Америкийн EPI-ийн тооцоонд бенчмаркыг 
сонгохдоо үзүүлэлтүүдийн түүхэн дундаж утгыг ашигласан байна.

EPI-ийн тооцоонд багтсан үзүүлэлтүүдийн бенчмаркыг Garry болон 
Francisco (2016) нарын судалгааны дагуу сонголоо. Бодит ДНБ-ий 
өсөлтийн бенчмарк нь потенциал үйлдвэрлэлийн түвшин байхаар сонгосон. 
Потенциал үйлдвэрлэлийн түвшинг хамгийн түгээмэл ашиглагддаг аргачлал 
болох Hodrick-Prescott шүүлтүүрээр тооцсон. Инфляцийн бенчмарк буюу 
зорилтот түвшинг Монголбанкны инфляцийн зорилтот түвшин болох 8%-
аар сонгосон бөгөөд инфляцийн зорилтот түвшнээс хазайсан хазайлт нь 
индексийн утгыг бууруулах чиглэлд тооцогдоно.

Засгийн газрын санхүү болон гадаад секторыг төлөөлсөн үзүүлэлтүүд 
болох төсвийн тэнцэл болон урсгал дансны тэнцлийн хувьд бенчмарк 
утга нь 0 байхаар сонгосон. Хэрэв дээрх үзүүлэлтүүд сөрөг утгатай 
гарвал индексийн утга буурна, эерэг утгатай гарвал индексийн утга өсөх 
юм. Санхүүгийн секторын үзүүлэлт болох банк салбарын нийт зээлийн 
үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх хувийн жилийн өөрчлөлт нь сүүлийн 10 жилийн 
стандарт хазайлтын утгаасаа давсан тохиолдолд индексийн утгыг бууруулах 
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чиглэлд тооцогдоно. Учир нь зээлийн хэт их хэмжээний олголт нь ирээдүйд 
эдийн засагт тэнцвэргүй байдлыг үүсгэдэг. 

Гадаад өрийн бенчмаркыг сонгохдоо ОУВС-гийн шилжилтийн эдийн 
засагтай улс орнуудын гадаад өрийн тогтвортой байдлын босго утга болох 
гадаад өрийн ДНБ-д эзлэх хувь 80% байхаар авсан. Хэрэв гадаад өрийн 
ДНБ-д эзлэх хувь энэхүү босго утгаас давбал индексийн утгыг бууруулах 
юм.

3.4	Эдийн	засгийн	гүйцэтгэлийн	индекс
Монгол Улсын эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг тооцох томъёог 

дээрх сонгосон үзүүлэлтүүд болон бенчмаркын утгуудыг ашиглан тэгшитгэл 
(4)-т харуулав.

 (4)
Энд:  - инфляци;  – нийт зээлийн үлдэгдлийн ДНБ-д эзлэх 

хувийн жилийн өөрчлөлт;  – төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь;  – 
урсгал дансны тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь;  – бодит ДНБ-ий өсөлт; 

 - хувьсагч бүрийн хувийн жин; * - оор тэмдэглэсэн нь үзүүлэлтүүдийн 
бенчмарк.

EPI нь эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийг багтаасан нэгдсэн нэг 
үзүүлэлт бөгөөд энэхүү индексийг тооцож гаргаснаар олон нийт макро 
эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар ойлголттой болж, гүйцэтгэлийг 
нь хэмжих боломжтой болох юм. Түүнчлэн индексийн бүрэлдэхүүн 
бүрийн өөрчлөлтийг шинжлэх нь макро эдийн засгийн гүйцэтгэлд гарсан 
хэлбэлзлийн шалтгааныг задлан харах нэмэлт хэрэгсэл болдог байна. Эдийн 
засгийн гүйцэтгэлийн индексийг 1993-2018 он хүртэл жилийн давтамжтай 
тооцож үр дүнг Зураг 6-д харуулав.
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Зураг 6. Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо 
2018 оны байдлаар эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс 85.4 гарсан ба 

ОУВС-гийн үнэлгээний дагуу “дунд” буюу “С” гүйцэтгэлтэй байна гэсэн 
үр дүн гарлаа. Индексийн утга 2006 онд 118.4-д хүрч байсан нь эдийн засаг 
халалттай байсныг илтгэж байгаа бол 2016 оны эдийн засгийн хүндрэлийн 
үед хамгийн доод утга буюу 38.4-т хүрч байжээ. 

Монгол Улсын эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийн 1996-2018 он 
хүртэлх динамикийг тооцоололд ашиглагдсан бүрэлдэхүүн үзүүлэлт тус 
бүрээр задлан Зураг 7-д харуулав.

1996-2000 он: 1990 оны эхэн үед зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн 
бөгөөд шилжилтийн жилүүдэд эдийн засгийн нөхцөл байдал маш хүнд 
байсан. Эдийн засгийн өсөлт сөрөг, инфляци 3 оронтой тоонд байсан энэ 
үед эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс “маш муу” гэсэн мужид байв. 1996-
2000 онуудад төсвийн алдагдал болон банкны салбарын зээлийн тасалдал 
нь эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийн утга муу гарах гол хүчин зүйл 
болж байжээ. Тухайн үед төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувийн жилийн 
дундаж утга 6.8% байсан бол банкны салбараас олгосон зээлийн ДНБ-д 
эзлэх хувь  0.8%-аар агшиж байв.  



110

Монгол улсын эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс Н.Амар, Б.Мөнхбаяр

Зураг 7. Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс, бүрэлдэхүүн үзүүлэлтээр

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо 
2001-2007 он: Энэ үед эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс “сайн” 

үнэлгээтэй байжээ. 2003 оноос дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ 
өссөнөөр манай орны эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж, төсвийн орлого 
нэмэгдсэнээр алдагдал нь буурч, урсгал данс ашигтай гарч байсан бөгөөд 
инфляцийн хэлбэлзэл харьцангуй бага байсан нь индексийн утга сайжрах 
хүчин зүйлc болсон байна. Энэ үед индексийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүдийн 
жилийн дундаж утга нь бодит ДНБ өсөлт 7.3%, инфляци 6.6%, төсвийн 
тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь -1.5%, урсгал дансны тэнцлийн ДНБ-д эзлэх 
хувь 0.4%, банкны салбараас олгосон зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 5.1% 
байжээ.

2008-2009 он: Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр 
манай улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч, макро эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд огцом муудсан байна. Энэ үед эдийн засгийн гүйцэтгэлийн 
индексийн утга огцом буурч 32.1 буюу “маш муу” гэсэн мужид орсон байна. 
Индексийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүдийн хувьд бодит ДНБ-ий өсөлт -1.3%, 
инфляци 26.8%, төсвийн тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь -5.2%, урсгал дансны 
тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь -13.3%, банкны салбараас олгосон зээлийн 
ДНБ-д эзлэх хувь -1.3% болсон байна.

2010-2013 он: Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс “маш муу” мужид 
хэвээр байв. 2010 оноос дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ сэргэж 
манай улсад их хэмжээний ГШХО хийгдэж эхлэн, эдийн засгийн өсөлтийг 
хурдасгасан байна. Улмаар 2011 онд эдийн засгийн өсөлт түүхэнд байгаагүй 
хамгийн өндөр түвшин буюу 17.5 хувьд хүрчээ. Гэтэл урсгал дансны 
алдагдал болон төсвийн алдагдал нь огцом өссөн, мөн банкны салбараас 
их хэмжээний зээлийг эдийн засагт нийлүүлж байсан нь индексийн утгыг 
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бууруулах гол хүчин зүйл болж байжээ. Тухайн үед урсгал дансны алдагдлын 
ДНБ-д эзлэх хувь жилд дунджаар 34%, төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь 
жилд дунджаар 2.7%, банкны салбараас олгосон зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 
жилд дунджаар 4% байжээ.

2014-2016 он: Энэ үед түүхий эдийн үнэ унаснаар ГШХО зогсож, эдийн 
засгийн өсөлт удааширч эхэлсэн, мөн төсвийн алдагдал нэмэгдсэн нь эдийн 
засгийн гүйцэтгэлийн индекс муу гарахад нөлөөлсөн байна. 2016 онд бодит 
ДНБ-ий өсөлт 1.2% болсон бол төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь -15.3% 
болсноор эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс хамгийн доод түвшинд хүрсэн 
байна.

2017 оноос хойш: эдийн засагт сэргэлт ажиглагдаж, төсвийн алдагдал 
буурсан боловч урсгал дансны алдагдал өссөнөөр эдийн засгийн 
гүйцэтгэлийн индекс “муу” гарсан.  2018 онд индексийн утга 85.4 буюу 
“дунд” мужид ороход бүрэлдэхүүн үзүүлэлтүүд болох бодит ДНБ-ий өсөлт 
6.9%, инфляци 6.8%, төсвийн тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь 0.04%, урсгал 
дансны тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь -16.9%, банкны салбараас олгосон 
зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 4.7% гарсан нь нөлөөлжээ.     

Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг 2010-аас 2018 он хүртэл нийт 
гадаад өр (гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн зээлийг хассан)-
ийн ДНБ-д эзлэх хувийг нэмэлт үзүүлэлт болгон оруулж альтернатив 
хувилбараар тооцон үр дүнг Зураг 8-д харуулав.

Гадаад өрийг оруулж тооцсон эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийн 
үр дүнг харахад анх тооцсон индексийн үнэлгээнээс нэлээд доогуур 
үзүүлэлттэй гарсан байна. 2018 онд эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс 
85.4 буюу “дунд” үнэлгээтэй гарсан бол гадаад өрийг оруулж тооцсон 
гүйцэтгэлийн индекс 70.7 буюу “муу” үнэлгээтэй гарчээ. 

Зураг 8. Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс (гадаад өрийг оруулсан)

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо 



112

Монгол улсын эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индекс Н.Амар, Б.Мөнхбаяр

IV. ДүгнЭЛТ
Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлийг макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд (бодит ДНБ-ий өсөлт, 
инфляци, төсвийн тэнцэл, урсгал дансны тэнцэл болон банкны салбарын 
зээл)-ийг ашиглан ОУВС-гаас боловсруулсан аргачлалын дагуу индекс 
тооцож, гарсан үр дүнд шинжилгээ хийлээ. Түүнчлэн гадаад өрийн тоон 
мэдээллийг ашиглан эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг альтернатив 
хувилбараар тооцож анх тооцсон индексийн үр дүнтэй харьцуулалт хийсэн.

Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг 1993 оноос 2018 он хүртэл 
тооцсон бөгөөд индексийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлт бүрийн хувь нэмрээр 
задлан, үр дүнг нь эдийн засгийн үечлэлд хувааж шинжилгээг хийсэн.  
Эдийн засгийн тогтворжуулалтын жилүүд буюу 1993-2000 оны хооронд 
гүйцэтгэлийн индексийн утга “муу” үнэлгээтэй гарахад төсвийн алдагдал 
өндөр түвшинд байсан нь гол нөлөөг үзүүлж байжээ. Харин эдийн засгийн 
сэргэлтийн жилүүд болох 2000-2007 онуудад эдийн засгийн гүйцэтгэлийн 
индекс “сайн” үнэлгээтэй байсан. Үүнд эдийн засгийн өсөлт нэмэгдсэн, 
төсвийн алдагдал буурч ашигтай гарсан, урсгал данс ашигтай гарсан, 
инфляци нам дор түвшинд байсан зэрэг нь нөлөөлсөн байна. Дэлхийн 
санхүү эдийн засгийн хямралын үед индекс огцом буурсан бол 2010 оноос 
манайд ГШХО хийгдэж, уул уурхайн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж 
эхэлснээр индексийн утга бага зэрэг дээшилж “дунд” мужид орсон байна. 
Эдийн засгийн халалтын жилүүд буюу 2010-2013 онуудад эдийн засгийн 
өсөлт өндөр байсан ч урсгал дансны алдагдал болон төсвийн алдагдал 
өндөр түвшинд байсан нь индексийн утга муу гарах гол хүчин зүйл болж 
байв. 2016 оны эдийн засгийн хүндрэлийн үед эдийн засгийн гүйцэтгэлийн 
индекс хамгийн доод түвшинд хүрсэн бол 2017 оны эцсээр эдийн засаг 
сэргэж эхэлснээр индексийн утга өсч 2018 онд “дунд” үнэлгээтэй гарлаа.

Эдийн засгийн гүйцэтгэлийн индексийг 2010-аас 2018 он хүртэл нийт 
гадаад өр (гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн зээлийг хассан)-
ийн ДНБ-д эзлэх хувийг нэмэлт үзүүлэлт болгон оруулж альтернатив 
хувилбараар тооцон харахад анх тооцсон индексийн үнэлгээнээс нэлээд 
доогуур үзүүлэлттэй гарсан байна. Эндээс үзэхэд манай орны макро эдийн 
засгийн зарим үзүүлэлтүүд сайжирч, эдийн засаг сэргэж байгаа ч гадаад өр 
өндөр түвшинд хадгалагдсан хэвээр байгаа тул эдийн засгийн гүйцэтгэлд 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл байсаар байгаа нь судалгааны үр дүнгээс харагдлаа.
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажилд Монгол Улсын баяр, амралтын өдрүүдийн 

тусгай тохиргоотойгоор календарийн хүчин зүйлсийн нөлөөллийг судалгаа 
шинжилгээнд түлхүү хэрэглэгддэг тоон өгөгдлүүдийн хувьд шалгаж үр дүнг 
харуулсан болно. Ингэхдээ завсардсан, өөрчлөгдсөн амралтын өдрүүдийн 
мэдээллийн санг бий болгосон нь цаашид хугацааны цуваан тоон өгөгдөлд 
дүн шинжилгээ хийх судлаачид болон улирлын нөлөөллийг засварласан 
тоон өгөгдлийг албан ёсоор зарлах албан байгууллагуудад суурь мэдээлэл 
болох ач холбогдолтой юм. Судалгаагаар нийт экспорт болон төсвийн 
орлогын үзүүлэлтүүдэд календарийн тохиргоо хийж байх шаардлагатайг 
онцолсон болно.    

Түлхүүр үгс: календарийн  тохируулга, улирлын нөлөөлөл,  RegArim
JEL ангилал: C87, C82
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1. ОРшИЛ
Дэлхий даяар Григорын цаг тоолол (аргын тоолол) буюу дэлхийн нарыг 

тойрох хөдөлгөөнтэй уялдуулан өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа төлөвлөж, 
хөтөлж байна. Тиймээс эдийн засгийн үйл хөдлөл, түүнийг хөтлөх тоон 
өгөгдлүүдэд календариас шалтгаалсан тогтмол зүй тогтол, үр нөлөө бий 
болдог. Ийнхүү хөтөлсөн тоон өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийхэд тулгардаг 
нэг хүндрэл нь улирлын нөлөөлөл болон бидний түгээмэл ашигладаг цаг 
тооллын аргачлалаас шалтгаалсан тогтмол өсөлт, бууралтууд бий болдгоос 
тухайн өгөгдөл харьцангуйгаар өсч эсвэл буурч байгаа эсэх талаарх 
бодит мэдээлэл сарнидаг.  Тиймээс өдөр, сар, улирал гэх мэт жилээс бага 
хэмнэлтэй бүртгэгддэг хугацааны цуваан өгөгдлүүдийн календарийн болон 
улирлын нөлөөллүүдийг засварлах, түүнийг илрүүлэн дүн шинжилгээ хийх 
зайлшгүй шаардлага бий болдог. 

Олон улсад статистикийн байгууллагууд зарим албан ёсны тоо мэдээллийг 
олон нийтэд танилцуулахдаа улирлын нөлөөллийг засварласан байдлаар 
давхар зарладаг. Ингэхдээ гол төлөв X-12 болон TRAMO-SEATS загварыг 
ашиглаж байна1. Аргачлалын хувьд харьцангуй стандарт хэлбэрт орсон 
хэдий ч ДНБ, аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, мөнгөний нийлүүлэлт 
гэх зэрэг урсгал болон хуримтлагдсан үзүүлэлтүүдийн хувьд улс орон 
тус бүр өөрийн ажил, амралтын өдрийн хуваарьт тохируулан урьдчилсан 
тохиргоо, (календарийн нөлөөллийн) засварыг хийх шаардлагатай байдаг. 
Манай улсын хувьд Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ)-ноос улирлын 
нөлөөллийг засварласан ДНБ болон аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
индексийг TRAMO-SEATS загварыг ашиглан гаргадаг бөгөөд ингэхдээ 
2010 оноос хойших үеийн календарийн нөлөөллийг оруулж тооцсон 
байдаг. Харин статистик эрхлэн гаргадаг бусад байгууллагууд улирлын 
нөлөөллийг засварлаж зарлах талаар анхаарал бага хандуулдаг бөгөөд 
эдийн засгийн судалгаа шинжилгээнүүдэд тэр дундаа хугацааны цуваан 
шинжилгээг ашиглаж буй судлаачид улирлын нөлөөллийг засварладаг 
боловч календарийн нөлөөллийг засварлах нь төдийлөн ажиглагддаггүй. 
Тиймээс энэхүү судалгааны ажлыг нэгдүгээрт, мөнгө болон гадаад секторын 
тоон өгөгдлүүдийг Монголбанкнаас албан ёсоор улирлын нөлөөллийг 
засварласан байдлаар гаргахад ашиглах суурь болох, хоёрдугаарт, Монгол 
улсад хугацааны цуваан өгөгдлийг ашиглан судалгаа шинжилгээ хийдэг 
судлаачдад цаашид улирлын нөлөөллийг засварлан дүн шинжилгээ хийхдээ 
календарийн нөлөөллийг мөн засварлаж байх суурийг бэлтгэх зорилгоор 
хийж гүйцэтгэлээ. Ингэхдээ улирлын нөлөөллийг засварлахын өмнөх 
тохируулга буюу календарийн тохируулгыг хэрхэн хийдэг, календарийн 
хүчин зүйлсийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн гаргадаг талаар танилцуулаад 
дараа нь судалгаа шинжилгээнд түлхүү ашиглагддаг тоон өгөгдлүүдэд 

1 X-13ARIMA-SEATS болж хамтатгасан байдлаар шинэчлэгдсэн
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календарийн нөлөөлөл хэрхэн илэрч буй талаар танилцуулна. Эцэст нь 
холбогдох санал, дүгнэлтийг танилцууллаа. 

2. кАЛенДАРИЙн нӨЛӨӨЛӨЛ
Календарийн нөлөөллийг ялгах процесс нь улирлын нөлөөллийг 

засварлахаас өмнөх процесс бөгөөд календарийн нөлөөллийг илрүүлсний 
дараа улирлын нөлөөллүүд, тренд болон мөчлөгийн нөлөөлөл нь тоон 
өгөгдөлдөө үлдсэн байх хэрэгтэй. Тиймээс календарийн нөлөөллийг 
арилгахдаа SARIMA (p,d,q) (P,D,Q)  үлдэгдэлтэй байхаар төсөөлдөг. 
Энэ аргыг RegArima гэдэг бөгөөд энэхүү регрессийн аргаар бодогдсон 
календарийн хувьсагчдын нөлөөллийг статистикийн ач холбогдолтой 
эсэхийг шалгаж зөвхөн тийм тохиолдолд л календарийн нөлөөллийг хасах 
нь зүйтэй байдаг. Статистикийн ач холбогдлыг шалгахдаа олон хувьсагчтай 
регрессийн хувьд F-тестээр шалгах нь зүйтэй гэж үзэх болсон. Календариас 
шалтгаалах хүчин зүйлс нь (i) Григорын цаг тооллоос өөрөөс нь шалтгаалсан 
өндөр жилийн тохиргоо, (ii) тоон өгөгдөл бүртгэгдсэн сард харгалзах гариг, 
(ажил, амралтын) өдрийн бүтэц, (iii) тухайн улсын онцлог баяр, амралтын 
өдрүүдийн нөлөөллөөс бүрддэг. 

2.1	Өндөр	жил
Нэг жилийг 365 хоногтой тэнцүү гэсэн түгээмэл ойлголт байдаг ч дэлхий 

нарыг дунджаар 365.2422 хоногт тойрдог. Өмнө хэрэглэгдэж байсан Юлийн 
тооллоор 4 жил тутам өндөр жил буюу 366 хоногтой жил тохиохоор (энэ 
тохиолдолд жилийн дундаж хоног 365.25) байхаар тооцдог байсан. Харин 
Григорын цаг тооллоор дээрхээс гадна 400-д хуваагддагаас бусад 100-
д хуваагддаг жил бүрийг өндөр жилээс (400 жилээс нийт 3 хоног) хасдаг 
бөгөөд жилийн дундаж хоногийн тоо нь 365.2425 болж бодит хугацаатай 
илүү ойртдог. Ингэснээр Григорын цаг тооллоор 3300 жилд 1 хоногийн 
зөрүү гарахаар болж (Юлийн календарийн хувьд 1000 жилд бүрд 1 хоногийн 
зөрүү гардаг) нарийвчлал нь сайжирсан. 

Өндөр жилийн нөлөөллийг хугацааны цуваан шинжилгээнд оруулж 
тооцохдоо шинжилгээнд хамаарах цаг хугацаанаас хамааруулан сонгож 
болох юм.  Хэрвээ бидний түлхүү ашигладаг 1900 оны сүүл үе болон 2000-
аас оны эхэн үеийн тоон өгөгдлүүдэд судалгаа хийж байгаа бол тухайн 
хугацааны жилийн дундаж хоног нь 365.25 хоног гэж авч үзэх нь илүү 
бодитой юм. Тиймээс дараах байдлаар сар бүрд ногдох дундаж хоног, ажлын 
өдөр, амралтын өдрийн тоог тооцож болно. 
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Хүснэгт 1.  Сар бүрд ногдох дундаж ажлын болон амралтын өдрүүд

(a) Ажлын өдөр 365.25/12*5/7 21.7411
(б) Бямба 365.25/12*1/7 4.3482
(в) Ням 365.25/12*1/7 4.3482
(г) Нийт хоног 365.25/12 30.4375

2.2	Ажлын	өдөр/гаригийн	нөлөө
Түгээмэл он тооллын хувьд авч үзвэл сар бүрийн ажлын хоног, гаригийн 

бүтэц өөр өөр байна. Тиймээс сар бүрийн тоон өгөгдлүүдийг хооронд нь 
шууд харьцуулах нь учир дутагдалтай байдаг. Жишээ нь хоёрдугаар сар 
28 хоногтой байхад дараагийн сар нь 31 хоногтой байдаг.  Тэгвэл тухайн 
хоёр сарын худалдааны тоог шууд харьцуулах нь учир дутагдалтай бөгөөд 
сар бүрийн ажлын өдрийн тооноос шалтгаалсан үр нөлөөг ажлын өдрийн 
нөлөө (working day effect) гэдэг. Харин тухайн сарын хувьд ногдох тухайн 
гаригийн тоо бүр өөр өөр байж болох бөгөөд үүнээс шалтгаалах нөлөөллийг 
гаригийн нөлөөлөл (trading day effect) гэдэг. Гаригийн бүтцийн нөлөөллийг 
илрүүлэхдээ дараах байдлаар авч үзэж болно (Soukup and Findley 1999). 

(1)

Үүнд:  тухайн сарын нийт өдрийн тоо,  j нь   
t нь тухайн сарын тоо,  тухайн гаригийн тухайн сард хэд таарч байгааг 
илтгэнэ. Тэгвэл тухайн гариг бүрийн нөлөөлөл -ийг оруулж тооцвол 
тухайн өгөгдөл -ийг илэрхийлж болно. 

(2)

Тухайн гаригуудын дундаж нөлөөлөл дараах байдлаар байна. 

(3)

Тэгвэл тухайн сарууд дахь гаригийн нөлөөллийг үнэлэх тэгшитгэлийг 
дараах байдлаар илэрхийлж болно. 

(4)

Үүнд:  нь түүхий тоон өгөгдөл,  нь SARIMA (p,d,q) (P,D,Q) хэлбэртэй 
байна,    буюу өндөр жилийг тодорхойлогч үзүүлэлт,  

 нь  үед   байна. Дээрх тэгшитгэл нь зөвхөн тухайн 
гаригийн t  сард харгалзах тооноос хамаарах нөлөөллийг харуулах бөгөөд    
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 байх үед гаригийн үр нөлөөг долоо хоногт нь саармагжуулж 
тоон өгөгдөлд хандлага болон улирлын хэлбэлзлийг хадгалах боломжтой 
болно.

Харин дээрх тэгшитгэлийн  бөгөөд  
тухайн тохиолдлын хувьд дээрх гаригийн нөлөөллийн тэгшитгэлийг 
ажлын өдрийн нөлөөллийг хэмжих тэгшитгэл болгож өөрчилж болно. 
Тэгшитгэлийг ингэж өөрчлөх нь тэгшитгэлийн тайлбарлагч хувьсагчид 
хооронд корреляцтай байх эрсдэлийг бууруулж өгдөг.  

(5)

Тухайн сар болон улиралд харгалзах гаригийн тоо, ажлын өдөр 
амралтын өдрийн тоо нь өөрөө улирлын нөлөөлөлтэй байдаг. Тиймээс 
календарийн нөлөөллийг үнэлэхдээ тухайн сар, улиралд харгалзах ажлын 
хоног болон гаригийн тоонд хамааруулан шууд үнэлэх нь учир дутагдалтай. 
Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд ажлын хоногийн тоон үзүүлэлтээс өөрөөс нь 
улирлын нөлөөллийг нь хассан байдлаар  бэлдэх хэрэгтэй болдог. Ингэхдээ 
сар бүрийн дундаж хоногуудад харгалзах ажлын дундаж хоногуудын 
үзүүлэлтүүдийг эхлээд гаргана (Хүснэгт 2.б). Үүнээс ажлын өдрийн жилийн 
дундаж үзүүлэлт (Хүснэгт 2.а)-ийг хассан нь тухайн сараас шалтгаалсан 
ажлын өдрийн “улирлын нөлөөлөл” гарч ирнэ. 

Хүснэгт 2. Календарийн хүчин зүйлсийн “(г) улирлын нөлөөлөл”-ийн гаргалгаа

Сар (а) Дундаж 
хоног

(б) Харгалзах сарын 
ажлын өдөр

(в) Ажлын өдрийн 
жилийн дундаж 

(Хүснэгт 1.а)

(г) “Улирлын 
нөлөө” (б)-(в)

1-р сар 31 31*5/7=22.1429 21.7411 0.4018
2-р сар 28.25 28.25*5/7=20.1786 21.7411 -1.5625
3-р сар 31 31*5/7=22.1429 21.7411 0.4018
4-р сар 30 30*5/7=21.4286 21.7411 -0.3125
5-р сар 31 31*5/7=22.1429 21.7411 0.4018
6-р сар 30 30*5/7=21.4286 21.7411 -0.3125
7-р сар 31 31*5/7=22.1429 21.7411 0.4018

Дээрх хүснэгт нь саруудын хувьд дундаж үзүүлэлтүүдийн хувьд 
тооцогдож байгаа бол харин судалгааны ажилд ашиглах хугацааны цуваан 
тоон өгөгдлийн хувьд энэ нь тухайн сар бүрд ногдсон ажил, амралтын өдрөөс 
шалтгаалсан тоон өгөгдлөөс дээрх нөлөөллийг хасч тооцно. Жишээлбэл 
2019 оны 1-ээс 7 дугаар сар хүртэл хугацааг авч үзье. Тэгвэл тухайн сар 
бүрээс шалтгаалах календарийн хүчин зүйлсийг гаргахдаа тухайн сар бүрд 
харгалзах ажлын өдрүүдийн тооноос сард ногдох дундаж ажлын өдөр 
(Хүснэгт 5.а) болон саруудын “Улирлын нөлөө” (Хүснэгт 6.г)-г тус тус хасч 
тооцно. 
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Хүснэгт 3. Календарийн хүчин зүйлсийн гаргалгаа

Он, сар
(а) 

Ажлын 
өдөр

(б) сард ногдох 
дундаж ажлын 

өдөр (Хүснэгт 1.а)

(в) “Улирлын нөлөө”
(Хүснэгт 2.г)

(г) Календарийн 
хүчин зүйл
(а)-(б)-(в)

2019 оны 1-р сар 23 21.741 0.4018 0.8571
2019 оны 2-р сар 20 21.741 -1.5625 -0.1786
2019 оны 3-р сар 21 21.741 0.4018 -1.1429
2019 оны 4-р сар 22 21.741 -0.3125 0.5714
2019 оны 5-р сар 23 21.741 0.4018 0.8571
2019 оны 6-р сар 20 21.741 -0.3125 -1.4286
2019 оны 7-р сар 23 21.741 0.4018 0.8571

2.3	Үндэсний	баяр
Үндэсний баярын өдрүүдийг улирлын нөлөөллийг хэмжих хүрээнд 

календарьд тохиох хэлбэрээр нь (i) тогтмол, (ii) шилждэг баярууд  болон 
(iii) онцгой/тусгай өдрүүд гэж хувааж болно. Тогтмол баярууд нь Шинэ 
жил, Эх үрсийн баяр, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр гэх мэт аргын 
тооллоор тогтмол өдрүүдэд тэмдэглэгддэг баярууд байдаг бол шилждэг 
баярууд нь  манай улсын хувьд цагаан сар, “Их Эзэн Чингис хааны өдөр” 
гэх мэт билгийн буюу сарын тооллын дагуу тэмдэглэдэг баярууд юм. Бусад 
улсуудад Улаан өндөгний баяр, Рамадан баяр гэх мэт сарны тооллоор 
тэмдэглэгддэг баярууд бас байдаг.  Харин онцгой өдрүүдийн хувьд тухайн 
жил тохиолдсон бүх нийтээр амрах өдрүүд бөгөөд хамгийн тод жишээ нь 
бүх УИХ болон Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өдрүүд байдаг. Монгол улсад 
сонгуулийг Ням гаригт зохион байгуулж ирсэн ч сүүлийн жилүүдэд буюу 
2012 оноос хойших сонгуулиуд ажлын өдрүүдэд тохиосон байдаг. Үндэсний 
баяр, амралтын өдрийн тоон өгөгдлийг регрессийн анализад оруулахдаа 
Ням гаригтай адилаар, харьцуулах үзүүлэлт болгон оруулж тооцдог. 

Зураг 1. Үндэсний баяр, амралтын өдрүүдийг оруулж тооцсон ажлын өдрийн хувьсагч
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3. ТООн ӨгӨгДӨЛ
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд 1998 оноос 2019 оны 6 дугаар сар 

хүртэлх Монгол улсад тэмдэглэгдсэн баярын өдрүүд, онцгой өдрүүдийн 
мэдээллийг олон талын эх үүсвэрүүдээс авч нэгтгэлээ. Ингэхдээ 
“Хөдөлмөрийн тухай” хууль, “Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт 
өдрүүдийн тухай” хуулиудаас нийтээр амрах баярын өдрүүдтэй холбоотой 
заалтуудын хэрэгжиж эхэлсэн хугацааг харгалзан үзэж шинээр орсон 
өөрчлөлтүүдийг холбогдох хуулийн заалтын дагуу оруулсан. Харин хуулийн 
заалтууд хэрэгжиж эхлэхээс өмнөх өөрчлөлтүүдийг өнгөрсөн хугацаанд 
цалин бодолтод ашигласан “ажилласан хоног”-ийн тоог авч жиших 
хэлбэрээр шинжилж орууллаа. Энэхүү тоо мэдээллийг Монголбанкны 
МТГ-д хүсэлт гарган авч ашигласан бөгөөд цалин бодолтын тоо ч мөн шууд 
утгаараа ажилласан өдрийн тоотой давхцах албагүй юм. Учир нь “ажилласан 
хоног”-ийн тоо нь зарим бүх нийтийн амралтын өдрүүдийг ажилласан 
хоногоор тооцсон байж болдог. Үүнээс гадна Монголбанкны статистикийн 
бюллетенид хөрөнгийн биржид арилжаа хийгдсэн өдрийн тоог бас авч 
давхар харьцуулалт хийлээ. Гэхдээ хөрөнгийн биржийн арилжаа хийгдсэн 
өдрийн тоо нь ажлын өдөртэй заавал давхцах албагүй бөгөөд хөрөнгийн 
биржийн идэвхжилт бага үед арилжаа хийгдээгүй өдрүүд байж бас болно. 

Хүснэгт 4. Ажлын өдрийн тоо /улирлаар/

Григорын цаг тоолол  Монгол Улсын ажлын өдөр
Жил Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт  Жил Q1 Q2 Q3 Q4 Нийт 
1990 65 65 65 66 261 1990 67.5 70.5 68.5 71.5 278
1991 64 65 66 66 261 1991 67.5 71.5 70.5 71.5 281
1992 65 65 66 66 262 1992 68.5 70.5 71.5 71.5 282
1993 64 65 66 66 261 1993 66.5 70.5 70.5 71.5 279
1994 64 65 66 65 260 1994 68.5 70.5 69.5 72 280.5
1995 65 65 65 65 260 1995 68 70.5 69 71.5 279
1996 65 65 66 66 262 1996 67.5 71.5 70.5 71.5 281
1997 64 65 66 66 261 1997 69.5 71.5 71.5 71.5 284
1998 64 65 66 66 261 1998 62 64 65 65 256
1999 64 65 66 66 261 1999 60 64 64 65 253
2000 65 65 65 65 260 2000 63 64 62 65 254
2001 65 65 65 66 261 2001 63 64 62 65 254
2002 64 65 66 66 261 2002 61 65 64 65 255
2003 64 65 66 66 261 2003 62 65 65 65 257
2004 65 65 66 66 262 2004 63 64 64 65 256
2005 64 65 66 65 260 2005 61 64 63 65 253
2006 65 65 65 65 260 2006 62 64 62 65 253



122

Улирлын нөлөөллийг хэмжих асуудлууд: календарийн тохиргоо Д.Цэнддорж

2007 65 65 65 66 261 2007 61 64 62 65 252
2008 65 65 66 66 262 2008 63 65 65 65 258
2009 64 65 66 66 261 2009 61 64 65 65 255
2010 64 65 66 66 261 2010 61 64 64 65 254
2011 64 65 66 65 260 2011 61 64 63 65 253
2012 65 65 65 66 261 2012 62 63 62 64 251
2013 64 65 66 66 261 2013 61 64 64 65 254
2014 64 65 66 66 261 2014 62 65 63 65 255
2015 64 65 66 66 261 2015 61 64 63 64 252
2016 65 65 66 65 261 2016 60 63 61 64 248
2017 65 65 65 65 260 2017 61 63 60 64 248
2018 65 65 65 66 261 2018 62 64 62 64 252
2019 64 65 66 66 261 2019 59 65 63 64 251
2020 65 65 66 66 262  2020 61 64 63 63 251

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Ажлын өдрийн хуваарьт өөрчлөлтүүдээс дурдвал: 
• Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр (11 дүгээр сарын 26)-ийг 2013, 

2014 болон 2015 онуудад тэмдэглэлгүй өнгөрүүлсэн
• Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр (3 дугаар сарын 8)-ыг 2002, 2003 

онуудад тэмдэглээгүй өнгөрүүлсэн
•  2014 оноос өмнө “Үндэсний их баяр наадам”-ыг зөвхөн 7 дугаар 

сарын 11, 12 болон 13-ны өдрүүдэд тэмдэглэж байсан 
• 2014 оноос өмнө “Цагаан сар”-ыг зөвхөн хаврын тэргүүн сарын 

шинийн 1 болон 2-эд тэмдэглэж байсан. 
• 1998 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс өмнө Бямба гаригт хагас ажилладаг 

байсан. 
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4. үР Дүн
Дүн шинжилгээний хэсэгт сарын давтамжтай тоон өгөгдлүүдээс 

мөнгөний нийлүүлэлт, зээлийн өрийн үлдэгдэл, төгрөгөөр олгосон зээлийн 
өрийн үлдэгдэл, экспорт, импорт, төсвийн орлого,  гүйлгээнд гаргасан бэлэн 
мөнгө, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индексийг; улирлын давтамжтай тоон 
өгөгдлүүдээс нэрлэсэн болон 2010 оны зэрэгцүүлсэн үнээрх бодит ДНБ, 
Тээсэн ачааны хэмжээ, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, шинээр 
олгосон зээл гэсэн үзүүлэлтүүдэд календарийн нөлөөллийг шалгаж үзлээ.  
Ингэхэд нийт экспорт, төсвийн орлого гэсэн үзүүлэлтүүдэд гаригийн болон 
ажлын өдрийн хүчин зүйлсийн аль аль нь нөлөөтэй байна. Харин төмрийн 
хүдрийн экспортын биет хэмжээнд гаригийн хүчин зүйлс нөлөөлдөг бол 
зэсийн баяжмалын экспортын биет хэмжээ, нэрлэсэн ДНБ, ачаа тээврийн 
тоо хэмжээний үзүүлэлтүүдэд ажлын өдрийн хүчин зүйлс нөлөөлдөг 
байна. Сонирхолтой нь бодит ДНБ болон аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
индексийн үзүүлэлтүүдэд, мөн мөнгөний гол үзүүлэлтүүдэд календарийн 
нөлөө ажиглагдахгүй байна (Хүснэгт 5).  

Хүснэгт 5. Үндсэн үзүүлэлтүүдийн календарийн нөлөөллийн тест

Үзүүлэлтийн нэр Давтамж Хамрах хугацаа Гаригийн 
нөлөө

Ажлын 
өдрийн 
нөлөө

1 Мөнгөний нийлүүлэлт сар 1997.01-2019.04
2 Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл сар 1997.01-2019.04

3 Төгрөгөөр олгосон зээлийн өрийн 
үлдэгдэл сар 1997.01-2019.04

4 Экспорт сар 1997.01-2019.05 байна байна
5 Импорт сар 1997.01-2019.05
6 Төсвийн орлого сар 1997.01-2019.04 байна байна
7 Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө сар 1997.01-2019.04

8 Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
индекс 2009.XII=100 сар 2009.12-2019.05

9 Боловсруулаагүй болон хагас 
боловсруулсан алт (тн) сар 2005.01-2019.05

10 Зэсийн баяжмал (мян.т) сар 2005.01-2019.06 байна

11 Төмрийн хүдэр, баяжмал, пирит 
(мян.т) сар 2005.01-2019.07 байна

12 Цайрын баяжмал /мян.т/ сар 2005.01-2019.08
13 Нүүрс (мян.т) сар 2005.01-2019.09

14 Боловсруулаагүй нефть (мян.
барр) сар 2005.01-2019.10

15 Нэрлэсэн ДНБ улирал 2000.I-2019.I байна

16 Бодит ДНБ 2010 оны 
зэрэгцүүлсэн үнээр улирал 2000.I-2019.I
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17 Тээсэн ачаа, мянган тонн улирал 2002.I-2019.I байна

18 Бөөний болон жижиглэнгийн 
худалдааны нийт борлуулалт улирал 2002.I-2019.I

19 Шинээр олгосон зээл улирал 2008.IV-2019.I

Календарийн нөлөө статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан 
үзүүлэлтүүдээс нийт экспортын сарын өсөлтийг сүүлийн 3 жилийн хувьд 
дараах зурагт үзүүллээ.  Календарийн нөлөөллийг RegArima байдлаар 
шалгаж үзэхэд нийт экспортын хувьд ажлын өдрийн нөлөө болон гаригийн 
нөлөөллийн хүчин зүйлс тус тус статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
гарсан (Хүснэгт 5). Тиймээс экспортын үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийхэд 
календарийн хүчин зүйлсийг зайлшгүй тооцох хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт хийж 
болохоор байна. Харин эдгээр хүчин зүйлсээс алийг нь сонгохыг улирлын  
нөлөөллийг хийж гүйцэтгэсний дараах диагностикоос шийдэх нь зүйтэй. 
Хүчин зүйлсийг илрүүлэх үнэлгээгээр нэг ажлын өдрийн ахиуц үр нөлөө нь 
1.28% буюу тухайн сард тохиох нэг амралтын өдөр нь экспортын дүнг 1.28 
хувиар буурахад нөлөөлдөг гэсэн үр дүн гарчээ. Харин гаригуудын хувьд 
нийтдээ F-тестийн шалгуураар ач холбогдолтой гарсан боловч дангаараа 
ач холбогдолтой байгаа гаригууд нь Баасан (6.55%), Ням (-4.78%) гаригууд 
тухайн сарын экспортын дүнд нөлөөлдөг байна (Хавсралт 1).  

Зураг 2. Экспортын өсөлтийн харьцуулалт

Төсвийн орлогын хувьд мөн календарийн хувьсагчдын аль аль нь үр 
нөлөөтэй гарсан. Үнэлгээгээр Мягмар гариг (5.88%) дангаараа статистикийн 
хувьд ач холбогдолтой үр нөлөө үзүүлж байгаа нь ажиглагдсан бол тухайн 
сар нэг ажлын өдөр бусад сараас илүү байх нь төсвийн орлогод 1.28% 
эерэгээр нөлөөлдөг гэсэн үр дүн гарсан (Хавсралт 1).
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Зураг 3. Төсвийн орлогын өсөлтийн харьцуулалт

5. ДүгнЭЛТ, САнАЛ
Энэхүү судалгааны ажил нь хугацааны цуваан тоон өгөгдөлд дүн 

шинжилгээ хийдэг судлаач, шинжээчид болон албан ёсоор улирлын 
нөлөөллийн засварласан тоон өгөгдлүүд зарлахаар бэлтгэж буй албан 
байгууллагуудад зориулагдсан бөгөөд улирлын нөлөөллийг хэмжих асуудлын 
дэд сэдэв болох календарийн хүчин зүйлсийг тухайлан авч үзсэн болно. 
Улирлын нөлөөллийг хэмжих аргачлалууд нь дэлхийд харьцангуй тогтмол 
хэв загварт орсон боловч улс орон бүр өөрийн баяр, амралтын өдрүүдийн 
онцлогийг тусгасан календарийн дагуу сар, улирлуудад харгалзах гаригийн 
бүтэц, ажлын өдрийн тооноос хамаарах нөлөөллийг хэмжиж зохих үед нь  
тохируулгыг хийх хэрэгтэй байдаг. Манай улсад ҮСХ-ноос зарладаг зарим 
үзүүлэлтүүдэд 2010 оноос хойших үеийн календарийн хүчин зүйлсийн 
нөлөөллийг тусгасан байдаг боловч баяр, амралтын өдрүүдийн өөрчлөлтийн 
талаар олон нийтэд нээлттэй нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүй байна. Тиймээс 
энэхүү судалгаанд 1990 оноос хойших үеийн ажил, амралтын өдрүүдийн 
өөрчлөлтүүдийг тусган тухайн сар, улиралд харгалзах цувааг гаргасан 
бөгөөд судалгаа шинжилгээнд түлхүү хэрэглэгддэг тоон өгөгдлүүдэд 
календарийн хүчин зүйлсийн нөлөөллийг шалгаж харууллаа. Ингэхэд нийт 
экспортын дүн, төсвийн орлогын үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийхдээ 
календарийн хүчин зүйлсийн тохируулга хийж байх шаардлагатай байдаг 
нь харагдлаа. Мөн  нэрлэсэн ДНБ, зэсийн баяжмал, төмрийн хүдрийн 
экспортын дүн, ачаа тээвэрлэлтийн хэмжээ зэрэг үзүүлэлтүүдэд календарийн 
нөлөөлөл байгааг харууллаа. Харин аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс, 
бодит ДНБ, мөнгөний үзүүлэлтүүд гэх мэт хувьсагчдад календарийн нөлөө 
илрээгүй бөгөөд энэ нь эдгээр үзүүлэлтүүд нь нийлбэр үзүүлэлт байгаатай 
холбоотой байж болох юм. Тиймээс цаашид эдгээр үзүүлэлтүүдийн хувьд 
бүсчилсэн календарийн хувийн жин өгч шалгаж үзэж болно. Ингэхдээ 
орон нутгийн сонгуулиуд, орон нутгийн наадмын өдрүүд болон аймгуудын 
онцлог (Наурыз г.м) амралтуудыг тусгаж сайжруулж болох юм. 
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7. хАВСРАЛТ
Хавсралт 1.  Календарийн хүчин зүйлсийн ахиуц үр нөлөө

Үзүүлэлтийн нэр Давтамж Гаригийн ахиуц үр 
нөлөө

Ажлын нэг 
өдрийн ахиуц 

нөлөө

1 Экспорт сар
Баасан 6.55%***, Ням 

-4.78%* 0.8%***
2 Төсвийн орлого сар Мягмар 5.88%*** 1.28%***
3 Зэсийн баяжмал(мян.т) сар -0.53%***

4
Төмрийн хүдэр, баяжмал, 
пирит   (мян.т) сар Даваа -29.27 мян.т***

5 Нэрлэсэн ДНБ улирал 0.46%***
6 Тээсэн ачаа, мянган тонн улирал 0.455%***



Д.Энхзаяа1

1 Монголбанкны Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн ахлах эдийн засагч 
 Цахим шуудан: denkhzaya@mongolbank.mn
 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг 

илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Тус судалгаатай 
холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно.

монголбанк

САнхүүгИЙн хЯмРАЛ 
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хУРААнгУЙ
Энэ cудалгааны өгүүлэл нь санхүүгийн хямралуудын төрөл, тэдгээрийн 

хоорондох хамаарал, улс орнуудын томоохон санхүүгийн хямралуудын сургамжийг 
авч үзсэн. Мөн хямралд (ханшийн, банкны болон өрийн) өртөж болзошгүй эдийн 
засгийн эмзэг байдлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох EWS (early warning system) 
-ийг олон гишүүнт ложит аргачлалаар өөрийн улсын жишээн дээр үнэлсэн. 
Судалгааны үр дүнгээс харахад хувийн секторын дотоод зээл хурдтай өсөх, богино 
хугацааны гадаад өрийн хэмжээ гадаад валютын нөөцөөс илүү хурдтай өсөх, 
төсвийн алдагдал нэмэгдэх, бодит ханшийг хэт үнэлэх зэрэг нь ханшийн болон 
өрийн хямралын өмнөх гол нөхцөл болж байна. Түүнчлэн банкны системийн 
хөрвөх чадварын эрсдэл нэмэгдэх, гадаад валютын нээлттэй позици өсөх, баланс 
дахь ханшийн тэнцвэргүй байдал нэмэгдэх, ханшийн сулралт нь банкны хямралд 
өртөх урьдчилан дохиологч болж байна. Эдийн засгийн өсөлт буурах болон 
ханшийн шок нь банкны болон өрийн хямралын хувьд хамгийн их нөлөөтэй 
үзүүлэлт байна. 2019 оны эхний улиралд ханшийн дарамтын индекс босго утгаас 
доод түвшинд буюу ханшийн дарамт буурах хандлагатай байна. Харин банкны 
системийн хүндрэлийн индекс босго утгадаа илүү ойртож ирсэн байна. 

Түлхүүр үгс: ханшийн хямрал, банкны хямрал, өрийн хямрал, EWS, ложит 
JEL ангилал: G01, E66, C25
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I. ТАнИЛцУУЛгА
Санхүүгийн хямрал нь ерөнхийдөө эдийн засгийн агентууд (засгийн газар, 

төв банк, арилжааны банк, компани г.м) - ын санхүүгийн үүргээ биелүүлэх итгэл 
үнэмшил алдагдах нөхцөл байдал юм. Аль агентад үүссэн хүндрэлээс шалтгаалаад 
санхүүгийн хямрал ихэнхдээ ханшийн, банкны болон өрийн хямрал гэсэн гурван 
хэлбэрээр тохиолддог. 

Өнгөрсөн туршлагаас харахад эдгээр санхүүгийн хямралууд нь зарим нийтлэг 
онцлогуудтай байсан. Тухайлбал, тухайн улсын институцийн тогтолцоо, дотоод 
эдийн засгийн бодлогууд нь валютын захын, санхүүгийн секторын болон төсвийн 
эмзэг байдлуудыг бий болгоход хүргэсэн. Улмаар эмзэг эдийн засагт гэнэтийн 
шок үүсэхэд хямрал тохиолдох нөхцөлийг бүрдүүлж байв. Тус хямралууд хэрхэн 
өрнөсөн гол шинж чанар нь тухайн эдийн засгийн хямралын өмнөх эмзэг байдал 
болон бодлогын эхний хариу үйлдлүүдээс хамаарч байв.  Мөн түүнчлэн хямралын 
дотоод эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, хямралын дараах эдийн засгийн сэргэх хугацаа 
ч мөн дээрх хоёр гол хүчин зүйлсээс хамааралтай юм.

Түүнчлэн, өнгөрсөн санхүүгийн хямралууд нь нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн 
ихээхэн сөрөг үр дагавруудыг авчирсан байдаг. Ялангуяа хөгжиж буй орнуудад 
санхүүгийн системийн хөгжил сул, макро эдийн засгийн бодлогын тогтворгүй 
байдал, өсөлтийн тодорхой бус төлөв болон гадаад хөрөнгийн урсгалаас ихээхэн 
хамааралтай байдал нь хямралд өртөх эмзэг байдлыг үүсгэж байв. Тиймээс 
академик болон бодлогын институциуд болзошгүй хямралыг эрт дохиолох Early 
Warning System (EWS)-ийн аргачлалыг хөгжүүлэн бодлого, үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна.

Энэ судалгааны өгүүлэл нь өнгөрсөн хугацаанд улс орнуудад тохиолдсон 
санхүүгийн хямралын сургамжуудыг дүгнэн, хямрал тохиолдох магадлалд голлон 
нөлөөлөх эдийн засгийн эмзэг байдлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохыг зорьсон 
бөгөөд гурван үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

Судалгааны эхний бүлэгт санхүүгийн хямралын ерөнхий ойлголт, хямрал үүсэх 
суурь нөхцөл болон үр дагавар, хямралын хэлбэрүүдийн харилцан нэгнээ өдөөх 
шинж чанарын талаар онолын аргументыг товч тайлбарлана. Хоёрдугаар бүлэгт 
өнгөрсөн 40-өөд жилийн гол хямралуудыг1 хамруулан, хямралын үеийн бодлогын 
арга хэмжээ, сургамжийн талаар авч үзнэ. Гуравдугаар бүлэгт хямралаас сэргийлэх 
боломж буюу EWS-ийг танилцуулна. EWS нь санхүүгийн хямралын нарийн цаг 
хугацааг таамаглах боломжгүй ч эдийн засгийн суурь эмзэг байдлыг илрүүлэх 
боломжтой юм. Энэ нь хямрал тохиолдох эрсдэлийг бууруулах урьдчилcан 
алхмуудыг хийхэд бодлого боловсруулагчдад чухал мэдээлэл болох юм. Тус 
судалгаанд манай улсын 2000-2019 оны сарын давтамжтай тоон өгөгдөл ашиглан 
1 Үүнд, 1982 оны Чилийн хямрал, Зүүн Ази ба Номхон далайн бүс нутгийн (1990), 1992 оны эмержин 

маркет орнуудын хямрал, Умардын хямрал (1990-1992), 1994 оны Мексикийн хямрал, 1997 оны 
Азийн хямрал, 1998 оны Оросын хямрал, 1999 оны Бразилийн хямрал, 1999 оны Эквадорын хямрал, 
2000 оны Туркийн хямрал, 2002 оны Аргентинийн хямрал, GIIPS-ийн хямрал болон 2008 оны 
санхүүгийн хямралуудыг хамарсан.
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тодорхой дохиологч үзүүлэлтүүдийг тооцон, хямралын нөхцөлт магадлалыг 
ложит загвараар үнэлсэн. Энэ аргачлалын давуу тал нь нийтлэг хэрэглэгддэг EWS 
аргачлалуудтай харьцуулахад хямралын дараах үеийн гажуудлыг засах боломжтой. 
Өөрөөр хэлбэл, хямралын дараа эдийн засгийн үзүүлэлтүүд тогтвортой түвшиндээ 
хүрэх шилжилтийн үе шат болон эдийн засгийн тогтвортой үеийн ялгааг авч 
үзсэнээр илүү бодитой таамаглалыг хийдэг. Эцэст нь улс орнуудын сургамж, 
үнэлгээний үр дүнд үндэслэн дүгнэлт танилцуулна.

II. САнхүүгИЙн хЯмРАЛ
Энэ бүлэгт санхүүгийн хямралын ерөнхий ойлголт, хямралуудын төрөл, 

тэдгээрийн харилцан хамаарал, хямрал үүсэх суурь нөхцөл болон үр дагаварын 
талаар авч үзнэ.

2.1.	Санхүүгийн	хямралын	тухай	ойлголт
Санхүүгийн хямрал нь өргөн хэрэглэгддэг нэр томьёо хэдий ч нэгдсэн 

тодорхойлолт байдаггүй. Ерөнхийдөө эдийн засгийн агентууд (засгийн газар, 
төв банк, санхүүгийн систем)-ын санхүүгийн үүргээ биелүүлэх итгэл үнэмшил 
алдагдах нөхцөл байдлыг хямрал гэж үздэг. Санхүүгийн хямрал нь эдийн засгийн 
ялгаатай агентуудын санхүүгийн хүндрэлээс шалтгаалаад хэд хэдэн хэлбэрүүдтэй 
байж болно. Энэ судалгаанд дараах 3 төрлийн санхүүгийн хямралыг авч үзнэ 
(Montiel.P, 2013). 

• Ханшийн хямрал: Спекулятив дайралтаас ханшийн огцом уналт явагдаж, 
төв банкны нөөц шавхагдаж, гадаад гүйлгээг хийх үүргээ гүйцэтгэх чадвар 
алдагдах;

• Өрийн хямрал: Засгийн газрын гэрээгээр биелүүлсэн үүргийн дагуу өрийн 
үйлчилгээгээ төлөх чадвар алдагдах;

• Банкны хямрал: Банкны системийн дийлэнх хэсэг нь харилцагчдын анхны 
шаардлагаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг гаргах төлбөрийн чадвар 
алдагдах.

Эдгээр хямрал үүсэх суурь нөхцөл дараах байдлаар ихэвчлэн илэрдэг. Үүнд:
• Макро эдийн засгийн бодлогууд нь ханшийн дэглэмтэй нийцгүй байх;
• Бодит ханшийг хэт үнэлэх;
• Богино хугацааны өрийн хуримтлал бий болгох;
• Банкуудын баланст хугацааны болон ханшийн их хэмжээний тэнцвэргүй 

байдал үүсэх; 
• Зах зээлийн төгс бус мэдээлэл, хяналт, шалгалтын зохицуулалт сул байх г.м.
Нэгэнт үүссэн эдийн засгийн эмзэг нөхцөлд гадаад, дотоод эдийн засгийн 

хүлээгдээгүй шок үүсэхэд санхүүгийн хямралыг өдөөдөг. Тухайлбал:
• Худалдааны нөхцөл муудах;
• Улс төрийн шок;
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• Эдийн засгийн буруу төсөөлөл; 
• Тухайн улсын макро бодлогын тодорхой бус байдал;
• Тухайн улсын өрийн тогтвортой байдлын талаар тодорхой бус байдал;
• Улс орнуудын санхүүгийн шокийн дамжих нөлөөлөл г.м.
ханшийн хямрал
Эдгээр хямралаас хамгийн түгээмэл тохиолддог нь ханшийн хямрал бөгөөд 

түүнийг тайлбарлах аналитик загваруудыг эдийн засагчид хөгжүүлсээр ирсэн. 
Тухайлбал, ханшийн	 хямралын	 эхний	 үеийн	 загварыг Krugman (1979), Flood, 
Garber (1984) нар тодорхойлсон байдаг. Эдгээр загварууд нь төв банкны бодлогын 
нийцгүй байдлыг, ялангуяа  санхүүгийн өндөр интеграцитай үед мөнгөний 
болон ханшийн бодлогын нийцгүй байдлыг онцолдог. Үүний жишээ болсон 
туршлагуудыг авч үзвэл хөрөнгийн данс нээлттэй, тогтмол ханшийн дэглэмд төв 
банк мөнгөний эрэлтээс давсан дотоод зээлийн өсөлтийг дэмжиж байсан нь хувийн 
сектороос хөрөнгийн гадагшлах урсгалыг нэмэгдүүлж байв. Төв банк ханшийн 
тогтвортой байдлыг хангах үүргээ биелүүлэхийн тулд дотоод валютыг гадаад 
активт шилжүүлэх хөрвүүлэлтийг хийж, гадаад валютын нөөцөө тасралтгүйгээр 
алдаж байсан. Улмаар төв банкны гадаад валютын нөөц доод хязгаартаа хүрэх 
үед гадаад валютын захад оролцохоо зогсоож валютын ханшийг чөлөөт хөвүүлж 
эхэлсэн. Krugman-Flood-Garber загвар нь төв банкны валютын нөөцийг шавхагдах 
хүргэсэн спекулятив дайралтын нөлөөнд тогтмол ханшийн системийн уналтыг 
харуулдаг. 

Ханшийн	хямралын	2-р	үеийн	загвар	нь улс хоорондын хөрөнгийн урсгалаас 
ханшийн хямралд хүргэх нөлөөллийг онцлон авч үздэг. Obstfeld (1994)-ын олон 
тэнцвэрт онолын хувьд хямрал өөрийнх нь хүлээлтийн үр дагавраар үүссэн гэж 
тайлбарладаг. Эдийн засгийн агентуудын ханшийн паретитийн (дотоодын зээлийн 
хүүгээр дамжих нөлөө гэх мэт) хүлээлтээс хамаарч богино хугацааны ашгаа 
нэмэгдүүлэх үйл хөдлөл хийж байсан. Иймд олон улсын хөрөнгийн зах зээлд 
оролцогчдын хүлээлт ханшийн шоконд чухал үүрэгтэй байв. 

Ханшийн	 хямралын	 3-р	 үеийн	 загварт баланс дахь ханшийн тэнцвэргүй 
байдал болон хөрвөх чадварын нөлөөллийг харуулдаг. Krugman (1998)-д ханшийн 
огцом өөрчлөлт нь банк санхүүгийн секторт хуримтлагдсан асуудлуудын шинж 
тэмдэг болж илэрдэг гэж үздэг. Ерөнхийдөө Азийн санхүүгийн хямралын дараа 
ханшийн хямралын 3-р үеийн загвар гарч ирсэн байдаг. Хөрвөх чадвартай их 
хэмжээний хөрөнгийн орох урсгал гэнэт зогсох нь төлбөрийн тэнцлийн дарамтыг 
үүсгэж, нөөц болон бусад санхүүжилтийн боломжууд хангалттай биш үед төв 
банк ханшийг тогтвортой барихад хүндрэлтэй болдог. Нөгөө талаас, хувийн 
секторын санхүүгийн баланс дахь ханшийн тэнцвэргүй байдал (гадаад валютаар 
илэрхийлэгдэх өр төлбөр нь гадаад валютаар илэрхийлэгдэх хөрөнгөөс илүү байх) 
болон санхүүгийн хөшүүрэг (leverage) өндөр байх нь зээлдэгчдийг төлбөрийн 
чадварын эрсдэлд хүргэж байв.
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Банкны хямрал
Улс орнууд 1970-аад оны эхнээс санхүүгийн болон хөрөнгийн дансыг 

либералчлчлах үеэр банкны хямрал эрчимтэй явагдаж эхэлсэн байдаг. Ихэнх 
тохиолдолд банкны төлбөрийн болон хөрвөх чадвар алдагдах, мөн паникт эмзэг 
байдал нь өөрөө банкны хямралд хүргэж байв. Зээлдэгч болон зээлдүүлэгчдийн 
хоорондох ассиметрик мэдээлэл нь зээл олголтын муу сонголт болон морал 
хазардын асуудлыг үүсгэдэг. Банкны дүрэм журам зохицуулалт, хяналт шалгалтын 
үйл ажиллагаа нь банкуудыг муу сонголт хийх, хэт эрсдэлтэй үйл хөдлөл хийхээс 
сэргийлэх ёстой боловч санхүүгийн хурдтай либералчлал, шинэчлэлийн нөхцөлд 
эдгээр зохицуулалт нь тохиромжгүй, хангалттай бус байсан. Энэ нь банкны 
системийг өндөр эрсдэлтэй, шоконд өртөмтгий эмзэг байдалд хүргэж байв. 
Мөн түүнчлэн, макро эх үүсвэрээр, тухайлбал  өндөр зээлийн хүү, ханшийн 
болон хөрөнгийн үнийн уналт, эдийн засгийн удаашралт, худалдааны нөхцөлийн 
шокуудаар дамжин банкны хямрал нь өдөөгддөг.

Банкны хямрал нь бодит эдийн засагт их хэмжээний сөрөг үр дагавартай. 
Тухайлбал, зээл, хөрөнгө оруулалтын бууралтаар дамжин эдийн засгийн өсөлтөд 
сөргөөр нөлөөлөхөөс гадна мөнгөний бодлогын шилжих сувгийн нөлөөлөл, эдийн 
засаг дахь санхүүгийн зуучлалын механизмын үр ашгийг бууруулдаг. Банкны 
системийн хямралуудын шууд болон шууд бус зардлыг тооцсон судалгаанууд 
хийгдсэн байдаг. Тухайлбал, Laeven et al (2012) өнгөрсөн банкны хямралуудын 
үед (1970-2011 оны 147 түүврээс) ДНБ-ий 23 орчим хувийн алдагдал хүлээдэг 
гэж тооцсон байна. Caprio et al (1996) хямралыг давах зардал нь дунджаар ДНБ-
ий 10%, Hoggarth et al (2001) банкны болон ханшийн хос хямралын алдагдал нь 
OECD орнуудын хувьд ДНБ-ий 23.8%, хөгжиж буй орнуудад 13.9% гэж тооцсон 
бол Bordo (2001) банкны хямралын хувьд ДНБ-ний 6–8%,  банкны болон ханшийн 
хос хямралд 10% гэж тус тус тооцсoн байдаг. 

Банкны хямралын нэг онцлог нь эдийн засагт их хэмжээний сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг учраас нийт системийн уналтаас сэргийлж Засгийн газрын оролцоо 
зайлшгүй шаардагддаг. Ихэнх тохиолдолд засгийн газар банкны өр төлбөрт 
баталгаа гаргах, дахин хөрөнгөжүүлэх замаар оролцдог бөгөөд үүнтэй холбоотой 
төсвийн зардал нь банкны хямралаас өрийн хямралд хүрч болзошгүй гол механизм 
болдог.

Өрийн хямрал
Өрийн хямрал нь төлбөрийн чадварын эсвэл хөрвөх чадварын алдагдал  

хэлбэрээр тохиолддог. Засгийн газрын төсөөлсөн төсвийн анхдагч тэнцлийн 
өнөөгийн үнэ цэнэ нь өрийн үлдэгдлээс бага болоход төлбөрийн чадварын 
хямрал үүсдэг. Энэ тохиолдолд засгийн газар гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу 
өрийн үйлчилгээний төлбөрийг хийх санхүүгийн үргээ гүйцэтгэх чадваргүй 
болно. Засгийн газар орлогоо нэмэгдүүлэх эх үүсвэрийг хайх эсвэл зардлаа 
бууруулах замаар өрийн үйлчилгээгээ төлөх боломжтой ч зарим тохиолдолд 
үүнтэй холбогдох улс төрийн болон эдийн засгийн зардлыг үүрэхээс зайлсхийж 
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өрөө төлөх чадваргүй болохоо зарладаг. Нөгөө талаас өрийн хямрал нь засгийн 
газар төлбөрийн чадвартай үед ч үүсэх боломжтой. Тухайлбал, богино хугацааны 
их хэмжээний өртэй байх нь хөрвөх чадварын асуудлаас үүдэн өрийн үйлчилгээг 
төлж чадахгүй болоход хүргэдэг. 

Өрийн хямрал нь мөн бодит эдийн засагт ихээхэн сөрөг үр дагаврыг авчирдаг. 
Тухайлбал, зээл олгогчдын зүгээс Засгийн газрын ирээдүйн орлого нь өрийн эргэн 
төлөгдөх хэмжээнд хүрэхгүй байхаар хүлээгдэж байвал өрийг дахин санхүүжүүлэх 
өртгийг нэмэгдүүлэх, зээлжих зэрэглэл буурахад хүргэдэг. Засгийн газрын өрийн 
хямрал үүсэх хүлээлт нь гадаад эрсдэлийн урамшууллыг өсгөж, энэ нь дотоод 
эдийн засгийн хүүний бенчмаркийг өсгөдөг бөгөөд эдийн засгийн тодорхой бус 
байдал нь хөрөнгө оруулалтыг бууруулдаг. 

Өрөө эргэн төлөх хүндрэлд орсон орнууд дахин санхүүжүүлэх, гадаад валютын 
албан нөөцөөр өрийг барагдуулах болон урсгал дансаар санхүүжүүлж төлөх 
зэрэг арга замуудаар шийддэг. Эдгээрээс дахин санхүүжүүлэх арга нь ихэнх улс 
орнуудад нийтлэг хийгддэг үйл ажиллагаа ч өрийн тогтворгүй байдлын үед өрийн 
өртгийг буюу хүүгийн зардлыг нэмэгдүүлэх, улмаар урт хугацаанд өрийн хямралыг 
даамжруулах суурь болдог. Нөгөө талаас, гадаад валютын албан нөөцөөр өрийг 
барагдуулах нь нөөц багатай улсуудын хувьд тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтэд итгэх 
итгэл сулрах, улмаар ханшийн хямралын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх талтай. Харин 
төсвийн орлого нэмэгдэх, гадаад худалдаа, урсгал данс ашигтай байх зэргээр 
валютын орлого нэмэгдүүлэх хэлбэрээр гадаад өрийг барагдуулах нь хамгийн 
тохиромжтой юм. 

гадаад өрийн дампуурал (дефолт): Өрийн хямралын эцсийн шатны илрэл нь 
тухайн улс дефолт зарлах буюу өрөө төлж чадахгүй болсноо зарлах явдал байдаг. 
Аливаа улсын засгийн газар өрийн үндсэн төлбөр болон хүүг эргэн төлөх үүргээ 
хэсэгчилсэн болон бүрэн байдлаар гэрээнд заасан хугацаандаа биелүүлж чадаагүй 
тохиолдолд дефолтод хүрэх буюу дампуурлаа зарладаг. Брэттон Вүүдсийн 
тогтолцоог зогсоосон буюу 1971 оноос 2008 он хүртэл гадаад өрийн дампуурал 
зарласан нийт 41 улсын 77 тохиолдол гарсан байна (Райнхарт ба Рогоф, 2008). 

Дампуурлаа зарласан улс олон улсын зах зээлд үнэлгээ буурах, бизнес 
эрхлэгчдийн итгэл суларснаар томоохон санхүүгийн байгууллагууд хөрөнгөө 
татаж, хөрөнгийн гадагшлах урсгал нэмэгддэг. Ингэснээр дэлхийн зах зээлээс 
санхүүгийн эх үүсвэр татах боломжгүй болж, хөрөнгийн урсгал зогсох, улмаар 
банкны болон ханшийн хямралын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 

2.2.	Хямралуудын	хоорондох	хамаарал
Санхүүгийн хямралын гурван төрөл нь практикт тус тусдаа тохиолдохоос гадна 

хос болон гурвалсан хямралуудыг үүсгэдэг  (Зураг 1). Санхүүгийн хямралууд нь 
макро эдийн засгийн хамаарлаар хоорондоо зайлшгүй холбогддог бөгөөд үүний 
харилцан нэгнээ хэрхэн өдөөх шинж чанарыг авч үзье (Зураг 1).
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Зураг. 1. Хямралуудын харилцан хамаарал

Эх сурвалж IMF, 20162 Судлаачийн дүрслэл

ханшийн хямралаас банкны болон өрийн хямралд хүрэх нь2 
Ханшийн	 хямралаас	 банкны	 хямралд:	 Ханш огцом өөрчлөгдөхөд эдийн 

засгийн агентууд хөрөнгөө гадаад валют руу шилжүүлэн портфолийн дахин 
хуваарилалт хийх хандлагатай болдог нь банкны системд паникийг үүсгэдэг. Энэ 
үед төв банк ханшийн уналтаас хамгаалан спекуляцийн эсрэг хүүгээ огцом өсгөх 
тохиолдолд банкуудын эх үүсвэрийн зардал хурдтай нэмэгдэх, эсвэл бодит хүү 
өссөнөөр чанаргүй зээл өсөх зэргээр банкны системийн хүндрэлийг бий болгодог.

Мөн банкны гадаад валютын өр төлбөр нь гадаад активаасаа өндөр байвал 
ханш огцом сулрах үед банкны төлбөрийн чадварыг алдагдуулж, улмаар банкны 
системийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлнө. 

Эдгээр сувгуудаар ханшийн хямралаас банкны хямралд шилжих боломжтой 
ч практикт ханшийн хямралаас банкны хямралд шилжих эсэх, хэр өргөн хүрээнд 
явагдах нь дараах нөхцөлүүдээс хамаарна:

• Харилцагчид хадгаламжаа гэнэт татахад банкны хөрвөх чадвар сайн эсэх;
• Банкны актив ба пассивын хүү нь зах зээлийн хүүнд хэр мэдрэмтгий эсэх;
• Банкны зээлийн чанар нь дотоод зээлийн хүүнд хэр мэдрэмтгий эсэх;
• Банкууд нь хэр сайн хөрөнгөжсөн эсэх;
• Зохистой харьцааны зохицуулалтууд нь банкны болон зээлдэгчийн ханшийн 

эрсдэлээс сэргийлэхэд хэр үр дүнтэй эсэх. 
Хэрэв банкны системийн үйл ажиллагаа эрүүл, хяналт шалгалт, зохицуулалтын 

систем нь банкуудыг зээлийн эрсдлээс хамгаалах, балансын ханшийн тэнцвэргүй 
байдлаас сэргийлэхэд үр дүнтэй ажилладаг бол ханшийн хямралаас банкны 
хямралд шилжихээс зайлсхийх боломжтой юм.

2 Энд  банкны болон өрийн хямралын тоон мэдээлллийг Reinhart ба Rogoff (2009)-ээс, харин өрийн 
хямралын тоон мэдэллийг Baldacci et al. (2011)-ээс тус тус авсан.
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Ханшийн	 хямралаас	 өрийн	 хямралд:	Дараах сувгуудаар дамжин ханшийн 
хямралаас өрийн хямралд шилжих боломжтой.

• Засгийн газрын төлбөрийн чадвар сул бөгөөд өрийн бүтцэд богино 
хугацааны гадаад өр давамгайлж байвал ханш огцом сулрах үед өрийн 
дарамт өснө;

• Спекулятив дайралтаас ханшийг хамгаалахын тулд зээлийн хүүг өсгөх 
нь Засгийн газрын дотоод өрийн хэмжээ өндөр бол төлбөрийн чадварыг 
муутгана; 

• Аж ахуй нэгжүүдийн балансын ханшийн тэнцвэргүй байдал нь ханшийн 
савалгаанд төлбөрийн чадварын хүндрэл үүсэх, улмаар татварын орлого 
буурч, төсвийн алдагдал нэмэгдэхэд хүргэнэ.

Тухайн улсын хувьд ханшийн хямралаас өрийн хямралд шилжих механизм 
нь хэр хүчтэй явагдах, улмаар хосолсон хямрал үүсэх нөхцөл нь дараах хүчин 
зүйлсээс хамаарна.

• Засгийн газрын хямралаас өмнөх үеийн төлбөрийн чадвар;
• Төсвийн орлого болон зарлага дахь гадаад валютын бүтэц; 
• Засгийн газрын өрийн хугацаа болон түүний валютын бүтэц;
• Дотоодын бизнес эрхлэгчдийн баланс дахь валютын бүтэц.
Хэрэв засгийн газар нь хангалттай хэмжээний хөрвөх чадварын хамгаалалттай, 

өрийн бүтцэд урт хугацааны өр давамгайлсан, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн 
өрийн хэмжээ бага бол ханшийн хямралаас өрийн хямрал үүсгэх нөхцөл бий 
болохгүй байх боломжтой юм.

Банкны хямралаас ханшийн болон өрийн хямралд шилжих нь
Банкны	 хямралаас	 ханшийн	 хямралд	 шилжих	 нөлөө: Банкны хямралын 

үед хадгаламж эзэмшигчид банкнаас хадгаламжаа татан бэлэн мөнгө, үнэт цаас 
эсвэл гадаад активт шилжүүлэх хандлагатай болдог. Дотоод хадгаламжийг гадаад 
валютад хөрвүүлэх нь төв банкны нөөц дээр дарамтыг бий болгож ханшийн 
хямралд өртөх эмзэг байдлыг бий болгоно. Практикт энэ нь дотоод санхүүгийн 
зээлийн хөгжлөөс хамаарах буюу өндөр хөгжсөн, төрөлжсөн санхүүгийн секторт 
банкны хямрал нь хөрөнгийн дайжилтыг, улмаар ханшийн хямралыг өдөөхгүй 
байх боломжтой юм. 

Банкны	хямралаас	өрийн	хямралд	шилжих	нөлөө: Банкны төлбөрийн чадвар 
алдагдахад засгийн газраас банкуудыг дахин хөрөнгөжүүлэх зорилгоор оролцох 
нь төсөвт ихээхэн дарамт учруулдаг. Цаашлаад засгийн газар өөрийн санхүүгийн 
үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй болох үед өрийн хямралд хүрэх эмзэг байдлыг бий 
болгодог. Харин энэ дахин хөрөнгөжүүлэлтийг гадаад валютын нөөцөөс ашиглах 
нь эргээд капиталын дайжилт явагдах улмаар банкны хямралыг улам эрчимжүүлэх, 
ханшийн хямрал үүсэх эрсдэлийг бий болгоно. Эдгээр сөрөг үр дагавар нь банкны 
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хямралын цар хүрээ болон Засгийн газрын төлбөрийн чадвараа алдахгүйгээр бий 
болгож чадах нөөцийн хэмжээнээс хамаарна. 

Өрийн хямралаас банкны болон ханшийн хямралд шилжих нь
Банкуудын портфолийн ихээхэн хэсгийг Засгийн газрын үнэт цаас эзэлж 

байвал өрийн хямрал нь банкны хямралд хүргэж болзошгүй нөхцөл болдог.  Өрийн 
хямрал нь Засгийн газрын эрсдэлийн урамшууллыг нэмэгдүүлж капитал дайжих, 
улмаар төв банкны болон банкуудын гадаад валютын нөөцийг шавхаж ханшийн 
болон банкны хямралыг өдөөх боломжтой. Мөн түүнчлэн өрийн хямрал нь 
бодит эдийн засгийн агшилтаар дамжин банкны болон ханшийн хямралыг 
эрчимжүүлэх сөрөг үр дагавартай.

Өрийн хямралын энэ нөлөөлөл нь мөн дараах нөхцөлүүдээс хамаарна. 
• Банкны эзэмшиж байгаа үнэт цаасны хэмжээ банкны өөрийн хөрөнгөтэй 

харьцуулахад хэр их байх;
• Тухайн улсын капитал шилжилтийн үр ашигтай байдал хэр байх;
• Төв банкны гадаад валютын нөөцийн хэмжээ нь хөрөнгийн гадагшлах 

урсгалаас ханшаа хамгаалахад хангалттай эсэх;
• Дотоод эдийн засгийн суурь нөхцөл болон хувийн секторын дархлаа зэргээс 

хамаарна.
III. САнхүүгИЙн хЯмРАЛын  

СУРгАмЖ - УЛС ОРнУУДын ТУРшЛАгА
Энэ бүлэгт өмнөх хямрал тохиолдсон улс орнуудын туршлага дээр үндэслэн 

хямралын үеийн бодлогын арга хэмжээ, сургамжийн талаар тоймлон авч үзнэ.
Валютын ханшийн менежмент
Өнгөрсөн санхүүгийн хямралуудын ихэнх тохиолдол нь тогтмол ханшийн 

дэглэмд явагдаж байсан. Үүний гол сургамж нь худалдааны түнш эсвэл чөлөөт 
ханшийн дэглэмтэй томоохон эдийн засгийн валюттай ханшаа уяснаар тухайн улсын 
эдийн засгийг гадаад шоконд өртөмхий, тогтворгүй болгож байв. (Тухайлбал, Чилл 
1981-1982, Азийн хямрал 1997, Аргентин 2001-2002. ERM хямрал 1992 г.м). Эдгээр 
орнуудад инфляци бодит ханшийн огцом чангаруулж, ханшийг хэт үнэлэх, нөгөө 
талаас спекуляторчдын ханш сулрах хүлээлт нь ханшийн дарамтыг бий болгож 
байсан (Чилл, Мексик, Орос, Бразил Экватор, Турк, Аргентин). Энэ үед ханшийн 
дэглэмийг өөрчлөх нь бодлого боловсруулагчид итгэл үнэмшлээ алдах аюултай 
байсан тул ханшийн уясан дэглэмээс гарах стратеги хараахан байгаагүй юм. 
Мөнтүүнчлэн, Азийн санхүүгийн хямралд өртсөн орнууд тогтмол эсвэл де факто 
зохицуулалттай ханшийн дэглэмтэй байсан нь дотоод валютаарх хөрөнгө эзэмшиж 
буй зээлдэгчдийн ханшийн эрсдэлийг бага байлгах хөшүүрэг болж байсан. Эдгээр 
эдийн засагт бодит ханшийн огцом чангаралт, дотоодын зээлийн өндөр хүү, урсгал 
дансны их хэмжээний алдагдал, эдийн засгийн өсөлтийн удаашралт гэх зэрэг 
валютын ханшийн хэт үнэлэтийн олон шинж тэмдгүүд байсан.  
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Ханшийн хямралын үндсэн шалтгаанууд нь улсын болон хувийн секторын хэт 
халалт, өндөр зээлийн өсөлт,  хоорондоо нийцгүй, ил тод бус макро бодлогуудтай 
холбоотой байна. Эдийн засгийн хэт халалт нь урсгал тэнцлийн алдагдал ихээр 
нэмэгдэх, валютын ханшийг хэт үнэлэх болон өрийн дарамтыг нэмэгдүүлэх, болон 
гадаад валютын нөөц шавхагдах зэрэг сөрөг үр дагавруудыг бий болгож, улмаар 
эдийн засгийг хямралд өртөмхий байдалд хүргэж байв.

Санхүүгийн секторын либералчлал ба бүтцийн өөрчлөлт
Санхүүгийн хямрал үүсэх нэг гол хүчин зүйл нь санхүүгийн либералчлалын 

процесс байсан. Бодлогын гол алдаа нь болзошгүй сөрөг үр дагавраас хамгаалах 
зохицуулалтгүйгээр санхүүгийн системийг либералчилсан явдал юм. Энэ нь 
ялангуяа Чилл, Мексик, Ази, ОХУ, Экватор, Турк, Исландын хямралуудад гол 
нөлөөтэй байсан. Банкны секторын дүрэм журам, хяналт шалгалтын хангалтгүй 
орчинд ассиметрик мэдээлэл, морал хазарт, гэрээг албадан биелүүлэх өндөр 
өртөг зэрэг нь банкуудыг хэт эрсдэл хийхэд хүргэх нөхцөл болж байв. Үр дүнд нь 
өндөр эрсдэлтэй портфольтой, сул хөрөнгөжилттэй банкны сектор нь үл хөдлөх 
хөрөнгийн зээлийн үйл ажиллагаатай холбогдож, үнийн хөөсрөлтийг бий болгож, 
цаашлаад банкны хямралыг үүсгэж байв.

Түүнчлэн, 1980-аад оны дундаас ихэнх санхүүгийн зах зээлийн хөрөнгийн 
дотогш урсгалын чөлөөлөлтийг эхэлж хийсэн нь хөрөнгийн урсгалаар өдөөгдсөн 
зээлийн бүүмийг бий болгосон. Үүний дараа хөрөнгийн гадагш урсгалыг чөлөөлсөн 
бөгөөд энэ үед төв банкны зүгээс ханшийг өндөр зээлийн хүүгээр барихыг оролдсон 
нь ханшийн хямралыг үүсгэж, улмаар тогтмол ханшийг чөлөөлөхөөс өөр аргагүйд 
хүрч байв.

Хямралыг хэрхэн амжилттай даван туулах нь санхүүгийн секторын бүтцийн 
өөрчлөлтийг хэрхэн зохистой хийхээс хамаарч байсан. Тухайлбал, санхүүгийн 
хүндрэлд орсон банкуудыг татан буулгах зэрэг хөтөлбөрүүд нь тодорхой 
зохицуулалтгүйгээр(хадгаламжийн даатгал г.м)  хийгдсэн нь банкны паникийг 
өдөөж, хадгаламж болон бусад эх үүсвэр гэнэт татагдах улмаар банкны дампууралд 
хүргэж байсан (Индонез, Экватор г.м). Мөн түүнчлэн банкуудыг хурдтай 
хөрөнгөжүүлэхийг шаардах нь зээлийн тасалдлыг бий болгож бодит эдийн засагт 
сөргөөр нөлөөлж, энэ нь эргээд санхүүгийн секторын шинэчлэлийг хүндрэлтэй 
болгож байв.

хөрөнгийн дансны нээлттэй байдал
Төлбөрийн тэнцлийн хөрөнгийн дансыг либералчилсан нь тухайн эдийн 

засгийг хөрөнгийн урсгал болон гадаад банкны зээллэгтэй холбогдох нээлттэй 
болгосон. Хямралын өмнөх жилүүдэд (Чилл, Мексик, Ази, ОХУ, Бразил, Экватор, 
Турк, Аргентин, Исланд) ихэнх эмержин маркет орнуудад их хэмжээний хөрөнгийн 
урсгал орсон нь зээлийн бүүм, хөрөнгийн үнийн хөөсрөлтийг бий болгож, урсгал 
тэнцлийн алдагдлыг нэмэгдүүлсэн. Улмаар дотоод эдийн засаг болон санхүүгийн 
секторын гажуудлаас шалтгаалан хөрөнгийн урсгал огцом зогссоны үр дүнд 
ханшийн огцом уналт бий болсон. 
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Мөн хөрөнгийн чөлөөт урсгалтай холбоотой хил дамнасан зээллэгийг 
дэмжсэн санхүүгийн инструментууд хөгжиж байв. Хөгжиж буй эдийн засаг руу 
орох хөрөнгийн урсгал нь ерөнхийдөө гадаад валютаар илэрхийлэгдэж байсан 
нь ханшийн тэнцвэргүй байдлыг үүсгэх гол нөхцөл болсон (Мексик, Ази, Орос, 
Турк).  Мөн түүнчлэн богино хугацааны хөрөнгийн урсгал нь их хэмжээний 
ролловер эрсдэлийг бий болгосон (Ялангуяа Мексик, Ази). Эдгээр туршлагаас 
харахад ханшийн тэнцвэргүй байдал болон ролловер эрсдэлийг улсын сектор (1994 
Мексик) төдийгүй банк болон хувийн сектор (Ази, Орос, Турк Экватор Аргентини 
Индонез) үүрсэн бөгөөд тухайн орныг ханшийн шоконд өртөмхий эмзэг болгосон 
юм. 

мөнгөний бодлого ба хөрөнгийн урсгалын хязгаарлалт
Зээлдэгчдийн их хэмжээний санхүүгийн хөшүүрэг (leverage) нь санхүүгийн 

секторт ханшийн тэнцвэргүй байдал үүсэх нөхцөлийг бий болгож, улмаар 
мөнгөний бодлогын үр нөлөөг хязгаарлаж байсан (Азийн санхүүгийн хямрал г.м). 
Нэг талаас, зээлийн хүүг өсгөх нь эдийн засгийг агшааж, зээлдэгчдийн өрийн 
үйлчилгээний дарамтыг нэмэгдүүлснээр санхүүгийн секторын тогтвортой байдалд 
сөргөөр нөлөөлж байв. Нөгөө талаас, зээлийн хүүг бууруулах нь хөрөнгийн 
гадагш урсгалыг дэмжсэнээр ханш сулрах болон балансын нөлөөгөөр санхүүгийн 
тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх боломжтой. Эдгээр нөхцөлд хөрөнгийн 
гарах урсгалын зөв зохицуулалттай хяналтыг харьцангуй зөөлөн мөнгөний 
бодлоготой хосолсон хэрэгжүүлэн (Малайз, Исланд г.м) хямралыг амжилттай 
даван туулж байв.

Санхүүгийн зохицуулалтын гажуудал 
Ихэнх тохиолдолд санхүүгийн хямралын өмнөх жилүүдэд дотоод банкны 

зээллэг огцом өсч байв (ДНБ-ийн 150%-иас хэтэрч байсан). Ялангуяа, 2008 оны 
санхүүгийн хямралын үед хөгжингүй орнуудын дотоод мортгейжийн зах зээлд 
гадны банкууд хүчтэй өрсөлдөх болсон. Энэ өрсөлдөөний нөхцөлд зохистой 
эрсдэлийн удирдлагыг орхигдуулж байв. Мөн санхүүгийн секторын цалин хөлс 
нь богино хугацааны ашигт суурилсан нь морал хазардыг өдөөж, улмаар банкууд 
зээлийн хурдтай тэлэлтээс өндөр ашгийг бий болгохыг эрэлхийлж байсан. Үүнээс 
сэргийлэх зээлийн институциудын хяналт шалгалт хангалтгүй, банкны засаглал 
болон эрсдлийн удирдлага сул байсан нь санхүүгийн секторт хямралд өртөх эмзэг 
байдлыг бий болгож байв.

Үүнээс гадна, газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт хэт их зээл олгосон 
бөгөөд үүний ихэнх хэсэг нь богино хугацааны гадаад зээллэгээс санхүүжсэн 
нь банкны хөрвөх чадвар болон төлбөрийн чадварын хүндрэлийг бий болгосон. 
Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн хөөсрөлтийг идэвхжүүлж бодит эдийн засагт 
сөргөөр нөлөөлсөн бөгөөд банкны хямрал нь Засгийн газрын оролцоог шаардаж 
улмаар өрийн хямралд хүргэж байв.
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Төсвийн бодлого ба өрийн менежмент
Төсвийн бодлого нь ирээдүйн төлбөрийн чадварын алдагдлаас гадна ролловер 

эрсдэлтэй холбоотой Засгийн газрын өрийн менежментээс шалтгаалан хямралд 
хүргэж байв. Тухайлбал, 1994 оны Мексикийн хямралд Засгийн газрын өрийн 
бүтцийн дийлэнх нь богино хугацааны гадаад валютаар илэрхийлэгдэж байсан 
засгийн газрыг ролловер эрсдэлд хүргэсэн. 

Мөнтүүнчлэн, Засгийн газрын өрийн үйлчилгээгээ төлөх хүндрэл нь ханшийн 
дарамт, дотоод санхүүгийн зах зээлийн эмзэг байдлыг бий болгоход нөлөөлж 
байсан. Энэ нь Орос, Экватор, Аргентин зэрэг гурвалсан хямралд өртсөн орнуудад 
тохиолдож байсан. Эдгээр хямралын өмнө банкны систем нь Засгийн газрын 
өрөөс(дотоод зээллэг) ихээхэн хамааралтай байсан нь өрийн хямралаас банкны 
хямралд хүргэх гол нөхцөл болж байв. 

Тухайлбал, Экваторын хямрал нь гурвалсан хямралд хамгийн гүнзгий өртсөн 
жишээ юм. Хямралын өмнө банкууд нь хангалттай хэмжээний хөрөнгөгүй, их 
хэмжээний эрсдэлтэй портфольтой, төв банкны гадаад валютын нөөц хангалтгүй, 
засгийн газар нь их хэмжээний гадаад өртэй байсан. Энэ нөхцөлд худалдааны 
нөхцөл, улс төрийн тогтворгүй байдал болон байгалийн гамшигтай холбоотой 
шокууд үүссэн нь банкны секторын хүндрэлийг улам нэмэгдүүлж, хөрөнгийн 
даажилтыг өдөөж, ханш сулрах, Засгийн газрын өрийн үйлчилгээгээ төлөхөд 
хүндрэлтэй болгосон. Эдгээр гурвалсан хямралын хоорондох гол суваг нь ханшийн 
сулралт байв. 

Хямралын үед төсвийн бодлого нь Засгийн газрын төлбөрийн чадварт итгэх 
итгэлийг сэргээж, дотоод зээлийн хүүг бууруулахад чиглэх ёстой байв. Гэвч 
хямралд өртсөн зарим улсуудын хувьд төсвийн бодлогын хязгаарлагдмал орон 
зайнаас шалтгаалан төсвийн тэлэлтийг хийхэд хүндрэлтэй байсан бөгөөд төсвийн 
хумих бодлого нь хямралыг улам хурцатгасан. Засгийн газрын өрийн буруу 
менежмент нь зээлийн эрсдэл, хөрөнгийн дайжилтыг өдөөж, ханшийн сулралтыг 
эрчимжүүлсэн. Харин Засгийн газрын төлбөрийн чадвар сайн, төсвийн тогтвортой 
байдлыг хангасан орнуудын хувьд хос хямрал үүсэхээс сэргийлэх боломжтой байв. 

Өрийн хямралын үед зарим орнууд өрийн своп хийх арга хэмжээнүүдийг 
байсан. Тухайлбал, хөрвөх чадварын асуудлыг шийдэхийн тулд дотоодын богино 
хугацааны өрийг гадаад урт хугацааны өрөөр сольж байсан. Энэ нь шинэ өрийг 
өндөр эрсдлийн урамшуулалттай хийх, улмаар урт хугацаандаа газрын төлбөрийн 
чадварын алдагдалд хүргэж байсан (Аргентин г.м). Харин зарим тохиолдолд 
тодорхой хуульчилсан төсвийн арга хэмжээнүүдийн дараа тус свопыг хийснээр 
богино хугацааны хөрвөх чадварын дарамтыг урт хугацааны зардалгүйгээр 
зөөлрүүлэхэд боломжтой байсан (Турк г.м).

Хямралын зарим тохиолдлуудаас харахад улс төрийн тогтворгүй байдал нь 
төсвийн тогтвортой байдал болон Засгийн газрын төлбөрийн чадварыг  сэргээх 
итгэл үнэмшлийг алдагдуулж, улмаар өрийн хямралд хүргэсэн байдаг. Хямралын 
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олон тохиолдолд дотоод улс төрийн мухардлыг зогсоосон нь хямралыг даван 
туулах эерэг нөлөөллийг бий болгосон. 

IV. хЯмРАЛААС СЭРгИЙЛЭх БОЛОмЖ – EWS
Өнгөрсөн санхүүгийн хямралуудын туршлагаас харахад зөвхөн нэг улсын 

хэмжээнд хязгаарлагдаагүй бусад эдийн засагт дамжин өргөн хүрээнд тархаж 
байсан. Ялангуяа, Латин Америкийн (1994–95) болон Азийн (1997–98) санхүүгийн 
хямралуудаар бүс нутгийг хамарсан, олон улсын санхүүгийн системд нөлөөлсөн 
эдийн засгийн уналтууд болж байв. Энэ үеэс олон улсын санхүүгийн институциуд 
улс орнуудын хямралд өртөж болзошгүй эдийн засгийн эмзэг байдлыг тодорхойлох 
зорилгоор Early Warning System (EWS)-ийг загваруудыг хөгжүүлж ирсэн. EWS нь 
санхүүгийн хямралын нарийн цаг хугацааг таамаглах боломжгүй ч эдийн засгийн 
суурь эмзэг байдлыг илрүүлэх, улмаар хямрал тохиолдох эрсдэлийг бууруулах 
урьдчилсан алхмуудыг хийхэд бодлого боловсруулагчдад чухал мэдээлэл болдог. 

Санхүүгийн хямралын EWS-ийг ерөнхийдөө параметрт бус болон параметрт 
гэсэн 2 аргачлалаар тооцдог. (i) Параметрт бус аргачлал буюу “сигнал”-ын 
аргачлалыг анх нь Kaminsky, Reinhart нар (1996) хөгжүүлсэн бөгөөд гол чиглүүлэх 
индикаторуудаар хямралын дохиог илэрхийлэх босго утгыг тодорхойлдог. (ii) 
Харин параметр аргачлалын хувьд дискрет хамаарах хувьсагчийн ложит/пробит 
загваруудыг ашигладаг (Frankel, Rose, 1996, Eichengreen, Rose, Wyplosz, 1995, 
Berg, Pattillo, 1999b). Энэ нь тодорхой дохиологч үзүүлэлтүүдийг ашиглан хямрал 
тохиолдож болзошгүй нөхцөлт магадлалыг үнэлдэг. Тус аргачлалын давуу тал нь 
үзүүлэлт бүрийн хямралыг таамаглах чадварыг тооцон харуулах боломжтой юм.

4.1.	Олон	гишүүнт	ложит	аргачлал
Ложит загварт хямрал тохиолдох магадлал нь тайлбарлах хувьсагчдын 

вектороор  тодорхойлогдох бөгөөд тэдгээрийн коэффициентууд  нь 
хувьсагч бүрийн хямралын магадлалд  үзүүлэх ахиуц нөлөөг харуулна. 
Олон гишүүнт ложит загварт хамаарах хувьсагч нь (0, 1, 2) гэсэн дискрет 3 ялгатай 
утга авна. Энэ нь эдийн засгийн тогтвортой үед 0, хямралын үед 1, хямралын 
дараах шилжилтийн үед 2 гэсэн утгууд тус тус авна.

Хамаарах хувьсагчийг тодорхойлохдоо хямрал тохиолдох дохиог илэрхийлэх 
үзүүлэлтээр авч үзнэ. Үүнд:

• Ханшийн хямрал хувьд: Гадаад валютын захын дарамтын индекс;
• Банкны хүндрэл хувьд: Банкны салбарын хүндрэлийн индекс ба чанаргүй 

зээл;
• Өрийн хүндрэл хувьд: Өрийн үйлчилгээг төлөх хүндрэл, өрийн хязгааруудыг 

тус тус авч үзсэн.
ханшийн хямралыг тодорхойлох нь
Ханшийн хямралын дохиологч хувьсагчийг тодорхойлохын тулд эхлээд 

ханшийн дарамтын индексийг тооцно. Тус индексийг Kaminsky (1998)-ийн 
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аргачлалаар тооцсон бөгөөд энэ нь тухайн улсын t – хугацаан дахь нэрлэсэн ханшийн 
болон гадаад валютын сарын өөрчлөлтийн жигнэсэн дунджаар тодорхойлогдоно. 

 - Валютын захын дарамтын индекс;
 -  Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш;

 - Гадаад валютын нөөцийн хэмжээ;
 - Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтийн стандарт 

хазайлт;
 - Гадаад валютын нөөцийн өөрчлөлтийн стандарт хазайлт.

Эндээс ханшийн хямралын илэрхийлэх хувьсагчийг тодорхойлно. Хэрэв 
 индекс нь дунджаас  стандарт хазайлтаас хэтэрвэл хямрал тохиолдох 

магадлалыг илэрхийлэх бинари хувьсагч  нь 1 -тэй тэнцүү, эсрэг тохиолдолд 0 
гэж таамаглана. 

 - Ханшийн хямралыг илэрхийлэх дохио үзүүлэлт;
 - Валютын захын дарамтын индексийн хугацааны дундаж;

 - Валютын захын дарамтын индексийн стандарт хазайлт;
 - тогтмол

Энд,  -ийг хэд байх сонголтоос хамаарч хямралыг тодорхойлох үзүүлэлтийн 
босго утга өөрчлөгддөг.  Хэт бага эсвэл хэт өндөр босго утгыг сонговол EWS 
нь хямралын зарим тохиолдлуудыг орхигдуулах, худал дохио өгөх магадлалтай 
байдаг. -ийг 1-3 стандарт хазайлтаас авч болох бөгөөд судалгаануудын нийтлэг 
жишгээр манай загварт  гэж авч үзсэн. 

Дараагийн алхам нь ирээдүйн тодорхой хугацаан дахь хямралын тохиолдлыг 
-ыг таамаглана. Үүний тулд 3 ялгаатай утга авах дискрет хамаарах 

хувьсагчийн ложит загварыг тодорхойлно.
Хэрэв ханшийн хямрал ирэх 12 сарын дотор тохиолдоно гэж үзвэл  

хямралын дараах сэргэлтийн үед  бусад тохиолдолд (тогтвортой үед) 
 гэсэн утга тус тус авна гэж таамаглана. 

t-хугацааны индекс, k- урьдчилан дохиолох хугацааны интервал.
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Судалгаанаас харахад хямралын ихэнх тохиолдолд 12-18 сарын өмнө эдийн 
засгийн үзүүлэлтүүд муудах дохио өгсөн байдаг.  Манай EWS-д k=12 сарын 
хугацааг сонгосон бөгөөд статистикийн ач холбогдолтой гарсан.

Энэ аргачлал нь банкны болон өрийн хямралын үед адил арга замаар тооцогдоно.
Банкны системийн хүндрэлийг тодорхойлох нь
Банкны хямралд орох эрсдэл ирэх 12 сарын хугацаанд тохиолдоно гэж үзвэл 

 хямралын дараах сэргэлтийн үед  тогтвортой буюу хэвийн 
үед  гэсэн утга авна гэж үзнэ. 

 - банкны хямралыг илэрхийлэх дохио үзүүлэлт;
Банкны хямралын бинари индекс нь банкны системийн хүндрэлд орсон үеүдэд 

1 утга, бусад үед 0 утга авна. 
Банкны хямралын тодорхойлолтоор (Demirgüc-Kunt, Detragiache, 1998) дараах 

нөхцөлүүдийн аль нэг (эсвэл хэд хэд) нь тохиолдож байвал бинари хамаарах 
хувьсагч BC  нь 1 гэсэн утга авна. Үүнд:

• Банкны систем дэх чанаргүй зээлийн хувь 10%-иас хэтэрвэл;
• Банкийг аврах төсвийн зардал нь ДНБ-ийн 2% иас хэтэрвэл;
• Системийн хямрал нь том хэмжээний банкыг төрийн мэдэлд (төрийн 

өмчид) авсан бол;
• Банкны дампуурлыг албан ёсоор зарласан бол эсвэл Засгийн газрын 

оролцсон бол;
• Банкны салбарын эмзэг байдлын индекс (BSFI) босго утгаас хэтэрсэн үеүдэд 

тус тус  утга авна. Тус индексийг тооцох аргачлалыг хавсралтад 
харуулав.

Холбогдох тоон мэдээллийг Монголбанк болон банкуудын балансаас авсан.
Өрийн хямралыг тодорхойлох нь
Хэрэв өрийн хямрал ирэх 12 сарын дотор тохиолдоно гэж үзвэл  

хямралын дараах сэргэлтийн үед   тогтвортой буюу хэвийн үед  
гэж таамаглана. 

 - өрийн хямралыг илэрхийлэх дохио үзүүлэлтийн индекс нь тухайн улс 
өрөө эргэн төлөх хүндрэлд орсон үеүдэд 1 утга, бусад үед 0 утга авна. 

Өрийн хямралын тодорхойлолтод дурдагдсаны дагуу дараах нөхцөлүүдийн аль 
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нэг (эсвэл хэд хэд нь) биелэх тохиолдолд бинари хамаарах хувьсагч  нь 1 гэж 
тодорхойлно. Үүнд: 

• Тухайн улс гадаад өрийн төлбөрийн хугацааг хойшлуулснаа албан ёсоор 
зарлавал;

• Өрийн үндсэн болон хүүний төлбөрийг аль нэг хугацаанд төлөөгүй бол;
• Гадаад өрийн төлөгдөөгүй үлдсэн хүү болон үндсэн төлбөрийн хэмжээ 

жилийн эцэст нийт гадаад өрийн үлдэгдлийн 5%-иас хэтэрвэл;
• Өрийн бүтцийг дахин шинэчлэх болон хугацааг сунгавал;
• ОУВС-аас 100%-ийн квотоос хэтэрсэн их хэмжээний тусламж авсан бол;
• Өрийн үйлчилгээний дарамт нь босго утгуудаас (бага орлоготой орнуудын 

жишгээр авсан) хэтэрсэн бол тус тус  гэж үзнэ.
Холбогдох тоон мэдээллийг Монголбанк, Сангийн яам, Дэлхийн банкны Олон 

улсын өрийн статистикийн мэдээллээс авав.
Ложит загварыг үнэлэх нь
Ирээдүйд хямрал тохиолдох магадлалыг ложистик тархалтын функцыг ашиглан 

үнэлнэ. Ложит загварт хямрал тохиолдох магадлал нь өгөгдсөн X тайлбарлах 
хувьсагчдын шугаман бус функцээр илэрхийлэгдэнэ. Энэ нь хугацааны t- үе дэх 
хямралд өртөх нөхцөлт магадлалыг илэрхийлнэ. 

 - cumulative тархалтын ложистик функцыг илэрхийлнэ;
 - хямрал тохиолдох магадлалыг илэрхийлэх хувьсагчид 

 
 - тайлбарлах хувьсагчдын вектор;

 - параметр буюу коеффициентүүдийн векторыг илэрхийлнэ.
Параметрүүд нь maximum likelihood үнэлгээгээр үнэлэгдэх бөгөөд дараах 

байдлаар log-likelihood функц максимумчлагдана.

Энд, j=0 эдийн засгийн тогтвортой үеийн төлөв, j=1 хямралын үеийн төлөв,  
j=2 хямралын дараах үеийн төлөвийг тус тус илэрхийлнэ

Ложит загварт тайлбарлагч хувьсагчдын хямрал тохиолдох магадлалын хувьд 
үзүүлэх нөлөө нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно.
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Тайлбарлах хувьсагчид: Тайлбарлах хувьсагчдыг онолын хамаарал, 
санхүүгийн хямралын судалгаануудын үр дүн, манай эдийн засгийн нөхцөл болон 
тоон мэдээллийн олдох боломжоос хамааран дараах үзүүлэлтүүдийг ашигласан. 

(Хувьсагчдын тооцооллыг хавсралтад харуулав.)
Хүснэгт 1. Тайлбарлах хувьсагчид

Гадаад өрсөлдөх чадварын 
илэрхийлэх үзүүлэлтүүд:

• бодит валютын ханшийн хэт үнэлэлт
• урсгал тэнцэл
• нэрлэсэн ханшийн сулралт

Гадаад шоконд эмзэг 
байдлыг илэрхийлэх 

үзүүлэлт:

• богино хугацааны өр ба гадаад валютын нөөцийн 
харьцаа

Дотоод эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд:

• бодит ДНБ-ий өсөлт
•  төсвийн тэнцэл
•  инфляци

Санхүүгийн салбарын 
үзүүлэлтүүд:

• хувийн секторт олгосон зээлийн бүүм
• өөрийн хөрөнгө ба активын харьцаа
•  хөрвөх чадварын үзүүлэлт
• гадаад валютын нээлттэй (цэвэр) позици

Тоон өгөгдлийг Монголбанкны Статистикийн бюллетень, банкуудын баланс, 
Үндэсний Статистикийн Хорооны Статистик мэдээллээс тус тус авсан. Бүх 
хувьсагч харьцаа үзүүлэлт болон өсөлт, трендээс хазайх хазайлтаар илэрхийлэгдэж 
байгаа тул  (NFA_GDP бусад нь)  стационарь байна. 

4.2.	Үнэлгээний	үр	дүн
Олон хувьсагчийн ложит загварын үнэлгээний үр дүнг нэгтгэн Хүснэгт 

2-4-т харуулав. Хүснэгтийн эхний панелд хямрал тохиолдох магадлалд 
хувьсагч бүрийн үзүүлэх нөлөөг харуулна. Энд эдийн засгийн тогтвортой үе 

 -ийн үзүүлэлтүүд тус тус бенчмарк болно. 
Хүснэгтийн 2 дахь панелд хямралын дараах үеийн эдийн засгийн тохиргоо 
хийгдэх үеийн үзүүлэлтүүдийг харуулав. Үнэлгээний  ач холбогдлыг z статистик, 
LR статистик, good goodness-of-fit (H-L) тестүүдийг харуулна. Үнэлэгдсэн 
тайлбарлах хувьсагчдын коэффициентүүд нь хямрал тохиолдох магадлалын 
өөрчлөгдөх чиглэлийг харуулна. Иймээс магадлалын өөрчлөлтийн харьцангуй 
хэмжээг харуулахын тулд коэффициент бүрийн хувьд ахиуц нөлөөг тооцон 
графикт харуулав. Ахиуц нөлөө нь хувьсагчдын коэффициентүүдийг тус бүрийн 
стандарт хазайлтаар жигнэсэн утгаар илэрхийлэгдэнэ. Энэ нь тайлбарлах хувьсагч 
нэгж стандарт хазайлтаар өөрчлөгдөхөд хямрал тохиолдох магадлал хэдэн хувиар 
өөрчлөгдөхийг харуулна.
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Хүснэгт 2. Үнэлгээний үр дүн: Ханшийн хямрал
Variable Coefficient
Pre crises period Y_CCI_F=1
C -4.297*

(-3.849)
REERM  0.066**

(2.420)
CA_GDP -0.085*

(3.066)
LBOOM 0.317*

(3.176)
FB_GDP -0.340*

(3.241)
EXDEBTSHT_RES 0.010***

(1.760)
Post crises period Y_CCI_F=2
C -2.201*

(-5.214)
REERM 0.186**

(2.242)
CA_GDP 0.152**

(2.676)
LBOOM -0.501*

(3.796)
FB_GDP -0.081***

(-1.513)
EXDEBTSHT_RES 0.010**

(1.880)
Pseudo R

LR (chi2) statistic

Prob(>chi2)

0.37

48.48

0.00

Expectation-Prediction Evaluation
Success cutoff: C = 0.5

Total observation                         231
% Correct                                     83.12                                                                                                  
% Incorrect                                  16.88   

*,**,*** - харгалзан 1%, 5%, 10%-ийн төвшинд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ.
() -z статистикийн утгыг илэрхийлнэ.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад төсвийн болон урсгал тэнцэл сайжрахад 
ханшийн хямрал тохиолдох магадлалыг бууруулж байна. Харин хувийн секторт 
олгосон зээлийн бүүм болон бодит ханш хэт үнэлэгдэх нь ханшийн хямралд өртөх 
магадлалыг нэмэгдүүлж байна. Хувийн секторын зээлийн бүүм нь эдийн засгийн 
хэт халалтыг харуулах бөгөөд ханшийн хямралын өмнөх үед дотоод банкны зээл 
огцом өсдөг дохио өгч байна. Зээлийн бүүм болон төсвийн алдагдал ханшийн 
хямрал тохиолдох магадлалд хамгийн өндөр ахиуц нөлөөтэй байна.

Богино хугацааны гадаад өр ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа нэмэгдэхэд 
ханшийн эрсдэл өсч байгаа ч ахиуц нөлөөллийн хэмжээ харьцангуй бага байна.  
Энэ харьцаа үзүүлэлт нь Greenspan–Guidotti rule-ийг илэрхийлэх буюу аливаа 
улсын валютын нөөц нь хамгийн багадаа богино хугацаанд гадагшлах боломжтой 
хөрөнгийн урсгалыг давах хэмжээнд байх ёстой. Богино хугацаат гадаад өр 
нэмэгдэх тусам  тухайн улсын гадаад шоконд өртөх эмзэг байдал нэмэгдэх бөгөөд 
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хангалттай хэмжээний гадаад валютын нөөцтэй байвал ханшийн дарамтын сөрөг 
нөлөөллөөс хамгаалах боломжтой юм. 

Хүснэгт 1-ийн доод хэсэгт ложит загвараас ханшийн хямралын магадлалыг 
таамаглах чадварыг (goodness of fit) харуулсан.  Ложит EWS загвар нь нийт ханшийн 
шокын үеүүдийн 83%-ийн зөв таамагласан бол 17%-д ирэх 12 сарын хугацаанд 
хямрал болохгүй гэсэн худал дохио өгсөн байна. Мөнтүүнчлэн ханшийн дарамтын 
индекс (EMPI) нь 2019 оны эхний улиралд босго утгаас доод түвшинд буюу 
ханшийн дарамт буурч байгааг харуулж байна (EMPI -ийг Хавсралтад харуулав).

Хүснэгт 3. Үнэлгээний үр дүн: Банкны хямрал
Variable Coefficient
Pre crises period Y_BCI_F=1
Real GDP growth -0.226* 

(-3.033)
Nominal Depreciation 0.114* 

(2.877)
Inflation 0.146* 

(3.048)
Liquidity 0.037**

(-1.670)
Leverage -0.016**

(-2.044)
Net open FX Position 0.102*

(2.388)

Post crises period Y_BCI_F=2

Real GDP growth -1.207*
(-3.245)

Nominal Depreciation -0.126**
(2.521)

Inflation -0.085***
(1.071)

Liquidity -0.271*
(3.855)

Leverage 0.041**
(-2.201)

Net open FX Position 0.011**
(1.781)

Pseudo R
LR (chi2) statistic
Prob(>chi2)

0.44
23.21
0.00

Expectation-Prediction Evaluation
Success cutoff: C = 0.5
Total observation                         231
% Correct                                     85.71                                                                                                  
% Incorrect                                  14.29   

*,**,*** - харгалзан 1%, 5%, 10%-ийн төвшинд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ.
() -z статистикийн утгыг илэрхийлнэ.

Банкны системийн хөрвөх чадварын эрсдэл болон гадаад валютын позици 
нэмэгдэх нь банкны хямрал тохиолдох магадлалыг нэмэгдүүлж байна. Тухайлбал, 
банкны систем хүндрэлд орохын өмнө (12 сарын хугацаанд) банкууд депозитын 
хэмжээтэйгээ харьцуулахад хэт их хэмжээний зээл олголт хийдэг байна. 

Гадаад валютын нээлттэй позици нь гадаад цэвэр актив ба ДНБ-ий харьцаагаар 
илэрхийлэгдэх бөгөөд банкны балансын ханшийн тэнцвэргүй байдлын дохио 
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болдог. Гадаад валютын позици өсөхөд банкны ханшийн шоконд эмзэг болох, 
улмаар хямралд өртөх магадлалыг  нэмэгдүүлж байна.

Банкны санхүүгийн хөшүүрэг буюу өөрийн хөрөнгө ба активын харьцаа нь 
зээлийн чанар муудах болон гэнэтийн алдагдлыг даван туулах банкны чадамжийг 
илэрхийлнэ. Энэ үзүүлэлт сайжирахад банкны хямралд орох магадлалыг бууруулж 
байна. 

Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс нэрлэсэн ханш сулрах болон инфляци 
өсөхөд банкны хямралд өртөх магадлал нэмэгдэж, бодит ДНБ-ий өсөлт нэмэгдэхэд 
тус эрсдэлийг бууруулж байна. Эдгээр үзүүлэлтүүдээс эдийн засгийн өсөлт буурах 
болон гадаад валютын цэвэр позицын өсөлт банкны хямралд өртөх эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлэх хамгийн их ахиуц нөлөөтэй байна.

Ложит загвараас үнэлгээний таамаглах чадварыг харахад нийт банкны 
хүндрэлийн үеүүдийн 85.7%- ийг зөв таамагласан бол 14.3%-д (ирэх 12 сарын 
хугацаанд хямрал болохгүй гэсэн) худал дохио өгсөн байна. Тус дохио үзүүлэлтээс 
банкны систем хүндрэлийн индекс босго утганд ойрхон байгааг харуулж байна 
(BSFI индексийг Хавсралтад харуулав).

Хүснэгт 4. Үнэлгээний үр дүн: Өрийн хямрал
Variable Coefficient
Pre crises period Y_DCI_F=1
Real GDP growth -0.746* 

(-326)

 
Pseudo R                             0.21
 RL chi2) statistic                 79.5
Prob(>chi2)                          0.00

FB_GDP -0.224** 
(-1.974)

REERM 0.116** 
(1.854)

EXDEBTSHT_RES 0.088*
(3.559)

LBOOM 0.588**
(2.544)

Post crises period Y_DCI_F=2

Real GDP growth -0.257**
(-2.281)

FB_GDP 0.166**
(2.202)

REERM 0.015**
(2.756)

EXDEBTSHT_RES 0..071**
(2.016)

LBOOM 0.140***
(1.441)

*,**,*** - харгалзан 1%, 5%, 10%-ийн төвшинд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ.
() -z статистикийн утгыг илэрхийлнэ.

Богино хугацааны гадаад өр ба гадаад валютын нөөцийн харьцаа өсөх, дотоод 
зээлийн бүүм, хэт үнэлэгдсэн бодит ханш өсөх нь өрийн хямрал тохиолдох 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Харин эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэх, төсөв 
сайжрахад үндэсний гадаад зээлийн хэрэгцээ шаардлагыг бууруулж, улмаар өрийн 
дарамтыг багасгаж байна. Ложит EWS загвар нь нийт ханшийн шокын үеүүдийн 
89.8% ийн зөв таамагласан бол зөвхөн 10.2%-д худал дохио өгсөн байна.
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V. ДүгнЭЛТ
Санхүүгийн хямрал нь ерөнхийдөө дотоод эдийн засгийн эмзэг нөхцөлд 

үүсэх бөгөөд энэ нь ханшийн тогтолцоо, төсөв, санхүүгийн систем болон хувийн 
секторын хувьд эсвэл тэдгээрийн хослол хэлбэрээр илэрч болно. Улмаар эмзэг 
эдийн засагт дотоод, гадаад гэнэтийн шок үүсэхэд хямрал тохиолдох нөхцөлийг 
бүрдүүлэх бөгөөд хямрал бодитоор явагдах, түүний цар хүрээ нь бодлогын хариу 
үйлдэл болон гаднаас тусламж авах боломжоос хамаарна. Ханшийн, банкны болон 
өрийн хямралууд нь практикт зөвхөн тус тусдаа тохиолдохгүй, харилцан нэгнээ 
өдөөж хос болон гурвалсан хямрал тохиолдох боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл, 
эдгээр бүх хямралууд нь макро эдийн засгийн шинжээрээ хоорондоо зайлшгүй 
холбогддог.

Хямралыг даван туулах арга зам нь аль секторт эмзэг байдал хуримтлагдсан 
эсэхээс хамаарна. Ерөнхийдөө мөнгөний бодлого нь эрэлтийн сөрөг шоконд хариу 
үйлдэл хийх хангалттай орон зайтай байх, төсвийн бодлого нь өрийг доогуур 
түвшинд байлгаснаар эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэгтэй байх, санхүүгийн 
системийн зохицуулалт нь эрсдэлийг бууруулах ирээдүйн шокоос урьдчилсан 
сэргийлэхэд чиглэх хэрэгтэй юм. 

ханшийн хямралын гол шинж нь эдийн засгийн бүтцийн онцлог, тухайн улсын 
ханшийн дэглэмтэй нийцгүй макро бодлогууд, валютын зах зээлд оролцогчдын 
үйл хөдлөлийн зохистой зохицуулалтгүйгээс хамаардаг. Ханшийн эрсдэл нь 
банкны баланс болон өрийн бүтэц дэхь ханшийн тэнцвэргүй байдлаар дамжин 
банкны болон өрийн хямралд хүргэж болзошгүй юм. Иймд гадаад эдийн засагт 
бий болж буй өөрчлөлт, макро эдийн засгийн бодлогын уялдааг хангах, зах зээлд 
оролцогчдын хүлээлтийг зөв удирдах, банкууд болон бизнес эрхлэгчдийн ханшийг 
эрсдэлээс хамгаалах нь чухал юм. 

Банкны хямралын гол шалтгаан нь банкны төлбөрийн чадвар болон хөрвөх 
чадвар алдагдах нөхцөлд үүсдэг. Эдгээр нөхцөлд зээлийн өндөр хүү, ханшийн 
болон хөрөнгийн үнийн уналт, эдийн засгийн уналт, худалдааны нөхцөлийн шок 
зэрэг макро эдийн засгийн эх үүсвэрээс гадна паникт мэдрэг эмзэг байдал нь 
өөрөө банкны хямралд хүргэдэг. Банкны хямралын нэг онцлог нь эдийн засагт 
их хэмжээний сөрөг үр дагавартай учраас системийн уналтаас сэргийлж Засгийн 
газрын оролцоо зайлшгүй шаарддаг бөгөөд үүнтэй холбогдох төсвийн зардал нь 
банкны хямралаас өрийн хямралд хүрч болзошгүй гол механизм нь болдог.

Өрийн хямрал нь бусад хямралуудтай харьцуулахад илүү удаан үргэлжилдэг 
бөгөөд нэгэнт өрийн хямралд орсон тохиолдолд хямралаас гарахад хялбар биш 
юм. Хэдийгээр тухайн улсын гадаад өрийн хэмжээ бага ч гэсэн хөрвөх чадварын 
асуудал, улс төрийн тодорхой бус байдал, төсвийн буруу менежмент болон валютын 
ханшийн хэт үнэлэлт зэргээс шалтгаалан хямралд өртөх эрсдэлтэй байдаг. Өрийн 
хүндрэлээс гарах арга зам нь нөөц барагдуулах, хүү өсөх зэргээр эргээд ханшийн 
болон банкны салбарын хямралыг өдөөх боломжтой. Өрийн бүтцэд богино 
хугацааны, гадаад валютаар илэрхийлэгдэх өрийн хэмжээг хязгаарлах хугацааны 
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болон валютын менежментийг зөв удирдах нь чухал юм.
Энэ судалгаанд өөрийн улсын жишээнд EWS буюу тодорхой хугацааны 

хүрээнд хямралд (ханшийн, банкны болон өрийн) өртөж болзошгүй эмзэг байдлын 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон. Эндээс гол үр дүнг нэгтгэвэл ханшийн болон өрийн 
хямрал нь нийтлэг хүчин зүйлсээс үүсэх боломжтой байна. Хувийн секторын 
дотоод зээлийн бүүм, богино хугацааны гадаад өр, гадаад валютын нөөцөөс илүү 
өсөх, төсвийн алдагдал нэмэгдэх, бодит ханшийг хэт үнэлэх зэрэг нь ханшийн 
болон өрийн хямралын өмнөх гол суурь нөхцөл болж байна.

Мөн эдийн засгийн өсөлт буурах нь банкны болон өрийн хямралын аль алинд 
хамгийн  их нөлөөтэй байна. Банкны системийн хөрвөх чадвар багасах, гадаад 
валютын нээлттэй позици өсөх, баланс дахь ханшийн тэнцвэргүй байдал нэмэгдэх 
зэрэг нь банкны системийн хүндрэлд орох магадлалыг нэмэгдүүлж байна. 
Ханшийн, банкны болон өрийн хямралын аль аль нь мөчлөг дагасан зээлийн 
хурдтай өсөлттэй холбоотой байна. Банкны секторын эмзэг байдал (мөчлөг 
дагасан хэт зээллэг) болон ханшийн дарамт өсөх нь өрийн дарамтыг нэмэгдүүлэх 
хандлагатай байгаа нь хосолсон хямралуудад хүрэх эрсдэлтэйг анхаарах хэрэгтэй 
юм.

Ханшийн дарамтын индексээс харахад 2019 оны эхний улиралд босго утгаас 
доод түвшинд буюу ханшийн дарамт буурч байна. Харин банкны системийн 
хүндрэлийн индексийн таамагласан утга босго утгандаа илүү ойртож ирсэн буюу 
банкны салбарт хүндрэл үүсч болзошгүйг анхааруулж байна. 

Хэдийгээр өмнөх эдийн засгийн хүндрэлийн үеүд хоорондоо ялгаатай байсан 
ч эдгээрийн эх үүсвэр болсон зарим нийтлэг хүчин зүйлсийг тодорхойлж байгаа 
нь цаашид тохиолдож болзошгүй хямралаас сэргийлэхэд хэрэгтэй мэдээлэл болох 
юм. 
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хАВСРАЛТ
Зураг 2. Ханшийн дарамтын индекс

Банкны системийн эмзэг байдлын индекс
Банкны системийн эмзэг байдлын индекс (BSFI)-ийг Kibritcioglu (2003) 

аргачлалаар манай улсын жишээн дээр тооцсон. Энэ индексийг хөрвөх чадварын, 
зээлийн болон ханшийн эрсдэлийг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд (DEP, CPS, FL)-nay  
жилийн өөрчлөлтийн стандартчилсан дунжаар тооцдог бөгөөд банкны системийн 
эрсдэлийг урьдчилан дохиолох үзүүлэлт болдог. 

 

Энд: 
 - зээлийн эрсдэл,  - хөрвөх чадварын эрсдэл,  - ханшийн эрсдэл;

t -  хугацаа, t-12 нь хувьсагчдын жилийн өөрчлөлт;
 -  хувьсагч бүрийн арифметик дундаж ба стандарт хазайлт;

 нь банкны системийн хувийн сектороос авах авлага, нийт 
депозит болон гадаад өр төлбөрийн бодит утгуудыг тус тус илэрхийлнэ.

Хэвийн эрсдэл: Индексийн утга түүврийн дундаж утгад  байгаа нөхцөлд 
банкны системийн хэвийн эрсдэл гэж үзнэ.
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Дундаж эрсдэл: Индексийн утга  - ийн хооронд байвал тухайн улсын 
банкны систем дунд түвшний эмзэг байдалд байна гэж үзнэ. 

Өндөр эрсдэл: Харин индексийн утга -тай тэнцүү буюу түүнээс бага 
нөхцөлд байвал банкны салбарын эрсдэл нь өндөр түвшний эмзэг байдалд байна 
гэж үзнэ.  

Зураг 3. Банкны салбарын хүндрэлийн индекс

Хүснэгт 5. Ложит загварт үнэлэгдсэн зарим үзүүлэлтүүдийн тайлбар

Гадаад өрсөлдөх 
чадварыг илэрхийлэх 
үзүүлэлт

REERМ Бодит ханшийн хэт үнэлэлтийг 
илэрхийлэх бөгөөд 3 жилийн шаталсан 
дунджаас хазайх хазайлтаар тооцсон.

Гадаад нөлөөнд 
өртөмхий байдал

EXDEBTSHT_RES Богино хугацааны гадаад өр ба гадаад 
валютын нөөцийн харьцаа

Санхүүгийн 
хөшүүрэг

Leverage Банкны өөрийн хөрөнгө ба активын 
харьцаа (CAR)

Гадаад валютын 
нээлттэй позици.

Net open FX position Гадаад цэвэр актив ба ДНБ-ийн 
харьцаагаа

Хөрвөх чадварын 
үзүүлэлт

Liquidity Хувийн секторын зээл ба хадгаламжийн 
харьцаа

Зээлийн бүүмийн 
индекатор

Lboom Хувийн  секторт олгосон зээлийн 
2 жилийн лагтай 1 жилийн дундаж 
өсөлтөөс хазайх хазайлтаар тооцсон.



Ц.Бямбацогт1

1 Монголбанкны Судалгаа, статистикийн газрын Судалгааны хэлтсийн ахлах эдийн засагч 
 Цахим шуудан: byambatsogt@mongolbank.mn
 Энэхүү ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг илэрхийлэх 

бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Тус судалгаатай холбоотой 
аливаа санал, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно. Судалгааны ажилд ашигласан тоон 
мэдээлэл, холбогдох материалыг бэлтгэхэд тусалсан ҮСХ-ны Ажиллах хүчний судалгааны албаны 
шинжээч Б.Уламбадрахад талархал илэрхийлье.

монголбанк

хӨДӨЛмӨРИЙн  
хӨЛСнИЙ ДООД хЭмЖЭЭнИЙ  

ӨӨРЧЛӨЛТИЙн нӨЛӨӨ
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хУРААнгУЙ
Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийн ажил 

эрхлэлт, хөдөлмөрийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө, бодлогын хэрэгжилтийн 
түвшинг ҮСХ-ны Ажиллах хүчний судалгааг ашиглан статистик 
шинжилгээ болон Neumark ба Wascher (2008) нарын боловсруулсан 
загварын дагуу пробит, олон хувьсагчтай ложит, энгийн регресийн аргаар 
үнэллээ. Үр дүнгээс дурдвал, Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээ нэмэгдэх нь албан болон хөдөө аж ахуйн салбарын ажил эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлж, албан бус салбарын ажил эрхлэлтийг бууруулдаг, албан бус 
салбарын дундаж цалин албан салбартай харьцуулахад илүү өндөр хувиар 
нэмэгддэг, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлт албан салбарын 
ажлын цагийг маш бага хэмжээгээр бууруулж, албан бус салбарт нөлөөгүй 
байна.

Түлхүүр үгс: Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, ажил эрхлэлт
JEL ангилал: J23, J31, J38
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Хөдөлмөрийн хөлсний доод  
хэмжээний өөрчлөлтийн нөлөө Ц.Бямбацогт

I. УДИРТгАЛ
Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний 

доод хэмжээний өөрчлөлтийн ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөө, бодлогын 
хэрэгжилтийн түвшинг судлахыг зорив.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөх нь эдийн засагт ямар 
нөлөө үзүүлэх вэ?

Хөгжиж буй болон өндөр хөгжилтэй олон орон ядуурал, орлогын тэгш 
бус байдлыг бууруулах зорилгоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
хуулиар тогтоож байна. Үүнтэй холбоотойгоор уг бодлогын эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөг үнэлэх зорилго бүхий судалгааны ажлууд сүүлийн жилүүдэд 
маш олноор хийгдэх болсон бөгөөд тэдгээр нь хөдөлмөрийн зах зээл, 
ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг судлахад голлон анхаарч иржээ. Учир нь 
бодлого хэрэгжүүлэх үндсэн зорилго буюу бага цалинтай иргэдийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх эсэх нь (i) хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлт 
албан болон албан бус секторын ажилгүйдэлд ямар нөлөө үзүүлсэн, (ii) 
байгууллагууд тус өөрчлөлтийг дагаж мөрдсөн эсэхээс хамаарна.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэнээр тэгш бус байдлыг 
бууруулахаас гадна бага орлоготой бүлгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар 
эдийн засгийг эрчимжүүлэх эерэг нөлөөтэй бол ажил олгогчдын цалингийн 
зардлыг нэмэгдүүлснээр бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх сөрөг талтай. 
Тиймээс тус өөрчлөлтийн цэвэр нөлөөг тооцох нь зөвхөн хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хандлагыг тодорхойлохоос гадна бусад макро бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд суурь үзүүлэлт болох юм.

Ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг судалсан ажлуудын үр дүн ялгаатай 
бөгөөд тухайн улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн бүтэц, онцлог, хууль эрхзүйн 
орчин, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийн түвшин зэрэг 
маш олон хүчин зүйлээс хамааран тогтдог байна.

Card (1992) болон Card ба Krueger (1994) нар хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээ нэмэгдэх нь ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлдэг гэсэн үр дүнд хүрсэн бол 
Lee (1999), Neumark ба Wascher (2007) нар ажилгүйдлийг бууруулдаг, Dube 
нар (2010) ажилгүйдэлд ямар нэг нөлөө байхгүй гэсэн ялгаатай дүгнэлтэд 
хүрчээ. 

Түүгээр зогсохгүй нэг улсын тоон өгөгдөл дээр хийгдсэн шинжилгээний 
үр дүнгүүд ялгаатай байх тохиолдол түгээмэл бөгөөд эдийн засагчид нэгдсэн 
дүгнэлтэд хүрээгүй байна. Тухайлбал, АНУ-ын Хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг судлах комисс (Minimum Wage Study Commission) тус чиглэлээр 4 
жилийн турш ажиллаж 17 сая ам.долларын санхүүжилт зарцуулсны үр дүнд 
гаргасан 250 хуудас дүгнэлтэд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдэх 
нь өсвөр насны болон залуу ажилтнуудын хөдөлмөр эрхлэлтэд маш бага 
хэмжээгээр сөргөөр нөлөөлөх талтай гэсэн нь нэгдсэн байдлаар тогтсон 
ганц үр дүн нь байв. 
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Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралаас хойш энэ чиглэлийн 
судалгааны аргачлал, хамрах хүрээ нэмэгдсэн бөгөөд илүү нарийвчлан 
судалж, өмнөх үр дүнгүүдийг тодорхой болгоход анхаарах болжээ. Addison 
(2013) нар ажилгүйдлийг нэмэгдүүлэх нөлөөг АНУ-ын өгөгдлийг ашиглан 
тайлбарлахдаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бодитоор буурах нь бага 
цалинтай ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлж улмаар ажилгүйдэлд нөлөөлнө. 
АНУ-ын ажилгүйдлийн түвшин болон бага хөлсөөр хөдөлмөр эрхлэгчдийн 
тоо өндөртэй мужуудад уг хандлага илүү ажиглагддаг болохыг тогтоожээ. 

Үүнтэй адил дүгнэлтийг Alaniz нар (2011) хийсэн бөгөөд хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлт нь тус түвшинтэй ойролцоо түвшний 
цалин авдаг ажилтнуудад л нөлөөлдөг гэжээ. Тус судалгааг албан болон 
албан бус салбар хоорондын ажиллах хүчний шилжилт, цалингийн бүтэц, 
ажиллах хүчний статус зэрэг нарийвчилсан ангиллаар өргөн хүрээний 
мэдээллийг ашиглан хийсэн бөгөөд энэ төрлийн хувь хүн, өрхийн түвшний 
кросс, панел өгөгдлийн шинжилгээ илүү бодитой үр дүн гаргах болжээ.

Түүнчлэн, зарим ажлуудад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ тодорхой 
зохист түвшиндээ байгаа тохиолдолд ажил эрхлэлт буурдаггүй болохыг 
тогтоожээ. Хөгжиж буй болон өндөр хөгжилтэй орнуудад энэ үр дүн 
адил байгаа бөгөөд зохистой түвшин нь улс бүрийн хувьд ялгаатай хэдий 
ч хуулийн хэрэгжилтийн түвшин, макро эдийн засаг, хөдөлмөрийн зах 
зээлийн нөхцөл байдлаас хамааран цалингийн дундаж түвшний тодорхой 
хувьд байдаг байна.

Энэ судалгааны хүрээнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлтийн нөлөөг судалсан голлох ажлуудыг нэгтгэн дүгнэж, Монгол 
Улсын хувьд хөдөлмөрийн хөлстэй холбоотой хуулийн хэрэгжилтийн 
түвшин, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийн бодит нөлөө, 
албан болон албан бус салбарын ялгааг Үндэсний статистикийн хорооноос 
жил бүр явуулдаг Ажиллах хүчний судалгааны өрхийн түвшний микро 
өгөгдлийг ашиглан тооцлоо. 

Судалгааны дараагийн бүлэгт хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлттэй холбоотой онолын ойлголт, голлох судалгааны ажлын үр дүнг 
дурдсан бол гуравдугаар бүлэгт Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний өөрчлөлт болон тус үзүүлэлт, дундаж цалин, ажилгүйдлийн 
хамаарлыг харуулсан. Дөрөвдүгээр бүлэгт хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний өөрчлөлтийн эмпирик загвар Монгол Улсын хувьд тооцоолсон 
үр дүнг, сүүлийн бүлэгт дүгнэлтийг харуулна.
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II. хӨДӨЛмӨРИЙн хӨЛСнИЙ 
ДООД хЭмЖЭЭнИЙ ТУхАЙ

Эдийн засагчдын хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний нөлөө 
нь онолын түвшинд ч маргаантай сэдэв байсаар иржээ (Leonard, 2000). 
Тухайлбал, Stigler (1946), хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өндөр байх 
нь ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бөгөөд  цалингийн түвшин багатай 
салбаруудын хөдөлмөрийн эрэлт ихтэй байдаг нь үүний нэг шалтгаан юм 
гэж тайлбарласан бол Lester (1947) уг онолыг үгүйсгэж хөдөлмөрийн зах 
зээл дээрх цалингийн өрсөлдөөн одоогийн бизнесийн туршлагад байхгүй 
бөгөөд хөдөлмөрийн зах зээл нь түүхий эдийн зах зээлээс ялгаатай тогтдог 
гэжээ. Түүний дараа ч бусад эдийн засагчид хөдөлмөрийн зах зээлд үзүүлэх 
нөлөөг ялгаатай байдлаар тодорхойлсоор ирсэн бөгөөд үүнээс чадвар 
султай ажилтнуудын ажил хийх боломжийг хумидаг гэсэн дүгнэлт хамгийн 
түгээмэл байна (Goldfarb, 1974).

Хөгжиж буй орнуудын хувьд Harris ба Todaro (1970) нарын албан болон 
албан бус салбар бүхий өрсөлдөөнт хоёр салбарын загварыг өргөнөөр 
ашигладаг. Тус загварт салбар бүр өөрийн хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлттэй 
бөгөөд тэнцвэрт цалин  тэнцвэрт ажил эрхлэлтийн түвшин  байна. 
Загварын хамгийн гол таамаглал нь албан бус салбарын цалин  нь албан 
салбарын цалин -тай харьцуулахад илүү уян хатан бөгөөд салбар хооронд 
хөдөлмөрийн шилжилт явагдана. Гэхдээ албан бус салбараас албан салбарт 
шилжин ажиллахад тодорхой шаардлагууд тавигддаг учир чөлөөтэй 
шилжилт хийхэд хэцүү байдаг.

Дүрслэл 1. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийн үр дүн

Эх сурвалж: Harris ба Todaro (1970)
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Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэнээр албан салбарын цалин 
нэмэгдэх бөгөөд зарим хүн ажилгүй болно. Тэдгээр хүмүүст ажилгүй үлдэх 
эсвэл албан бус салбарт ажиллах сонголт үүсэх бөгөөд албан бус салбарын 
цалин уг өөрчлөлтийг дагахгүй учир хөдөлмөрийн нийлүүлэлт нэмэгдэхэд 
албан бус салбарын тэнцвэрт ажил эрхлэлт өсөж, цалингийн түвшин буурна. 
Үр дүнд нь албан салбарын ажилгүйдэл, дундаж цалин нэмэгдэж, албан бус 
салбарын ажил эрхлэлт өсөж, цалин буурна.

Түүгээр зогсохгүй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдэх нь ажлын 
цагийг бууруулах замаар орлогод нөлөөлөх боломжтой юм. Ажлын цагийг 
өөрчлөх шийдвэр нь тус байгууллагын технологийн түвшин, ажилтнаа 
цомхтгохтой холбоотой гарах зардлаас шалтгаална. Хэрэв тус зардал 
өндөр бол ажлын цагийг бууруулах замаар зардлаа танах бол зардал бага 
тохиолдолд ажилтнаа цөөлөх, цагийн ажилтан авч ажиллуулах хандлагатай 
байдаг байна (Gindling ба Terrell, 2007).

Тус загварт мөн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийг 
албан салбар шууд дагаж мөрддөг гэсэн таамаглал тавьдаг. Хэдийгээр ихэнх 
хөгжиж буй оронд тус өөрчлөлтийг хуулиар зохицуулдаг хэдий ч хууль 
мөрдөхгүй байх хандлага түгээмэл байдаг (Ronconi, 2012). 

Ashenfelter ба Smith (1979) нар анх хуулийн хэрэгжилтийн нөлөөг 
загварт оруулсан бөгөөд хэд хэдэн судалгааны ажлууд тус аргачлалыг 
өргөтгөн судалжээ. Ажил олгогчид цалингийн өөрчлөлтийг дагах эсэх 
шийдвэрээ хүлээгдэж буй ашгийн түвшин, хууль зөрчсөнөөс үүдэн бий 
болох торгуулийн хэмжээнээс хамаарна.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх хандлага 
түгээмэл ч хэрэгжүүлэх хэлбэр ялгаатай байдаг. Тухайлбал, эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага (OECD)-ын 34 гишүүн орны 26 
нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хуулиар тогтоодог бөгөөд хуулиар 
шийдвэрлэдэг улсын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. Түүнтэй зэрэгцэн 
тус бодлогын арга хэмжээний нөлөөг тооцох судалгааны ажлууд олноор 
хийгдэж буй бөгөөд Никарагуа, Бразил, Чили, Колумб, Коста Рика, Гондурас, 
Индонез, Кени, Тринадад Тобаго, Турк, Өмнөд африк хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээний өөрчлөлтийг судалжээ (Alaniz нар, 2011; Bird ба Manning, 
2008; Dinkelman ба Ranchhod, 2012; Gindling ба Terrell, 2009; Lemos, 2009; 
Magruder, 2013). 

Монгол Улсын хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийг 
тооцсон ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд ажилгүйдэлд үзүүлж буй нөлөөг 
тооцсон эсвэл хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хэрхэн тогтоох тухай 
судалгааны ажил, тайлан байна.
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III. мОнгОЛ УЛСын хӨДӨЛмӨРИЙн  
хӨЛСнИЙ ДООД хЭмЖЭЭ

Монгол улс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг анх 1997 оноос 
мөрдүүлж эхэлжээ. Ингэхдээ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг (i) хүн 
амын амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт, (ii) хөдөлмөрийн бүтээмж, дундаж 
цалингийн зохистой харьцаа, (iii)  нийгмийн даатгалын болон халамжийн 
тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ, (iv) эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшинг харгалзан тогтоох буюу өөрчилнө гэж заасан байдаг (Чулуунцэцэг 
ба Амартүвшин, 2017).

Өнгөрсөн 22 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
12 удаа өөрчилсөн бөгөөд 1997 онд 11,900 төгрөг байсан хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ 2019 оны байдлаар 240,000 төгрөг буюу дунджаар 
жилд 14.6%-иар өссөн бол мөн хугацаанд хэрэглээний үнэ дунджаар 9.2%-
иар өсчээ. Гэхдээ сүүлийн 10 жил (2008 - 2018 он)-д хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээ жилд дунджаар 8.3% нэмэгдсэн байгаа нь  хэрэглээний үнэ 
(8.05%)-ийн өсөлттэй ижил түвшинд буюу бодит өсөлт багатай байна.

Дүрслэл 2. Хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээ, дундаж цалингийн харьцаа

Дүрслэл 3. Ажилгүйдлийн түвшин, 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ

Эх сурвалж: АХС, ҮСХ, Судлаачийн тооцоо
Албан салбарын дундаж цалинг зөвхөн АХС-нд хамрагдсан өрхүүдийн хувьд тооцсон 

бөгөөд ХХДХ-г мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн тооцсон. Өөрөөр хэлбэр, шинэчилж 
тогтоосон тогтоол 2017 онд гарсан ч 2018 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бол судалгаанд 2018 
оноор ашигласан. Бодит ХХДХ-ийг тооцохдоо 2015 он суурьтай ХҮИ-ийг ашигласан.

Олон улсын туршлагаас харахад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
хэрэглээний үнийн өөрчлөлттэй уях эсвэл дундаж цалингийн тодорхой 
түвшинд байхаар тооцож өөрчилдөг. 

Монгол Улсын хувьд дундаж цалин, хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний харьцаа эдийн засаг эрчимжиж байсан үе буюу 2013 он хүртэл 
буураад түүнээс хойш харьцангуй тогтвортой байна. Тус түвшин сүүлийн 
5 жилийн дунджаар 24% байгаа нь бусад хөгжиж буй улсуудын жишиг 
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түвшинтэй1 харьцуулахад доогуур үзүүлэлт юм.
Хүснэгт 1. Цалин болон хөдөлмөрийн хөлсний 

доод хэмжээний зөрүү (2011-2018 он)
Дүрслэл 4. ХХДХ-ээс бага  

цалинтай ажилтны хувийн жин 

Эх сурвалж: АХС, ҮСХ, Судлаачийн тооцоо
Ажилчдын сарын дундаж цалин болон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний зөрүүг 

зөвхөн цалин хөлстэй хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн хувьд тооцсон бөгөөд байгууллагын 
хариуцлагын хэлбэрийн ангиллыг АХС-ийн мэдээллийг ашиглан хийв. Цалин болон ХХДХ 
тэнцүү ажилчдын хувийн жинг гаргахдаа 5%-ийн хэлбэлзэлтэй утгыг оруулсан болно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх 
түвшин манай улсын хувьд өндөр бөгөөд төрийн болон хувийн аж ахуйн 
нэгжийн хувьд 96% - 98% буюу өөрчлөлтийг шууд дагаж мөрддөг нь 
харагдаж байна (хүснэгт 1). Харин төрийн бус байгууллага болон хувь хүн, 
иргэдийн хувьд тус үзүүлэлт 80%-тай байгаа нь бусад хөгжиж буй улсуудтай 
харьцуулахад мөн харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцүү болон түүнээс бага цалин 
авдаг ажилчдын хувийн жингийн өөрчлөлт сүүлийн жилүүдэд тогтвортой 
бөгөөд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдсөний дараа нэмэгдээд 
аажимдаа буурдаг нь харагдаж байна. Үүнээс, зарим хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчид  буюу албан бус салбарт хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлтийг тодорхой хугацааны дараагаас дагаж мөрддөг гэж дүгнэж 
болохоор байна.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь цалингийн түвшин хамгийн 
багатай буюу бага орлоготой өрхүүдийг дэмждэг учир ядуурлыг бууруулах 
бодлогын хэрэгсэл болгож ашигладаг. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй 
тэнцүү болон түүнээс бага цалин авдаг ажилчдын хувийн жин болон 
ажилгүйдлийн хамаарлыг харахад ажилгүйдлийн өөрчлөлтийг нэг жилийн 
дараагаас хувийн жин дагаж өөрчлөгдөж байна. Энэ нь ажилгүйдлийн 
эсрэг цалин хөлсийг нэмэх бодлого хэрэгжүүлсэн нь үр дүнд хүрсэн эсвэл 
ажилгүйдэл нэмэгдсэнээс шалтгаалан хөдөлмөрийн захын нийлүүлэлт 
нэмэгдэж бага цалинтай ажилтны тоо өссөнөөс үүдэн бий болсон байж 
болох юм.
1 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагад албан ёсоор бүртгэлтэй 31 улсын дундаж харьцаа 40% байна.
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Тиймээс дээр дурдсан таамаглалыг дараагийн бүлэгт эмпирик загвараар 
тодорхойлох болно.

IV. хӨДӨЛмӨРИЙн хӨЛСнИЙ ДООД  
хЭмЖЭЭнИЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙн нӨЛӨӨ

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийн ажил эрхлэлт, 
хөдөлмөрийн зах зээлд үзүүлэх нөлөөг Neumark ба Wascher (2008) нарын 
аргачлалаар тооцов.

(1)
Энд,  салбар дахь  дугаар хүний  хугацааны хөдөлмөрийн зах 

зээлийн үзүүлэлт,  нь 2015 суурьтай ХҮИ-ээр засварласан бодит 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний логарифм утга,  - тогтмол, хүйс, 
гэрлэлтийн байдал, өрхийн гишүүний тоо, нас, боловсролын зэрэг, ажлын 
туршлага, хот, хөдөөгийн байршлыг илэрхийлэх хувьсагч болон зарим 
үзүүлэлтийн квадрат утга зэрэг ажил эрхлэлтэд нөлөөлж болох тухайн 
хүний үзүүлэлтүүд,  - бодит ДНБ болон салбарын мөчлөгийг харуулсан 
макро үзүүлэлтүүд,  тухайн хүний ажилладаг байгууллагын төрөл, 
салбарыг харуулсан тогтмол нөлөө,  - хугацааны өөрчлөлт, трендийн 
dummy хувьсагч,  - стандарт алдаа болно.

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үзүүлэлтээр ажил эрхлэлт, албан болон албан 
бус салбарын бүтэц, сарын дундаж цалин, ажлын цагийг сонгон авч үнэлгээг 
хийв. Ажил эрхлэлт болон салбарын бүтцийн үнэлгээг Ажиллах хүчний 
судалгаанд хамрагдсан нийт эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын хувьд, 
цалин болон ажлын цагийн үзүүлэлтийн хувьд Хөдөө аж ахуйн салбараас 
бусад албан болон албан бус салбарын ажил эрхэлдэг хүмүүсийн өгөгдлийг 
ашиглан гүйцэтгэлээ. Учир нь хувиараа хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг 
хүн (малчин болон газар тариалан эрхлэгч)-ий хувьд ихэвчлэн сарын тогтмол 
цалин хөлсгүй ажилладаг бөгөөд өөрийн аж ахуйгаас худалдан борлуулсны 
орлогыг зөвхөн өрхийн нэг гишүүн дээр нэгдсэн дүнгээр бичсэн байдаг тул 
өрхийн бусад гишүүдийн нэгдсэн үнэлгээнд оруулахад алдаатай үр дүн гарч 
болох юм. 

Аргачлалын хувьд ажиллах хүчинд үзүүлж буй нөлөөг Пробит загвар, 
салбарын ажиллах хүчний бүтцийн хувьд Олон хувьсагчтай ложит 
(multinomial logit) загвар, цалин болон ажлын цагт үзүүлэх нөлөөг ХБКА-
аар тус тус үнэлэв.

Энэхүү судалгааны хүрээнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлтийн нөлөөг илрүүлэхийг зорьж буй учир тэгшитгэл бүрийн   
хувьсагчийг голчлон тайлбарлах бөгөөд үр дүн хэсэгт тус үзүүлэлтийн нэг 
хувийн өөрчлөлт ажил эрхлэлт, салбарын бүтэц, ажлын цагт ямар үзүүлэхийг 
харуулах бол дундаж цалинд үзүүлэх нөлөөг шууд тайлбарлахгүй юм. Учир 
нь албан салбарын хувьд (i) зарим ажилтны цалин шинэ хөдөлмөрийн 



163

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 14"

хөлсний доод хэмжээгээр өөрчлөгдөнө, (ii) зарим нь ажлаа хадгалж үлдэхийн 
тулд шинэ хэмжээнээс доогуур цалин авна, (iii) зарим нь ажилгүй болох 
бөгөөд дундаж цалинг тооцоход орохгүй болно, (iv) цалингийн түвшин 
нэмэгдсэнээс шалтгаалан шинээр хүмүүс ажилд орно (Gindling ба Terrell, 
2009). Харин албан бус салбарын хувьд цалингийн нөлөө хөдөлмөрийн 
эрэлт ямар байдлаар өөрчлөгдсөнөөс хамаарна.

Өмнөх бүлэгт дурдсанаар албан болон албан бус хоёр салбартай 
загварын хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдэх нь албан 
салбарын ажиллах хүчний оролцоог бууруулж, дундаж цалинг нэмэгдүүлэх 
бол албан бус салбарт эсрэгээрээ нөлөөлнө гэж таамагладаг. Харин ажлын 
цагийн хувьд ажлаас халахтай холбоотой гарах зардлаас шалтгаалдаг. 
Гэхдээ, Монгол Улсын хувьд ихэвчлэн цалин хөлсийг сараар тохирдог тул 
цагийн өөрчлөлтийн нөлөө бага байх магадлалтай юм.

Энэхүү судалгаанд Үндэсний статистикийн хорооноос жил бүр улс орон 
даяар явуулдаг Ажиллах хүчний судалгаа (АХС)-г ашиглав. Тус судалгаанд 
жил бүр Монгол Улсын аймаг, сум, баг, дүүрэг бүрийг хамруулсан нийт 
12816 өрхийн 40 орчим мянган хүн хамрагддаг бөгөөд энэхүү ажилд 2011-
2018 оны 160 мянган хөдөлмөрийн насны хүний мэдээллийг ашиглав. 
АХС-ий хувьд жил бүр ижил түүвэр өрхөөс авдаг ч нэг өрхөөс давтаж 
авах магадлал бага байдаг учир панел тоон өгөгдөл үүсгэх боломжгүй юм. 
Тиймээс ижил шинж чанар, агуулга бүхий давтагдсан кросс (Repeated cross 
section) өгөгдөл үүсгэн тооцоолол хийлээ.

Хүснэгт 2. Судалгаанд ашигласан тоон үзүүлэлтийн утга (2011-2018 он)

Эх сурвалж: АХС, ҮСХ, Судлаачийн тооцоо 
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Ажиллах хүчний бүтцийн хувьд ажил эрхэлж буй хүмүүсийг албан 
(covered), албан бус (uncovered) болон хөдөө аж ахуйн салбарын ажилчид гэж 
гурван бүлэгт хуваасан. Албан бус салбарт ажиллагсдыг Хөдөлмөр эрхлэлт, 
ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлалын дагуу албан 
ёсны бүртгэл, нийгмийн хамгаалалд бүрэн хамрагдаагүй, аж ахуй эрхлэх 
зохион байгуулалтын хэлбэрт ороогүй, хөдөө аж ахуйн бус бөгөөд хуулиар 
хориглоогүй ажил, үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийг хамруулсан. ҮСХ-ийн 
тайланд дурдсанаар хөгжиж буй орнуудад хөдөө аж ахуйн салбар дахь 
албан бус салбарын үйл ажиллагааг тодорхойлоход бэрхшээлтэй байдаг тул 
ОУХБ нь хөдөө аж ахуйн (ХАА) салбарыг албан бус салбарын хүрээнээс 
гаргаж, зөвхөн ХАА-н бус чиглэлийн үйл ажиллагааг тус салбарт хамруулан 
тооцохоор тогтсон. Монгол Улсын нийт ажиллагчдын 30 орчим хувийг 
шингээсэн ХАА-н салбар нь эдийн засгийн хамгийн том салбаруудын нэг 
бөгөөд ХАА-н салбар дахь үйл ажиллагаанд өрхийн жижиг аж ахуйн хэлбэр 
зонхилдог учир онцлогийг харгалзан албан болон албан бус салбараас тусад 
нь ялгаж үнэлгээг хийсэн.

Нийт эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 8.5% нь ажилгүй, 45.7% 
нь албан салбарт, 13.3% нь албан бус салбарт, 32.5% нь хөдөө аж ахуйн 
салбарт ажиллаж байна. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дундаж цалин 
421 мянган төгрөг, 7 хоногт дунджаар 49 цаг ажиллаж байна.

Ажилгүйдлийн түвшинг салбараар ангилж гаргах боломжгүй байсан тул 
ажил эрхлэлтийн үнэлгээг нийт түүврийн хувьд гүйцэтгэсэн. Үнэлгээний 
утга дундаж ажилтан нь ажилгүй хүмүүстэй харьцуулахад ажилтай үлдэх 
магадлалыг харуулах бөгөөд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний бодит 
утга 10%-иар нэмэгдэхэд ажил эрхлэлт 3.4%-иар2 нэмэгдэхээр байна. Энэ 
нь онолын таамаглалаас зөрүүтэй байгаа нь нэг талаас Монгол Улсын 
хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэнээр ажилгүй иргэдийн 
ажиллах сонирхол буюу хөдөлмөрийн нийлүүлэлт нэмэгддэг, нөгөө талаас 
цалинтай холбоотой зардал төдийлөн их биш буюу аж ахуйн нэгжүүд 
нэмж ажилтан авах хандлагатай байж болох нь харагдаж байна. Түүнчлэн, 
үүнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр болон түүнээс бага цалинтай 
ажилчдын хувийн жин харьцангуй бага (албан салбарт 2% - 7%) байгаа нь 
нөлөөлсөн байх боломжтой юм.

Доорх үр дүнг салбарын түвшинд ямар байсныг харахын тулд 
олон хувьсагчтай ложит загвар (Multinomial logit model)-ийг ашиглан 
ажилгүйдлийн түвшинтэй харьцуулахад салбаруудын ажил эрхлэлт ямар 
түвшинд байгаа, салбар хооронд ажиллах хүчний шилжилт байгаа эсэхийг 
тодорхойллоо. Хамаарах хувьсагчдад дээр дурдсаны дагуу ажилгүй (0), 
албан салбарт ажилладаг (1), албан бус салбарт ажилладаг (2), хөдөө аж 
ахуйн салбарт ажилладаг (3) гэсэн дөрвөн төрлийн утга өгч салбар тус бүрт 
нь биш нэгдсэн байдлаар нэг үнэлгээ хийсэн.
2 Үнэлэгдсэн утгыг дундаж ажил эрхлэлтэл харьцуулж тооцсон 0.0315/0.9150)*100=3.4% болно.
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Хүснэгт 3. Загварын үр дүн

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн ( ) хаалтанд стандарт алдааг харуулсан 
бөгөөд харгалзах ач холбогдлын түвшин *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Өмнөх үнэлгээтэй харьцуулахын тулд суурь үзүүлэлт (base category)-ээр 
ажилгүйдлийг сонгосон бөгөөд үзүүлэлтийн утга хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээний бодит утга 1%-иар нэмэгдэхэд тухайн салбарт ажиллах 
магадлал, ажилгүйдэлтэй харьцуулахад ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөнийг 
харуулна. Үнэлгээний үр дүнгээс харахад хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээ нэмэгдэх нь албан болон хөдөө аж ахуйн салбарын ажил эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлж, албан бус салбарын ажил эрхлэлтийг бууруулдаг байна. Үүнээс 
албан болон хөдөө аж ахуйн салбарын хөдөлмөрийн зах зээл дээр бага 
цалинтай ажилтан авах эрэлт нийлүүлэлттэйгээ харьцуулахад өндөр байдаг 
буюу ажилгүй иргэд хийх боломжтой ажлынх нь цалингийн түвшин бага 
байгаагаас шалтгаалан хөдөлмөр эрхэлдэггүй байх магадлалтай гэж дүгнэж 
болох бөгөөд энэ нь дүрслэл 4-т харуулсан ажилгүйдэл болон хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ, түүнээс багаар цалинждаг хүмүүсийн хамаарлаас мөн 
харагдаж байна. Нөгөө талаас хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний бодит 
өөрчлөлт сүүлийн 8 жилд дорвитой өөрчлөгдөөгүй  (дүрслэл 3) учир ажил 
олгогчдод цалингийн зардлын учруулах дарамт бага буюу бага цалинтай 
ажилтнуудаа цомхтгох бодит нөхцөл төдийлөн үүсээгүй байх талтай юм.

Сарын дундаж цалингийн хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлт нь албан бус салбарт албан салбартай харьцуулахад илүү өндөр 
хувиар нөлөөлж байна. Энэ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх хувь аль аль салбарт өндөр, албан бус салбарын 
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дундаж цалин өндөр ч бага цалинтай ажилтнуудын хувийн жин албан 
салбартай харьцуулахад өндөр байдагтай холбоотой байж болох юм.

Ажлын цагийн үнэлгээний үр дүнгээс харахад хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний өөрчлөлт албан салбарын ажлын цагийг маш бага хэмжээгээр 
бууруулдаг бол албан бус салбарт нөлөөгүй байгаа нь Монгол Улсын 
хувьд цагийн ажил бага байдаг, цалин хөлсийг ихэвчлэн сараар тогтоодог 
бөгөөд дээр дурдсанаар ажилтнаа цомхтгох, цалингийн өөрчлөлтийг дагаж 
мөрдөхгүй байх хандлага бага байгаатай нийцтэй байна. 

Монгол Улсын хувьд хөдөлмөрийн хөлсний өөрчлөлтийг нөлөөг тооцсон 
энэхүү судалгааны үр дүн нь хөгжиж буй орнуудын өгөгдөл дээр хийсэн 
ижил төстэй судалгааны үр дүнгээс ялгаатай байгаа нь хүн амын түвшин, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн онцлогоос шалтгаалсан байх талтай.
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V. ДүгнЭЛТ
Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийн ажил 

эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөө, бодлогын хэрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох 
зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг боловсруулав.

Судалгааны хүрээнд Үндэсний статистикийн хорооноос жил тутам 
явуулдаг Ажиллах хүчний судалгааны 2011–2018 оны 160 мянган түүврийн 
мэдээллийг ашиглан цалингийн тархалт болон бодлогын хэрэгжилтийн 
түвшинг тооцож, Neumark ба Wascher (2008) нарын боловсруулсан 
аргачлалын дагуу нийт ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг пробит, албан, албан 
бус болон хөдөө аж ахуйн салбарын ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг олон 
хувьсагчтай ложит, дундаж цалин болон ажлын цагт үзүүлэх нөлөөг энгийн 
регресийн аргаар үнэллээ.

Эмпирик шинжилгээний голлох үр дүнгээс дурдвал, Монгол Улсын 
хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдэх нь албан болон хөдөө 
аж ахуйн салбарын ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, албан бус салбарын ажил 
эрхлэлтийг бууруулдаг байна. Энэ нь онолын таамаглалаас зөрүүтэй байгаа 
нь (i) албан салбарт хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлтийг 
дагаж мөрдөх байдал өндөр, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр болон 
түүнээс бага цалинтай ажилчдын хувийн жин харьцангуй бага тул бага 
цалинтай хүмүүсийн цалин нэмэгдэх нь нийт зардалд дарамт бага учруулж 
ажил олгогч цомхтгол хийх шаардлага бага, (ii) хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний бодит утга 2011–2018 онд харьцангуй тогтвортой түвшинд 
байсан учраас ажил олгогчдод ирэх дарамт бага байсан, (iii) Монгол Улсын 
хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болон дундаж цалингийн харьцаа 
бага, тусгайлсан нарийн мэргэжил ур чадвар шаарддаггүй, эсвэл анхан 
шатны мэргэжлийн суурь боловсролтой ажилчдын эрэлт өндөр байхад 
хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлт багатай мэргэжлээр дээд боловсрол 
эзэмшсэн эсвэл бага цалинтай ажил хийх сонирхолгүй ажилчдын 
нийлүүлэлт их байгаа буюу хөдөлмөрийн зах зээлийн тэгш бус байдалтай 
байдгаас шалтгаалан цалингийн доод хэмжээг дагаж хөдөлмөрийн эрэлт 
нэмэгдсэнээс үүдэн ажил эрхлэлт нэмэгдсэн гэж үзэж болохоор байна.

Сарын дундаж цалингийн хувьд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлт нь албан бус салбарт албан салбартай харьцуулахад илүү өндөр 
хувиар нөлөөлж байгаа бол  хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний өөрчлөлт 
албан салбарын ажлын цагийг маш бага хэмжээгээр бууруулж, албан бус 
салбарт нөлөөгүй байгаа нь дээр дурдсан үр дүнтэй нийцтэй байна.

Дээрх үр дүнг бусад улсын ижил төстэй өгөгдөл дээр хийсэн судалгаатай 
харьцуулан үзвэл Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 
зохистой буюу хөдөлмөрийн зах зээлд эерэгээр нөлөөлөх түвшиндээ байгаа 
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гэж дүгнэж болохоор байна. Тиймээс цаашид хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж болох бөгөөд тухай бүр бодлогын нөлөөг 
үнэлж, үр дүнг дараагийн шийдвэр гаргахдаа ашиглаж байх нь зүйтэй гэж 
үзэж байна.
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илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа бид 
таатай байх болно.
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажлаар манай эдийн засгийн импортоос хамааралтай 

байдлыг хэмжиж, дотоодын үйлдвэрлэлийн импорттой өрсөлдөх чадварт 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлон, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 
импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх чадварыг шинжлэхийг зорилоо.

Түлхүүр үгс: импорттой өрсөлдөх чадвар, дотоод үйлдвэрлэлийн 
импортоос хамаарах хамаарал, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 

JEL ангилал: F14, O13, L61, L65, L66L67, L68



173

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 14"

1. УДИРТгАЛ
Улс орнууд эдийн засгийн хөгжлийн явцад дотоодын үйлдвэрлэлийг 

дэмжих худалдаа, эдийн засгийн бодлогуудыг хэрэгжүүлж ирсэн байдаг 
бөгөөд импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг дэмжих гол үндэслэлүүдийг 
дараах байдлаар тоймлож болно. Үүнд: 

• Ажил эрхлэлтийг дэмжих
• Үндэсний нийт үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, улмаар нэг хүнд ногдох 

орлогыг өсгөх
• Гадаад валютын хэрэгцээг бууруулах (импортын хэрэгцээг орлуулах 

замаар)
• Технологийн шинэчлэлийг дэмжих
• Хүнс, батлан хамгаалах зэрэг зайлшгүй салбаруудад улсын хараат 

бус байдлыг бататгах зэрэг багтана. 
Хэдийгээр дээрх зорилтуудыг хангаж чадвал эдийн засагт үр ашигтай 

байх боловч импортыг дотоодын бүтээгдэхүүнээр орлуулах нь тийм ч 
хялбар биш. Дотоодын үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд 
эдийн засгийн бодлогын нөлөө чухал. Тухайлбал, төсөв, мөнгөний тэлэх 
бодлогоор зорилтот салбарт чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх, хүүний зардлыг хөнгөлөх зэргээр үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 
тэлэх боломжтой (Sanderatne 2011). Мөн тариф, квот, ханш зэрэг гадаад 
худалдааны бодлогоор өрсөлдөгч импортын барааг хязгаарлах туршлагууд 
байдаг (Salvatore 1996). Гэсэн ч эдгээр нь импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг 
хөгжүүлэхэд хангалттай нөхцөл болж чаддаггүй. Импортын бүтээгдэхүүнийг 
орлуулах боломж нь тухайн эдийн засгийн бүтэц, хэрэглээний хандлага, 
үйлдвэрлэлийн потенциал, институцийн хөгжил, ханшийн тогтолцоо 
зэрэг олон зүйлсээс хамаардаг (United Nations (2017), Adewale 2017, 
Mendes et al 2014). Иймд юуны өмнө дотоодын үйлдвэрлэлийн импортын 
бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх чадварт нөлөөлөгч суурь хүчин зүйлс (бүтээмж, 
үнэ, хөдөлмөрийн оролцоо гэх мэт)-ийг тодорхойлж, эдгээр нь манай эдийн 
засгийн хувьд ямар түвшинд байгааг шинжлэх нь ач холбогдолтой юм.



174

Импорттой өрсөлдөх аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний шинжилгээ Б.Дуламзаяа, Э.Дулмаа, Б.Аръяасүрэн

2. ДОТООДын үЙЛДВЭРЛЭЛИЙн ИмпОРТын 
БүТЭЭгДЭхүүнТЭЙ ӨРСӨЛДӨх ЧАДВАРТ  

нӨЛӨӨЛӨгЧ хүЧИн ЗүЙЛС
Энэхүү хэсэгт дотоодын үйлдвэрлэлийн импортын бүтээгдэхүүнтэй 

өрсөлдөх чадварт нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг энэ чиглэлээр хийгдсэн 
эмпирик судалгааны ажлуудын үр дүнд үндэслэн тодорхойлж, импортын 
өрсөлдөх чадварт хэрхэн нөлөөлөх сувгийг тайлбарлана. 

Бүтээмж: Импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг сонгоход үйлдвэрлэлийн 
өсөлт болон бүтээмжийн өсөлтийг нэн түрүүнд авч үзэх шаардлагатай (Amsden 
1994). Бүтээмж өсөх нь үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулж, урт хугацаанд 
үйлдвэрлэл нэмэгдэх үндсэн суурь нөхцөл болдог. Өндөр бүтээмжтэй 
салбарын үйлдвэрлэлийн зардал бага байх бөгөөд бүтээгдэхүүний үнэ мөн 
хямд тогтож, энэ нь тухайн салбарын бүтээгдэхүүний импортын бараатай 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулдаг. Аливаа салбарт импортыг орлох бодлого 
хэрэгжүүлэн дэмжсэн ч тухайн салбарын бүтээмж өсөхгүй бол бодлого үр 
нөлөөгүй болдог (Saleem 1992).

Үнэ: Дотоодын барааны үнэ ижил чанарын импортын бараанаас 
илүү хямд бол дотоодын үйлдвэрлэлийн импортын бараатай өрсөлдөх 
чадвар илүү сайн байна. Импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
дэмжихийн тулд импортын хориг, хязгаарлалт зэргийг тогтоох нь өмнө 
импортлогдож байсан бүтээгдэхүүний үнийн бүтцэд гажуудал үүсгэж, 
дотоодын үнийг нэмэгдүүлэх нөлөө үзүүлдэг (Hopcraft 1972). Харин 
импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлоготой цуг 
экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих стратегийг давхар 
хэрэгжүүлэх нь үнийн бүтцэд үүсэх гажуудлыг арилгах давуу талтай 
байдаг байна. Ингэхдээ экспортын татаас олгох, ажиллах хүчний чадварыг 
дээшлүүлэх, хамгийн дэвшилтэт технологийг ашиглах зэргээр экспортыг 
дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлэх нь үнийн түвшинг бууруулах нөлөө үзүүлнэ 
(Llanes 2018).

Ханш: Аж үйлдвэрийн салбар нь худалдаалагддаг салбар тул гадаад 
шоконд илүү мэдрэмтгий байдаг. Бусад валюттай харьцуулахад үндэсний 
валютын ханш чангарах нь дотоодын үйлдвэрлэгчдийн импортын бараатай 
өрсөлдөх чадварыг муутгаж, ашигт ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж, зарим 
үйлдвэрлэл дампуурахад хүрэх, дотоодын аж үйлдвэрлэлийн хэмжээнд 
сөргөөр нөлөөлдөг байна (Baggs et al 2008). Нөгөөтэйгүүр, үндэсний 
валютын ханш сулрах нь дотоодын үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэл, экспортод эерэгээр нөлөөлдөг. Манай орны 
хувьд төгрөгийн ханш суларвал дотоодын үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний үнэ импортын бараа, үйлчилгээний үнээс харьцангуй хямд 
болж, улмаар дотоодын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт, үйлдвэрлэл 
нэмэгдэнэ (Дуламзаяа 2018). Түүнчлэн, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн 



175

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 14"

зээлтэй үед зээлийн үйлчилгээний өртөг нэмэгдэж, ашиг буурдаг гэдгийг 
харгалзан үзэх нь зүйтэй.

Хөдөлмөрийн оролцоо: Импортоос хараат байдлын харьцаа өндөр байх 
тусам өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хувьд бусад улс орнуудын ажиллах 
хүчтэй өрсөлдөх шаардлага тулгарч, улмаар хөдөлмөрийн оролцоо буурдаг 
байна. Харин хөгжиж буй жижиг эдийн засгуудад уг нөлөө ажиглагддаггүй 
нь ажилчдын цалин харьцангуй бага түвшинд байдагтай холбоотой. Өөрөөр 
хэлбэл, импортын хараат байдал нэмэгдэж, улмаар даяаршил нэмэгдэж 
байгаа нь өндөр хөгжилтэй улс орнуудад өндөр цалин шаарддаг ажилчдыг 
хөгжингүй улс орнуудад бага цалинтай ажилчидтай өрсөлдүүлж, улмаар 
жижиг эдийн засагтай улс орнуудад хөдөлмөрийн оролцоо нэмэгдэх 
үндэслэл болж байна (Dimova 2019). Түүнчлэн, хөгжил буурай улс орнуудад 
импортыг орлох салбарын хөгжил эрчимжсэнээр чадварлаг бус ажиллах 
хүчинд төдийлөн нөлөөлөхгүй ч чадвар өндөр ажиллах хүчин нэмэгддэг. 
Ерөнхийдөө аж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа чадварлаг ажиллах хүчний 
эрэлт, нийлүүлэлтийг бий болгодог (Ahmad 1968).

Капитал, хөрөнгө оруулалт: Хөгжил буурай оронд капитал хөрөнгө 
нь ажиллах хүчийг орлохоос илүүтэйгээр хөдөлмөрийн бүтээмжийг 
дээшлүүлэх нөлөө үзүүлдэг тул капитал, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 
нь импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэй эерэг хамааралтай 
(Ahmad 1968). Тухайн салбарт хийх хөрөнгө оруулалт өндөр байх нь шинэ 
технологийг нэвтрүүлэх, бүтээмжийг өсгөх замаар өрсөлдөх чадварыг 
дэмжинэ. Импортыг орлох бүтээгдэхүүн, ялангуяа том цар хүрээтэй 
үйлдвэрлэлийг явуулахын тулд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж, олон 
улсад үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудыг дотооддоо оруулж ирэх нь 
зайлшгүй хэрэг юм. Гэхдээ эдгээр компаниуд өөрсдийн үйл ажиллагааны 
эрх ашгаа илүүд үзэж, тухайн улсын төр засгаас баримталж буй бодлоготой 
нийцгүй үйл ажиллагаа явуулах тохиолдол байдаг. Гадаадын хөрөнгө 
оруулалт өндөр байх тусам үйл ажиллагааны ашиг орлого, ногдол ашиг 
гадаад руу гарах урсгал улам нэмэгдэх үр дагавар бий болгодог (Meilink 
1982).

Ашгийн маржин: Ашгийн маржин өндөртэй дотоодын үйлдвэрлэлүүд 
үйлдвэрлэлийн зардал өсөх эсвэл ханшийн хэлбэлзэл зэрэг зах зээл дээр 
аливаа шок үүсэхэд түүнийг тэсэх чадвартай байдаг бөгөөд ашгаа бууруулах 
замаар импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх чадвараа хадгалж үлдэх 
боломжтой. Харин ашгийн маржин багатай үйлдвэрлэлүүд эдгээр шокыг 
шингээх хангалттай орон зай байхгүй тул бүтээгдэхүүний үнийг нэмэхээс 
аргагүй болж, улмаар импорттой өрсөлдөх чадвараа алддаг.
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3. АшИгЛАгДСАн ТООн мЭДЭЭЛЭЛ
Монгол Улсын хувьд импортын хараат байдлын тооцоолол хийхэд 

ҮСХ-ноос сар бүр зарладаг аж үйлдвэрийн салбарын гол нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, Гаалийн ерөнхий газраас нэгтгэдэг экспорт, 
импортын бүтээгдэхүүний хэмжээ гэсэн тоон мэдээллүүд гол эх сурвалж 
болж ашиглагдсан. Импортын орц ба ажиллах хүч, капиталын оролцооны 
хамаарлыг шинжлэхэд ҮСХ-ноос 2012, 2017 онуудын тоон мэдээлэл дээр 
суурилан байгуулсан салбар хоорондын тэнцэл гол орц болон ашиглагдав. 
Харин импортын орц ба бүтээмж, ашгийн маржин, бүтээгдэхүүний үнэ 
хоорондын хамаарлыг шинжлэхэд ҮСХ-ноос тооцдог аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс болон бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний хэрэглээний үнийн индексийн мэдээллийг ашиглалаа.

4. ТООцООЛОЛ, шИнЖИЛгЭЭнИЙ хЭСЭг
Тооцооллын хэсэгт манай аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний импортоос 

хараат байдлын харьцаа болон импортын орц (импортын нийт үйлдвэрлэлд 
эзлэх хувь)-ийг тооцож, тухайн бүтээгдэхүүний эсвэл дэд салбарын бүтээмж, 
үнэ, хөдөлмөрийн оролцоо, ашгийн маржин болон импортын орцын 
хоорондын хамаарлыг нөлөөлөгч хувьсагч тус бүрийн хувьд харьцуулан 
шинжилнэ. Өмнө нь Монгол Улсын гадаад худалдааны тоон мэдээлэлд 
үндэслэн Цэнгүүнжав, Мөнхзул (2015) нар Херфиндал-Хиршманы 
индексийг экспорт, импортын барааны хувьд тооцож, харьцангуй давуу 
талын шинжилгээ хийж байсан. Харин энэхүү танилцуулга нь импортоос 
хараат байдлыг илүү чухалчилж авч үзсэнээрээ онцлог юм.

4.1 Монгол	Улсын	импортын	тогтсон	баримтууд
• Жижиг, нээлттэй эдийн засгийн хувьд манай эдийн засаг нь импортын 

хэрэгцээ өндөртэй бөгөөд нэмүү өртөгт эзлэх импортын нийт хувь 
сүүлийн 10 жилд дунджаар 44 хувь (2018 оны хувьд 45 хувь) байна.

• Мөн манай импортын дотоод эрэлтээс хамаарах мэдрэмж хүчтэй 
(орлого 1.0 хувиар өсөхөд импортын эрэлт 1.6 хувиар өсдөг) буюу 
орлого нэмэгдэхэд эдийн засгийн агентуудын хэрэглээ, хөрөнгө 
оруулалт тэлж импортын өсөлтийг шууд тэтгэдэг (Дуламзаяа 2018).

• Эдийн засаг уул уурхайн салбараас хамаарал өндөртэй, аж 
үйлдвэржилт сул хөгжсөн тул машин, тоног төхөөрөмжийн импортын 
хэрэгцээ өндөр, нийт импортын 30 хувь (1.5 тэрбум ам.доллар)-ийг 
машин тоног төхөөрөмжийн импорт бүрдүүлдэг.

• Нефтийн бүтээгдэхүүний цэвэр импортлогч орон бөгөөд нийт 
импортын 20 орчим хувь (1.1 тэрбум ам.доллар)-ийг дизель, 
шатахууны импорт эзэлдэг.

• Далайд гарцгүй, газарзүйн байршлын онцлогоос шалтгаалан 
импортын төрөлжилт муу, нийт импортын дийлэнх хувийг хоёр хөрш 
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орноос авдаг (БНХАУ 34%, ОХУ 29%).
• Мөн импортын хэрэглэх хандлага өндөр буюу нийт хэрэглээний 

сагсны 35 хувийг импортын бараа, үйлчилгээ бүрдүүлдэг, улмаар 
нийт импортын 28 хувийг өргөн хэрэглээний барааны импорт эзэлж 
байна. Хавсралт 3-аас дээр дурдсан импортын бүтээгдэхүүний болон 
улс орны ангиллаарх дүрслэлүүдийг харна уу.

Saleem (1992) улс орнуудын импортыг орлуулах туршлага, оролдлогоос 
харахад үйлдвэрлэлийн зардал өндөр, технологи, ур чадвар шаарддаг 
хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүд болон аж үйлдвэрийн орц зэрэг 
импортыг дотоодын бүтээгдэхүүнээр орлуулахад хэцүү, харин эхний 
ээлжинд хэрэглээний бүтээгдэхүүний импортыг дотоодын бүтээгдэхүүнээр 
орлуулахад үйлдвэрлэлийн зардал бага тул харьцангуй хялбар гэж 
дүгнэсэн. Иймд манай орны хувьд мөн нийт импортын 28 хувийг эзэлж 
буй хэрэглээний барааны импортыг хэрхэн дотоодын бараа, үйлчилгээгээр 
орлуулах боломжийг судалж үзэх нь илүү зохистой гэж үзлээ.

4.2	Импортоос	хараат	байдлын	харьцаа
Импортоос хараат байдлын харьцаа (import dependency ratio) буюу дотоод 

хэрэглээнд импортын эзлэх хувь нь тухайн улс импортоос хэр хамааралтай 
болохыг харуулах ба 0-с 100 хувийн хооронд утга авна (OECD, 2003). Тус 
харьцааны утга 100-тай ойр байх тусам импортоос хараат гэдгийг илтгэнэ. 
Жижиг, нээлттэй эдийн засгийн хувьд импортын хараат байдал өндөр байх 
хандлагатай байдаг.

Энд IDR нь импортын хараат байдлын харьцаа, Дотоодын үйлдвэрлэл 
нь нэгдсэн индексийн хувьд нэрлэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 
бүтээгдэхүүний задаргааны хувьд тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
илэрхийлнэ. 

Зураг 1. Импортоос хараат байдлын харьцаа, Монгол улс



178

Импорттой өрсөлдөх аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний шинжилгээ Б.Дуламзаяа, Э.Дулмаа, Б.Аръяасүрэн

Дээрх дүрслэлээс харахад манай эдийн засгийн импортоос хараат 
байдлын харьцаа импортын барааны хувьд сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 
40-50 хувь орчимд хэлбэлзэж байсан бөгөөд 2015-2016 онд эдийн засгийн 
хүндрэлийн үед (мөн Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт зогссон 
үе) 35 хувь хүртэл агшсан ч сүүлийн жилүүдэд хурдтай нэмэгдэж 2019 
оны эхний хагасын байдлаар 53 хувьтай байна. Харин импортын бараа, 
үйлчилгээний хараат байдлын харьцаа 50-70 хувийн орчимд хэлбэлзэж, 2019 
оны эхний хагасын байдлаар 68 хувь буюу манай эдийн засгийн импортоос 
хараат байдал өндөр байна.

4.3 Импортоос	хараат	байдлын	харьцаа,	бүтээгдэхүүнээр
Импортын хараат байдал нийт эдийн засгийн хувьд өндөр байгаа хэдий 

ч аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд харилцан адилгүй байх 
боломжтой. Иймд дотоодод үйлдвэрлэж буй 33 нэр төрлийн боловсруулах 
аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний хувьд импортын хараат байдлын харьцааг 
тооцож зураг 2-т харуулав1. Эдгээр дотоодод үйлдвэрлэж буй импорттой 
өрсөлдөх бүтээгдэхүүнүүдийн импорт 2016 онд нийт импортын 11.1 хувийг 
эзэлж байсан бол 2018 оны байдлаар нийт импортын 7.7 хувийг эзэлжээ 
(Хавсралт 2). 

Зураг 2. Импортоос хараат байдлын харьцаа,  
Монгол улс, бүтээгдэхүүнээр, 2013 оны байдлаар

1 Энд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний боломжит задаргааг ашигласан бөгөөд ноосон нэхмэл, 
хүрмэн блок, тарилгын эм, лаа гэсэн бүтээгдэхүүний хувьд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний болон 
импортын нэгж харилцан адилгүй байсан тул хассан, мөн импортлодоггүй, зөвхөн экспортлодог 
аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болох уул уурхайн бүтээгдэхүүний импортын хараат байдал 0 гарч 
байсан тул тэдгээрийг хассан болно.
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Зураг 3. Импортоос хараат байдлын харьцаа, Монгол улс,  
бүтээгдэхүүнээр, 2018 оны байдлаар

Энд цэгүүд тэнхлэгийн эхлэлийн цэг буюу зүүн доод буланд ойр байх 
тусам импортын хараат байдал бага, импортод эзлэх хувь бага байхыг 
илтгэнэ. 

Дээрх бүтээгдэхүүнийг харахад дотоодод үйлдвэрлэж буй импорттой 
өрсөлдөх бүтээгдэхүүнүүд нь голчлон хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, малын 
арьс шир, ноос ноолуур, арьсан болон савхин эдлэл, цемент, шохой, 
цахилгаан эрчим хүч зэрэг байна. Эдгээр аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээс 
импортод өндөр жинтэй бүтээгдэхүүнүүд нь цахилгаан эрчим хүч (2.4%), 
тамхи (0.9%), талх боов жигнэмэг (0.6%), мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, архи 
дарс, сүлжмэл эдлэл зэрэг байна (2018 оны байдлаар, Зураг 3). Импортын 
хараат байдал өндөр бүтээгдэхүүнүүд нь тамхи (98%), чихэр (102%), давс 
(95%), ээрсэн утас (100%), цахилгаан утас (97%), нэг удаагийн зүү, тариур, 
малын нөөц, арьсан гутал, сүлжмэл эдлэл зэрэг байна. 

2013 болон 2018 оны импортын хараат байдал (ИХБ) болон импортод 
эзлэх хувийг харьцуулан харуулсан Зураг 2 болон 3-ийг хооронд нь харьцуулж 
үзвэл цемент (ИХБ 85%-с 4% болж буурсан), гоймон (ИХБ 90%-с 64%), 
хиам (ИХБ 41%-с 27%), шар айраг (ИХБ 34%-с 7%), сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
(ИХБ 12%-с 6%) ус ундаа жүүс (ИХБ 12%-с 8%) зэрэг бүтээгдэхүүний 
импортын хараат байдал буурахын зэрэгцээ импортод эзлэх жин багассан 
байна2. Өөрөөр хэлбэл эдгээр бүтээгдэхүүний импортын бүтээгдэхүүнтэй 
өрсөлдөх чадвар дээшилж, дотоодын зах дээр импортын бүтээгдэхүүнийг 
орлуулах болсон байна. Харин тамхи, архи дарс, савхин цамц, хивс зэрэг 
бүтээгдэхүүний импортын хараат байдал нэмэгдсэн, бусад бүтээгдэхүүний 
импортын хараат байдал төдийлөн өөрчлөгдөөгүй байна. 

2 Бүтээгдэхүүний задаргаагаар Импортын хараат байдлын 2013-2018 оны динамикийг Хавсралт 
1-с харна уу.
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Импортын хараат байдлын харьцааг эдийн засгийн бүтээгдэхүүний 
ангиллаар тооцох боломжгүй (гадаад худалдааны статистик дахь импортын 
задаргаа эдийн засгийн ангиллаас ялгаатай) байсан тул үүнээс хойших 
нөлөөлөгч хүчин зүйлстэй харьцуулсан тооцооллуудад боловсруулах аж 
үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудын хувьд импортын хараат байдлыг импортын 
орц буюу импортын нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувиар төлөөлүүлэн шинжлэв3.

4.4 Импортын	орц	ба	ажиллах	хүчний	оролцоо
Манай боловсруулах аж үйлдвэрийн дэд салбаруудын үйлдвэрлэлд эзлэх 

хөдөлмөрийн оролцоо болон импортын орцын хамаарлыг авч үзвэл (Зураг 
4):

• Хөдөлмөрийн оролцоо, импортын орц аль аль нь харьцангуй бага 
салбаруудад хүнсний бүтээгдэхүүн, арьс, арьсан бүтээгдэхүүн, мод, 
модон бүтээгдэхүүн, коксжих нүүрс, тавилга, ундаа үйлдвэрлэл зэрэг 
багтаж байна.

• Хөдөлмөрийн оролцоо харьцангуй өндөр боловч, импортын орц 
бага салбаруудад нэхмэл, хувцас, эм, эм бэлдмэл, төмөрлөг бус эрдэс 
бодис буюу барилгын материал үйлдвэрлэл зэрэг багтаж байна.

• Хөдөлмөрийн оролцоо харьцангуй бага боловч, импортын орц өндөр 
салбаруудад хими, химийн бүтээгдэхүүн, компьютер электроник 
бүтээгдэхүүн, машин тоног төхөөрөмжөөс бусад метал үйлдвэрлэл, 
машин тоног төхөөрөмж угсрах, суурилуулах үйлчилгээ зэрэг багтаж 
байна.

• Хөдөлмөрийн оролцоо, импортын орц аль аль нь харьцангуй өндөр 
салбаруудад эмнэлгийн багаж хэрэгсэл болон цахилгаан тоног 
төхөөрөмж үйлдвэрлэл багтаж байна.

2012 ба 2017 оны хооронд импортын орцын хувьд харьцуулалт хийвэл 
ундаа, тамхи, цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, коксжих нүүрс, эм, эм бэлдмэл, 
резинэн хуванцар бүтээгдэхүүн, цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, 
хэвлэх үйл ажиллагаа зэрэг салбаруудын импортын орц буурсан байна. 
Харин компьютер, электрон бүтээгдэхүүн, хими, химийн бүтээгдэхүүн, 
мод, модон бүтээгдэхүүн, арьс, арьсан бүтээгдэхүүн, нэхмэл үйлдвэрлэл 
зэрэг салбаруудын импортын орц нэмэгджээ.

3 Манай боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнүүдээс кокс, нэхмэл, хувцас, арьс ширнээс 
бусад үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнүүд зөвхөн дотоодын зах зээлд хэрэглэгддэг буюу экспортын 
хэмжээ маш бага тул ийнхүү төлөөлүүлэхэд асуудалгүй гэж үзсэн.
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Зураг 4. Боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудын  
хөдөлмөрийн орц ба импортын орцын хамаарал

2012 он 2017 он

Эдгээр салбаруудын хөдөлмөрийн оролцоо дээрх хугацаанд хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг авч үзвэл ундаа, хувцас, хими, химийн бүтээгдэхүүн, эм, эм 
бэлдмэл, металл, компьютер, электрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хувьд 
хөдөлмөрийн оролцоо буурчээ. Нөгөөтэйгүүр, арьс, арьсан бүтээгдэхүүн, 
цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, резинэн хуванцар бүтээгдэхүүн, цахилгаан тоног 
төхөөрөмж, эмнэлгийн багаж хэрэгсэл үйлдвэрлэл, хэвлэх үйл ажиллагааны 
хувьд хөдөлмөрийн оролцоо нэмэгдсэн байна.

Манай импортын орц болон ажиллах хүчний оролцооны хооронд 
сөрөг хамаарал ажиглагдахгүй (харин эерэг налалтын коэффициент улам 
нэмэгдсэн) байгаа нь хөгжиж буй жижиг эдийн засагтай улс орнуудад 
цалингийн түвшин бага байдаг тул импортын хараат байдал болон ажиллах 
хүчний өрсөлдөөний хооронд сөрөг хамаарал ажиглагддаггүй гэсэн 
судалгааны үр дүнтэй нийцтэй байна.

4.5 Импортын	орц	ба	капиталын	оролцоо
Боловсруулах аж үйлдвэрийн 23 дэд салбаруудын үйлдвэрлэлд эзлэх 

капиталын оролцоо4 болон импортын орцын хамаарлыг авч үзвэл (Зураг 5):
• Хүнсний бүтээгдэхүүн, коксжих нүүрс, мод, модон бүтээгдэхүүн, 

арьс, арьсан бүтээгдэхүүн, ундаа, тавилга үйлдвэрлэл зэрэг салбарууд 
нь капиталын оролцоо харьцангуй өндөр боловч импортын орц 
багатайд тооцогдож байна.

• Хувцас, нэхмэл, эм, эм бэлдмэл, төмөрлөг бус эрдэс бодис үйлдвэрлэл 
(үүнд барилгын материал, цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, резинэн 
хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хэвлэх үйл ажиллагаа) нь 
капиталын оролцоо, импортын орц аль аль харьцангуй бага салбарт 
тооцогдож байна.

4 Капиталын оролцоог орлогын аргаар тооцсон ДНБ-ээс татвар, татаас болон цалин түүнтэй 
адилтгах орлогыг хассан дүн буюу үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ болон үйл ажиллагааны ашиг нь 
капиталын оролцоо болдог гэж үзэв.
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• Компьютер, электрон бүтээгдэхүүн, хими, химийн бүтээгдэхүүн, 
машин тоног төхөөрөмжөөс бусад металл үйлдвэрлэл, машин тоног 
төхөөрөмж угсрах, суурилуулах үйлчилгээ нь капиталын оролцоо, 
импортын орц аль аль харьцангуй өндөр салбарт тооцогдож байна.

Эдгээр салбаруудын капиталын оролцоо дээрх хугацаанд хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг авч үзвэл тамхи, арьс, арьсан бүтээгдэхүүн, цаас, цаасан 
бүтээгдэхүүн, коксжих нүүрс, резинэн хуванцар бүтээгдэхүүн, төмөрлөг 
бус эрдэс бодис үйлдвэрлэл, хэвлэх, машин тоног төхөөрөмж угсрах, 
суурилуулах үйл ажиллагааны хувьд капиталын оролцоо буурчээ. Харин 
ундаа, хувцас, хими, химийн бүтээгдэхүүн, эм, эм бэлдмэл, метал, 
компьютер, электрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хувьд капиталын 
оролцоо өссөн, нэхмэл, тавилга, хүнсний үйлдвэрлэлийн хувьд капиталын 
орц өөрчлөгдөөгүй байна.

Зураг 5. Боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудын  
капиталын орц ба импортын орцын хамаарал 

2012 он 2017 он

Анхны таамаглал болох капитал, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх нь 
импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд эерэгээр нөлөөлж, импортын 
хараат байдал буюу импортын орцыг бууруулдаг эсэхийг капиталын орц 
нэмэгдсэн салбаруудын хувьд шалгая. Ийнхүү үзэхэд ундаа, эм, эм бэлдмэл 
болон металын үйлдвэрлэлийн капиталын орц 2012-17 оны хооронд 
өсөхөд тэдгээр салбарын импортын орц буурсан байна. Харин хувцас 
үйлдвэрлэлийн капиталын орц өссөн ч импортын орц өөрчлөгдөөгүй, мөн 
компьютер, электрон бүтээгдэхүүн, хувцас, хими, химийн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн капиталын орц нэмэгдсэн байхад импортын орц нь мөн 
өссөн учир шууд дүгнэх боломжгүй байна. Гэхдээ капиталын орц болон 
импортын орцын хоорондын сөрөг хамаарал (зурагт дүрсэлсэн тренд 
шулуун) 2012 онтой харьцуулахад 2017 онд илүү сөрөг налалттай болсон 
байгаа тул энэ хугацаанд капиталын нэмэлт оролцоо нь импортын орцыг 
буурахад нөлөөлсөн гэж хэлж болох юм.
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4.6 Импортын	орц	ба	бүтээмж
Зураг 6-д боловсруулах аж үйлдвэрийн салбаруудын 2012-17 оны 

хоорондын импортын орцын өөрчлөлт болон бүтээмжийн өсөлтийг 
харуулав. 2012-17 оны хооронд хими, химийн бүтээгдэхүүн, нэхмэл, 
хувцас, цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн, 
ундаа, хүнсний үйлдвэрлэл гэсэн 8 дэд салбарын бүтээмж өсчээ. Харин 
арьс, арьсан эдлэл, тамхи, төмөрлөг бус эдлэл, метал үйлдвэр, мод модон 
эдлэл, цахилгаан тоног төхөөрөмж, компьютер, электрон бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл гэсэн 10 дэд салбарын бүтээмж буурсан байна. Мөн хугацаанд 
хими, химийн бүтээгдэхүүн, нэхмэл, хувцас, хүнс, тавилга, арьсан эдлэл, 
мод, модон эдлэл, компьютер, электрон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл гэсэн 
8 дэд салбарын импортын орц нэмэгдсэн бол бусад 11 дэд салбарын 
үйлдвэрлэлийн импортын орц буурчээ.

Зураг 6. Боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудын бүтээмжийн өөрчлөлт ба 
импортын орцын өөрчлөлтийн хамаарал, 2012-2017 оны хооронд

Бүтээмж өсөх нь импортын хараат байдлыг бууруулж импортын өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулдаг гэсэн анхны таамаглал манай орны хувьд хангагдаж 
байгаа эсэхийг шалгахын тулд Зураг 6-ийн зүүн дээд болон баруун доод 
булангийн улбар шар дэвсгэрт харгалзах салбаруудыг анхаарах хэрэгтэй. 
Тухайлбал, резинэн хуванцар бүтээгдэхүүн, цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, 
тээврийн хэрэгсэл, ундаа, хэвлэх үйл ажиллагаа гэсэн дэд салбаруудын 
үйлдвэрлэлийн бүтээмж өсөхөд импортын орц буурч, импортын хараат 
байдал багассан байна. Мөн тавилга, арьсан эдлэл, мод, модон эдлэл, 
компьютер, электрон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл гэсэн дэд салбаруудад 
бүтээмж буурч, импортын хараат байдал өсчээ. Хэдийгээр улбар шар 
дэвсгэр дээрх 9 дэд салбарын хувьд бүтээмж импортын өрсөлдөх чадварт 
эерэгээр нөлөөлсөн боловч бусад 10 дэд салбарын хувьд эсрэгээрээ үр дүн 
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гарсан. Иймд манай эдийн засгийн хувьд бүтээмж, импортын өрсөлдөх 
чадвар хоёрын хооронд эерэг хамааралтай гэж дүгнэх боломжгүй байна.

4.7	Импортын	орц	ба	ашгийн	маржин
Бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ болон үйлдвэрлэлийн зардлын зөрүү нь 

пүүсийн ашгийн маржин болдог гэдэг санаанд тулгуурлан аж үйлдвэрийн 
дэд салбаруудын ашгийн маржинг хэрэглэгчийн үнийн индекс болон 
үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн зөрүүгээр тооцов. Хэдийгээр энэ нь 
үйлдвэрлэгч бүрийн ашигт ажиллагааг илэрхийлэхгүй ч тоон мэдээлэл 
хангалтгүй манай орны хувьд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн 
ашиг хэрхэн өөрчлөгдсөнийг энэхүү үзүүлэлтээр төлөөлүүлэн хэмжиж 
болно гэж үзлээ. Бидний анхны таамаглал нь ашигт ажиллагаа өндөртэй 
салбарууд үйлдвэрлэлийн зардал өсөх эсвэл ханш огцом хэлбэлзэх шок 
үүсэхэд түүнийг шингээх чадвартай буюу ашгийн маржинаа бууруулах 
замаар импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх чадвараа хадгалж үлддэг гэдэг 
таамаглал юм. 

Зураг 7-аас харахад 2017 оны байдлаар метал үйлдвэрлэл, цаас, цаасан 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн ашгийн маржин эерэг бөгөөд импортын орц 
өндөр, нэхмэл, эм эмийн бэлдмэл үйлдвэрлэлийн ашгийн маржин сөрөг 
бөгөөд импортын орц бага, барилгын материал, ундаа, хэвлэх үйл ажиллагаа, 
тавилгын үйлдвэрлэлийн ашгийн маржин нейтрал түвшинд, импортын 
орц дундаж, харин хүнс, хувцас үйлдвэрлэлийн ашгийн маржин бага зэрэг 
эерэг, импортын орц бага байна. Эндээс салбарын ашгийн маржин болон 
импортын орцын хоорондын хамаарлыг шууд тодорхойлох боломжгүй 
байна.

Салбаруудын ашгийн маржинг 2012 ба 2017 оны хувьд харьцуулбал 
2012 онд хэрэглээний үнийн өсөлт харьцангуй өндөр байсан ч нийт 12 
дэд салбараас 8 салбар нь алдагдалтай ажиллаж байсан бол 2017 онд 
хэрэглэгчийн үнэ харьцангуй бага хувиар нэмэгдсэн ч 4 салбар ашигтай, 4 
салбар тэг орчимд ашигтай, 4 салбар алдагдалтай буюу салбаруудын ашгийн 
маржин 5 жилийн өмнөхөөсөө сайжирчээ. Ашгийн маржин нэмэгдсэн нь нэг 
талаас дотоодын аж үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадвар сайжирсныг илтгэж 
байна. Ялангуяа, 2012 онд алдагдалтай ажиллаж байсан тавилга, тамхи 
болон хүнсний үйлдвэрлэлүүдийн ашгийн маржин болон импортын орц аль 
аль нь 2017 онд нэмэгдсэн байна. Гэхдээ энд 2012 болон 2017 оны эдийн 
засгийн нөхцөл байдал, төгрөгийн ханшийн хэлбэлзэл харилцан адилгүй 
байсан нь ашгийн маржин томоохон зөрүүтэй байхад мөн нөлөөлсөн байж 
болзошгүй5. 

5 Эдийн засгийн өсөлт 2012 онд 12.3 хувь, 2017 онд 5.3 хувиар өсчээ. Төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш 2012 онд 6.8 хувиар суларсан бол сүүлийн 3 жилийн дунджаар 8.2 хувиар суларчээ. 
Төгрөгийн ханш илүү суларч, эдийн засгийн өсөлт саарсан байгаа нь ашгийн маржин 2017 онд 
2012 оноос муудахыг илтгэж, анхны таамаглалаас зөрүүтэй байна.
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Зураг 7. Боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудын импортын орц ба салбарын 
ашгийн маржины хоорондын хамаарал 

2012 он 2017 он

Ийнхүү ойролцоочлон тооцсон ашгийн маржин болон импортын орц 
хоёрын хооронд шууд хамаарал ажиглагдахгүй байна.

4.8 Импортын	орц	ба	бүтээгдэхүүний	үнэ
Импортын орц болон хэрэглээний үнийн индексийг дэд салбарын 

ангиллаар задалж Зураг 8-д дүрслэв. 2017 оны байдлаар хэрэглээний үнэ 
харьцангуй бага бөгөөд импортын орц багатай салбарууд нь хүнс, хувцас, 
нэхмэл, ундаа, тавилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл буюу эдгээр 
салбарууд импортын өрсөлдөх чадвар сайн байна. Харин үнэ өндөр бөгөөд 
импортын орц өндөр салбаруудад метал үйлдвэрлэл, цахилгаан тоног 
төхөөрөмж, тамхины үйлдвэрлэл багтаж байна.

2012 болон 2017 оны импортын орц болон хэрэглээний үнийг 
харьцуулбал хүнс, хувцас, нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн импортын орц 
төдийлөн өөрчлөгдөөгүй ч бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт саарсан, 
цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, метал үйлдвэрлэлийн импортын 
орц өөрчлөгдөөгүй ч бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нэмэгджээ. Харин 
хэвлэх дуу бичлэг, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн импортын орц 
буурсан ч үнийн өсөлт нь удааширсан, цаас, цаасан бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн импортын орц буурсан ч үнийн өсөлт нэмэгдсэн, тамхи, 
ундааны үйлдвэрлэлийн импортын орц болон үнэ аль аль нь өссөн байна. 
Энд сонирхолтой үр дүн нь бүтээгдэхүүний үнэ болон импортын орц 
нь 2012 онд сөрөг хамааралтай байсан бол 2017 онд бага зэрэг эерэг 
хамааралтай болж өөрчлөгдсөн харагдаж байна. 2015-2017 онуудад эдийн 
засгийн өсөлт буурсан нь дотоодын салбаруудын үнэ өсөх боломжийг 
хязгаарлаж, дотоодын үйлдвэрлэлийг сааруулан, импортын бараа дотоодын 
үйлдвэрлэлийг илүүтэй орлосон байж болох юм.
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Зураг 8. Боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудын импортын орц ба салбарын 
үнэ хоорондын хамаарал (2012 ба 2017 оны СХТ)

5. ДүгнЭЛТ
Энэхүү танилцуулгаар манай эдийн засгийн импортоос хамааралтай 

байдал болон нийт үйлдвэрлэл дэх импортын орцыг нийт эдийн засаг, 
боловсруулах үйлдвэрлэлийн дэд салбарууд, бүтээгдэхүүний задаргаагаар 
тооцов. Мөн дотоодын аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний импорттой өрсөлдөх 
чадварт нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг бусад орны судалгаануудад тулгуурлан 
тодорхойлохыг зорив. Дотоодын үйлдвэрлэлийн импорттой өрсөлдөх 
чадварт бүтээмж, үнэ, хөдөлмөрийн оролцоо, тухайн салбарын ашгийн 
маржин, капиталын орц, хөрөнгө оруулалт, ханш зэрэг суурь хүчин зүйлс 
нөлөөлдөг байна.

Манай орны хувьд бараа, үйлчилгээний импортоос хараат байдал 
харьцангуй өндөр (68 хувь), импортын барааны орц мөн өндөр (44 хувь) 
байна. Импортын хараат байдлыг боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн 31 
бүтээгдэхүүнээр задалж харахад сүүлийн 6 жилд 11 бүтээгдэхүүний 
импортын өрсөлдөх чадвар сайжирч, импортын хараат байдал буурсан, 15 
бүтээгдэхүүний импортын хараат байдал өөрчлөлтгүй, 5 бүтээгдэхүүний 
хараат байдал нэмэгджээ. Импортын хараат байдал буурсан буюу өрсөлдөх 
чадвар нь дээшилсэн гол бүтээгдэхүүнүүд нь цемент, хиам, гоймон, шар 
айраг, ус, ундаа, жүүс, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлүүд байна. 

Түүнчлэн, боловсруулах аж үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудын импортын 
орц нь бүтээмж, хөдөлмөрийн оролцоо, капиталын оролцоо, ашгийн 
маржин, бүтээгдэхүүний үнэ тус бүртэй хэрхэн хамаарч байгааг 2012, 2017 
оны хооронд харьцуулан шинжлэв. Зарим үр дүнгээс дурдвал 1. импортын 
хараат байдал ( импортын орц) болон хөдөлмөрийн оролцооны хооронд 
сөрөг нөлөө ажиглагдаагүй, 2. тухайн салбарын капиталын оролцоо 
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нэмэгдэхэд импортын орц буурдаг, 3. импортын орц ба бүтээмж, импортын 
орц ба ашигт ажиллагааны хооронд шууд хамаарал ажиглагдаагүй, 4. 
сүүлийн үед импортын орц болон бүтээгдэхүүний үнэ хооронд эерэг 
хамаарал ажиглагдаж байна гэсэн үр дүнд хүрлээ. Шинжилгээнд авч үзсэн 
2012-2017 оны хугацаанд цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, хэвлэх үйл ажиллагаа, 
резинэн хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүтээмж нэмэгдэж, 
хөдөлмөрийн оролцоо дээшилсэн бөгөөд импортын орц нь буурч, импортын 
өрсөлдөх чадвар нь дээшилжээ. Мөн ундаа, эм эмийн бэлдмэл, металын 
үйлдвэрлэлийн капиталын оролцоо дээшилж, импортын орц буурсан байна. 
Цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, тамхи, метал үйлдвэрлэлийн ашгийн маржин 
нэмэгдсэн бөгөөд импортын хараат байдал багассан байна. Хувцасны 
үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэлийн хувьд бүтээмж бага зэрэг нэмэгдэн 
үйлдвэрлэл тэлсэн ч капитал, хөдөлмөрийн оролцоо төдийлөн нэмэгдээгүй, 
импортын өрсөлдөх чадвар хэвээр хадгалагдаж байна. Шинжилгээнээс 
гарсан дүгнэлтүүд дэд салбаруудын хувьд бодит байдалтай нийцтэй байгаа 
эсэхийг микро түвшний тооцооллоор шалгах нь зүйтэй.

Энэхүү шинжилгээг цаашид гүнзгийрүүлэн судлахад капиталын оролцоо, 
ашгийн маржины найдвартай тоон өгөгдөл байхгүй, бүтээмж, хөдөлмөрийн 
оролцоо, капиталын оролцооны тоон өгөгдлүүд хугацааны динамикаар 
байхгүй байгаа нь динамик шинжилгээ хийхэд гол хязгаарлалт боллоо. 
Хэрэв эдгээр мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас авах, шаардлагатай 
зарим үзүүлэлтийн тооцооллыг сайжруулснаар эдийн засгийн салбаруудын 
хувьд импортын орц, импортын хараат байдалд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 
панел шинжилгээ хийх боломжтой байна.
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хАВСРАЛТ 1. ИмпОРТООС хАРААТ БАЙДЛын  
хАРЬцАА, БүТЭЭгДЭхүүнЭЭР

Импорт/(Импорт +Аж үйлдвэрлэл-Экспорт)

гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн /
тоо ширхэг/

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2013

∆
1  Цахилгаан эрчим хүч /сая кВт.

цаг/
19% 20% 20% 20% 21% 20% ∼

2  Цахилгааны утас /т/ 95% 92% 95% 98% 96% 97% ∼
3  Төмөр замын дэр мод /мян.м3/ 4% 2% 6% 4% 22% 1% ∼
4  Цемент /мян.т/ 85% 79% 69% 37% 12% 4% - 
5  Шохой /мян.т/ 33% 26% 36% 44% 36% 26% -
6  Самнасан ноолуур /т/ -37% 147% 4% 0% 1% 0% ∼
7  Ээрсэн утас /т/ 99% 100% 101% 103% 101% 101% ∼
8  Хивс /мян.м2/ 37% 31% 21% 46% 57% 50% +
9  Эсгий гутал /мян.хос/ 27% 83% -8% 0% -4% -53% -
10  Сүлжмэл эдлэл /мян.ш/ 104% 87% 84% 90% 89% 86% -
11  Улны шир /мян.т/ 100% 100% 85% 98% 99% 98% ∼
12  Гутал /мян.хос/ 97% 93% 87% 94% 96% 97% ∼
13  Савхин дээл /мян.ш/ 3% 5% 4% 0% 0% 4% ∼
14  Савхин цамц /мян.ш/ 25% 5% 33% 41% 116% 67% +
15  Нэхий дээл /мян.ш/ 1% 0% 0% 1% 0% 3% ∼
16  Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн /мян.л/ 12% 10% 9% 8% 9% 6% -
17  Малын мах /т/ 0% 0% 0% 0% 0% 1% ∼
18  Махан нөөш /т/ 95% 98% 104% 109% 200% -24% -
19  Хиаман төрлийн бүтээгдэхүүн /т/ 3% 2% 3% 1% 4% 1% ∼
20  Хүнсний давс /т/ 87% 84% 90% 97% 95% 95% +
21  Малын тэжээл /т/ 1% 14% 23% 16% 14% 11% +
22  Архи дарс /мян.л/ 10% 10% 10% 9% 11% 12% ∼
23  Шар айраг /мян.л/ 34% 24% 17% 18% 7% 7% -
24  Цэвэр ус, амтат ус, ундаа жүүс /

мян.л/
12% 9% 7% 8% 8% 8% -

25  Гурил /т/ 0% 0% 0% 1% 1% 1% ∼
26  Гоймон, банш, кускус, пүнтүүз /т/ 90% 82% 85% 73% 63% 64% -
27  Талх, нарийн боов, жигнэмэг /т/ 28% 25% 25% 28% 26% 27% ∼
28  Чихэр /т/ 101% 101% 103% 102% 104% 102% ∼
29  Тамхи /мян.блок/ 24% 24% 29% 32% 36% 36% +
30  Нэг удаагийн тариур /сая ш/ 100% 87% 72% 77% 61% 76% -
31  Алт мөнгөн эдлэл /мян.ш/ 84% 11% 9% 135% 91% 8% -
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хАВСРАЛТ 2. ДОТООДОД үЙЛДВЭРЛЭЖ БУЙ ИмпОРТыг 
ОРЛОх БүТЭЭгДЭхүүнИЙ нИЙТ ИмпОРТОД ЭЗЛЭх хУВЬ

Тухайн барааны импорт/нийт импорт %

гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1  Цахилгаан эрчим хүч 1.8% 2.5% 3.4% 3.7% 3.1% 2.4%

2  Цахилгааны утас 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3  Төмөр замын дэр мод 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4  Цемент 1.5% 1.7% 1.3% 0.4% 0.1% 0.0%

5  Шохой 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%

6  Самнасан ноолуур 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7  Ээрсэн утас 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8  Хивс 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%

9  Эсгий гутал 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10  Сүлжмэл эдлэл 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%

11  Улны шир 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12  Гутал 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%

13  Савхин дээл 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

14  Савхин цамц 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

15  Нэхий дээл 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16  Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4%

17  Малын мах 0.3% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%

18  Махан нөөш 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

19  Хиаман төрлийн бүтээгдэхүүн 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

20  Хүнсний давс 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

21  Малын тэжээл 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

22  Архи дарс 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4%

23  Шар айраг 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%

24  Цэвэр ус, амтат ус, ундаа жүүс 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3%

25  Гурил 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

26  Гоймон 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

27  Талх, нарийн боов, жигнэмэг 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6%

28  Чихэр 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4%

29  Тамхи 0.9% 1.0% 1.4% 1.5% 1.3% 0.9%

30  Нэг удаагийн тариур 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

31  Алт мөнгөн эдлэл 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 нийт 8.0% 9.7% 10.8% 11.1% 9.5% 7.7%
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хАВСРАЛТ 3. ИмпОРТын ДүРСЛЭЛүүД
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хАВСРАЛТ 4. САЛБАРУУДын АшгИЙн  
мАРЖИны ДИнАмИк

Ашгийн маржин=хэрэглээний үнэ-үйлдвэрлэгчийн үнэ гэж тооцсон.



С.Дэмбэрэл1

1 Монголбанкны Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн захирал 
 Цахим шуудан: demberel.s@mongolbank.mn
 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг 

илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Тус судалгаатай 
холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно.

монголбанк

“TrAdE MISINVoICINg” БУЮУ хУДАЛДААны  
ИнВОЙС БАРИмТ БУРУУ  

мЭДүүЛЭх ТУхАЙ
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хУРААнгУЙ
Монгол улсад гадаад худалдааны инвойс баримтыг буруу мэдүүлэх 

үзэгдэл бодитой байж болох макро болон микро шалтгаанууд байна. Олон 
улсад хийгдсэн худалдааны “misinvoicing”-ийн судалгаанаас хамгийн 
түрүүнд гарч ирэх асуудал бол Монгол Улсын хувьд энэ асуудал байгаа эсэх, 
байгаа бол ямар түвшинд байгаа, үүний байж болох шалтгаанууд, цаашид 
анхаарвал зохих асуудлууд юу байна гэдгийг тогтоох нь чухал юм. Үүний 
тулд Монгол Улсын худалдааны гол түнш болох БНХАУ-тай хийж буй 
гадаад худалдааны ерөнхий дүн шинжилгээнээс эхлэх нь зүйтэй. Улмаар, 
уг судалгаанд хоёр улсын гадаад худалдааны хэмжээ, бүтэц зэргийг тус 
бүрийнх нь мэдээллийн эх үүсвэрээс авч харьцуулсан. 

Монгол Улсын хувьд гаалийн статистикийн үнэн зөв, шуурхай, 
бодитой байдлыг хангах, гадаад худалдааны бүртгэл, статистикийн 
чанарыг сайжруулах, мэдүүлгийн зөрүүг бууруулах, хоёр улсын гаалийн 
байгууллагуудын мэдүүлгийн зөрүүний хэмжээг байж болох минимум 
хэмжээнд болгох шаардлагатай. Үүний тулд хоёр улсын гаалийн 
байгууллагуудын мэдээллийн солилцоог сайжруулах шаардлагатай гэдгийг 
энэ судалгааны үр дүн харуулж байна.   

Бүтэц: 
1. Онолын болон “prima facie” түвшинд гадаад худалдааны инвойс 

баримтыг буруу мэдүүлэх үзэгдэл Монгол улсад бодитой байж болох 
шалтгаанууд

2.  “Trade misinvoicing” буюу худалдааны инвойс баримт буруу мэдүүлэх 
тухай ойлголт

3. ЮНКТАД (UNCTAD)-аас хийсэн судалгааны үр дүн
4. Монгол Улсын гадаад худалдааны “misinvoicing”-ийн судалгаа
5. Дүгнэлт ба зөвлөмжүүд
Түлхүүр үгс: гадаад худалдаа, худалдааны баримт, экспорт, импорт
JEL ангилал: F13, F19
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“Trade misinvoicing” буюу худалдааны  
инвойс баримт буруу мэдүүлэх тухай С.Дэмбэрэл

Энэ сэдэв бол эдийн засгийн судалгаа, түүний дотор худалдаа, худалдааны 
бодлого, экспорт, импортын талаар Монгол улсад хийгдсэн судалгаануудад 
байхгүй. Гэтэл олон улсын хэмжээнд, ялангуяа хөгжиж буй улсуудын 
гадаад худалдааны болон гаалийн практикт нилээд хэмжээгээр гардаг зүйл 
бөгөөд тиймээс ч ЮНКТАД зэрэг олон улсын байгууллагууд энэ чиглэлээр 
олон судалгаа хийж асуудлыг бодлогын түвшинд онцгой анхаарах нь чухал 
болохын зөвлөмж болгосоор иржээ. Олон орны эрдэмтний судалгаанууд, 
ялангуяа гадаад худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн судалгаа хийдэг судлаач 
эрдэмтдийн энэ чиглэлээр бичсэн олон арван судалгаа гарсан байна. 
Худалдааны инвойс баримт буруу мэдүүлэх үзэгдлийг тухайн орноос 
капитал дайжих (capital flight) үзэгдэлтэй хамтруулсан гүнзгий судалгаанууд 
ч хийгдэж байна. Монгол Улсын хувьд яагаад энэ асуудал чухал вэ? Манай 
бизнес, гадаад худалдааны практикт энэ асуудал зайлшгүй шаардлагатай, 
нухацтай авч судалбал зохих асуудал мөн үү? Үүнд хариулахын тулд онолын 
болон “prima facie” түвшинд энэхүү үзэгдэл Монгол улсад бодитой байж 
болох доорх шалтгаанууд байна. 

1.	Макро	түвшинд:	
a. Монгол Улсын цөөн хэдэн уул уурхайн түүхий эдийн экспорт голлодог 

экспортын бүтэцтэй, импортын хувьд тоног төхөөрөмж, хэрэглээний 
бүтээгдэхүүн, нефтийн бүтээгдэхүүн импортын чухал хэсгийг эзэлдэг 
улс. Гэтэл “Trade misinvoicing” бодитойгоор ихээхэн гардаг улсуудын 
хувьд үзвэл эдгээр бүтээгдэхүүний экспорт, импортын хувийн жин 
өндөртэй улс орнуудад түгээмэл тохиолддог байна. 

b. Гадаад худалдаанд хандах төрийн бодлого нь идэвхтэй бус, гадаад 
худалдааны хөгжилд нөлөөлөх ач холбогдлыг дутуу үнэлдэг тул 
гадаад худалдааны талаарх төрийн бодлого нь үйлдвэрлэлийн 
бодлогын хавсарга шинжтэй, тусгайлан хариуцсан бодлогын 
институц байхгүй, аль нэг яамны газрын хэмжээнд авч үздэг улсын 
хувьд уг үзэгдэл гарч болох бодитой хөрстэй; 

c. Төсвийн орлогын бүрдэлт, төлбөрийн тэнцлийн хувьд экспорт, 
импортын орлого чухал ач холбогдолтой, өрийн дарамт өндөр, 
валютын нөөцийн тогтвортой суурь бүрэлдэж чадаагүй, гадаад 
худалдааны барааны болон газар зүйн бүтэц нь худалдааны түнш 
цөөхөн орноос хамааралтай. 

d. Экспортын гол гол түүхий эдийн зах зээл, үнийн судалгаа, тэдгээрийг 
төсвийн орлогын төлөвлөлт, төлбөрийн тэнцлийн төсөөлөлд 
ашигладаг ч яг тодорхой төрлийн бүтээгдэхүүний экспортын гэрээний 
үнэ бүрдэлт, нөхцлүүд, гэрээний биелэлт зэргийг бодлогын хэрэгсэл 
талаас нь ашиглах талаар эрх зүйн болон институцийн орчин султай. 
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2.	Микро	түвшинд:	
a. Экспортлогч болон импортлогч компаниудын хувьд худалдаанд 

тохиолддог захиргааны болон хүнд суртлын саад бэрхшээл ихтэй, 
тиймээс асуудлыг “рент хайх”, авилгал, хээл хахуулийн журмаар 
шийдэхийг оролдож ирсэн буруу орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг, энэ 
нь эргээд гадаад худалдааны зардлыг нэмэгдүүлж өрсөлдөх чадварыг 
бууруулдаг. 

b. Экспортын гол түүхий эдийн экспортлогч нь төр буюу төрийн өмчит 
компаниуд. Зэс, нүүрс, түүхий нефть экспортлох үйл ажиллагаанд 
төрийн шууд оролцоотой менежмент хэрэгжиж төрийн өмчит 
компаниудад зуршмал, түгээмэл байдаг бүхий л алдаа дутагдал тэнд 
оршин байдаг. Зэс, нүүрс, нефтийн бодитой хийгдсэн болон хийгдэх 
гэж буй гэрээнүүдийн мэдээлэл дээр төсвийн орлого төлөвлөлт, 
төлбөрийн тэнцлийн төсөөлөл боловсруулалт суурилдаггүй, төрийн 
өмчит компаниудаасаа төр нь шаардлагатай мэдээллээ авч чаддаггүй 
эсвэл тэгж шаарддаг тогтолцоо үүсээгүй. Тухайлбал зэсийн экспортын 
гэрээ контрактууд ямар нөхцөл, ямар үнээр, ямар хэмжээтэй, хаана, 
хэнтэй байгуулж буй мэдээллийг иж бүрэн авалгүйгээр цэвэр 
зэсээс баяжмалын агуулгаа ерөнхийд нь тооцоод төсвийн орлогоо, 
төлбөрийн тэнцлийн төсөөллөө боловсруулдаг. Ийм ил тод бус, буруу 
практик олон жилийн турш төлөвшиж тогтсон. 

c.  Хил дээрх хяналт шалгалтын байгууллагын тоо олон хэрнээ, үйл 
ажиллагаа, мэдээллийн урсгалын уялдаа сул, харилцан хяналт тавих 
тогтолцоо хөгжөөгүй, хүнд суртал ихтэй тул бизнес эрхлэгчид, гадаад 
худалдаачдад “misinvoicing” хийх буруу авир төрхийг үүсгэдэг. 
Хэдийгээр олон улсын худалдааны стандарт бүртгэлийн тогтолцоо 
нэвтэрсэн ч бүрэн зүгшрээгүй, гаалийн үнэлгээний тогтолцоо нь 
субьектив хандлага ихтэй. 

d. Худалдаа хөнгөвчлөх чиглэлээр төрийн байгууллагуудын ойлголт 
сул үйл ажиллагаа тунхаглалын шинжтэй тул Дэлхийн банкны 
бизнес эрхлэлтийн индекс, ложистикийн гүйцэтгэлийн индекс 
зэрэг үзүүлэлтээр Монгол улс олон жилийн турш олигтой дэвшил 
гаргаагүй, байр суурь нь доогуур хэвээр байна. Ийм нөхцөлд “trade 
misinvoicing” байх магадлал маш өндөр байдаг. 

Эдгээр шалтгааны улмаас Монгол улс цаашид энэ асуудлыг нухацтай 
авч үзэх шаардлагатай бөгөөд энэ талаарх олон улсын туршлагыг судалж 
суралцах нь үр дүнтэй болох юм. 
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“TrAdE MISINVoICINg” БУЮУ хУДАЛДААны ИнВОЙС 
БАРИмТ БУРУУ мЭДүүЛЭх ТУхАЙ ОЙЛгОЛТ

Энэ бол худалдааны үүсэл, хөгжил шиг их эртний ойлголт бөгөөд бүр 
1885 онд Италийн эрдэмтэн C.F.Ferraris тэр үеийн олон улсын худалдааны 
асуудлыг судлаад энэ асуудлыг гаргаж ирсэн бөгөөд эдүгээ түүнийг 
“Фирарисийн зарчим” гэж нэрлэдэг ажээ. Энэ нь: Хоёр улсын хоорондын 
худалдаа явагдаж буй үед А улсын мэдээлсэн экспортын үнийн дүн нь 
(export value) В улсын улсын мэдүүлсэн импортын үнийн дүнгээс тээвэр, 
даатгалын зардлын хэмжээгээр л зөрүүтэй байна буюу //А улсаас В улс 
импортлогдсон хэмжээ = А улсын В улс руу хийсэн экспорт + тээвэр ба 
даатгалын зардал// (1) гэсэн томъёоллоор илэрхийлэгддэг зарчим юм. Бодит 
амьдрал дээр дээрх тэгшитгэлийн 2 тал дээр ихээхэн зөрүүтэй байдаг 
бөгөөд тийм ч учраас олон улсын худалдааны судалгаагаар алдаршсан 
эрдэмтэд, тухайлбал, Ж.Багвати 1960-аад оны үеэс энэ асуудлыг гүнзгий 
судалж түүнийг үргэлжлүүлэн олон орны эрдэмтэд, судлаачид, олон улсын 
байгууллагууд өдий хүртэл судалсаар байна. Багватийн судалснаар “Trade 
misinvoicing” 2 чиглэлтэй байдаг, эхнийх нь “perverse” – буруу чиглэл 
буюу импортлогч улсын мэдээлсэн импорт нь экспортлогч орны мэдээлсэн 
экспортоос бага байх тохиолдол, эсвэл импортын инвойсийг дутуу 
мэдүүлсэн (export under invoicing) экспортын инвойсийг илүү мэдүүлсэн 
(export over invoicing) эсвэл аль аль нь байх prima facie (нотлогдох хүртлээ 
үнэн зөв байх) баримт гэж үзжээ. (Bhagwati, 1967). Хоёрдох чиглэл буюу 
“хэвийн” чиглэлийн үед хэдийгээр чиглэл нь хэвийн ч дээрх зөрүү нь 
“хэвийнээс илүү” (excess normal) буюу импорт нь тээвэр, даатгалын хэвийн 
зардлаас хамаагүй их хэмжээгээр экспортоосоо илүү байх тохиолдол ба 
ийм үед экспортын инвойсийн дутуу мэдүүлэг эсвэл импортын инвойсийн 
илүү мэдүүлэг, эсвэл аль аль нь байх prima facie боломжтой гэж үздэг. 
Импортын дутуу мэдүүлгийн үед мөн 2 тохиолдол байх боломжтой ба энэ 
нь “техникийн хувьд хууль зөрчих буюу “technical smuggling” гэж нэрлэдэг 
импортын үнийн дүнг санаатайгаар дутуу мэдүүлэх (импортын хураамж 
гэх мэт төлбөрөөс зайлсхийх зорилгоор), 2-р тохиолдол нь импортын зарим 
бараа ямар ч бүртгэлгүйгээр хууль зөрчин орж ирэхийг хэлдэг бөгөөд 
гэхдээ тухайн 2 улсын хоорондын худалдааны статистикийн мэдээллүүдээс 
үүнийг шууд илрүүлэх боломжгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ Монгол Улсын 
хувьд энэ чиглэлийн судалгааг эхлүүлэх нь зүйтэй бөгөөд энэ судалгааг 
Монголбанк, Сангийн яам зэрэг төсвийн орлого, төлбөрийн тэнцэл, гадаад 
валютын нөөцийн асуудал хариуцдаг байгууллагууд эхлүүлэх нь зохистой 
юм. Дээр үзсэн ойлголтуудыг нэгтгээд томъёолбол дараах байдалтай болно. 
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Үүнд:   улсаас j улсруу хийсэн экспортын бараа 
 улс  улсаас импортлосон бараа 

c – ачилт, тээвэрлэлт, даатгалын зардал (cif)
Дээрх тэгшитгэлээс харахад зөрүү нь нэмэх, хасах тэмдэгтэй, өөрөөр 

хэлбэл, экспорт, импорт нь дутуу эсвэл илүү мэдүүлэгдсэн байж болно 
гэсэн үг. Тийм учраас экспортын дутуу, илүү, импортын дутуу, илүү гэсэн 
4 төрлийн мэдүүлэг үүсч болох бөгөөд үүнийг хөрөнгийн урсгал талаас 
нь авч үзвэл дотогшлох болон гадагшлах урсгалыг аль алийг нь агуулдаг. 
Ийм шалтгаанаар сүүлийн үед судлаачид хөгжиж буй улсуудын “капиталын 
дайжилт” (capital fight)-ийн асуудлыг энэ асуудалтай нягт холбон судлах 
болсон байна. Тухайлбал, экспортын инвойсийн илүү мэдүүлгийн үед 
тухайн улс руу гадаад валютын дотогшлох урсгал (гэхдээ энэ нь валютын 
тооцоонд бүртгэгдэх боломжгүйгээр орж ирж болно) нэмэгдэх, харин 
дутуу мэдүүлгийн үед орж ирэх ёстой байсан гадаад валют дутуу орж хаа 
нэг газар бараа, үйлчилгээний хэлбэрээр оршин байна гэсэн хэрэг юм. 
Импортын хувьд авч үзвэл импортын инвойсийн илүү мэдүүлэг буюу 
худалдааны түнш улсын мэдээлсэн экспортын үнийн дүнгээс импортлогч 
улсын импортын үнийн дүн нь өндөр байх үед валютын гадагшлах урсгал 
байх ёстой хэмжээнээсээ илүү байна гэсэн хэрэг юм. Хэрэв импортын 
дутуу мэдүүлэг буюу импортын төлбөл зохих үнийн дүн дутуу хийгдсэн 
тиймээс хэрэв энэ гүйлгээ нь хаа нэг өөр газар эсвэл өөр сувгаар хийгдсэн 
бол тухайн импортлогч улс руу мөнгөний урсгал хүлээн авсан бараанд 
шингэсэн байдлаар орж ирсэн гэсэн хэрэг юм. Дээрх өгүүлснийг дараах 
хүснэгтээр үзүүлбэл илүү тодорхой болно. 

Хүснэгт 1.  Худалдааны инвойс баримтын урсгалууд 

Буруу инвойс баримтын төрлүүд Мөнгөний (fund) урсгалууд
1. Экспортын инвойс баримтын илүү 

мэдүүлэг 
2. Экспортын инвойс баримтын дутуу 

мэдүүлэг 
3. Импортын инвойс баримтын илүү 

мэдүүлэг 
4. Импортын инвойс баримтын дутуу 

мэдүүлэг 

Хөрөнгийн (мөнгөний) дотогшлох урсгал 
“Бараанд” шингэсэн гадагшлах урсгал 
Хөрөнгийн “мөнгөний” гадагшлах урсгал
“Бараанд” шингэсэн дотогшлох урсгал  

Дээрх хүснэгтээс харахад “j” орны экспорт нь “i” орны импорт болох 
эсвэл эсрэгээрээ учраас энэ 2 улсын хоорондын худалдаанд “misinvoicing” 
буй эсэхийг тогтоож болно гэсэн үг юм. Тухайлбал, экпортын “misinvoicing” 
0-ээс буюу эерэг тэмдэгтэй бол (экспортын илүү “misinvoicing”) энэ гарч буй 
зөрүү нь j орноос  нь “i” орон руу орж буй дотогшлох урсгалыг харуулна. 
Энэ нь j орны хувьд импортын “misinvoicing”<0 болно гэсэн хэрэг юм. 
Тухайлбал “i” орны экспорт дутуу мэдүүлэгдсэн гэж үзвэл “j” орны хувьд 
энэ нь импортын илүү мэдүүлэг болох тул 2 орны хувьд гадагшлах урсгал 
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бий болсон гэсэн хэрэг болно. Доорх бүдүүвчээр энэ бүхнийг илүү тодорхой 
илэрхийлж болно. 

Бүдүүвч 1. Худалдааны түнш хоёр улсын хоорондын худалдааны  
“misinvoicing”-ийн үнэлгээ

“Худалдааны misinvoicing”-ийн судалгааны арга зүйн ерөнхий хандлага 
иймэрхүү байдаг бөгөөд тухайн 2 худалдааны гол түнш улсын худалдааны 
стратеги, барааны ангилал, тоо болон үнийн дүнгийн нарийн мэдээлэл маш 
чухал ач холбогдолтой юм. Гэхдээ дээрх 2 зөрүү (“буруу” болон “хэвийн 
бус”) заавал “misinvoicing” байна гэсэн үг биш бөгөөд ийм учраас энэ 
чиглэлийн судалгаанууд “prima facie indication” буюу нотлогдох хүртлээ 
үнэн зөв байх гэсэн томъёоллыг хэрэглэдэг байна. Тухайлбал, тухайн улсын 
худалдааны статистикийн арга зүйн асуудал, сул хөгжил, тухайлбал c,I,f-ийг 
бодитойгоор тооцох асуудал байж болно. Өөр нэг шалтгаан нь импортын 
бүртгэлийн хувьд цаг хугацааны зөрүү болох ба эсвэл бүтээгдэхүүний 
ангиллын хувьд зөрүү гарч болно. Гэхдээ дээрх шалтгаануудаас үүссэн 
зөрүү хэмжээ харьцангуй бага гэдгийг дурдах нь зүйтэй.    

“Худалдааны misinvoicing” хийх сэдлүүдийн талаар товчхон 
Өмнө Монгол Улсын хувьд өмнө дурдсан макро болон микро түвшинд 

оршиж буй “misinvoicing” хийх шалтгаан, орчин дээр нэмээд олон улсын 
байгууллагууд ямар сэдлүүдийг онцолдог талаар одоо товч дурдая. 

Энэ чиглэлээр хийгдсэн судалгаануудаас үзэхэд доорх 3 төрлийн сэдэл 
байна гэж үзэж байна. Үүнд: 

1. Санхүүгийн сэдлүүд 
2. Гаалийн болон гадаад валютын хяналтаас зугтах сэдлүүд 
3. Захиргааны саад бэрхшээлүүдийг багасгах, тэдгээрээс зугтах 

сэдлүүд. 
Санхүүгийн сэдлүүд гэдэгт татвар хураалт, татвараас зайлсхийх замаар 

ашгаа нэмэгдүүлэх эсвэл экспортын татаасыг ашиглах зорилготой сэдлүүд 
ордог бол валютын хяналтаас зугтах сэдлүүдийн хувьд валютын ханшийн 
гажуудал болон валютын хяналтын хэт чанга дэглэмтэй холбоотой ба 
(валютын хяналтын хэт сул тогтолцоо ч мөн энд хамаарч болно.) Харин 
экспорт, импортын smuggling буюу хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанууд нь 
(манай хил дээр ихээхэн тохиолдог) хилийн хяналт, шалгалтын авилгалын 
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бодит болон төсөөллийн түвшин, хүнд суртал, саад бэрхшээлтэй ихээхэн 
хэмжээгээр холбогддог болохыг судалгаанууд онцолсон байна. Монгол 
Улсын хувьд ч хамгийн сүүл гарсан (GS1 нийгэмлэг. Бизнес хийх замын 
зураглал. УБ 2018 он) судалгаанаас үзэхэд экспорт, импортын хяналт 
шалгалтын хүнд суртал нэмэгдсэн (хэдийгээр Монгол улс ДХБ-ын худалдааг 
хөнгөвчлөх конвенцод нэгдэж орсон, гаалийн болон бусад байгууллага энэ 
чиглэлээр бага сага дэвшил гаргаж буй гэж бичиж буй ч), авилгал, хээл 
хахуулийн ам дамжсан төсөөлөл ойлголт өндөр хэвээр байгаа, экспорт, 
импортонд шаардагддаг бичиг баримтын тоо болон зардал, цаг хугацаа 
олигтой буураагүй байна. Түүнчлэн 2016 онд МҮХАҮТ-аас МУИС-ийн 
Эдийн засгийн сургуультай хамтран хийсэн “Бизнесийн орчин-2016” 
судалгаа ч ихээхэн баргар дүр зураг харуулж буйг, Дэлхийн банкны 
“Бизнес эрхлэлтийн индексийн “хил дамнасан худалдаа” гэсэн индексийн 
үзүүлэлтүүдээр олон жилийн турш доогуур байранд орсон хэвээр л байна. 

Хүснэгт 2. Экспорт, импортын цаг хугацаа, зардлын мэдээлэл

Үзүүлэлт Монгол улс
3уун Ази, 
Номхон 

далайн улс 
орнууд 

Өндөр 
орлоготой 
ОЕСD-ын 

орнууд 
2016 2017 2018 2018

Экспортын цаг хугацаа: 
Хил дээрх зөвшөөрөл 
авах үйл ажиллагаа 
багтсан (цагаар) 

37 62 62 55,9 12,7 

Экспортын зардал: Хил 
дээрх зөвшөөрөл авах үйл 
ажиллагаа багтсан (ам.
доллараар)

41 191 191 387,5 149,9 

Экспортын цаг хугацаа: 
Бичиг баримтын зөвшөөрөл 
авах үйл ажиллагаа багтсан 
(цагаар) 

115 168 168 68,2 2,4 

Экспортын цаг хугацаа: 
Бичиг баримтын 
зөвшөөрөл авах үйл 
ажиллагаа багтсан (ам.
доллараар) 

64 64 64 112,1 35,4 

Импортын цаг хугацаа: 
Хил дээрх зөвшөөрөл 
авах үйл ажиллагаа 
багтсан (цагаар) 

22 48 48 70.5 8,7 

Импортын зардал : Хил 
дээрх зөвшөөрөл авах үйл 
ажиллагаа багтсан (ам.
доллараар)

60 210 210 431,0 111,6 
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Импортын цаг хугацаа: 
Бичиг баримтын 
зөвшөөрөл авах үйл 
ажиллагаа багтсан 
(цагаар) 

115 115 115 65,6 3,5 

Импортын цаг хугацаа: 
Бичиг баримтын 
зөвшөөрөл авах үйл 
ажиллагаа багтсан (ам.
доллараар) 

83 83 83 111,4 25,6 

Эх сурвалж:Dоing business 2016/2017/2018 Mongolia 

Хүснэгт 3. Логистикийн гүйцэтгэлийн индекс, Монгол улс  
“2007-2016 онууд”-ын харьцуулалт

М
он

го
л 

ул
с 

Он

LP
I э

зэ
лс

эн
 

ба
йр

LP
I 

ер
өн

хи
й 

үз
үү

лэ
лт Гааль Дэд бүтэц

Олон 
улсын 

тээвэрлэлт 

Логистикийн 
өрсөлдөх 

чадвар 

Ачаа 
тэвээрлэлтийн 

мэдээлэл

Цаг 
хугацаа 

Үзүүлэлт Үзүүлэлт Үзүүлэлт Үзүүлэлт Үзүүлэлт Үзүүлэлт 
2016 108 2.51 2.39 2.05 2.37 2.31 2.47 3.4
2014 135 2.36 2.20 2.29 2.62 2.33 2.13 2.51
2012 140 2.25 1.98 2.22 2.13 1.88 2.29 2.99
2010 141 2.25 1.81 1.94 2.46 2.24 2.42 2.55
2007 136 2.08 2.00 1.92 2.50 1.80 2.00 2.25

ЮнкТАД (UNCTAd)-ААС хИЙСЭн СУДАЛгААны үР Дүн
Энэ байгууллагаас байгалийн нөөцийн экспортлогч хэд хэдэн улсын 

экспортын бүтээгдэхүүн дээр худалдааны “misinvoicing”-ийн чиглэлээр 
судалгааг өмнө дурдсан зарчмын дагуу доорх томъёог ашиглан хийсэн 
байна. 

 – экспортын “misinvoicing”  (А)
 – импортын “misinvoicing”  (В)

 худалдааны статистикийн дагуу  улсаас  улсын 
импортолсон үнийн дүн

 улсын худалдааны статистикийн дагуу  улсаас “j” улсад 
экспортлогдсон барааны үнийн дүн

 – тээвэрлэлт, даатгалын хүчин зүйл (энэ хүчин зүйлийн хувьд улс 
орнуудаар ялгаатай ч ерөнхийдөө 1,1 гэсэн хэмжээ буюу 10% гэж авдаг ба 
Монгол Улсын хувьд ч мөн энэ түвшинд байдаг.)

DX – экспорт “misinvoicing” (DX эерэг тэмдэгтэй бол экспортын дутуу 
мэдүүллэг (export underinvoicing), DM эерэг тэмдэгтэй бол импортын илүү  
мэдүүллэг (import overinviocing) “prima facie” баримт гэсэн үг.)
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Судалгааг Чили улсын зэсийн экспорт, Кот Дивуар улсын какао, Нигерийн 
нефть, ӨАБНУ-ын металын бүтээгдэхүүнүүд, Замби улсын зэсийн экспорт 
дээр тулгуурлан хийсэн нь Монгол Улсын хувьд сонирхолтой юм. 

1.	Чили	улсын	зэсийн	экспортын	“misinvoicing”-ийн	судалгаагаар:	
• Судалгааг 1990-2014 оноор хамруулж хийсэн, худалдааны гол түнш 

орнуудыг нь сонгож авсан
• Худалдааны гол түнш улс нь БНХАУ, (Чилийн нийт экспортын 23,7%-

ийг эзэлдэг.) Япон (13%), АНУ (8%)
• Судалгааны үр дүнгээр бараг ихэнх түнш улсын хувьд экспортын 

илүү мэдүүлгийн (export overinviocing) дүн гарсан.
• Германтай хийсэн худалдаанд экспортын дутуу мэдүүлгийн үр 

дүн гарсан бол Нидерланд улстай хийсэн худалдаа нь (16 тэрбум 
долларын экспортын илүү мэдүүлэг) Чилийн гадаад худалдааны 
статистикаар бүртгэгдсэн атлаа Нидерландын худалдааны статистикт 
бүртгэгдээгүй байсан байна. Ийм “буруу” (“perverse”), “хэвийн бус” 
(“excessive normal”) том зөрүүг тайлбарлах нэг шалтгаан нь экспортын 
газар зүйн байршлын бүртгэл буруу хийгдсэнтэй холбоотой байж 
болно гэж дүгнэсэн байна. 

2.	Замби	улсын	зэсийн	экспортын	“misinvoicing”
• Замби улс бол зэсийн экспортоосоо ихээхэн хамааралтай эдийн 

засагтай бөгөөд зэсийн баяжмалын экспортын 2 талын худалдааны 
хувьд Бразил улстай (-)154,3 сая $, Хятад улстай (-)4173,3 сая $, 
Энэтхэг улстай (-)2959,4 $-ын экспортын “misinvoicing”-той байсан 
байна. 

• 1995-2014 онд Хятад улстай нийт 5644,5 сая $, Өмнөд Солонгос улстай 
3926,5 сая $, Англи улстай (-)4360,4 сая $ гэх мэтээр худалдааны 
түнш нийт улстай хийсэн худалдааны “misinvoicing”-ийн нийт үнийн 
дүн нь 12054,3 сая $ болжээ. 

3.	Нигер	улсын	нефтийн	экспортын	“misinvoicing”	
• Нигер улсын гадаад худалдааны мэдээлэл НҮБ-ын UN Comtrade 

database гэсэн мэдээллийн баазад дутуу орсон байсан, (Монгол 
Улсын хувьд зарим жилүүдийнх дутуу байв.)

• Худалдааны түнш 17 улсын 5-тай нь экспортын дутуу мэдүүлэг 
илэрсэн, бусад улсын хувьд экспортын илүү мэдүүлэгтэй байсан. 

• Нигер улсаас Швейцар улс руу экспортлогдсон нефтийн нилээд хэсэг 
нь Нигер улсдаа бүртгэгдээгүй байсан, бүртгэгдсэн экспортын хувьд 
тоо хэмжээ, үнийн дүнгээрээ хэт өндөр гарсан байв. 

• Нигерийн нефтийн импортын хувьд ч “misinvoicing” байсан бөгөөд 
ихээхэн хэмжээний импортын дутуу мэдүүлгийн тоо баримт илэрсэн 
байна. 
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4. Өмнөд	Африкийн	мөнгө,	цагаан	алт,	төмрийн	хүдрийн	экспортын	
“misinvoicing”

• АНУ болон Япон улс Өмнөд Африкийн мөнгө болон цагаан алтны 
экспортын 54,2%, Хятад улс 11,5% тус тус эзэлдэг. Экспортын 
төвлөрөл нь энэ 3 улс дээр байна гэсэн үг. 

• Үнэлгээний үр дүн экспортын дутуу мэдүүлэг системтэйгээр 
давамгайлж ирснийг харуулсан. Ялангуяа Хятад улстай хийсэн 
гадаад худалдаанд экспортын дутуу мэдүүлэг хамгийн өндөр буюу 
13,9 тэрбум $ байсан. 

• Швейцар улстай хийсэн гадаад худалдаанд экспортын илүү мэдүүлэг 
6,3 тэрбум $ байсан. 

• Өмнөд Африкийн төмрийн хүдрийн экспортын 61,7%-ийг БНХАУ 
эзэлдэг бөгөөд экспортын дутуу мэдүүлэг 2010 он хүртэл ихээхэн 
хэмжээтэй, 2010 оноос хойш энэ нь системтэйгээр илүү мэдүүлэг 
болсон байдал харагдсан. 

• Нидерланд улс руу экспортлогдсон төмрийн хүдрийн хувьд экспортын 
илүү мэдүүлэг давамгайлсан байсан бөгөөд Нидерланд улсад Өмнөд 
Африкаас экспортлогдсон төмрийн хүдэр бүртгэгдээгүй байв. 

5.	Өмнөд	Африк	улсын	алтны	экспортын	жишээ	
• Өмнөд Африкаас экспортлогдсон мөнгөжөөгүй алтны (non-monetary 

gold) 77% нь 4 улс руу экпортлогддог. 
• Засгийн газрын статистикаар мөнгөжсөн болон мөнгөжөөгүй алтыг 

ялгаж харуулдаг байсан ч 2011 оноос хойш зогссон байсан. (бүх 
алтыг мөнгөжөөгүй алт гэсэн статистикаар харуулдаг болсон.)

• Экспортын “misinvoicing”-ийг мөнгөжөөгүй алт гэсэн үзүүлэлтээр 
тооцож үзэхэд ихээхэн хэмжээний хэвийн бус (“excessive normal”) 
зөрүү гарсан нь экспортын дутуу мэдүүлгийн prima facie байдлыг 
харуулж байв. 

• Алтны ангилалыг мөнгөжсөн болон мөнгөжөөгүй гэж хийх, 
худалдааны мэдүүлгийн тогтолцоогоо бүтээгдэхүүний ангилал, газар 
зүйн байршил (destination) талаас нь цаашид ихээхэн сайжруулах 
шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан. 

Дээрх улсуудын жишээ судалгаан дээр суурилан ЮНКТАД-аас дараах 
дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргасан байна. Үүнд: 

1. Экспортын дутуу болон илүү мэдүүлгийн хэмжээ эдгээр 5 улсад 
ихээхэн хэмжээгээр илэрсэн, эдгээр улсын экспортын төвлөрөл нь 
хэдхэн улсад оногддог бөгөөд Чили улсаас бусадад нь экспортын 
дутуу мэдүүлэг (export underinvoicing) давамгайлж байна. 

2. Тиймээс экспортын “misinvoicing” нь эдгээр улсаас капитал дайжих 
(capital flight) нэг чухал суваг байж болох юм гэсэн дүгнэлт хийсэн. 
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3.  Бүтээгдэхүүний түвшинд хэд хэдэн чухал дүгнэлт гарсан. Эхний 
жишээ бол Өмнөд Африкийн алтны экспортын ээдрээтэй зангилаа 
бөгөөд худалдааны түнш орнуудын болон Өмнөд Африкийн 
статистик мэдүүлийн ихээхэн зөрүү гарсан нь онцгой анхаарал 
хандуулахыг шаардаж буй асуудал юм. Энэхүү зөрүүнүүд хаанаас, 
яаж, ямар шалтгаанаар үүсэж байна гэдгийг цаашид гүнзгийрүүлж 
судлах шаардлагатай бөгөөд тухайн хамрагдсан улсуудын худалдааны 
дэглэмүүдийн ялгаа, татварын болон капиталын хяналтын дэглэмүүд 
эсвэл статистикийн бүртгэлийн асуудлуудыг хамруулвал зохино гэж 
үзсэн. 

4. Худалдааны төвлөрлийн түвшин болон худалдааны “misinvoicing”-
ийн түвшин хоорондын хүчтэй хамаарлыг цаашид онцгой анхаарч 
ийм асуудлыг цаашид системтэйгээр, гүнзгийрүүлж судлах 
шаардлагатай. 

5. Ихээхэн хэмжээний “буруу” (“perverse”), “хэвийн бус” (“excessive 
normal”) зөрүүнүүдийг худалдааны түнш улс бүр харицлан хоорондоо 
нарийвчлан солилцож тулгалт хийж байх, “misinvoicing” гарч буй 
шалтгаан, нөхцөл, сэдлүүдийг харилцан судалж, төсвийн орлого, 
гадаад валютын нөөцийн эх үүсвэр талаас нь харсан бодлогын 
хандлага бий болгох 

6. Худалдааны статистикийн цэгцтэй байдал болон чанарыг сайжруулах 
ялангуяа бүтээгдэхүүний болон түншийн түвшинд мэдээллийг 
цуглуулах, чанарыг дээшлүүлэх, экспорт, импортын “misinvoicing”-
ийг компаний түвшинд, хийгдэж буй томоохон гүйлгээнүүдээр, 
“misinvoicing” хийгдэж буй механизмыг гүнзгийрүүлэн судлах нь 
онцгой ач холбогдолтой.   

мОнгОЛ УЛСын гАДААД хУДАЛДААны  
“MISINVoICINg”-ИЙн СУДАЛгАА

Өмнөх хэсгүүдэд авч үзсэн худалдааны “misinvoicing”-ийн судалгаанаас 
хамгийн түрүүнд гарч ирэх нэг асуудал бол Монгол Улсын хувьд энэ 
асуудал байгаа эсэх, байгаа бол ямар түвшинд байгаа, үүний байж болох 
шалтгаанууд, цаашид анхаарвал зохих асуудлууд юу байна гэдгийг тогтоох 
нь чухал юм. Үүний тулд юуны түрүүнд Монгол Улсын худалдааны гол түнш 
болох БНХАУ-тай хийж буй гадаад худалдааны ерөнхий дүн шинжилгээнээс 
эхлэх нь зүйтэй юм. Ингэхдээ Монгол, Хятадын гадаад худалдааны хэмжээ, 
бүтэц зэргийг тус бүрийнх нь мэдээллийн эх үүсвэрээс авч харьцуулах 
шаардлагатай. БНХАУ-ын эдийн засаг гадаад худалдааны мэдээллийн хувьд 
Хятадын албан ёсны эх үүсвэр болох “China statistic yearbook” жилийн 
номноос болон Дэлхийн банк, НҮБ, ОУВС зэрэг байгууллагын холбогдох 
эх үүсвэрүүдээс түүвэрлэсэн.
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Хүснэгт 4. Монгол, БНХАУ-ын хоорондын гадаад худалдааны  
статитикийн мэдээлэл (мян.ам.доллар) 

 Монголын статистик Хятадын статистик Зөрүү

Экспорт Импорт Нийт эргэлт Экспорт Импорт Нийт 
эргэлт Экспорт Импорт Нийт 

эргэлт

2005 513.214.2 303.248.1 816.462.300 318.890.0 541.030.0 859.920.0 -27.815.8 -15.6419 -43.457.7

2006 1.049.441.6 364.989.7 1.414.431.300 433.500.0 1.147.480.0 1.580.980.0 -98.038.4 -68.510.3 -166.548.7

2007 1.411.350.7 568.936.6 1.980.287.300 682.950.0 1.351.650.0 2.034.600.0 59.700.7 -114.013.4 -54.312.7

2008 1.635.890.6 898.732.4 2.534.623.0 907.830.0 1.525.610.0 2.433.430.0 110.280.6 -9.097.6 101.193.0

2009 1.393.906.7 538.582.6 1.932.489.300 1.067.880.0 1.361.120.0 2.429.000.0 32.786.7 -529.297.4 -496.510.7

2010 2.466.265.5 970.976 3.437.241.500 1.449.760.0 2.552.060.0 4.001.830.0 -85.794.5 -478.784.0 -564.588.5

2011 4.439.860.9 2.023.881.3 6.463.742.200 2.731.640.0 3.701.070.0 6.432.710.0 738.790.9 -707.758.7 31.032.2

2012 4.059.720.3 1.813.415 5.873.135.300 2.653.500.0 3.744.700.0 6.398.200.0 315.020.3 -840.085.0 -525.064.7

2013 3.706.341.0 1.822.603.7 5.528.944.700 2.449.590.0 3.509.550.0 5.959.140.0 196.791.0 -626.986.3 -430.195.3

2014 5.073.398.8 1.767.915.9 6.841.314.700 2.216.380.0 5.102.090.0 7.318.470.0 -28.691.2 -448.464.1 -477.155.3

2015 3.910.120.6 1.389.940.6 5.300.061.200 1.570.700.0 3.795.380.0 5.366.080.0 114.740.6 -180.759.4 -66.018.8

2016 3.901.619.6 1.061.163.27 4.962.782.870 988.640.0 3.622.600.0 4.611.240.0 279.019.6 72.523.270 351.542.870

2017 5.307.498.84 1.427.834.79 6.735.333.630       

 Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn, China statistic yearbook

Хүснэгт 4-өөс харахад Монгол Улсын экспорт нь Хятадын импорт, 
Монголын импорт нь Хятадын экспорт болно гэсэн ерөнхий зарчим, экспорт 
fob, импорт cif хүчин зүйл, хоёр улсын гадаад худалдааны бүртгэлийн 
байж болох ялгаа (олон улсын стандарт бүртгэлийг хэрэгжүүлж эхэлсэн 
он гэх мэт) гэх мэтийг харгалзан үзсэн ч экспорт, импортын зөрүү өндөр 
хэмжээтэй байна. (Тэр тусмаа хил нийлдэг хөрш улстай гэхэд) Энэхүү зөрүү 
яагаад гардаг, учир шалтгаан нь юу байдаг талаар цаашид гүнзгийлүүлэн 
судлах шаардлагатай. Олон улсын стандарт бүртгэлийн тогтолцоог 
аль аль нь нэвтрүүлсэн хоёр улсын хувьд ийм зөрүү байх онолын болон 
практик үндэслэл бараг байхгүй юм. Хүснэгт 5-т Хятад, Монголын гадаад 
худалдааны статистикийг сүүлийн 18 жилээр харуулав. 
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Хүснэгт 5. China foreign trade with Mongolia (US $ 10.000)

 
Total Export Import Minerals import (US $ thousand) difference

1 2 3 4 5* (4-5)
1998 24318 6243.0 18075 122.698.51 104.333.82 18.344.69
1999 26310 6883.0 19427 154.373.03 114.258.48 40.114.55
2000 32261 11054 21207 166.457.29 157.576.97 8.880.32
2001 36235 12285 23950 182.866.95 146.996.53 35.870.42
2003 43984 15589 28395 219.624.60 177.837.42 41787.18
2004 69442 23335 46107 343.382.23 302.262.03 41120.2
2005 85992 31889 54103 420.809.24 372.643.68 48165.56
2006 158098 43350 114748 1.014.878.52 783.345.94 231532.6
2007 203460 68295 135165 1.134.256.53 1.027.689.96 106836.6
2008 243343 90783 152561 1.112.715.69 - -
2009 242900 106788 136112 815.521.41 - -
2010 400183 144976 255206 1.246.321.91 - -
2011 643271 273164 370107 1.748.871.30 - -
2012 660121 265350 374470 1.683.911.59 - -
2013 595914 244959 350955 1.702.291.89 1.788.429.24 -86137.4
2014 731847 221638 510209 3.248.155.66 3.220.916.21 27239.45
2015 536608 157070 379538 2.625.554.83 2.630.633.81 -5078.98
2016 461124 98864 362260 2.006.859.26 2.111.830.34 -104971.08

Source: China Statistical Yearbook, Worldbank-WITS, wits.worldbank.org
*-based on wits.worldbank.org

Эх сурвалж нь Хятадын “China Statistical Yearbook” болон Дэлхийн 
банкны мэдээллийн эх сурвалжаас авсан тоонууд болно. Энэ хүснэгтэнд 
БНХАУ-ын Монгол улсаас импортлосон эрдэс түүхий эдийн үнийн дүнг 
мөн тавьсан. Дэлхийн банкны мэдээллийн эх сурвалж дээр буй мэдээлэл 
дутуу (2008-2012 оны тоонууд), мөн хоорондын зөрүү ихээхэн өндөр байна. 
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Хүснэгт 6. Монгол Улсын зэсийн баяжмал, нүүрсний экспорт,  
БНХАУ-ын зэсийн баяжмал, нүүрсний нийт импорт (1996-2016 он)

Он

Зэсийн баяжмал Нүүрс

Монгол статистик Хятадын статистик Монгол статистик Хятадын статистик 

Тоо 
хэмжээ 

(тн)

Үнийн дүн 
(мян $)

Нэгжийн 
үнэ ($)

Тоо 
хэмжээ 
(10.000 

тн)

Үнийн 
дүн 

(10.000 
мян $)

Нэгжийн 
үнэ ($)

Тоо 
хэмжээ 

(тн)

Үнийн дүн 
(мян $)

Нэгжийн 
үнэ ($)

Тоо 
хэмжээ 
(10.000 

тн)

Үнийн 
дүн 

(10.000 
мян $)

Нэгжийн 
үнэ ($)

1996 473.6 205.165.5 433.2 82.0 39317 479.5 0.5 7.5 15.0 320 14593 45.6

1997 479.7 211.356.7 440.6 94.0 42116 448.0 0.2 3.6 18.0 200 9562 47.8

1998 485.7 124.769.9 256.9 118.0 45831 388.4 3.1 21.8 7.0 158 6845 43.3

1999 492.7 119.215.3 242.0 125.0 47436 379.5 - - - 167 6086 36.4

2000 496.0 160.275.8 323.1 181.0 80578 445.2 0.6 4.2 7.0 212 6860 32.4

2003 568.9 163.694.6 287.7 267.0 129128 483.6 435.4 5.858.4 13.5 1076 36340 33.8

2004 562.6 284.322.0 505.4 287.0 223804 779.8 1635.1 16.507.2 10.1 1861 89181 47.9

2005 587.1 326.216.7 555.6 406.0 372078 916.4 2.217.8 26.625.6 12.0 2617 138369 52.9

2006 599.5 635.420.2 1059.9 361.0 611725 1694.5 2.380.1 45.640.6 19.2 3825 161881 42.3

2007 607.8 811.502.5 1335.2 452.0 881644 1950.5 3.269.0 116.226.4 35.6 5102 242161 47.5

2008 582.9 835.666.0 1433.6 519.0 1044015 2011.6 4.169.3 184.665.9 44.3 4040 350911 86.9

2009 587.0 501.923.7 855.1 613.0 847868 1383.1 7.113.2 306.300.6 43.1 12583 1057367 84.0

2010 568.7 770.594.9 1355.0 647.0 1267856 1959.6 16.726.2 881.998.3 52.7 16478 1693208 102.8

2011 575.9 968.551.4 1681.8 638.0 1551814 2432.3 21.296.0 2.273.006 106.7 18240 2091139 114.6

2012 574.3 838.579.3 1460.2 783.0 1695073 2164.8 20.915.5 1.901.773.5 90.9 28841 2871613 99.6

2013 649.8 948.951.0 1460.4 1007.0 1950898 1937.3 18.367.5 1.122.033.5 61.1 32702 2906637 88.9

2014 1.379 2.574.706.1 1867.1 1181.0 2146393 1817.4 19.499.0 849.039.5 43.5 29120 2225721 76.4

2015 1.477.8 2.280.135.3 1542.9 1329.0 1920368 1445.0 14.472.6 555.923.2 38.4 20406 1210133 59.3

2016 1.562.0 1.607.754.3 1029.3 1696.0 2088805 1231.6 25.810.6 973.072.8 37.7 25543 1415193 55.4

Эх сурвалж: 1212.mn, China Statistical Yearbook, зохиогчийн тооцоо
Хүснэгт 6-т Монгол Улсын зэсийн баяжмал, нүүрсний экспортын 

үнийн дүн, тоо хэмжээ болон нэгжийн дундаж өртгийг БНХАУ-ын 
уг хоёр бүтээгдэхүүний нийт импортын үнийн дүн, тоо хэмжээ болон 
нэгжийн дундаж өртөгтэй харьцуулан гаргав. Эндээс харахад Монголын 
зэсийн баяжмалын экспортын нэгжийн дундаж өртөг нь БНХАУ-ын нийт 
импортлосон зэсийн баяжмалын нэгжийн дундаж өртгөөс авч үзэж буй 
хугацааны ихэнхэд нь ихээхэн доогуур байна. 2014-2015 онд л ойролцоо 
дүнтэй байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол улсаас экспорлож буй зэсийн баяжмал 
нь Хятад улсын хувьд харьцангуй хямд өртөгтэй импорт болж байна гэсэн 
үг. Нүүрсний хувьд ч мөн ижил хандлагатай, нэгжийн дундаж өртгийн хувьд 
зөвхөн 2011 оноос эхлэн Хятадын импортын нэгжийн дундаж өртөгтэй 
харьцангуй ойртож ирсэн байна. Гэхдээ энэ нь дээрх хоёр бүтээгдэхүүний 
гэрээний үнэ дээр тулгуурлаагүй гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй.  

Хүснэгт 7-т Монгол Улсын уул уурхайн гол бүтээгдэхүүнүүдийн 
экспортын үнийн дүн, мөн эдгээрийг Монгол улсаас БНХАУ-аас 
импортлосон үнийн дүнг харьцуулж гаргав. 
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Хүснэгт 7. Монголын зарим бүтээгдэхүүний экспорт, БНХАУ-ын импортын статистик

Эх сурвалж:  1212.mn, www.atlas.media.mit.edu, Зохиогчийн тооцоо
A-atlas.media.mit.edu, БНХАУ-ын импортын мэдээлэл
B-Монголын статистик, 1212.mn

Эдгээр болон бусад мэдээллийн болон бусад мэдээллийн үндсэн дээр 
Монгол-Хятадын гадаад худалдааны “misinvoicing”-ийг эхлээд нийт 
худалдааны эргэлтээр, дараа нь гол хэдэн бүтээгдэхүүнээр тооцож гаргав. 
(Хүснэгт 8, хүснэгт 9)

Хүснэгт 8. Монгол-Хятадын гадаад худалдаанд буй “misinvoicing”-ийн тооцоо

 Экспортын 
“misinvoicing” (сая $) 

Импортын 
“misinvoicing” (сая $) 

Экспорт болон импортын нийт 
“misinvoicing” (сая $) 

2005 -23.52 -47.53 -71.05 (-8.7%)*
2006 -6.86 -111.86 -118.72 (-8.4%)
2007 -200.83 -182.30 -383.13 (-19.3%)
2008 -273.87 -99.88 -373.75 (-14.7.3%)
2009 -172.18 -636.09 -808.27 (-41.8%)
2010 -160.84 -623.76 -784.6 (-22.8%)
2011 -1182.78 -980.92 -2163.7 (-33.5%)
2012 -721.0 -1105.44 -1826.44 (-31.1%)
2013 -567.42 -871.95 -1439.37 (-26.0%)
2014 -478.65 -670.10 -1148.75 (-16.8%)
2015 -505.75 -337.83 -843.58 (-15.9%)
2016 -669.18 -26.34 -695.52 (-14.0%)
2017 - - -
Дүн -4962.88 5694.0 -10656.88

Эх сурвалж: ҮСХ, 1212.mn, China Statistical Yearbook
*-хаалтанд Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтэнд экспорт, 

импортын “misinvoicing”-ийн нийт хэмжээ хэдэн хувь байгааг харуулав. 
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Хүснэгт 9. Монголын зарим экспортын бүтээгдэхүүний экспортын  
“misinvoicing”-ийн тооцоо (сая $)

 Зэсийн баяжмал Нүүрс Түүхий 
нефть

Төмрийн 
хүдэр 

Цайрын 
баяжмал 

2005 -30.82 +7.34 -1.48 +0.92 -1.87
2006 +41.06 +4.14 -2.28 -0.25 -11.91
2007 +20.65 +9.4 -6.44 -1.05 -45.6
2008 -97.60 +4.5 -7.29 +23.8 -102.3
2009 +39.80 -67.6 -22.36 -25.5 -72.55
2010 +14.9 -103.2 -22.5 -86.1 -72.3
2011 -77.8 -1147.0 -74.3 -14.1 -80.12
2012 -25.9 -670.0 -0.6 -67.2 -60.78
2013 -91.9 -82.0 -73.6 - -30.9
2014 -247.0 -93.9 -48.5 -35.6 -25.3
2015 -238.0 -79.6 -58.7 -35.7 -28.27
2016 -131.0 -77.3 -90.7 -72.0 -75.84

Дээрх хүснэгттүүдээс харахад экспорт, импортын аль алиных нь 
хувьд “underinvoicing” буюу дутуу мэдүүлэгтэй байгаа бөгөөд энэ нь 
өмнөх судалгаанд дурьдсаны дагуу хөгжиж буй улсуудын хувьд “export 
underinvoicing” давамгайлж байдаг хандлагатай ижил байна. Үнийн 
дүнгийн хувьд авч үзвэл экспортын хувьд 4,9 тэрбум $, импортын хувьд 
5,7 тэрбум $ “дутуу мэдүүлэг” буюу “underinvoicing” байгаа нь маш өндөр 
тоо бөгөөд Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт эргэлтэнд харьцуулж 
үзвэл 8,4-41,8% хүртэл хэмжээнд хэлбэлзэж ирсэн байна. Экспортын гол 
бүтээгдэхүүний хувьд авч үзвэл “export underinvoicing” буюу экспортын 
дутуу мэдүүлэг голлож байгаа бөгөөд зэсийн баяжмалын хувьд зарим жилд 
“export overinvoicing” байсан байна. Экспорт, импортын “misinvoicing” 
яагаад гардаг талаар өмнө хэсэгт авч үзсэн тул цаашид анхаарвал зохих 
зарим асуудлыг дор дурьдая. 
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ДүгнЭЛТ БА ЗӨВЛӨмЖүүД
1. Худалдааны “misinvoicing” хэмээх энэ үзэгдэл Монгол Улсын хувьд 

“prima facie” буюу нотлогдох хүртэл үнэн зөв гэж үзэх түвшинд байгаа 
нь манай улсын худалдааны гол түнш болох БНХАУ-тай хийж буй 
гадаад худалдааны дүн шинжилгээгээр нотлогдож байна. Өмнө хэсэгт 
үзсэн бусад хөгжиж буй улсын хувьд ч мөн БНХАУ-тай хийсэн тэдний 
гадаад худалдаанд энэ “үзэгдэл” байсан гэдгийг дурьдах нь зүйтэй. 

2. Монгол Улсын хувьд цаашдаа гаалийн статистикийн үнэн зөв, шуурхай, 
бодитой байдлыг хангах, хөрш орнуудтай хийж буй гадаад худалдааны 
бүртгэл, статистикийн чанарыг сайжруулах, мэдүүлгийн зөрүүг 
минимум хэмжээнд аваачих, хоёр улсын гаалийн байгууллагуудын 
мэдүүлгийн зөрүүний хэмжээг байж болох минимум хэмжээнд болгох 
шаардлагатай байна. Үүний тулд хоёр улсын гаалийн байгууллагуудын 
мэдээллийн урсгалын солилцоог сайжруулах, үр дүнг нь Сангийн яам, 
Монголбанк авч ашиглах.   

3. Хоёр улсын хоорондын худалдаанд учирч буй захиргааны, хяналт, 
шалгалтын хориг саадыг багасгах, худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр 
хоёр улсын гаалийн байгууллагын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, 
“гадаад худалдааны цахим нэг цонхны” бодлогыг Монгол Улсын 
хил дээр ажиллаж буй хэт олон, давхардсан хяналт, шалгалт үйл 
явцад нэвтрүүлэх төдийгүй БНХАУ-ын гаалийн болон холбогдох 
бусад байгууллагатай энэ чиглэлээр үр дүнтэй хамтын ажиллагаа 
хэрэгжүүлэх нь чухал гэдгийг энэ судалгааны үр дүн харуулж байна. 

4. Зэсийн баяжмал, нүүрс болон түүхий нефтийн экспорт нь их төлөв 
төрийн өмчит компаниудын шугамаар хийгдэж буй нь энэхүү 
судалгаанд авч үзсэн бусад улсаас ялгаатай байна. Өөрөөр хэлбэл, 
цаашдаа худалдааны “misinvoicing”, түүнээс үүдэн гардаг хууль бус 
ажиллагаа, авилгал зэргээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд төрийн 
өмчит компаниудын экспортын менежментийг сайжруулах, байгуулж 
буй гэрээ, контрактын ил тод байдлыг хангах, төрийн холбогдох 
байгууллаууд, тухайлбал, Сангийн яам, Монголбанк, Төрийн 
өмчийн хороо зэрэг байгууллагын энэ чиглэлийн хамтын ажиллагааг 
идэвхижүүлэх нь чухал юм. Тухайлбал, Эрдэс Таван Толгой, Газрын 
тосны газар зэрэг төрийн өмчит компани, байгууллагын экспортын 
гэрээ контрактууд, тэдгээрийн нөхцлүүд гэх мэт нарийн мэдээллийг 
тогтмол авч байдаг тогтолцоонд яаралтай шилжих нь чухал.  

5. Төсвийн орлогын төлөвлөлт, төлбөрийн тэнцлийн төсөөллийг 
боловсруулах, валютын нөөц бүрдүүлэх, капиталын орох, гарах 
урсгалын судалгааг хийх, Монгол Улсын гадаад худалдааны үр ашгийг 
дээшлүүлэх гэх мэт макро эдийн засгийн зорилтуудыг төлөвлөх, 
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хангахад анхан шатны мэдээллийн үнэн зөв урсгал нэн чухал ач 
холбогдолтой тул экспортын гол гол барааны мэдээллийн урсгал 
шуурхай байдлаар эдгээр төрийн яам, байгууллагад үнэн зөвөөр хүрдэг 
мэдээллийн тогтолцоо бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнийг Санхүүгийн 
тогтвортой байдлын зөвлөлийн шугамаар хийж болно. 

6. Гадаад худалдааны талаарх төрийн бодлого, ялангуяа уул уурхайн бус 
экспортыг дэмжих, хөгжүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, эдийн засгийн 
өсөлт, хөгжилд гадаад худалдааны оруулж буй хувь нэмэр, эсвэл үр 
ашиг муутай гадаад худалдаанаас үүсч буй алдагдлыг тооцох зэрэг 
асуудлаар Засгийн газар болон Монголбанкны түвшинд хамтран 
ажиллах, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах, мэдээллийн 
урсгалын нэгдсэн сан байгуулах эсвэл байгаа мэдээллийн сувгуудын 
үйл ажиллагаа, дотоод агуулгыг сайжруулах шаардлагатай байна. 

7. Зэсийн баяжмал, нүүрс, түүхий нефтийн экспортын урсгал, тоо 
хэмжээ, үр дүн, бодитой үеийн мэдээллийг төрийн бодлогын 
хүрээнд шуурхайгаар гаргуулдаг болох, “нууцын зэрэглэл”-ийн 
асуудлыг мэдээллийн үнэн зөв, бодитой байдал, хэрэглээнд оруулах 
шаардлагатай хольж хутгахгүй байх талаар цаашид оновчтой шийдвэр 
гаргах шаардлагатай байна. 

8. Дээр дурьдсан бүх судалгаанд “prima facie indication” буюу нотлогдох 
хүртлээ үнэн зөв байх гэсэн зарчмыг дурьдсан байдаг бөгөөд энэ нь уг 
асуудлыг цаашид гүнзгийрүүлж судлах шаардлагатай гэдгийг харуулж 
байна. Монгол Улсын хувьд цаашдаа зөвхөн БНХАУ төдийгүй бусад 
гол худалдааны түншүүдтэй хийж буй худалдааны гол бүтээгдэхүүн 
дээр “misinvoicing” судалгаа хийх шаардлагатай. 

9. Бүтээгдэхүүний хувьд зэсийн баяжмал дээр нэмж гянтболд молибдений 
баяжмал болон бусад уул уурхайн түүхий эдийг, импортын хувьд 
нефтийн бүтээгдэхүүн гэх мэт дээр дээрх судалгааг өргөжүүлэн хийж 
болно. Тухайлбал, зэсийн баяжмалын хувьд БНХАУ-аас гадна бусад 
улс руу экспортлосон худалдаанд судалгааг хийх нь зүйтэй. 

10. “Капиталын дайжилт” (capital flight) Монгол Улсын хувьд ямар 
түвшинд байгааг гүнзгийрүүлж судлах, , “Боломжгүйн гурвалжингийн” 
зарчмаар бол Монгол улс капиталын хяналт тавьдаггүй улс хэдий энэ 
нь бүртгэлийн хяналт сул байна гэсэн хэрэг бус. Тиймээс энэ талаас нь 
цаашид анхаарах нь зүйтэй. Тэгээд ч капиталын хэсэгчилсэн хяналт 
байж болох практик шаардлага байсаар байгаа. 

11. ЮНКТАД, Global Financial Integrity, FATF зэрэг байгууллагатай дээрх 
чиглэлээр хамтран ажиллах, Монголбанк, Сангийн яамны ажилтнуудаа 
сургах, Монгол улсад тодорхой чиглэлүүдээр семинар, хурал зохион 
байгуулах гэх мэт үйл ажиллагааг зохион байгуулах нь зүйтэй.  
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1 Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын Макро зохистой бодлогын хэлтсийн ахлах эдийн 
засагч

 Цахим шуудан: batbold.n@mongolbank.mn
 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг 

илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа бид 
таатай байх болно.

монголбанк

мОнгОЛ УЛСын ӨРхИЙн СекТОРын  
САнхүүгИЙн ЭмЗЭг БАЙДЛын шИнЖИЛгЭЭ
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хУРААнгУЙ
Монгол Улсын иргэдийн зээлийн хэмжээ болон иргэдийн зээлийн нийт 

банкны салбарын зээлд эзлэх хувь хэмжээ сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй 
өсч, энэ хэрээр санхүүгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх өрхийн секторын 
нөлөөлөл нэмэгдэж байна. Энэхүү судалгааны ажлаар макро хүчин 
зүйлсийн өрхүүдийн санхүүгийн эмзэг байдалд үзүүлэх нөлөөг Үндэсний 
Статистикийн Хорооноос зохион байгуулсан “Өрхийн нийгэм, эдийн 
засгийн судалгаа 2017”-ны тоон өгөгдөлд суурилан микро стресс тестийн 
аргачлал ашиглан үнэлэхийг зорилоо. Судалгааны үр дүнгээс товч дурдвал 
зээлийн хүү, өрхийн орлого, өрхийн суурь амьжиргааны зардалд стандарт 
(1, 2 болон 3 стандарт хазайлттай тэнцүү) шокууд өгөхөд өрхүүдийн 
санхүүгийн эмзэг байдалд өрхийн орлогын шок нь хамгийн их сөрөг нөлөө 
үзүүлэх үр дүн гарлаа. Түүнчлэн хүчтэй сөрөг нийлмэл шок учрах буюу 
зээлийн хүү 3 стандарт хазайлт (3.1 нэгж хувь)-аар нэмэгдэх, өрхийн орлого 
3 стандарт хазайлт (21.9 хувь)-аар буурах, суурь амьжиргааны зардал 3 
стандарт хазайлт (25.6 хувь)-аар өсөхөд эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ 15.9 
хувьд хүрч өсөхөөр байна. Энэ нь дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал 
манай улсад нүүрлэж, банкны салбарын зээлийн чанар огцом муудсан 
2009-2010 оны үе дэх иргэдийн эргэн төлөлтийн доголдолтой зээлийн нийт 
иргэдийн зээлд эзлэх хувь хэмжээний хамгийн дээд утгаас 0.3 нэгж хувиар 
давсан үзүүлэлт байна.

Түлхүүр үгс: Өрхийн зээл, Микро стресс тест, Зээлийн эрсдэл, Өрхийн 
нийгэм, эдийн засгийн судалгаа

JEL ангилал: C15, D14, D15, D31
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I. ОРшИЛ
2008 оны санхүү, эдийн засгийн хямралаас хойш дэлхийн улс 

орнуудад санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах асуудлыг чухалчлах 
болсон. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үндэс суурь нь бодлого 
боловсруулагчдын зүгээс нийт санхүүгийн системд тогтворгүй байдал үүсгэж 
болзошгүй системийн шинжтэй эрсдэлийг илрүүлж, эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлд оновчтой, үр дүнтэй бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
явдал юм. Системийн эрсдэлийг илрүүлэх, хянах үйл ажиллагааны хүрээ 
нь зөвхөн санхүүгийн салбарын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд (санхүүгийн 
байгууллагууд, санхүүгийн зах зээл, дэд бүтэц)-ээр хязгаарлагдахгүй 
бөгөөд банк, санхүүгийн байгууллагуудын гол харилцагчид болох улсын 
сектор, өрхүүд, хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг мөн багтаадаг. Учир 
нь эдгээрийн төсөв, санхүүгийн байдалд хүндрэл тулгарвал зээлийн эргэн 
төлөлт нь доголдож, санхүүгийн байгууллагуудад алдагдал учруулан улмаар 
нийт санхүүгийн системд тогтворгүй байдал үүсгэх эрсдэл дагуулдаг. 

Монгол Улсын иргэдийн зээлийн хэмжээ болон иргэдийн зээлийн нийт 
банкны салбарын зээлд эзлэх хувь хэмжээ сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй 
өсч, энэ хэрээр өрхийн секторын санхүүгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх 
нөлөөлөл нэмэгдэж байна1. Иймд энэхүү судалгааны ажлаар Монгол 
Улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын гол харилцагч өрхийн секторын 
санхүүгийн эмзэг байдлыг Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ)-ноос 
зохион байгуулсан “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017”-ны 
тоон өгөгдөлд суурилан микро стресс тестийн аргачлал ашиглан үнэлэхийг 
зорилоо.

Уг судалгаанд өрхүүдийн банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлээ 
эргэн төлөх чадваргүй болох буюу дефолт болох магадлалыг тооцохдоо 
“Тасралтгүй утгат дефолт (continuous default interpretation)” аргачлалыг 
ашигласан нь Монгол Улсад өмнө хийгдсэн энэ төрлийн судалгаануудаас 
шинэлэг болов. Тус аргачлалыг ашигласнаар микро тоон өгөгдөлд суурилан 
тооцсон өрхүүдийн эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээг бодит макро тоон 
мэдээлэлтэй нийцүүлэх, цаашлаад микро болон макро стресс тестийн үр 
дүнгүүдийг харьцуулах боломж олгох давуу талтай байна. 

1  2019 оны 2 дугаар улирлын эцсийн байдлаар иргэдийн зээлийн хэмжээ 9.3 их наяд төгрөгт хүрч 
(2016 оны эцсээс 65.3 хувиар өссөн) банкны салбарын нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 51 хувийг 
бүрдүүлж байна.
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Дүрслэл 1. Банкны секторын  
зээлийн хэмжээ, бүтэц Дүрслэл 2. Иргэдийн зээлийн бүтэц, чанар

Эх сурвалж: Монголбанк.

Судалгааны дараагийн бүлэгт микро тоон өгөгдөлд суурилан өрхийн 
секторын санхүүгийн эмзэг байдлыг үнэлсэн судалгааны ажлуудын талаар, 
гуравдугаар бүлэгт судалгаанд ашигласан арга аргачлалын талаар дурдсан. 
Харин дөрөвдүгээр бүлэгт тоон өгөгдөл болон параметрүүдийн калибрацийн 
талаар авч үзлээ. Тавдугаар бүлэгт стресс тестийн үр дүнг харуулж, эцэст нь 
судалгааны үр дүнд суурилан дүгнэлт боловсруулсан болно.

II. СЭДВИЙн СУДЛАгДСАн БАЙДАЛ
Микро тоон өгөгдөл ашиглан өрхийн секторын санхүүгийн эмзэг 

байдлыг стресс тестийн аргачлалаар үнэлсэн судалгааны ажлуудын тоо 
сүүлийн жилүүдэд хурдацтай нэмэгдэж байна. Гэвч эдгээр судалгаанууд нь 
хамрах хүрээ, ашигласан тоон өгөгдөл болон аргачлалын хувьд ялгаатай 
байна. 

Хамрах хүрээний хувьд авч үзвэл цөөнгүй судалгааны ажлууд нь 
тодорхой макро эдийн засгийн сөрөг шокуудын өрхийн секторын санхүүгийн 
үзүүлэлтүүд (өрхүүдийн санхүүгийн нөхцөл байдал, нийт өрхөд эзлэх 
санхүүгийн хувьд эмзэг өрхүүдийн хувь хэмжээ, өрхүүдийн эзэмшиж буй 
өр зээлийн хэмжээ г.м)-д үзүүлэх нөлөөллийг шинжлэхэд чиглэдэг байна. 
Харин зарим судалгаанд дээрх хүрээг өргөтгөн, өрхүүдийн санхүүгийн 
хүндрэлээс шалтгаалан банкны секторт үүсч болзошгүй алдагдлын хэмжээг 
нэмж тооцсон байдаг2.

Судалгаанд ашигласан аргачлалын хувьд авч үзвэл санхүүгийн эмзэг 
байдал бүхий өрхүүдийг хэрхэн тодорхойлсноос хамааран харилцан 
адилгүй байна. Санхүүгийн хувьд эмзэг өрхүүдийг тодорхойлохдоо дараах 
хоёр аргачлалыг голлон ашиглаж байна. Нэгдүгээрт, өрхүүдийн санхүүгийн 
2 Тухайлбал IMF (2011); Albecete болон Fessler (2010).
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эмзэг байдлыг илтгэх тодорхой нэг (эсвэл хэд хэдэн) үзүүлэлт сонгож, уг 
үзүүлэлтийн утга нь тогтоосон босго утга (threshold)-аас давсан эсэхэд 
үндэслэн тодорхойлох “Босго утга” аргачлал юм3. Гэвч уг аргачлалыг 
ашиглах тохиолдолд сонгосон үзүүлэлтийн босго утгыг оновчтой тогтооход 
хүндрэлтэй байх, ямар үзүүлэлт сонгосноос шалтгаалан зарим макро эдийн 
засгийн сөрөг шокийн өрхийн санхүүгийн байдалд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх 
боломжгүй байх4 зэрэг асуудлууд тулгардаг.

Хоёр дахь үндсэн аргачлал нь санхүүгийн зөрүү (financial margin)-нд 
суурилсан аргачлал байна. Энэхүү аргачлалын гол давуу тал нь банкууд 
зээлдэгчийнхээ зээлийн чадавхыг үнэлэхэд ашигладаг стандарт аргачлалтай 
тун төстэй байдал юм. Тус аргачлалын дагуу тухайн өрхийн санхүүгийн 
зөрүүг өрхийн татварын дараах нийт орлогоос суурь амьжиргааны зардал 
болон зээлийн үйлчилгээний төлбөрийг хасч тооцдог байна. Улмаар 
санхүүгийн зөрүүнд суурилан өрхүүдийн зээлээ төлөх чадваргүй болох буюу 
дефолт болох магадлалыг тооцно. Өрхүүдийн дефолт болох магадлалыг 
тооцохдоо “Хос утгат дефолт (binary default interpretation)”-ийн5 аргачлалыг 
ашиглах нь түгээмэл байсан6 бол сүүлийн үеийн судалгааны ажлуудад 
“Тасралтгүй утгат дефолт” аргачлалыг түлхүү ашиглаж байна. “Тасралтгүй 
утгат дефолт” аргачлалаар өрхүүдийн санхүүгийн зөрүү болон хөрвөх 
чадвар сайтай хөрөнгийн харьцаанд үндэслэн өрх тус бүрийн дефолт болох 
магадлалуудыг тооцдог7. Уг аргачлалыг ашигласнаар макро болон микро 
стресс тестүүд нь хэмжээсийн хувьд адил болж үр дүнгүүдийг харьцуулах 
боломж олгодог давуу талтай байна.

Монгол Улсын хувьд Ариун-Эрдэнэ болон Ган-Очир (2016), Бямбацогт 
(2017) нарын судалгаануудад макро хүчин зүйлсийн өрхүүдийн зээлийн 
чанарт үзүүлэх нөлөөг микро стресс тестийн аргачлал ашиглан тооцсон 
байна. Ариун-Эрдэнэ болон Ган-Очир (2016) нарын судалгаа нь Монгол 
Улсад хийгдсэн энэ төрлийн хамгийн анхны судалгаа юм. Уг судалгаанд 
“санхүүгийн зөрүү” аргачлал, өрхүүдийн дефолт болох магадлалыг 
тооцохдоо хос утгат дефолт аргыг ашигласан бөгөөд зээлийн хүү, суурь 
хэрэглээний зардал, хөрөнгийн үнэ, ажилгүйдлийн түвшинд гарсан сөрөг 
шокуудыг даван туулах өрхүүдийн санхүүгийн чадавх хэр байгааг үнэлж, 
банкны салбарт учирч болзошгүй алдагдлын хэмжээг тооцсон байна. 

3 Тухайлбал Albacete ба Lindner (2013), Austria, Bricker ба бусад (2012), Djoudad (2012), ECB (2013), 
IMF (2012).

4 Тухайлбал, өрхийн өр, орлогын харьцаа (DTI)-г сонгосон тохиолдолд өрхийн орлогод гарах шокийн 
нөлөөллийг үнэлэх боломжтой боловч зээлийн хүү эсвэл суурь амьжиргааны зардалд гарах шокийн 
нөлөөллийг үнэлэх боломжгүй байдаг. 

5 Тухайн өрхийн санхүүгийн зөрүү нь тодорхой зааг утгаас (ихэвчлэн 0) бага тохиолдолд тухайн өрх 
зээлээ төлөх чадваргүй (дефолт) болох магадлал 1, эсрэг тохиолдолд 0 гэж үздэг байна.

6 Тухайлбал Johansson ба Persson (2006), Riksbank (2009), IMF (2017) Albacete ба Fessler (2010), 
Bilston ба бусад (2015).

7 Тухайлбал Ampudia ба бусад (2016), Meriküll ба Rõõm (2017).
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Бямбацогт (2017)-ын судалгаанд хос утгат дефолт аргачлалыг ашигласан ба 
өрхийн эмзэг байдлыг босго утга, санхүүгийн зөрүү аргачлалуудаар давхар 
тооцсон байна. Уг судалгаанд мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого, төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах ханш, үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн шокуудыг Монгол 
Улсын онцлогт тохируулан оруулсан байна.

III. СУДАЛгААны АРгА, АРгАЧЛАЛ
Энэхүү судалгаанд “санхүүгийн зөрүү” аргачлалыг ашигласан болно. Уг 

аргачлалын шат дарааллыг авч үзвэл дараах байдалтай байна. Юун түрүүн 
өрх тус бүрийн татварын дараах нийт орлогоос зээлийн үйлчилгээний 
төлбөр болон суурь амьжиргааны зардлыг хасч өрх тус бүрийн санхүүгийн 
зөрүүг тооцдог. 

(1)
Энд  дугаар өрхийн санхүүгийн зөрүү,  дугаар өрхийн сарын 

татварын дараах орлого,  дугаар өрхийн сарын суурь амьжиргааны 
зардал,  дугаар өрхийн зээлийн сарын үндсэн төлбөр,  дугаар 
өрхийн зээлийн сарын хүүний төлбөр болно. 

Үүний дараа өрхүүдийн дефолт болох магадлалыг тооцдог байна. Хос 
утгат дефолтын аргачлалын дагуу тухайн өрхийн санхүүгийн зөрүү 0-ээс 
бага (сөрөг утгатай) тохиолдолд тухайн өрхийн дефолт болох магадлал 1, 
эсрэг тохиолдолд дефолт болох магадлалыг 0 гэж үздэг. Гэвч бодит байдалд 
сөрөг санхүүгийн зөрүү бүхий зарим өрхүүд хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгөө 
борлуулах замаар санхүүгийн түр зуурын хүндрэлээ шийдвэрлэж, улмаар 
дефолт болохгүй байх боломжтой тул уг аргачлал нь эрсдэлтэй зээлийн 
хэмжээг давуулж үнэлэх хандлагатай байдаг. Иймд энэхүү судалгаанд 
өрхүүдийн дефолт болох магадлалыг тооцохдоо Ampudia (2016) анхлан 
боловсруулсан тасралтгүй утгат дефолтын аргачлалыг ашиглав.

Уг аргачлалын дагуу дараах байдлаар өрхийн зээлийн дефолт болох 
магадлалуудыг тооцоолно. 

(2)

Энд  дугаар өрхийн зээлийн дефолт болох магадлал юм.  
дугаар өрхийн эзэмшиж буй хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгийн хэмжээ,  

-өрхүүд санхүүгийн хүндрэлээ шийдвэрлэхэд шаардагдах хугацаа.
Үүний дараа өрхүүдийн эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ (exposure at 

risk)-г дараах томъёог ашиглан тооцно.

(3)



220

Монгол улсын өрхийн секторын  
санхүүгийн эмзэг байдлын шинжилгээ Н.Батболд

Энд  – өрхүүдийн эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ, -нийт зээлтэй 
өрхийн тоо,  дугаар өрхийн нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл.

Хэрэв микро тоон өгөгдөлд суурилан санхүүгийн зөрүү аргачлалаар 
тооцсон эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээний тооцоолол нь өрхүүдийн 
санхүүгийн эмзэг байдлыг илтгэх сайн хэмжүүр болж чадах тохиолдолд энэ 
нь тухайн үеийн макро тоон мэдээлэлтэй нийцтэй гарах ёстой юм. Иймд 
микро тоон өгөгдөлд суурилан тооцсон эрсдэлтэй зээлийн хэмжээг өрхийн 
секторын эргэн төлөлтийн доголдолтой (хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй) 
зээлийн хувь хэмжээтэй тэнцүү байхаар М утгыг калибрац хийж олдог.

(2) болон (3) тэгшитгэлээс харахад өрхүүд санхүүгийн хүндрэлээ 
шийдвэрлэхэд шаардлагатай хугацаа М болон эрсдэлтэй зээлийн хувь 
хэмжээ нь хоорондоо эерэг хамааралтай болох нь харагдаж байна.

Эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээг тооцсоны дараа өрхүүдийн санхүүгийн 
хүндрэлээс шалтгаалан банкны салбарт үүсч болзошгүй алдагдлын хэмжээ 
(loss given default)-г дараах томъёогоор тооцно.

Энд  -банкны салбарт үүсч болзошгүй алдагдлын хэмжээ, 
дугаар өрхийн барьцаа хөрөнгө бүхий зээлийн дүн,  дугаар өрх дефолт 
болсон тохиолдолд тус өрхийн эзэмшиж буй худалдан борлуулах боломжтой 
барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ,  дугаар өрхийн эзэмшиж буй барьцаа 
хөрөнгөгүй зээлийн хэмжээ, -хэрэв зээлийн хэмжээ барьцаа хөрөнгийг 
худалдан борлуулсан дүнгээс их бол 1 эсрэг тохиолдолд 0 утга авах бинари 
хувьсагч.

IV. ТООн ӨгӨгДӨЛ БОЛОн кАЛИБРАц
4.1	Тоон	өгөгдөл
Уг судалгааг “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа (ӨНЭЗС) 

2017” болон банкны салбарын зээлийн зарим тоон өгөгдөлд суурилан 
боловсруулав. ӨНЭЗС-г ҮСХ-ноос 2008 оноос эхлэн жилд 1 удаа зохион 
байгуулж буй бөгөөд 2017 оны судалгаанд Монгол Улсын хэмжээнд 21 
аймгийн 305 сумын 735 баг, Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 151 хороонд 
харьяалагдах 11232 өрх хамрагдсан байна. 

Санхүүгийн зөрүүг тооцоход ашиглагдах өрхүүдийн татварын дараах 
нийт орлогыг ӨНЭЗС-2017 дахь өрхийн нийт гишүүдийн үндсэн болон 
давхар эрхэлсэн цалингийн орлого, шагнал урамшуулал, өрхийн үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний орлого, өөрийн аж ахуй, үйлдвэрлэлээс хэрэглэсэн 
бүтээгдэхүүн, бусдаас үнэгүй авч ашигласан хүнсний болон хүнсний бус 
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барааны нийлбэр дүнгээс өөрийн аж ахуй, үйлдвэрлэл эрхлэхэд зарцуулсан 
зардлыг хасч тооцсон болно. 

Дүрслэл 3. Өрхүүдийн сарын нийт 
орлогын тархалт

Дүрслэл 4. Өрхүүдийн зээлийн сарын 
төлбөрийн тархалт 

Эх сурвалж: ҮСХ, ӨНЭЗС-2017

Харин суурь амьжиргааны зардлыг тооцохдоо ҮСХ-ноос жил тутам 5 
бүс, Улаанбаатар хотын хувьд тооцож зарладаг насанд хүрсэн нэг хүний 
хэрэглээний доод түвшний мэдээллийг ашигласан. Ингэхдээ Эдийн 
засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-аас тогтоосон 
“шинэчилсэн адилтгах хэмжээс (modified equivalence scale)”-тэй нийцтэй 
байдлаар буюу өрхийн тэргүүнд 1, өрхийн тэргүүнээс бусад 14-өөс дээш 
настай хүмүүст 0.5, 14-өөс доош настай хүүхдүүдэд 0.3 хувийн жинг тус тус 
өгч өрхийн суурь амьжиргааны зардлыг нэгтгэн тооцоолов.

Энэхүү судалгаанд тасралтгүй утгат дефолтын аргачлалыг ашигласан 
бөгөөд тус аргачлалын дагуу өрхүүдийн санхүүгийн зөрүү болон хөрвөх 
чадвар сайтай активын харьцаанд үндэслэн өрх тус бүрийн дефолт болох 
магадлалуудыг тооцдог талаар өмнө дурдсан. ӨНЭЗС-нд өрхийн хөрвөх 
чадвар сайтай хөрөнгийн үлдэгдлийн мэдээлэл байхгүй боловч сүүлийн 12 
сард олсон хадгаламжийн хүүний орлого, хувьцааны ногдол ашгийн орлого, 
бусдад зээлдүүлсэн зээлийн хүүний орлого, Засгийн газрын үнэт цаасны 
хүүний орлогын мэдээлэл байдаг. Иймд эдгээр хөрөнгийн үлдэгдлийг 
2017 онд тухайн төрлийн хөрөнгөөс олсон ногдол ашиг, хүүний орлогын 
дүнг тухайн төрлийн хөрөнгийн дундаж өгөөжийн хувь, хүүнд хуваан 
ойролцоолон тооцсон болно.

ӨНЭЗС-нд сүүлийн 12 сараас өмнө авсан зээлийн үлдэгдлийн дүн 
байдаггүй боловч сарын төлбөрийн мэдээлэл нь байдаг. Иймд сүүлийн 
12 сараас өмнө авсан зээлийн үлдэгдлийг тухайн төрлийн зээлийн сарын 
төлбөр, зээлийн дундаж хугацаа, хүүний мэдээлэлд үндэслэн ойролцоолон 
тооцоолсон.
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Уг судалгаанд банкуудын борлуулах боломжтой барьцаа хөрөнгөөр 
зөвхөн орон сууцыг авсан бөгөөд орон сууцны үнэлгээг аймгуудын 
хуучин орон сууцны м2-ийн дундаж үнийг ашиглан тооцсон болно. Харин 
өрхүүдийн эзэмшиж буй малын нийт үнэлгээг тухайн жилд зарж борлуулсан 
малын дундаж үнээр үржүүлэн тооцов.

4.2	Калибрац
Зарим параметрүүдийг Монгол Улсын банкны секторын тоон мэдээлэлд 

суурилан дараах байдлаар калибрац хийсэн. 
Хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгийн үлдэгдлийг тооцоход шаардагдах 

хадгаламжийн хүүг 12.83% (2017 онд шинээр татсан төгрөгийн 
хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү), хувьцааны ногдол ашгийн хувийг 
2.85% (2017 оны компаниудын тараасан ногдол ашиг болон зах зээлийн 
үнэлгээний харьцаа), бусдад зээлдүүлсэн зээлийн хүүг 40% (ББСБ-уудын 
2017 оны зээлийн жигнэсэн дундаж хүү), Засгийн газрын үнэт цаасны хүү 
13.55% (12 долоо хоногийн хугацаатай ЗГ-ын үнэт цаасны хүү) гэж тус тус 
калибрац хийсэн.

Түүнчлэн өрхүүдийн 12 сараас өмнө авсан зээлийн өрийн үлдэгдлийг 
тооцоход ашиглагдах тухайн төрлийн зээлийн хугацаа болон жилийн хүүг 
2017 оны дунджуудаар (тухайлбал 2017 онд олгосон цалингийн зээлийн 
дундаж хугацаа 39 сар, жилийн дундаж хүү 24 хувь г.м) авсан8.

Судалгааны арга аргачлал хэсэгт дурдсанчлан тасралтгүй утгат дефолт 
аргачлалын дагуу сөрөг санхүүгийн зөрүү бүхий өрхүүд санхүүгийн 
хүндрэлээ шийдвэрлэхэд шаардлагатай М хугацааг тооцохдоо эрсдэлтэй 
зээлийн хэмжээг өрхийн секторын эргэн төлөлтийн доголдолтой (чанаргүй 
болон хугацаа хэтэрсэн) зээлийн хувь хэмжээтэй тэнцүүлэн калибрац хийж 
олдог. Өрхүүдийн хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгийг өрхүүдийн хадгаламж, 
хувьцаа, бусдад зээлдүүлсэн зээл, Засгийн газрын үнэт цаасны үлдэгдлийн 
нийлбэрээр төлөөлүүлэн авч, улмаар эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээний 
хамгийн бага утгыг тооцоход иргэдийн эргэн төлөлтийн доголдолтой 
зээлийн нийт иргэдийн зээлд эзлэх хувь хэмжээнээс өндөр гарсан9. Харин 
өрхүүдийн эзэмшиж буй малын үнэлгээг хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгөд 

8  Хавсралт дахь хүснэгт 2-т зээлийн төрлүүдээр дундаж хугацаа, жилийн дундаж хүүг харуулав.
9  Энэ нь М-н утгыг тооцох боломжгүй болохыг илтгэж байна. Иргэдийн хугацаа хэтэрсэн болон 

чанаргүй зээлийн нийт иргэдийн зээлд эзлэх харьцааны 2017 оны дундаж нь 5.9 хувь байна. Өрхүүд 
санхүүгийн хүндрэлээ шийдвэрлэхэд шаардлагатай хугацаа М болон эрсдэлтэй зээлийн хувь 
хэмжээ нь хоорондоо эерэг хамааралтай тул М=0 үед эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ хамгийн 
бага утгаа авна.
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нэмж тооцон10, М утгыг калибрац хийхэд 0.2 сар гарсан болно11. Энэ нь 
сөрөг санхүүгийн зөрүү бүхий өрхүүд санхүүгийн түр зуурын хүндрэлээ 
шийдвэрлэхэд шаардагдах хугацаа 0.2 сар байна гэсэн үг юм.

V. СУДАЛгААны үР Дүн
5.1	Суурь	үр	дүн
Холбогдох аргачлалын дагуу өрхүүдийн санхүүгийн зөрүүг тооцоход 

нийт өрхүүдийн 9.2 хувь, нийт зээлтэй өрхүүдийн 14.5 хувь нь сөрөг 
санхүүгийн зөрүүтэй байна. 

Судалгаанд ашигласан үндсэн аргачлал болох тасралтгүй утгат дефолтын 
аргачлал болон хос утгат дефолтын аргачлалаар тооцсон үр дүнгүүдийг 
харьцуулан Дүрслэл 6-д харууллаа. Тасралтгүй утгат дефолтын аргачлалын 
дагуу өрхүүдийн санхүүгийн хүндрэлээс шалтгаалан банкны салбарт үүсч 
болзошгүй алдагдлын хувь хэмжээг тооцоход 4.9 хувь гарсан нь хос утгат 
дефолтын аргачлалаар тооцсон үр дүнгээс 2.0 нэгж хувиар бага үзүүлэлт 
байна.

Дүрслэл 5. Өрхүүдийн санхүүгийн  
зөрүүний тархалт

Дүрслэл 6. Шокийн өмнөх суурь үр дүн

Эх сурвалж: ҮСХ, ӨНЭЗС-2017, судлаачийн тооцоолол.
Тэмдэглэл: Өрхүүдийн санхүүгийн зөрүүний тархалтыг 
тооцохдоо зөвхөн зээлтэй өрхүүдийг хамруулав.

10  Малыг хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгөд тооцох дараах үндэслэл байна. Өрхүүд, ялангуяа малчин 
өрхүүдийн хувьд мал нь хамгийн их борлуулдаг хөрөнгө юм. ӨНЭЗС-2017 мэдээлэлд үндэслэн 
тооцвол тухайн жилд нийт өрхүүд эзэмшиж буй малынхаа 7.8 хувьтай тэнцүү хэмжээний малыг 
худалдан борлуулсан дүнтэй байна. Нөгөөтэйгүүр мал нь зарим төрлийн хөрөнгөтэй харьцуулахад 
банкны зээлийн барьцаанд тавьсан ч гэсэн худалдан борлуулах боломжтой байдгаараа онцлог 
юм.

11 Ampudia ба бусад (2016) судалгаанд Евро бүсийн орнуудын хувьд M утгыг тооцож үзэхэд 0-26 сар 
гарсан байдаг. 
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5.2	Стресс	тестийн	үр	дүн
Энэ хэсэгт зээлийн хүү, өрхийн орлого, өрхийн суурь амьжиргааны 

зардалд стандарт (1, 2 болон 3 стандарт хазайлттай тэнцүү) шокууд өгөхөд 
өрхүүдийн эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ болон банкны салбарт үүсч 
болзошгүй алдагдлын хувь хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөхийг шинжилнэ. 
Ингэхдээ банкуудын олгосон төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү, 
ҮСХ-ноос зарласан хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хангах зардал, 
өрхүүдийн сарын дундаж орлогын 2013-2018 оны тоон өгөгдөлд үндэслэн 
стандарт хазайлтуудыг тооцов12.

Зээлийн хүүний шок
Өрхүүдийн зээлийн сарын төлбөр нь тухайн зээлийн үндсэн төлбөр 

болон хүүний төлбөрөөс бүрддэг. Иймд зээлийн хүү өссөнөөр зээлийн 
хүүний төлбөрийг өсгөнө гэж үзэв. Энэхүү судалгаанд зээлийн хүү 1 
стандарт хазайлт (1.0 нэгж хувь), 2 стандарт хазайлт (2.1 нэгж хувь) болон 
3 стандарт хазайлт (3.1 нэгж хувиар)-аар өсөх үед өрхүүдийн санхүүгийн 
эмзэг байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг шинжилж, үр дүнг Дүрслэл 8-д үзүүллээ. 
Тухайлбал, зээлийн хүү 3 стандарт хазайлтаар нэмэгдэхэд эрсдэлтэй зээлийн 
хувь хэмжээ 0.8 нэгж хувиар, банкны салбарт үүсч болзошгүй алдагдлын 
хувь хэмжээ 0.4 нэгж хувиар өсөхөөр байна.

Дүрслэл 7. Шокуудын нөлөөлөх суваг

Суурь амьжиргааны зардлын шок
Суурь амьжиргааны зардал нэмэгдсэнээр өрхүүдийн санхүүгийн 

зөрүү буурч улмаар эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ, банкны салбарт үүсч 
болзошгүй алдагдлын хувь хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Уг судалгаанд өрхийн 
суурь амьжиргааны зардал 1 стандарт хазайлт (8.5 хувь), 2 стандарт хазайлт 
(17.0 хувь) болон 3 стандарт хазайлт (25.6 хувь)-аар өсөх үед нөлөөлөл 
ямар байхыг шинжилсэн. Шокийн үр дүнгээс дурдвал өрхүүдийн суурь 
12 2011 оноос эхлэн Монгол Улсад орох уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт огцом нэмэгдэж, 

2013 оны 1 дүгээр сараас эхлэн Оюу толгой компани баяжмал үйлдвэрлэж эхэлснээр Монгол 
Улсын эдийн засгийн бүтцэд тодорхой өөрчлөлт орсон. Иймд стандарт хазайлтуудыг 2013-2018 
оны тоон өгөгдөлд үндэслэн тооцов.
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амьжиргааны зардал 3 стандарт хазайлттай тэнцүү хэмжээгээр нэмэгдвэл 
эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ 2.1 нэгж хувиар, банкны салбарт үүсч 
болзошгүй алдагдлын хувь хэмжээ 1.8 нэгж хувиар өсөх үр дүн гарлаа 
(Дүрслэл 9). Энэ нь зээлийн хүүний стандарт шокуудтой харгалзуулан 
харьцуулахад илүү их сөрөг нөлөөтэй болохыг харуулж байна. 

Дүрслэл 8. Зээлийн хүүний шокийн нөлөө Дүрслэл 9. Суурь амьжиргааны зардалд 
гарсан шокийн нөлөө

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол.
Өрхийн орлогын шок
Энэхүү судалгаанд өрхийн нийт орлого 1 стандарт хазайлт (7.3 хувь), 

2 стандарт хазайлт (14.6 хувь) болон 3 стандарт хазайлт (21.9 хувь)-аар 
буурах тохиолдолд эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ болон банкны салбарт 
үүсч болзошгүй алдагдлын хувь хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөхийг шинжилсэн. 
Энэ нь өрхийн нийт орлогыг бүрдүүлэгч орлогууд бүгд буурна гэсэн туйлын 
тохиолдол юм. 

Өрхийн орлогын шокийн үр дүнгээс дурдвал өрхийн орлого 3 стандарт 
хазайлтаар буурахад эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ 4.3 нэгж хувиар, 
банкны салбарт үүсч болзошгүй алдагдлын хувь хэмжээ 2.6 нэгж хувиар 
өсөхөөр байна (Дүрслэл 10). Түүнчлэн өрхийн орлогын стандарт шокууд 
нь зээлийн хүү, өрхийн суурь амьжиргааны зардлын харгалзах стандарт 
шокуудтай харьцуулахад өрхүүдийн санхүүгийн эмзэг байдлыг илүү ихээр 
нэмэгдүүлэх үр дүн гарав.
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Дүрслэл 10. Өрхийн орлогын  
шокийн нөлөө

Хүснэгт 1. Нийлмэл шокийн сценариуд

Сценариуд Тайлбар
Сул

сценари

Зээлийн хүү болон  суурь амьжиргааны 
зардал 1 стандарт хазайлтаар нэмэгдэх, 
өрхийн орлого 1 стандарт хазайлтаар 
буурах

Дундаж сценари Зээлийн хүү болон  суурь амьжиргааны 
зардал 2 стандарт хазайлтаар нэмэгдэх, 
өрхийн орлого 2 стандарт хазайлтаар 
буурах

Хүчтэй сценари Зээлийн хүү болон  суурь амьжиргааны 
зардал 3 стандарт хазайлтаар нэмэгдэх, 
өрхийн орлого 3 стандарт хазайлтаар 
буурах

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол.
Нийлмэл шок
Уг судалгаанд 3 төрлийн нийлмэл шокийн сценариудыг авч өрхүүдийн 

санхүүгийн эмзэг байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг шинжлэв (Хүснэгт 1). 
Хүчтэй нийлмэл шокийн нөлөөгөөр банкны салбарт үүсч болзошгүй 
алдагдлын хувь хэмжээ 4.6 нэгж хувиар өсч 9.5 хувьд хүрэх үр дүн гарав. 
Түүнчлэн эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ 10.0 нэгж хувиар өсч 15.9 хувьд 
хүрч өсөхөөр байна. Энэ нь дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал манай 
улсад нүүрлэж, банкны салбарын зээлийн чанар огцом муудсан 2009-2010 
оны үе дэх иргэдийн эргэн төлөлтийн доголдолтой зээлийн нийт иргэдийн 
зээлд эзлэх хувь хэмжээний хамгийн дээд утгаас13 0.3 нэгж хувиар давсан 
үзүүлэлт байна (Дүрслэл 11 болон 12).

Дүрслэл 11. Нийлмэл шокийн нөлөө Дүрслэл 12. Иргэдийн хугацаа хэтэрсэн 
болон чанаргүй зээл/Иргэдийн нийт зээл

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол, Монголбанк.
13 Иргэдийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн нийт иргэдийн зээлд эзлэх хувь хэмжээ 2010 

оны 3 дугаар сард 15.6 хувьд хүрч сүүлийн 10 гаруй жилийн хамгийн өндөр түвшиндээ хүрсэн.
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VI. ДүгнЭЛТ
Монгол Улсын иргэдийн зээлийн хэмжээ болон иргэдийн зээлийн нийт 

банкны салбарын зээлд эзлэх хувь хэмжээ сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй 
өсч, энэ хэрээр санхүүгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх өрхийн секторын 
нөлөөлөл нэмэгдэж байна. Иймд энэхүү судалгааны ажлаар Монгол 
Улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын гол харилцагч өрхийн секторын 
санхүүгийн эмзэг байдлыг ҮСХ-ноос зохион байгуулсан “Өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн судалгаа 2017”-ны тоон өгөгдөлд суурилан микро стресс 
тестийн аргачлал ашиглан үнэллээ. Уг судалгаанд санхүүгийн хувьд 
эмзэг өрхүүдийг тодорхойлохдоо санхүүгийн зөрүү аргачлалыг, түүнчлэн 
өрхүүдийн зээлээ төлөх чадваргүй болох магадлалыг тогтоохдоо тасралтгүй 
утгат дефолтын аргачлалыг тус тус ашиглав.

Судалгааны үр дүнгээс дурдвал зээлийн хүү, өрхийн орлого, өрхийн 
суурь амьжиргааны зардалд стандарт (1, 2 болон 3 стандарт хазайлттай 
тэнцүү) шокууд өгөхөд өрхүүдийн санхүүгийн эмзэг байдалд өрхийн 
орлогын шок нь хамгийн их сөрөг нөлөө үзүүлэх үр дүн гарлаа. Түүнчлэн 
хүчтэй сөрөг нийлмэл шок учрах буюу зээлийн хүү 3 стандарт хазайлт (3.1 
нэгж хувь)-аар нэмэгдэх, өрхийн орлого 3 стандарт хазайлт (21.9 хувь)-
аар буурах, суурь амьжиргааны зардал 3 стандарт хазайлт (25.6 хувь)-аар 
өсөхөд эрсдэлтэй зээлийн хувь хэмжээ 15.9 хувьд хүрч өсөхөөр байна. Энэ 
нь дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал манай улсад нүүрлэж, банкны 
салбарын зээлийн чанар огцом муудсан 2009-2010 оны үе дэх иргэдийн 
эргэн төлөлтийн доголдолтой зээлийн нийт иргэдийн зээлд эзлэх хувь 
хэмжээний хамгийн дээд утгаас 0.3 нэгж хувиар давсан үзүүлэлт байна.

Энэхүү судалгааг цаашид тогтмол шинэчлэн боловсруулж санхүүгийн 
тогтвортой байдлын үнэлгээний нэг үндсэн хэрэгсэл болгон ашиглах, 
макро зохистой бодлогын шинжилгээнд хэрэглэх боломжтой юм. Гэхдээ 
судалгаанд хэрэгцээтэй зарим тоон мэдээлэл14 ӨНЭЗС-нд байхгүйгээс 
шалтгаалан төлөөлөгч (proxy) үзүүлэлтүүдийг ашиглах шаардлага тулгарч 
байгаа нь энэ төрлийн судалгааг хийхэд учирч буй гол бэрхшээл юм. Иймд 
хэрэгцээт үзүүлэлтүүдтэй холбоотой асуултуудыг ӨНЭЗС-ны асуулгад нэмж 
тусгаснаар микро стресс тестийн үр дүнг илүү бодитой тооцох боломжтой 
байна.

14 Тухайлбал өрхүүдийн сүүлийн 12 сараас өмнө авсан зээлийн өрийн үлдэгдэл, хөрвөх чадвар сайтай 
хөрөнгүүдийн үлдэгдэл.
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VIII. хАВСРАЛТ
Хүснэгт 2. 2017 оны зээлийн дундаж хүү, хугацаа (зээлийн төрлөөр)

Зээлийн төрөл Жилийн дундаж хүү /
хувиар/

Дундаж
Хугацаа /сараар/

Цалингийн зээл 24% 39
Тэтгэврийн зээл 18% 8
Орон сууцны зээл 11% 207
Өрхийн хэрэглээний зээл 32% 30
Малчны зээл 24% 12
Боловсролын зээл 6% 17
Бизнесийн зээл 22% 23
Лизингийн зээл 23% 27
Автомашины зээл 21% 67

Эх сурвалж: Монголбанк.



Б.Аръяасүрэн1, Б.Эрхэмбаяр2

1 Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын Эдийн засгийн шинжилгээ, бодлогын хэлтсийн эдийн 
засагч

 Цахим шуудан: ariyasuren.b@mongolbank.mn
2 Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын Эдийн засгийн шинжилгээ, бодлогын хэлтсийн эдийн 

засагч
 Цахим шуудан: erkhembayar.b@mongolbank.mn
 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг 

илэрхийлнэ. Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа бид 
таатай байх болно.

монголбанк

мОнгОЛ УЛСын ЭДИЙн ЗАСгИЙн  
ӨСӨЛТИЙн шИнЖИЛгЭЭ
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгаагаар олон улсад өргөн ашиглагдаж буй өсөлтийн 

шинжилгээ хийх Хаусманн, Родрик, Веласко нарын “Шийдвэрийн горим”-
ын аргачлалыг ашиглан Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтөд саад болж 
буй асуудлуудыг тодорхойллоо. Судалгааны үр дүнгээс харахад манай 
орны хувьд хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага, мөн санхүүжилтийн зардал 
өндөр байна. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага байхад бүтээмж нэмэгдэхгүй 
байгаа, дэд бүтэц муутай, авилга өндөр, өмчийн эрхийг хамгаалах байдал 
муу, бодлогын дарамт өндөртэй, бүтээгдэхүүний захын хэмжээ бага, эдийн 
засаг төрөлжихгүй байгаа гэсэн хүчин зүйлүүд голлон нөлөөлж байна. 
Харин хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр байхад хадгаламжийн түвшин 
хэлбэлзэл өндөртэй, хэмжээ багатай, банкны салбарын төвлөрөл өндөртэй, 
олон улсаас санхүүжилт авах зардал өндөр байгаа нь голлон нөлөөлж байна.

Түлхүүр үгс: Өсөлтийн шинжилгээ, шийдвэрийн горим 
JEL ангилал: O4 
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УДИРТгАЛ
Манай орны эдийн засгийн өсөлтийг дундаас доош болон дундаас 

дээш бүлгийн орлоготой улсуудтай харьцуулахад эдийн засаг дунджаар 4.8 
хувиар өсч байгаа нь бусад орнуудын түвшинд байгаа ч харьцангуй өндөр 
хэлбэлзэлтэй байна. 

Зураг 1. Эдийн засгийн өсөлт, бүлэг орнуудтай харьцуулснаар

Эх сурвалж: Дэлхийн банк
Эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой хадгалах, аливаа шокоос мэдрэг 

байдлыг бууруулах нь ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулахад чухал ач 
холбогдолтой. Тодруулбал, манай орны хувьд эдийн засгийн өсөлт өндөр 
байсан 2010-14 онуудад ядуурлын түвшин огцом буурсан байдаг. 2010 онд 
3 хүн тутмын нэг нь ядуу байсан бол 2014 онд 5 хүн тутмын нэг нь ядуу 
болсон байдаг. Гэсэн хэдий ч 2016 онд нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэл төдийлөн 
өсөөгүй тул ядуурлын түвшин ахин нэмэгдсэн байдаг. Ийнхүү одоогийн 
байдлаар Монгол орны 4 хүн тутмын нэг нь ядуу байгаа нь харьцангуй 
өндөр үзүүлэлт бөгөөд эдийн засгийн хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийг 
хангах замаар ядуурлын түвшинг бууруулах шаардлагатай. 
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Зураг 2. Нэг хүнд ноогдох ДНБ, худалдан 
авах чадварын паретитаар тооцсон1

Зураг 3. Ядуурлын түвшин, нийт хүн  
амд эзлэх хувиар

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: ҮСХ

Ядуурлын  түвшин, тэгш бус байдлыг бууруулахад эдийн засгийн 
урт хугацааны хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийг хангах нь чухал ач 
холбогдолтой. Иймд энэхүү судалгаагаар эдийн засгийн өсөлтийг урт 
хугацаанд тогтвортой, хүртээмжтэй болгоход ямар сорилтууд тулгарч 
байгааг тодорхойлохоор зорьлоо. Судалгаандаа Хаусманн, Родрик, Веласко 
нарын “Шийдвэрийн горим”-ын аргачлалыг ашиглахаар болсон бөгөөд 
энэхүү аргачлал нь яг тухайн орны эдийн засгийн өсөлтөд ямар хүчин зүйл 
саад болж байгааг тодорхойлох боломж олгодгоороо бусад судалгааны 
аргачлалуудаас давуу талтай. “Шийдвэрийн горим” аргачлал нь эдийн засаг 
яагаад хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалт татаж чадахгүй байгаа вэ 
гэдэг асуултад хариулахыг зорьдог. Хангалттай санхүүжилт татаж чадахгүй 
байх нь i) хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага ii) хөрөнгө оруулалтын зардал 
өндөр гэсэн аль аль хүчин зүйлээс хамаарч байна. Хөрөнгө оруулалтын 
өгөөж бага байхад далайд гарцгүй, бүтээмж өсөөгүй, дэд бүтэц муутай, 
авлигын түвшин өндөр, бодлогын дарамт өндөр, эдийн засаг төрөлжихгүй 
байгаа гэсэн олон хүчин зүйл нөлөөлж байна. Харин хөрөнгө оруулалтын 
зардал өндөр байгаа нь хадгаламжийн түвшин хэлбэлзэл өндөртэй, хэмжээ 
нь бага, олон улсын санхүүжилтийн зардал өндөртэй гэсэн хүчин зүйлсээс 
шалтгаалж байна. 

Энэхүү судалгааны ажил нь 6 үндсэн бүлэгтэй. I бүлэгт өсөлтийн 
шинжилгээ хийх аргачлалын талаар танилцуулна. Дараагийн бүлэгт өмнөх 
судлагдсан байдлыг товч дурдаж, III бүлэгт Монгол улсыг ямар орнуудтай 
харьцуулж байгаа талаар тайлбарлалаа. IV бүлэгт шинжилгээний хэсэг 
буюу эдийн засгийн өсөлтөд тухайн хүчин зүйл ямар нөлөөтэйг авч үзсэн. 
Ийнхүү V бүлэгт дүгнэлт, саналыг тусгасан. 

1 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar
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1. ОнОЛ, АРгА ЗүЙн ТАЙЛБАР
1.1	Өсөлтөд	нөлөөлж	буй	хүчин	зүйлсийн	шинжилгээ
“Өсөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээ”-г ашиглаж эдийн 

засгийн өсөлтөд ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг болохыг тодорхойлдог. 
Сүүлийн үеийн судалгаануудад эдийн засгийн өсөлтийн шинжилгээ хийхэд 
үндсэн 3 арга ашиглаж байна (Ricardo Hausmann, 2008). Эдгээр нь: 

 I. Олон улсын хүчин зүйлийн шинжилгээ
 II. Тухайн улсын хүчин зүйлийн шинжилгээ 
 III. Бусад улсуудтай өөрийн орныг харьцуулан дүгнэх арга юм  

/Хүснэгт 1/. 
“Олон улсын хүчин зүйлийн шинжилгээ”-ний аргачлалд сонгосон 

улсуудын панел тоон мэдээнд регрессийн шинжилгээ хийж, өсөлтөд 
дунджаар ямар хүчин зүйлс голлон нөлөөлж байгааг тодорхойлдог. 
Тухайлбал, 1960-95 оны 100 орны тоон мэдээг ашиглан хийсэн панел 
үнэлгээнээс харахад хуулийн өмнө эрх тэгш байдлын индекс 1 хувиар 
нэмэгдвэл 0.0172 нэгж хувиар, ардчилал эрх чөлөөний индекс 1 хувиар 
нэмэгдвэл 0.054 нэгж хувиар, иргэдийн сургуульд хамрагдсан хугацаа 
дунджаар 1 жилээр нэмэгдэхэд 0.0072 нэгж хувиар, хөрөнгө оруулалтын 
ДНБ-д эзлэх хувь 1 хувиар нэмэгдэхэд 0.059 нэгж хувиар, худалдааны 
нөхцөл 1 хувиар сайжрахад 0.165 нэгж хувиар тус тус эдийн засгийн өсөлт 
нэмэгддэг байна. 

Нөгөөтэйгүүр, Засгийн газрын зардал (боловсролд зарцуулсан хөрөнгө 
оруулалтыг хасч тооцсон) 1 хувиар нэмэгдэхэд 0.149 нэгж хувиар, 
инфляцийн түвшин 1 хувиар өсөхөд 0.037 нэгж хувиар эдийн засгийн өсөлт 
саарна (Barro, 1999). Тус шинжилгээний үр дүнг ашиглан өсөлтөд ямар 
хүчин зүйлс голлох нөлөөтэй байгааг мэдэх боломжтой ч тухайн нэг орны 
өсөлтөд ямар хүчин зүйл нөлөөлөхийг тодорхойлох боломжгүй байдаг тул 
энэхүү судалгаанд ашиглахад тохиромжгүй юм. Харин дараагийн аргачлал 
нь зөвхөн тухайн нэг улсын өсөлтийг олон хүчин зүйлээс хамааруулж 
тайлбарлахыг оролддог. 

Өөрөөр хэлбэл, “Тухайн улсын хүчин зүйлийн шинжилгээ”-нд тодорхой 
нэг улсын эдийн засгийн өсөлтийг биет капитал, хөдөлмөр, капитал болон 
хөдөлмөрөөс бусад хүчин зүйлийн бүтээмжээс хамааруулан тайлбарладаг. 
Энэ аргачлалыг ашиглахад эдийн засгийн хэд хэдэн томоохон таамаглалыг 
зөрчих, биет капитал хэмжих зэрэг хүндрэлтэй тулгардаг байна. Мөн 
өсөлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд яг ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай талаар 
тодорхой үр дүн өгдөггүй. Харин сүүлийн аргачлалд эконометрик аргачлал 
ашигладаггүй тул харьцангуй хялбар ч гадны томоохон байгууллагуудын 
судалгааны үр дүнг ашигладаг тул тэдгээр судалгааны чанараас ихээхэн 
хамаардаг. Гэсэн хэдий ч бусад орнуудтай харьцуулахад тухайн орны ямар 
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үзүүлэлт муу байгааг тодорхойлох боломжтой тул энэхүү судалгаанд энэ 
аргачлалыг цаашид ашиглана. 

Хүснэгт 1. Эдийн засгийн өсөлтийн шинжилгээ хийхэд ашиглаж буй аргууд

Олон улсын хүчин зүйлийн 
шинжилгээ 

Тухайн улсын хүчин 
зүйлийн шинжилгээ

Бусад улс орнуудтай 
харьцуулан дүгнэх 

А
рг

ач
ла

л

Хэд хэдэн улсыг түүвэр 
болгон авч, тэдгээрийн 
нийгэм эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийг ашиглаж 
өсөлтөд дунджаар ямар 
хүчин зүйл эерэгээр, ямар 
хүчин зүйлс сөргөөр нөлөөлж 
буйг регресс үнэлгээ хийж 
тодорхойлно. 

Тухайн улсын өсөлтөд 
ямар хүчин зүйлс (биет 
капитал, хүмүүн капитал, 
хөдөлмөр, Солоугийн 
үлдэгдэл г.м.) нөлөөлж 
буйг регресс үнэлгээ хийж 
тодорхойлно. 

Олон улсын томоохон 
байгууллагуудын хийсэн 
судалгааны үр дүнг 
ашиглан тухайн улсын 
нийгэм эдийн засгийн 
үзүүлэлтийг бусад 
улсуудтай харьцуулж, 
тухайн улсын өсөлтөд 
хамгийн их саад болж 
буй хүчин зүйлийг 
тодорхойлдог.

Су
л 

та
л

Шинжилгээнээс гарсан үр 
дүн тухайн улсын хувьд 
заавал үнэн байх албагүй. 
Жишээ нь: Дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх нь эдийн 
засгийн өсөлтөд томоохон 
эерэг нөлөө үзүүлэхээр үр 
дүн гарсан гэж үзье. Гэвч 
судалгаанд хамрагдсан 
дэд бүтэц сайтай орны 
хувьд дэд бүтцийн зардлыг 
нэмэгдүүлэх нь эдийн 
засгийн өсөлтөд төдийлөн 
нөлөө үзүүлэхгүй. 

Энэхүү шинжилгээг 
хийхэд хүчин зүйл бүрийн 
хувьд өргөжилтийн 
тогтмол үр өгөөжтэй 
гэсэн таамаглал тавьдаг 
нь практикт нийцдэггүй. 
Мөн капиталыг хэмжих, 
хүчин зүйл бүрийн 
бүтээмжийг тооцох зэрэг 
хүндрэлүүдтэй тулгардаг. 
Өсөлтийн хэрхэн 
нэмэгдүүлэх гэхээсээ илүү 
аль хүчин зүйл өсөлтийг 
голлон бүрдүүлж байгааг 
тодорхойлохыг оролддог.

Судалгааны оролцогчид 
асуулгад субъектив 
шинжтэй хариу 
өгөх магадлалтай нь 
судалгааны чанар, ач 
холбогдлыг бууруулдаг. 

 

1.2 Өсөлтийн	шинжилгээ	хийх	HRV2	загвар
Энэхүү судалгааны ажилд өсөлтийн шинжилгээнд хамгийн өргөн 

ашиглаж буй Хаусманн, Родрик, Веласко нарын “Шийдвэрийн горим”-ыг 
ашиглаж ямар хүчин зүйл өсөлтөд саад болж байгааг тодорхойлно. Харин 
аль хүчин зүйл саад болж байгааг тодорхойлохдоо “Бусад улс орнуудтай 
харьцуулан дүгнэх” аргачлалыг ашиглана. 

Өмнөх эдийн засагч судлаачид өсөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлс орлох 
шинжтэй гэж үздэг бол HRV нь өсөлтийг тайлбарлагч гол хүчин зүйлүүд 
орлох гэхээс илүү хосолдог гэж үздэг (Ricardo Hausmann, 2008). Үүнийг 
Зураг 4-д харуулсан энгийн торхны жишээгээр баяжуулан тайлбарлая. Зүүн 
гар талын торхны банзнууд хөндлөн чигт байрласан (бие биенийгээ орлох 
боломжтой ) бол баруун талын торхны банзнууд босоо чигт байрласан 
(хүчин зүйлүүд хосолдог) гэсэн санааг илэрхийлж байна. Торхон дахь усны 
хэмжээг өсөлт гэж үзвэл зүүн талын торхны нийт усны хэмжээ нь банз 

2 Хаусманн, Родрик, Веласко нарын нэрний эхний үсгүүдийг нийлүүлсэн тэмдэглэгээ
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бүрийн өргөний нийлбэртэй тэнцүү байна. Энэ нь өсөлтийн шинжилгээ 
хийх эхний хоёр аргатай төстэй юм. Өөрөөр хэлбэл өсөлтийг тайлбарлагч 
хүчин зүйлүүд бие биенийгээ орлох шинжтэй үед зарим үзүүлэлт муу байсан 
ч өөр үзүүлэлт сайн байвал эдийн засаг өсөх боломжтой. Харин өсөлтөд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлс хоорондоо хосолдог бол баруун талын торхонд 
харуулснаар нийт усны хэмжээ нь хамгийн богино банзны өндөртэй тэнцүү 
байна. Энэ тохиолдолд торхтой усны хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд хамгийн 
богино банзыг уртасгах шаардлага тулгардаг. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн 
өсөлтөд чухал нөлөөтэй хүчин зүйл муу үзүүлэлттэй байвал бусад хүчин 
зүйлийг сайжруулж эдийн засгийг өсгөх гэж оролдсон ч зорилгодоо хүрч 
чадахгүй. Тиймээс эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэхэд хамгийн ихээр саад 
болж буй хүчин зүйлийг олж илрүүлэх нь маш чухал асуудал болдог. Хэрэв 
олж илрүүлсэн асуудал нь өсөлтөд хамгийн ихээр саад болж байсан зүйл 
мөн бол түүнийг сайжруулснаар бий болох эерэг нөлөө нь хамгийн богино 
банз болон уртаараа түүний дараа орох богино банз хоорондын зайгаар 
илэрхийлэгдэнэ. 

Зураг 4. Торхны жишээ

HRV загвар нь бусад өсөлтийн загваруудын адил “Хөрөнгө оруулалт 
эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэдэг” гэж үздэг бөгөөд ямар хүчин зүйлээс 
шалтгаалж хөрөнгө оруулалт бага байгааг тодорхойлох үндсэн зорилготой. 
Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ цэвэр өгөөжөөс хамаардаг бөгөөд цэвэр 
өгөөжийн хэмжээ нь макро, микро олон хүчин зүйлээс хамаардаг. HRV 
загвараар өсөлтийн шинжилгээ хийхэд дараах шийдвэрийн горимыг 
ашигладаг.
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Зураг 5. Өсөлтийн шинжилгээний шийдвэрийн горим

Хөрөнгө оруулалт (аливаа төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх зардал)-ын 
өгөөж өндөр байвал эдийн засгийн өсөлт эрчимжинэ (Ricardo Hausmann, 
2008). Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн өсөлт нь хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
болон зардлын зөрүү юм /Тэгшитгэл 1/. Иймд эдийн засгийн өсөлт бага байх 
нь i) хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага байх ii) санхүүжүүлэх зардал бага байх 
гэсэн 2 хүчин зүйлээс шалтгаалдаг нь шийдвэрийн горимын эхний 2 салаа 
мөчир болдог. Үүнийг энгийнээр илэрхийлбэл, хэрэв хөрөнгө оруулалтын 
өгөөж бага байвал хөрөнгө оруулагчид эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихүйц 
төслийг санхүүжүүлэхээс зайлсхийнэ. Нөгөөтэйгүүр, санхүүжилтийн 
зардал хэт өндөр байвал хөрөнгө оруулагчдын ашиг буурах тул эдгээр 
төслийг санхүүжүүлэх сонирхол буурна. 

(1)
Энд:  – эдийн засгийн өсөлт,  - хөрөнгө оруулалтын өгөөж,

 –хөрөнгө оруулалтын зардал, σ – дискаунт фактор. 
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж i) Нийгмийн өгөөжийн түвшин, ii) Өгөөжийн 

эрсдэлээс голлон шалтгаалдаг. Нийгмийн өгөөжийн түвшин бага байх 
нь i) газар зүйн байршил ii) хүмүүн капитал муу байх iii) дэд бүтэц муу 
байхтай холбоотой. Харин өгөөжийн эрсдэл өндөр тохиолдолд хөрөнгө 
оруулалт хийгээд үр өгөөж хүртэхээсээ өмнө алдах эрсдэл өндөртэй 
байдаг тул хүмүүсийн хөрөнгө оруулах сонирхол буурдаг. Өгөөжийн 
эрсдэл өндөр байхад Засгийн газрын алдаа, зах зээлийн хэмжээ бага гэсэн 
2 хүчин зүйл нөлөөлдөг. Үүний Засгийн газрын алдаа нь микро болон 
макро хүчин зүйлсээс голлон шалтгаална. Харин зах зээлийн хэмжээ бага 
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байх нь мэдээллийн дам нөлөө, зохицуулалтын алдаанаас хамаарч байна. 
Модны баруун тал болох санхүүжилтийн зардал өндөр байхад i) Олон 
улсын захаас санхүүжилт авах өртөг ii) Дотоодын захаас санхүүжилт авах 
боломж зэргээс шалтгаалдаг. Дотоод захаас санхүүжилт авах боломж 
өндөр байх нь i) иргэдийн хадгаламжийн түвшин бага байх ii) санхүүгийн 
зуучлагчдын хүртээмж муу байгаагаас хамаардаг. Энд дурдсан хүчин зүйлс 
бүрийг дараагийн бүлгүүдэд тайлбарлаж ойролцоо орнуудтай харьцуулан 
дүгнэж, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд яг аль үзүүлэлтийг 
сайжруулах шаардлагатайг тодорхойлох нь судалгааны эцсийн зорилго юм. 

Энэхүү аргачлал нь улс төрийн зардал, аливаа стратегийн шинэчлэлийн 
давуу талыг нарийвчлан тодорхойлоогүй бөгөөд улс төрийн саадыг 
давахад шаардлагатай сонголтуудыг илүү тодорхой болгоход тусална. Тус 
шинжилгээ нь голчлон богино хугацаанд өсөлтөд саад болж буй хүчин 
зүйлс дээр төвлөрнө. Өөрөөр хэлбэл маргааш эдийн засгийн өсөлтөд юу саад 
болохыг таамаглахгүй, өнөөдөр эдийн засаг өсөхөд юу саад болж байгааг 
тодорхойлдог тул энэхүү судалгааг 5 жил тутамд гүйцэтгэж шинэчлэх 
шаардлагатай. 

2. СУДЛАгДСАн БАЙДАЛ
Олон улсад өсөлтийн шинжилгээ хийсэн судалгаанууд элбэг байдаг 

бөгөөд ихэвчлэн HRV аргачлалыг ашиглаж байна. Сүүлийн үед улс орнуудын 
өсөлтөд саад болж буй хүчин зүйлийн шинжилгээ ихэвчлэн Мянганы 
сорилтын сангийн төслийн хүрээнд хийгдэж байна. Манай улсын хувьд 
өмнө нь хэд хэдэн удаа өсөлтийн шинжилгээ хийжээ. Тухайлбал 2007 онд 
Дэлхийн банкны Elena Ianchovichina, Sudarshan Gooptu нарын судлаачид, 
2010 онд АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн судлаачид, 2016 онд 
Мянганы сорилын сангийн төслийн хүрээнд Монгол Улсын өсөлтөд саад 
болж буй хүчин зүйлийг тодорхойлохыг оролджээ. Эдгээр судалгаануудын 
товч үр дүнг танилцуулбал: 

Авлигал, зардал өндөртэй, найдваргүй тээврийн үйлчилгээ, хилийн 
болон худалдааны төвөгтэй дүрэм журмууд, татвар, дотоод, гадаадын хамтын 
ажиллагаа муутай зэргээс шалтгаалж барилга, уул уурхайгаас бусад секторт 
хөрөнгө оруулалт бага байна (Elena Ianchovichina, 2007). Мөн санхүүгийн 
зуучлалын үйлчилгээ муугаас үүдэн санхүүжилтийн өртөг өндөр байгаа нь 
өсөлтөд саад болж байна хэмээн дүгнэжээ. 

Монгол Улсын эдийн засагт i) Эдийн засгийн төрөлжилт муу ii) БНХАУ 
болон ОХУ-аас өндөр хамааралтай, iii) Инфляцийн түвшин өндөр iv) 
Санхүүгийн салбарын гүнзгийрэл, хүртээмж муу, v) Уул уурхайн салбар 
нийт ажиллах хүчинд хангалттай хэмжээний ажлын байр бий болгодоггүй 
тул ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгаа, орлого тэгш бус нэмэгдэж байгаа, 
vi) Хүнсний аюулгүй байдал vii) Хүрээлэн буй орчны бохирдол /ус болон 
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агаарын бохирдол, цөлжилт гэх мэт/ viii) Бодлогын ил тод бус байдал, 
төрийн байгууллагын ажилчдын чадвар муу, авлига өндөр зэрэг асуудлууд 
байгаа талаар дурджээ (Alan Saffery, 2010).

i) Сул, тогтворгүй макро эдийн засгийн орчин, ii) Хоорондоо уялдаа 
муутай хууль журам, төрийн бодлого, iii) Улаанбаатарын агаарын бохирдол, 
iv) Бүтээмж өндөртэй салбаруудад ус, бохир ус зайлуулах системд 
холбогдоход зардал өндөртэй байгаа зэрэг нь эдийн засгийн өсөлтийг 
боомилж буй гол хүчин зүйлүүд хэмээн дүгнэжээ (Millennium Challenge 
Corporation, 2016). 

3. хАРЬцУУЛЖ БУЙ ОРнУУД 
Энэхүү судалгаанд ашиглаж буй арга нь бусад улсуудтай өөрийн орныг 

харьцуулан дүгнэдэг тул судалгааны нэг чухал хэсэг нь харьцуулах улс 
орнуудыг зөв сонгох явдал юм. Өөрийн оронтой ижил төстэй шинжтэй 
орнуудыг сонгохын тулд эхлээд өөрийн улсын онцлогийг таних нь зүйтэй. 
Манай орон нь далайд гарцгүй, түүхий эдийн экспортод өндөртэй зэрэг нь 
хамгийн онцлог шинжтэй. Үүн дээр нэмэгдээд нийтлэг ашиглагддаг арга 
болох нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ ойролцоо, олон улсын өрсөлдөх 
чадварын индекс ойролцоо орнуудыг сонгосон. Улмаар эдгээр 4 ангилал 
тус бүрт хамаарах орнуудыг нэгтгэн бүлэглэснээр өөрийн орныг харьцуулж 
болохуйц 4 бүлэг улсыг үүсгэсэн. Ангилал бүрт хамаарах орнуудыг 
дараагийн хүснэгтэд дэлгэрэнгүй харууллаа.

Хүснэгт 2. Монгол улстай харьцуулж болох орнууд, шалгуур үзүүлэлтээр

 
Далайд 
гарцгүй 
орнууд

Түүхий эдийн 
экспорт өндөртэй 

орнууд

Өрсөлдөх чадварын 
индекс ойролцоо 

орнууд

Нэг хүнд ногдох ДНБ 
ойролцоо орнууд  

(ОУ-ын доллараар)

1 Австри Армен (37%) Босни Герцеговини 
(92-р байр) Армен (10176$)

2 Азербайжан Гана (31.8%) Гана (111-р байр) Боливи (7477$)

3 Боливи Казахстан (34.3%) Доминикан (78-р байр) Босни Герцеговини 
(13491$)

4 Ботсвана Киргизстан (32.7%) Египет (93-р байр) Египет (13366$)
5 Какахстан Мали (22.3%) Киргизстан (96-р байр) Иордан (9433$)
6 Молдав Мауратини (43.1%) Ливан (88-р байр) Ливан (14684$)

7 Непал Өмнөд Африк (30%) Пакистан (110-р байр) Өмнөд Африк 
(13675$)

8 Туркменистан Перу (25.2%) Сенегал (114-р байр) Перу (14224$)

9 Узбекистан Танзани (15%) Тунис (87-р байр)
Монгол (102-р байр)

Эсватини (11020$)
Монгол (13447$)

10 Унгар Узбекистан (29.1%)   
11 Чех Чили (28.8%)   
12 Эсватини    

Тоо мэдээнээс шалтгаалж зарим хэсэгт тодорхой улсуудыг сонгож 
харьцуулах бол ихэнх тохиолдолд дээрх 4 бүлэг улсын дундажтай өөрийн 
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орныг харьцуулан дүгнэнэ. Ангиллаас харвал Армен, Казахстан, Босни 
Герцеговини, Египет, Өмнөд Африк, Боливи, Гана, Киргизстан, Перу, Ливан, 
Узбекистан зэрэг 11 улс хоёр ангилалд давхацаж орсон байна. Ийнхүү олон 
давхцсан байгаа нь манай улстай илүү төстэй эдийн засаг болохыг илтгэнэ. 

4. шИнЖИЛгЭЭнИЙ хЭСЭг 
4.1	Тоо	мэдээ
Судалгаанд ашигласан тоо мэдээний ихэнх нь олон улсын байгууллагуудаас 

гаргасан улс орнуудыг хооронд нь харьцуулсан тайлангууд байгаа бөгөөд 
Монгол улстай холбоотой тоо мэдээг ҮСХ, Сангийн яам, Монголбанкны 
тайлан мэдээнээс авч нэгтгэсэн. Тодруулбал:

• Дэлхийн банкны аж ахуй нэгжүүдийн судалгаа (2018)
• Дэлхийн банкны Бизнесийн орчин болон үйлдвэрийн газрын үйл 

ажиллагааны судалгаа (2018)
• Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан (2018)
• Транспэрэнси интернэшнл байгууллагын авилгалын хамрагдлын 

индекс (2018) зэрэг тайлангуудаас ихэнх харьцуулах үзүүлэлтүүдээ 
авсан. 

4.2 Шийдвэрийн	горимын	шинжилгээ	
шийдвэрийн горимын зүүн тал
Санхүүжилтийн зардал бага (дотоод болон гадаад зээлийн хүү бага) байсан 

ч хөрөнгө оруулалтын өгөөж хангалтгүй байгаагаас шалтгаалж хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдэхгүй байж болно. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага байх 
нь i) нийгмийн өгөөж бага, ii) хөрөнгө оруулалтын эрсдэл өндөр байгаагаас 
шалтгаалдаг. Тухайлбал, хөрөнгө оруулагч аливаа төсөл, хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэхийн өмнө газар зүйн байршил, хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, 
макро тогтвортой байдал зэрэг хүчин зүйлийг харгалзан үзэж шийдвэрээ 
гаргадаг. Жишээ нь: тухайн улс дотроо улс төрийн зөрчилдөөн өндөр, макро 
эдийн засаг нь тогтворгүй байвал гадны хөрөнгө оруулагчид тэр улсад 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхгүй байх магадлал өндөр. 

4.2.1 Газар зүйн байршил
Манай улс ОХУ, БНХАУ-ын хооронд далайд гарцгүй, хүн амын нягтшил 

багатай онцлогтой. Хамгийн ойрын далайн боомт 1000 гаруй километр 
зайтай байрладаг. Газар хөдлөлт, далайн шуурга, үер, шуурга зэрэг 
байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиох эрсдэл багатай орнуудын тоонд ордог. 
Хэдийгээр байгалийн гамшигт үзэгдэл бага ч цаг уурын эрс тэрс байдал, 
далайд гарцгүй зэрэг нь эдийн засгийн өсөлтөд томоохон сорилтыг бий 
болгодог. Далайд гарцгүй орнууд i) хөдөлмөрийн гадаад шилжих хөдөлгөөн 
хийхэд хүндрэлтэй ii) улсын хилийн дагуух дэд бүтцийг сайжруулахад 
төвөгтэй iii) хөрш орнууд нь цэргийн болон эдийн засгийн зорилгоор далайд 
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гарцгүй орнуудад торгууль ноогдуулах гол хүндрэлүүдтэй тулгардаг (John 
Luke Gallup, 1999). Газар зүйн байршил эдгээр хүндрэлийг учруулж байгаа 
ч үүнийг шийдвэрлэх ямар нэг бодлогын сонголтгүй юм. Гэвч өөрсдийн 
газар нутгийн байрлал, давуу болон сул талыг мэдэж байх нь бодлого 
боловсруулагчдад чухал мэдээлэл билээ. 

4.2.2 Хүмүүн капитал
Хүмүүн капиталыг нарийвчлан хэмжихэд төвөгтэй байдаг ч 

үйлдвэрлэлийн чухал орц тул эдийн засгийн өсөлтөд чухал ач холбогдолтой. 
Хэдийгээр хүмүүн капиталыг ур чадвар, оюун ухаан, бүтээлч сэтгэлгээ, 
технологи зэргээр тодорхойлдог ч эдгээр хүчин зүйлсийг хэмжих боломжгүй. 
Бусад судалгааны ажлуудад хүмүүн капиталыг хэмжихдээ сургуульд сурсан 
дундаж хугацаа, боловсролд зарцуулсан зардал зэрэг үзүүлэлтийг авч үзсэн 
байдаг. Энэхүү жишгээр 25-с дээш насны хүмүүсийн сургуульд хамрагдсан 
хугацааг ойролцоо орлоготой орнуудтай харьцуулан харвал манай улсын 
сургуульд хамрагдсан хугацаа харьцангуй өндөр буюу 2015 оны байдлаар 
дэлхийд 41-р байранд байна. Манай улсын иргэд дунджаар 10 жилийн 
боловсролтой байгаа нь ихэнх хүмүүс бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг 
илтгэж байна /Хүснэгт 3/.

Хүснэгт 3. Ойролцоо орлоготой орнуудын 
25-с дээш насны хүн амын сургуульд 

суралцсан дундаж хугацаа (2015)

Зураг 6. Монгол орны 25-с дээш насны хүн 
амын сургуульд суралцсан дундаж хугацаа, 

насны бүлгээр (2015)

Улс
25+ насны хүн амын 
сургуульд суралцаж 

буй хугацаа
Эрэмбэ

Эсватини 12.1 8
Армен 10.6 33
Боливи 10.6 35
монгол 10.1 41
Орос 9.9 44
Перу 8.9 58
Иордан 8.7 63
Өмнөд Африк 8.4 69
Хятад 8 79
Египет 7.7 85

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
Монгол Улсын боловсролын салбарт зарцуулж буй хөрөнгө оруулалт 

нь ДНБ-ий 4 орчим хувийг эзэлж байгаа нь харьцуулж буй орнуудын 
ихэнхээс өндөр, дэлхийн дундажтай ойролцоо байна /Зураг 7/. Хэдийгээр 
боловсролын түвшин харьцангуй өндөр, боловсролд зарцуулж буй хөрөнгө 
оруулалтын хувь хэмжээ өндөр байгаа ч боловсролтой иргэдийн дунд 
ажилгүйдлийн түвшин өндөр, боловсролгүй иргэдийн ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин бага байна. Өөрөөр хэлбэл, “Ажиллах хүчний судалгааны 
үндсэн тайлан (2018)”-нд дурдсанаар ажилгүй иргэдийн дийлэнх нь ажил 
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хайгаад олдохгүй (48.5%), мэргэжилд тохирох ажил олдохгүй (12.9%), ажил 
олгогчийн тавьсан шаардлагад тэнцэхгүй байгаа (3.7%) зэрэг шалтгаанаар 
хөдөлмөр эрхлээгүй байна. Нөгөөтэйгүүр, ажил олгогчид шинээр ажилтан 
авахад ажлын туршлагагүй (22.2%), тогтвортой ажиллах хүсэлгүй 
(18.2%), ажлын байрны нөхцөл, цалинг голдог (17.1%), ажлын ачаалал 
даах чадваргүй (13.1%), боловсролын түвшин ажлын байрны шаардлагад 
нийцэхгүй (8.8%) гэсэн сорилтуудтай тулгардаг3. Үүнээс үзэхэд манай орны 
боловсролын систем эрэлттэй ажил мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж 
чаддаггүй байх талтай юм. Нөгөөтэйгүүр, өндөр боловсролтой хүмүүс 
ажлын байрны нөхцөл, цалингаа голох магадлал илүү өндөр тул эдгээр 
иргэдийн дунд ажилгүйдлийн түвшин өндөр байна. Энэ нь боловсролын 
өгөөж бага байгааг илтгэх тул цаашид хэчнээн боловсролд зарцуулах 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн ч үр ашиггүй болохыг харин иргэдийн ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэл боловсролын хөрөнгө оруулалтыг чиглүүлэх 
шаардлагатайг илтгэж байна. 

Зураг 7. Боловсролын салбарт оруулж 
буй хөрөнгө оруулалт, ДНБ-д эзлэх %

Зураг 8. Ажилгүйдлийн түвшин,  
боловсролын түвшингээр 2018 он

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: ҮСХ
Хүний хөгжлийн индексийн 2017 оны үр дүнгээс харвал Монголд 

эрэгтэй хүмүүсийн хүлээгдэж буй боловсрол эзэмших хугацаа 15 жил 
байгаа бол эмэгтэй хүмүүсийнх 15.9 жил байна. Энэхүү үзүүлэлт нь Монгол 
улсад шинээр төрж буй хүүхэд дунджаар бакалаврын зэргийн боловсрол 
эзэмшихээр хүлээгдэж байгаа сайн үзүүлэлт юм. Гэвч “Өрсөлдөх чадварын 
тайлан 2018”-гийн үр дүнгээс харахад Монгол улс хүмүүн капиталын 
үзүүлэлтээр дэлхийд 99-р байранд буй нь боловсролд зарцуулж буй хугацаа 
өндөртэй орны хувьд чамлахаар дүн юм. 

3 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа (2018)
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Ажилгүйдлийн түвшин өндөр, хүмүүн капиталын үзүүлэлтүүд дундаж 
байгаа зэргээс үзэхэд манай орон хөдөлмөрийн нөөцөө үр ашигтай 
ашиглаж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, боловсролд зарцуулж буй хөрөнгө 
оруулалт өндөр ч эрэлттэй мэргэжлээр боловсон хүчинг бэлтгэх тал дээр 
дутмаг, энэ талын бодлогын арга хэмжээ шаардлагатай байна. Эдгээр 
асуудлуудыг шийдвэрлэж, хүмүүн капиталын үзүүлэлтийг сайжруулах 
шаардлагатай байгаа ч манай орны иргэдийн боловсрол, ур чадвар эдийн 
засгийн өсөлтөд хамгийн их саад болж байна гэж дүгнэх үндэслэлгүй байна. 
Учир нь сүүлийн жилүүдэд хүмүүн капиталын үзүүлэлтүүдэд гэнэтийн 
огцом өөрчлөлт гараагүй бөгөөд тус хугацаанд эдийн засгийн өсөлт өндөр 
далайцтай хэлбэлзэж байсан юм. Иймд боловсролд зарцуулах хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх гэхээс илүүтэй боловсролын чанарыг сайжруулах 
шаардлагатай. 

4.2.3 Бүтээмж4

Манай орны эдийн засгийн өсөлт нь биет хөрөнгийн хуримтлалаас 
голлон шалтгаалж байгаа бол бүтээмж төдийлөн нэмэгдэхгүй байна  
/Зураг 9, 10/. Ерөнхийдөө, машин тоног төхөөрөмжийн хуримтлал, 
дэд бүтэц сайжрах, ажилчдын ур чадвар нэмэгдэх, технологийн 
дэвшил гарах зэрэгтэй холбоотойгоор бүтээмж нэмэгддэг5. Өөрөөр 
хэлбэл, бүтээмж нь хөдөлмөр болон бусад үйлдвэрлэлийн орцууд 
хоорондоо хэрхэн уялдаж, хэр үр ашигтай үйлдвэрлэл явуулж байгаа, 
технологийн дэвшил эдийн засагт хэр хурдан нэвтэрч байгаа зэргээс 
хамаардаг. Иймд бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, нөөц ашиглалтын үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх нь эдийн засгийн өсөлтөд чухал ач холбогдолтой байна.  

Зураг 9. Эдийн засгийн өсөлт Зураг 10. Монгол орны бүтээмж, индексээр

Эх сурвалж: Дэлхийн банк 
Монголын эдийн засгийн тойм 2018

Эх сурвалж: University of Groningen

4 Энд хөдөлмөрийн бүтээмж гэдэг нь нэг ажилтанд ногдох үйлдвэрлэлийн өсөлт (биет хөрөнгийн 
нөлөөг хассан)-ийг авч үзсэн болно.

5 OECD (2001), OECD Manual Measuring Productivity Measurement of aggregate and industry-level 
productivity growth
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 Дэд бүтэц
Олон улсын өрсөлдөх чадварын тайлангаас харахад Монгол Улсын дэд 

бүтэц харьцуулж буй орнуудаас муу байна. Тухайлбал, тээврийн салбарын 
замын үзүүлэлтээр 111-р байранд, төмөр замын үзүүлэлтээр 74-р байранд, 
1 км2 талбайд ногдох төмөр замын уртаар 94-р байранд, агаарын тээврийн 
үзүүлэлтээр 110-р байранд, замын чанарын үзүүлэлтээр 105-р байранд 
байна. Нийт хүн амын 91.6 хувийг цахилгаан, эрчим хүчээр хангаж чадаж 
байгаа нь дэлхийд 99-р байранд орох үзүүлэлт юм. Мөн усны дэд бүтцийн 
үзүүлэлтээр дэлхийд 95-р байранд, усны нөөцөөр хангагдсан байдлын 
үзүүлэлтээр 100-р байранд орсон байна. Гэх мэтчилэн дэд бүтцийн ихэнх 
үзүүлэлтүүдээр дэлхийн улсуудын дундуур эсвэл дундаас хойгуур байрыг 
эзэлж байгаа нь манай улсын дэд бүтэц хангалтгүй байгааг илэрхий харуулж 
байна.

Хүснэгт 4. Дэд бүтцийн үзүүлэлтүүд, зарим оронтой харьцуулснаар 

 
Дэд бүтэц

Мэдээлэл 
харилцааны 
технологи

Эрчим хүч Тээврийн дэд 
бүтэц

 Оноо Эрэмбэ Оноо Эрэмбэ Оноо Эрэмбэ Оноо Эрэмбэ
Хятад 78.1 29 71.5 26 99.4 20 68 23
Орос 72.2 51 72.1 25 96.8 56 55 52
Эсватини 58.8 94 24.9 125 89.1 99 42.1 88
Армен 66.3 74 59.2 56 95.6 69 44.5 81
Боливи 56.2 102 45.7 87 92.9 91 29.3 126
Иордан 66.6 73 52.3 75 96.3 63 45.4 78
Өмнөд 
Африк 68.6 64 46.1 85 91.1 98 57.5 43

Перу 62.4 85 43.9 94 93.9 83 39 96
Египет 70.5 56 40.6 100 96.2 64 54 56
Босни 60.7 89 45.8 86 96.7 58 36 104
Ливан 58.5 95 57 59 96.7 57 42.9 86
монгол 56.2 103 48.7 78 91.7 97 32.9 113

Эх сурвалж: World Economic Forum “The Global Competitiveness Report 2018”

Далайд гарцгүй Монгол Улсын хувьд авто болон төмөр замын дэд 
бүтцийг сайжруулах нь нүүрс, төмрийн хүдэр зэрэг эрдэс бүтээгдэхүүний 
экспортыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Зарим чиглэлд төмөр 
зам байхгүйгээс шалтгаалж нүүрс экспортлохдоо авто замын тээврийг 
ашигладаг нь зардал өндөр, үр ашиг муутай байдаг. Энэхүү тээвэрлэлтийн 
хүндрэл, зардлын асуудал нь экспортын өсөлтийг хязгаарлах цаашилбал 
экспортын секторт хөрөнгө оруулах сонирхлыг бууруулах эрсдэлтэй. 
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкнаас хийсэн Монголын хөгжлийн 
стратеги (2017)-д “Монгол орны дэд бүтцийг шинэчлэн хөгжүүлэх нь уул 
уурхайн болон бусад аж үйлдвэрийн эрэлтийг хангах, эрдэс бүтээгдэхүүний 
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экспортыг хөнгөвчлөх, уул уурхайн бус салбарын хөгжлийг дэмжих чухал ач 
холбогдолтой талаар дурдсан. Мөн тээвэр, орон нутаг болон эрчим хүчний 
дэд бүтэц хангалттай хөгжөөгүй, хууль эрх зүйн зохицуулалт муутай, төрийн 
өмчит (үр ашиг муутай), хувийн байгууллагууд нэвтэрч орох бололцоотой 
байгаа гэжээ. Тиймээс дэд бүтцийг сайжруулах нь уул уурхайн болон уул 
уурхайн бус бүх салбаруудад чухал ач холбогдолтой байна. 

4.2.3.1 Микро эрсдэлүүд 
гэмт хэрэг болон авлига
Ойролцоо орлоготой орнуудтай харьцуулахад Монгол Улсын гэмт 

хэргийн түвшин харьцангуй бага байгаа ч авлигын түвшин өндөр байна. 
“Транспэрэнси интернэшнл” байгууллагаас гаргасан 2018 оны тайлангаас 
харвал авлигын түвшнээр Монгол улс нийт 100 онооноос 37 оноо авч 
дэлхийн 180 орноос 93-р байранд байна. 

Монгол орны хувьд бага хэмжээтэй авлига буурч байгаа хэдий ч төрийн 
үйлчилгээ, улс төрийн авилга өндөр хэвээр байна. Улс төрийн нам, Засгийн 
газрын хүрээнд танил талаа ашиглан ажилд орох нь иргэд болон бизнесийн 
орчны итгэлийг бууруулж байна (Transparency International Mongolia, 2018). 
Монголын ихэнх компаниуд бизнесийн орчинд ямар нэг байдлаар сэтгэл 
дундуур байдаг (Asia Foundation , 2017b) тул тэдгээрийн хөрөнгө оруулах 
сонирхол харьцангуй бага байх талтай6. 

Монгол улс “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга”-д 
2007 онд элсэн орж, уул уурхайн салбарын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхэд 
тодорхой хэмжээний ахиц гаргаад байгаа ч тус салбар авилгаас ихээхэн 
хамааралтай байна. Тодруулбал, олборлолт хийх газрын лицензийн талаар 
хуулинд нарийн тусгаагүй тул газрын лиценз олгох үйл явц нь улс төрийн 
нөлөөнд автдаг бөгөөд тус асуудлаар ил тод байдал муу байдаг (Transparency 
International, 2018). 

Гэмт хэрэг багатай ч авлигын үзүүлэлтүүд дорвитой сайжрахгүй байгаа 
нь, тэр дундаа эдийн засгийг нуруундаа үүрч яваа уул уурхайн салбарт 
элбэг байгаа нь авлига эдийн засгийн өсөлтөд тушаа болж байна гэж дүгнэх 
үндэслэл болж байна. Гэвч өсөлтөд хамгийн их саад болж буй хүчин зүйл 
биш юм. 

6 Дундаас дээш орлоготой орнуудын хувьд хувийн секторт олгож буй зээлийг ДНБ-тэй 
харьцуулахад дундажаар 115 орчим хувь бол Монгол орны хувьд энэ харьцаа 56 хувь байна. 
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Зураг 11. Гэмт хэрэг болон авлигын үзүүлэлтүүд
11а) Гэмт хэрэг болон 

хулгайн үзүүлэлт2

11б) Авлигын үзүүлэлт 11в) Авлигын үзүүлэлт3

Эх сурвалж: ICA 
Worldbank 2017

Эх сурвалж: ICA 
Worldbank 2017

Эх сурвалж: The Index of 
Economic Freedom, The Heritage 
Foundation

Татвар
Монгол Улсын татварын түвшинг бусад орнуудтай харьцуулахад 

тогтвортой, харьцангуй бага байна. Энд манай улсын аж ахуйн нэгжийн 
татвар бага байгаа нь хувийн секторын хөрөнгө оруулалтад учруулах 
татварын дарамт бусад орнуудаас бага байгааг илтгэж байна. 

Хүснэгт 5. Улс орнуудын татварын түвшин

Улс ААН-ын татвар Хувь хүний орлогын албан татвар 
(ХХОАТ)

Нэмүү өртөгийн 
татвар

Монгол 10% 10% 10%
Босниа 10% 10% 17%
Ливан 17% 3%-20% 11%
Иордан 20% 0%-14% 16%
Орос 20% 13%-47% 20%
Армен 20% 24.4%-36% 20%
Египет 22.5% 0%-22.5% 14%
Хятад 25.0% 0%-45% 16%
Эсватини 27.5% 33% 14%
Өмнөд Африк 28% 0%-45% 15%
Перу 30% 0%-30% 16%

Эх сурвалж: Deloitte, USCIB 

7 Энэ үзүүлэлт өндөр байвал гэмт хэрэг их байгааг илтгэнэ. 
8 Энэхүү авилгын индекс бага байх тусам авилга өндөр байгааг илэрхийлнэ.
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Энд: Монгол оронтой орлогын түвшнээр ойролцоо түвшинд байгаа 
орнууд болон хил залгаа орших Хятад, Оросын татварын түвшинг 
харуулсан. 

Татвар төлөхөд учирч буй дарамтыг i) нэг жилд төлөх нийт татварын тоо, 
ii) эдгээр татварыг төлөхөд зарцуулж буй нийт хугацаа, iii) нийт ашигт эзлэх 
татварын хувь, iv) НӨАТ-ын буцаан олголт авахад хэр зэрэг хүндрэлтэй 
зэргээс хамааруулж тооцдог. Манай оронд төлж буй нийт татварын тоо 
харьцангуй олон, НӨАТ-ын буцаан олголт авахад хүндрэлтэй байна. Харин 
татвар төлөхөд зарцуулж буй хугацаа, нийт ашигт эзлэх татварын хувь 
харьцангуй бага байгаа нь эерэг үзүүлэлтүүд юм. 

Хүснэгт 6. Татвар төлөхөд учирч буй дарамтын үзүүлэлт,  
бусад9 орнуудтай харьцуулснаар

Үзүүлэлт Монгол Зүүн Ази, Номхон 
далайн бүс

Зүүн өмнөд 
Азийн бүс нутаг

Хамгийн сайн 
үзүүлэлттэй орон

Нийт татварын тоо 
(1 жилд) 19 21.2 11.2 3 (Хонк-Конг)

Нийт зарцуулж 
буй хугацаа, 
хоногоор

134 180.9 159.4 49 (Сингапур)

Нийт ашигт эзлэх 
татварын хувь 24.7 33.5 39.8 26.1 (32 орны 

дундаж)
НӨАТ-ын буцаан 
олголтын индекс9 49.08 56.42 84.41 NA

Эх сурвалж: Бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын судалгаа: Монгол (2019), Дэлхийн банк

Улмаар татварын 
дарамтын нийлбэр 
үзүүлэлтээр дэлхийд 
61-р байранд байгаа нь 
хөрш болон ойролцоо 
орлоготой орнуудтай 
харьцуулахад харьцангуй 
сайн үзүүлэлт юм. 

Зураг 12. Татварын дарамтын оноо болон эрэмбэ

Эх сурвалж: Бизнес эрхлэхэд хялбар байдлын 
судалгаа, Дэлхийн банк (2019)

Иймд татварын түвшин болон татварын дарамтын үзүүлэлт бусад 
орнуудтай харьцуулахад бага түвшинд байгаагаас үзэхэд татварын дарамт 
эдийн засгийн өсөлтөд саад болохгүй байна. 
9 Энэхүү үзүүлэлт нь аудитад орох, НӨАТ-ын буцаан олголтыг авахад хэр зэрэг хүндрэлтэйг 

илтгэнэ. 
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Өмчийн эрх10 
Зураг 13. Өмчийн эрхийн индекс10, 

харьцуулж буй улсуудын бүлгээр
Зураг 14. Өмчийн эрхийн индекс,  

дэлхийн улсуудаар

Эх сурвалж: The Index of Economic 
Freedom, The Heritage Foundation

Эх сурвалж: The Index of Economic 
Freedom, The Heritage Foundation

Өмчийн эрх хамгаалах байдал 2005 оноос хойш огцом муудсан ч 2017 
оноос эргэн сайжирсан байна (Зураг 13). Энэ нь харьцуулж буй улсуудтай 
ойролцоо байгаа ч дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад муу гэсэн 
ангилалд багтаж байна. (Зураг 14). Хэдийгээр өмчийн эрхийн индекс 
сүүлийн жилүүдэд муудсан ч тухайн хугацаанд манай орны эдийн засаг 
түүхэнд байгаагүй өндөр хувиар өссөн11 байдаг. Үүнээс үзэхэд өмчийн 
эрхийн асуудал эдийн засгийн өсөлтөд хамгийн их саад болж буй хүчин 
зүйл биш юм. 

4.2.3.2 Макро эрсдэлүүд 
Засгийн газрын бодлогын дарамтын үзүүлэлтээр 104-р байранд буюу 

харьцуулж буй орнуудаас ихэнхээс нь муу үзүүлэлттэй байна. Тодруулбал, 
манай улсын Засгийн газрын бодлогын тогтвортой байдал болон уялдаа муу, 
аливаа өөрчлөлтөд уян хатан бус, ирээдүйд чиглэсэн бодлого хангалтгүй 
байгаа нь харагдаж байна /Хүснэгт 7/. Энэхүү байдал нь бизнес эрхлэгчдийн 
дунд тодорхой бус байдлыг үүсгэх тул хөрөнгө оруулах сонирхлыг бууруулж 
макро эдийн засгийн тогтворгүй байдлыг бий болгож байна. 

Хүснэгт 7. Засгийн газрын бодлогын үнэлгээ, харьцуулж буй улсуудаар

 

Засгийн газрын 
бодлогын дарамт

Бослогыг 
намжаах хууль 
эрх зүйн орчин

Цахим ертөнц 
дэх иргэдийн улс 
төрийн хандлага

Ирээдүйд 
чиглэсэн бодлого

Бодлогын 
тогтвортой, 
уялдаатай 

байдал

Бодлогын 
өөрчлөлтөд 
уян хатан 

байдал
 Оноо Эрэмбэ Оноо Эрэмбэ Оноо Эрэмбэ Оноо Эрэмбэ Эрэмбэ Эрэмбэ
Хятад 56.3 18 51.9 47 90.5 29 56.3 32 43 36
Орос 39.1 73 42.1 78 92.1 23 47.9 54 81 46
Эсватини 44.3 54 41.3 81 33.2 121 35.9 106 69 118
Армен 47 41 45.1 68 56.7 97 47.3 61 82 56
Боливи 18.3 137 17.7 138 57.9 93 20.9 134 136 127

10 Энэхүү индекс өндөр байх тусам өмчийн эрхийг илүү сайн хамгаалдаг болохыг илэрхийлнэ.
11 2011 онд манай орны эдийн засаг түүхэнд байгаагүй өндөр хувиар буюу 17.3 хувиар өссөн.
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Иордан 42.9 60 56.3 37 48.3 104 49.1 51 72 31
Өмнөд Африк 37.3 84 53.4 40 84.8 38 36.5 102 111 109
Перу 24.5 128 18.8 36 86.52 35 35.4 109 65 120
Египет 36.9 87 45.8 64 53.9 99 47.8 57 70 34
Босниа 19.8 135 19.6 134 43.3 109 18.7 137 135 135
Ливан 33.8 102 33.7 104 44.4 107 27.1 127 124 125
монгол 33.3 104 31.7 112 73.6 62 25.6 128 121 129

Эх сурвалж: Олон улсын өрсөлдөх чадварын тайлан, Дэлхийн эдийн засгийн форум 
2018

Засгийн газрын бодлогын дарамт өндөртэйгөөс гадна түүхий эдийн үнэ 
болон уул уурхайн томоохон төслөөс ихээхэн хамааралтай тул хэлбэлзэл 
өндөртэй байдаг /Зураг 15 болон Зураг 16/. Тухайлбал, 2018 оны байдлаар 
уул уурхайн болон уурхайгаас хамаарал өндөртэй салбарууд ДНБ-ий 50 
орчим хувийг эзэлж байна. Иймд эрдэс бүтээгдэхүүний гадаад эрэлт, үнэ 
буурахад засгийн газар тэрхүү сөрөг нөлөөг нөхөхийн тулд төсвийн тэлэх 
бодлого явуулдаг нь гадаад өр огцом нэмэгдэхэд нөлөөлсөн. Тухайлбал, 
түүхий эдийн үнэ унахад эдийн засгийг дэмжих зорилгоор төсвийн тэлэх 
бодлого барьсан, 2016 оны сонгуультай холбоотойгоор төсвийн зардал 
өссөн зэргээс шалтгаалж Засгийн газрын өрийн түвшин огцом нэмэгдэж, 
төгрөгийн ханш суларсан (IMF, 2017). 

Зураг 15. ГШХО болон ДНБ Зураг 16. ДНБ-д эзлэх хувь, салбараар 

Эх сурвалж: ҮСХ Эх сурвалж: ҮСХ
Экспортын үнэ буурсны зэрэгцээ ГШХО татарсан 2013-14 онуудад эдийн 

засгийн идэвхжил буурч, төсвийн орлого төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэлгүй 
төсвийн алдагдал үүсч, өр нэмэгдэх нэг шалтгаан болсон юм /Зураг 17/. 
Өр нэмэгдсэнээс шалтгаалж өрийн ДНБ-д эзлэх хувь түүхэнд байгаагүй 
өндөр хэмжээнд хүрч, зээлийн үйлчилгээний төлбөр төсвийн орлогын 10 
гаруй хувийг эзлэх болсон. Бусад улсуудтай харьцуулан харахад ч манай 
улсын өрийн ДНБ-д эзлэх хувь сүүлийн жилүүдэд огцом өсч хамгийн өндөр 
болсон байна /Зураг 18/. Энэ нь Засгийн газрын бодлого түүхий эдийн үнээс 
өндөр хамааралтай байгааг илтгэж байна. 
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Зураг 17. Төсвийн тэнцэл, ДНБ-ий % Зураг 18. ЗГ-н өр, ДНБ-д эзлэх хувиар 

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
Түүнчлэн, бодлогын уялдаа холбоо муутай, тогтворгүй төрийн бодлого 

нь эдийн засгийн өсөлтөд саад болж байна. Тухайлбал, Cтратегийн ач 
холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжид 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын зохицуулах тухай хууль 2012 оны 5-р сард 
батлагдсан бөгөөд уул уурхай, санхүү, болон хэвлэл мэдээлэл, харилцаа 
холбоо гэсэн стратегийн салбаруудын хувьд гадаадын хөрөнгө оруулагч 
нийт хувьцааны 49-өөс дээш хувийг эзэмшиж, оруулж байгаа хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ нь 100 тэрбум төгрөгөөс давсан тохиолдолд Засгийн 
газрын танилцуулгыг үндэслэл УИХ уг хөрөнгө оруулалтыг зөвшөөрөх 
эсэх шийдвэр гаргах болсон. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын хөрөнгө 
оруулалтын орчин тогтворгүй болж ГШХО үлэмж буурч, эдийн засгийн 
байдлыг доройтуулах эрсдэл болсон. Ийнхүү 2012 онд баталсан хуулиа 
2013 онд дахин өөрчлөх болсон байдаг (Дэлхийн банк, 2013). Энэ бүхнээс 
дүгнэхэд эдийн засаг төрөлжөөгүй нь Засгийн газрын бодлогод хүндрэл 
учруулдаг, харин уялдаа холбоо багатай, тогтворгүй төрийн бодлого нь 
макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг алдагдуулж хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг бууруулж байна. 
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4.2.3.3 Өөрийгөө нээн хөгжүүлэх байдал
Энэ бүлэгт дотоодын аж ахуй нэгж байгууллагууд, иргэд шинэ 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх санаачилга хэр хэмжээнд байгааг авч үзнэ. Тус үзүүлэлтийг 
манай орны эдийн засгийн төрөлжилт хэр байгаа, экспортолж буй бараа 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл хэр олширч байгаа зэргээс харах боломжтой. 
Хэрэв тухайн улсын иргэд, аж аж ахуй нэгжүүд шинэ зүйлийг турших, нээн 
илрүүлэх (шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх) 
сонирхол, боломж өндөр байвал эдийн засгийн нэг салбараас хамаарах 
байдал буурч, улмаар экспорт төрөлжих юм. 

Монгол Улсын экспортын бүтцийг голлох салбаруудаар ангилан харвал 
уул уурхайн салбарын экспорт сүүлийн жилүүдэд нийт экспортын 90 
орчим хувийг дангаар бүрдүүлж багаа бөгөөд энэ нөхцөл байдал төдийлөн 
өөрчлөгдөхгүй байна. Түүнчлэн эдийн засгийн төрөлжилтийг илтгэдэг ECI12-
ийг авч үзвэл манай орны төрөлжилт төдийлөн сайжраагүй байна13. Өөрөөр 
хэлбэл, экспортын салбарт шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэмэгдэхгүй, 
нэмэгдсэн ч төдийлөн амжилтанд хүрэхгүй байгааг илтгэж байна /Зураг 19/.

Нөгөөтэйгүүр, худалдааны нөхцөл болон эдийн засгийн өсөлтийн 
хоорондын корреляци хамаарлыг тооцоход 0.45 байна /Зураг 20/. Нээлттэй 
жижиг эдийн засагтай манай орны хувьд эдгээр үзүүлэлтүүд өндөр 
хамааралтай байх нь эдийн засаг дотоодоос илүү гадаад секторт түшиглэж 
буйг харуулна.

Зураг 19. Монгол Улсын экспортын 
бүтэц, гол салбаруудаар

Зураг 20. Худалдааны нөхцөл болон эдийн 
засгийн өсөлтийн хамаарал

Эх үүсвэр: Гаалийн ерөнхий газар Эх үүсвэр: Монголбанк, ҮСХ

12  Economic complexity index
13  Эдийн засгийн төрөлжилтийн үзүүлэлтийг бусад орнуудтай харьцуулан авч үзвэл 1995 оны 

байдлаар манай орон нийт 129 орноос 93-р байранд жагсаж байсан бол 2017 оны байдлаар  
113-р байранд жагсаж байна. 
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Түүнчлэн эдийн засгийн 
салбараар хөрөнгө 
оруулалтыг задалж харвал 
уул уурхай, уул уурхайгаас 
хамаарал өндөртэй 
салбаруудын хөрөнгө 
оруулалт нийт хөрөнгө 
оруулалтад дийлэнх хувийг 
эзэлж байна /Зураг 21/. 

Зураг 21. Хөрөнгө оруулалт, салбараар (2018)

Эх сурвалж: ҮСХ
Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгө оруулагчид уул уурхайгаас бусад салбарт 

бага ач холбогдол өгч байгаа нь эдийн засаг төрөлжихгүй байгаад голлон 
нөлөөлж байна. Эндээс бид цаашид эдийн засгаа солонгоруулах, дотоодын 
үйлдвэрлэлээ дэмжих шаардлага байгаа нь тодорхой харагдаж байна. Иймд 
мэдээллийн дам нөлөө эдийн засгийн өсөлтөд саад болж буй томоохон 
хүчин зүйл мөн юм. 

4.2.3.4 Зохицуулалтын алдаа 
Дотоодын аж ахуй нэгжүүд болон олон улсын холбоотнуудтай уялдсан 

хууль, эрх зүйн зохицуулалт хийх, төрийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх 
нь зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэх сэдлийг нэмэгдүүлдэг. 
Жишээлбэл, зарим улс орнуудад шинээр үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуй 
нэгжүүдэд татаас өгөх байдлаар тодорхой секторыг дэмждэг байна.  
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн огторгуй 

Энэхүү ойлголтын талаарх анхны өгүүлэл "The Product Space Conditions 
the Development of Nations" нэртэйгээр Science сэтгүүлд 2007 онд хэвлэгджээ. 
Хаусманн болон бусад судлаачдын бичсэн тус өгүүллийн гол санааг дор 
тайлбарлалаа. 

Хэрэв энэ дэлхий дээр үйлдвэрлэгдэж буй бүтээгдэхүүн бүрийг нэжгээд 
мод хэмээн сэтгэвэл нийт үйлдвэрлэгдэж буй бүтээгдэхүүнийг ойтой 
зүйрлэн бодож болно. Тухайн ойд хоорондоо ойрхон оршиж буй моднууд нь 
үйлдвэрлэх аргачлалын хувьд ижил төстэй бүтээгдэхүүнүүдийг илэрхийлнэ. 
Үүний зэрэгцээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг ойд буй сармагчинтай 
зүйрлэн үзвэл тэдгээр сармагчингууд өөрт ойр буй мөчир рүү үсрэхээс, 
олон мод алгасаж үсэрч чадахгүй. Энэ нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 
одоо үйлдвэрлэж чадаж байгаа нөөцөө ашиглан дараагийн түүнтэй 
ойролцоо бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломжтойг илэрхийлнэ. Аливаа 
бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хийхээ мэдэхгүй бол тухайн бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэх боломжгүй. Нөөц нь огт байхгүй (хүмүүн капитал, технологи 
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зэрэг) зүйлийг хийхэд маш өндөр зардалтай. Энэхүү таамаглалд үндэслэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн огторгуйн ойг зурсан бөгөөд улс орон 
бүрийн хувьд юу үйлдвэрлэж буйгаас хамааран ялгаатай зурагддаг. Цэг бүр 
тодорхой нэг бүтээгдэхүүнийг илэрхийлэх бөгөөд цэгийн хэмжээ нь тухайн 
бүтээгдэхүүний нийт үнийн дүнг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, ямар нэг цэг 
бусад цэгээс том байх нь нийт дэлхийн үйлдвэрлэлд том жин эзэлж буйг 
илэрхийлнэ. Иймд өөрийн орны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн орон зайг 
жилээс жилд харьцуулан харах нь манай орны экспортын өрсөлдөх чадвар 
хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл хэр төрөлжиж байгаа 
зэргийг шинжлэхэд чухал ач холбогдолтой. 

Зураг 22. Монгол Улсын бүтээгдэхүүний огторгуй, 2017 он

Эх сурвалж: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/network/sitc/pgi/mng/all/show/2017

Монгол Улсын экспортын бүтээгдэхүүний огторгуйг харвал ихэвчлэн 
ойн зах хэсгээр байршдаг бөгөөд энэ хандлага сүүлийн жилүүдэд төдийлөн 
өөрчлөгдөөгүй. Ойн зах хэсгээр байршина гэдэг нь одоо үйлдвэрлэж буй 
бүтээгдэхүүнээс дамжаад дараагийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломж 
хомс байгааг илтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл, манай экспортын бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч өөрийн үйлдвэрлэж байгаагаас өөр нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхгүй байна. Энэ нь манай экспортын бүтээгдэхүүний ихэнх 
хэсгийг уул уурхайн боловсруулаагүй түүхий эд эзэлж буйтай холбоотой 
юм. Тиймээс цаашид тус ойн гүн рүү чиглэсэн бодлого явуулбал манай 
улсын экспортын бүтээгдэхүүний төрөлжилт нэмэгдэх, уул уурхайн түүхий 
эдээс хамаарах хамаарлыг бууруулах боломж бүрдэнэ. 

шийдвэрийн горимын баруун тал
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж өндөр, аж ахуй нэгж байгууллагууд болон 

иргэд эдийн засагт хөрөнгө оруулах сонирхол өндөр байсан ч санхүүжилт 
авах боломж муу байвал эдийн засаг потенциал хэмжээнд өсөх боломжгүй 
болдог. 
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Манай орны санхүүжилт авах бололцоо сайжирч, хувийн секторт 
олгосон зээлийн хэмжээ 1997 оноос хойш огцом нэмэгджээ. Энэ нь “Бизнес 
эрхлэхүй (2019)” судалгааны үр дүнтэй нийцтэй байна. Хэдийгээр хувийн 
секторт олгосон зээлийн хэмжээ ийнхүү нэмэгдсэн ч зээлийн бодит хүү 
харьцангуй өндөр байгаа нь зээл авах эрэлт их байгаа ч санхүүжилтийн 
өртөг өндөртэйг илтгэж байна.

Зураг 23. Хувийн секторт олгосон зээл, 
ДНБ-д эзлэх хувиар

Зураг 24. Зээлийн бодит хүү

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
Санхүүжилтийн зардал өндөр байгаа нь дараах 2 хүчин зүйлээс 

хамаардаг. Үүнд:
• Олон улсаас санхүүжилт авах зардал өндөр байх. Хэрэв дотоодын 

хадгаламжийн түвшин бага тохиолдолд дотоодын санхүүгийн 
байгууллагуудын эх үүсвэр дутагдаж, шаардлагатай хэмжээнд зээл 
олгох боломжгүй болдог. Иймд хүмүүс зөвхөн дотоод захаас гэлтгүй 
гадаад захаас санхүүжилт эрэлхийлдэг ч тухайн улсын зээлжих 
зэрэглэл муу, зээлээ төлөхгүй байх эрсдэл өндөр бол олон улсын 
санхүүжилт татах магадлал муу байдаг нь эдийн засгийн өсөлтөд 
саад болдог. 

• Дотоодын санхүүжилтийн зардал өндөр байх. Хоёрдугаарт, 
хадгаламжийн түвшин өндөр, санхүүгийн байгууллагуудын эх үүсвэр 
хангалттай хэмжээнд байсан ч дотоодын санхүүгийн зуучлал муу, 
санхүүгийн салбарын үйлчилгээний хүртээмж багатай тохиолдолд 
эдийн засгийн өсөлтийг чөдөрлөдөг байна. 

4.3	Олон	улсын	захаас	санхүүжилт	татах	боломж
Засгийн газрын өр огцом нэмэгдсэн нь олон улсын захаас санхүүжилт 

татах бололцоог бууруулж байна. Тухайлбал, манай орны хувьд 2010 оноос 
хойш засгийн газар томоохон дүнтэй 4 бонд, Хөгжлийн банк томоохон 
дүнтэй 2 бонд, бусад аж ахуй нэгжүүд хэд хэдэн өндөр дүнтэй бондыг олон 
улсын захад гаргасан байдаг. Улмаар сүүлийн жилүүдэд манай улс гадаад 
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захаас санхүүжилт авахад өртөг өндөртэй, илүү хүндрэлтэй болжээ14. Олон 
улсын зээлжих зэрэглэл тогтоох байгууллагуудаас Монгол улсад өгч буй 
зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээнүүд хоорондоо нийцтэй байгаа бөгөөд энэхүү 
судалгаанд ашигласан Мүүдиз (Moody’s) агентлагийн гаргасан үр дүнгээр 
манай орны зээлжих зэрэглэл 2014 оноос хойш муу үнэлгээтэй байна. 

Зураг 25. Мүүдиз агентлагийн Монгол 
орны зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ

Хүснэгт 8. Монгол Улсын олон улсын  
захад гаргасан бондууд

Бонд 
гаргагч

Бондын 
нэр

нийт дүн гаргасан 
огноо

Засгийн 
газар

Чингис 1 тэрбум доллар 12/5/2012
Мазаалай 500 сая доллар 4/6/2016
Хуралдай 600 сая доллар 3/9/2017
Гэрэгэ 800 сая доллар 11/1/2017

Хөгжлийн 
банк

Самурай 30 тэрбум иен 12/25/2013
DBM 500 сая доллар 10/23/2018

Арилжааны 
банк

ХХБ 500 сая доллар 5/19/2015

Энержи 
Ресурс

ER 412 сая доллар 5/4/2017
Шинэ бонд 440 сая доллар 4/15/2019

Анд Глобал 250 сая доллар 1/29/2019
МИК 50 сая доллар 2/12/2019

Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл 2014 онд B1- ангилалд байсан бөгөөд 
үүнээс хойш удаа дараа муудсаар В3 зэрэглэл хүрсэн. Тодруулбал, 2014 онд 
Монгол Улсын гадаад валютын нөөц огцом буурч, зээлийн хэмжээ огцом 
өссөн шалтгаанаар зээлжих зэрэглэлийг В1- гэсэн үнэлгээнээс В2- болгож 
бууруулсан байдаг. Улмаар төсвийн алдагдал өндөр, бондын төлөлт болон 
эдийн засгийн өсөлт хангалтгүй, төгрөгийн ханш огцом суларсан зэрэг 
шалтгаанаар 2016, 2017 онуудад зээлжих зэрэглэлийг В3 болон САА1 
ангилал руу дараалан буулгасан юм. Харин 2018 онд уул уурхайн томоохон 
төсөл хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжсэнээр эдийн засаг сэргэх, улсын 
төсөв, гадаад төлбөрийн чадвар огцом сайжрах хүлээлттэй байгаа гэсэн 
шалтгаанаар Мүүдиз агентлаг манай орны зээлжих зэрэглэлийг сайжруулж 
В3 болгосон /Зураг 25/. Хэдий тийм ч B3 үнэлгээ нь муу үнэлгээ юм. 

14 Манай орны зээлжих зэрэглэл 2014 оноос муу үнэлгээтэй хэвээр байгаа нь гадаад захаас 
санхүүжилт авахад өртөг өндөртэй, илүү хүндрэлтэй болсонг илтгэж байна.
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Олон улсын захаас хөрөнгө 
татах өөр нэг чухал эх үүсвэр 
нь гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт байдаг. Манай 
орны гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт харьцангуй өндөр 
байгаа ч мөчлөг дагасан 
шинжтэй байна. 

Зураг 26. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

Эх сурвалж: Монголбанк
Түүнчлэн ГШХО-ын дийлэнх буюу 70 орчим хувь нь уул уурхайн салбарт 

хийгддэг бол үлдсэн 30 хувийн дийлэнх нь худалдаа (7.4%), банк санхүү 
(4.8%), барилга (4.3%), үйлчилгээ (3.6%)-ний салбаруудад зарцуулагдаж 
байна. Үүнээс үзэхэд гадны хөрөнгө оруулагчид уул уурхайгаас бусад 
салбарыг төдийлөн сонирхохгүй байна. 

Хадгаламж
Дотоодын хадгаламжийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 

2000 оноос 2006 оныг хүртэл 17%-аас 46% хүртэл өссөн нь тус хугацаанд 
худалдааны нөхцөл таатай байсан, уул уурхайн салбарын хөрөнгө 
оруулалт болон үйл ажиллагаа эрчимжсэн, аялал жуучлалын орлого болон 
гадаадаас манай улс руу шилжүүлэх мөнгөн шилжүүлэг нэмэгдсэн зэргээс 
шалтгаалсан. Харин 2007 оноос дэлхийн эдийн засгийн хямрал эхэлж, 
гадаад эрэлт муудсанаар манай орны эдийн засгийн өсөлт удааширч, 
худалдааны нөхцөл муудаж, хөрөнгө оруулалт огцом унасан. Улмаар 
2009 он гэхэд хадгаламжийн түвшин 27.2%-д хүртэл буурчээ. 2009 оноос 
худалдааны нөхцөл сайжирч, 2010 оноос Оюу толгойн хөрөнгө оруулалт 
хийгдэж эхэлснээр эдийн засаг сэргэж, хадгаламжийн түвшин бага зэрэг 
нэмэгдсэн ч 2012 оноос 2016 оныг хүртэл өрхийн орлогын өсөлт саарч 
эхэлснээс шалтгаалж хадгаламжийн түвшин буурчээ /Зураг 27/. Энэхүү 
эдийн засгийн мөчлөгийг дагасан, тогтворгүй хадгаламжийн түвшин нь 
банкны эх үүсвэрт томоохон тодорхой бус байдал үүсгэж, банкны салбарын 
зээл олгох боломжийг бууруулдаг. 
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Зураг 27. Хадгаламжийн түвшин  
(ДНБ-д эзлэх %-иар)

Зураг 28. Өрхийн орлого болон  
зарлагын өсөлт

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: ҮСХ
Дотоодын хадгаламжийн түвшин (ДНБ-ий 25 орчим хувьтай тэнцэнэ) 

харьцуулж буй орнуудын ихэнхээс өндөр байна. Хэдий тийм ч хадгаламжийн 
түвшин нь мөчлөг дагасан үзүүлэлт тул хэлбэлзэл өндөртэй байна. Өөрөөр 
хэлбэл, гадаад шокоос өндөр хамааралтай манай орны хувьд эдийн 
засгийн хэлбэлзэл өндөр байдаг тул хадгаламжийн тогтворгүй байдлыг 
арилгахын тулд эдийн засгийн гадаад сектороос хамаарах хамаарлыг 
бууруулах шаардлагатай юм. Дотоодын хадгаламжийн түвшин (ДНБ-
ий 25 орчим хувийг эзэлдэг) харьцуулж буй орнуудын ихэнхээс өндөр 
байгаа хэдий ч хэлбэлзэл өндөртэй, мөн хүн амын тоо бага байгаагаас 
шалтгаалж хадгаламжийн хэмжээ бага байгаа нь томоохон төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхэд хүрэлцдэггүй. 

Санхүүгийн зуучлал
Манай оронд нийт 13 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 

хамгийн том 5 банк нийт активын 85 орчим хувийг эзэлдэг нь бусад 
орнуудаас харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм /Зураг 29/. Банкны салбарын 
төвлөрлийг тооцож харвал манай улсад төвлөрөл өндөр, системийн 
томоохон банкнууд өндөр нөлөөтэй байна. Банкны салбарын төвлөрлийг 
Херфиндаль-Хиршман индексээр тооцоход манай банкны систем төвлөрөл 
өндөр байгааг батлан харуулж байна /Зураг 30/. Банкны салбарт төвлөрөл 
өндөртэй байх нь эдийн засгийн хүндрэлийн үед системийн ач холбогдолтой 
банкуудад эрсдэл хуримтлагдах, цаашилбал банкны салбарт хямрал үүсэх 
эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 
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Зураг 29. Хамгийн том 5 банкны нийт 
активт эзлэх хувь

Зураг 30. Банкны салбарын  
төвлөрлийн үзүүлэлт

Монгол орны хувьд
Post-merger HHI 3008.5
Pre-merger HHI 1736.5

Delta 1272

 delta<100 delta нь 100-
200 хооронд delta>200

Post-Merger 
HHI<1500

Өрсөлдөөнд 
хохирол 

учруулахгүй

Өрсөлдөөнд 
хохирол 

учруулахгүй

Өрсөлдөөнд 
хохирол 

учруулахгүй
Post-Merger 

HHI нь 
1500-2500-н 

хооронд

Өрсөлдөөнд 
хохирол 

учруулахгүй

Өрсөлдөөнд 
хохирол 

учруулах 
боломжтой

Өрсөлдөөнд 
хохирол учруулах 

боломжтой

Post-Merger 
HHI>2500

Өрсөлдөөнд 
хохирол 

учруулахгүй

Өрсөлдөөнд 
хохирол 

учруулах 
боломжтой

Төвлөрөл 
өндөртэй

Энд

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо
Хэдийгээр банкны салбарын төвлөрөл өндөр байгаа ч банкны салбарын 

ашиг харьцангуй бага түвшинд байна /Зураг 31, 32/. Бусад орнуудтай 
харьцуулахад манай орны банкны салбарын ашиг сүүлийн жилүүдэд огцом 
буурсан, мөн зээлийн бодит хүү 2013 оноос хойш буурсан. Түүнчлэн банкны 
салбарт хийгдэж буй шинэчлэлтэй холбоотойгоор зээл авахад илүү хялбар 
болсоор байна. Эдгээр үзүүлэлт нь “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан”-
гуудын үр дүнтэй нийцтэй байгаа юм. 

 Зураг 31. Хүүгийн цэвэр маржин, (%) Зураг 32. Активын өгөөж, (%)

Эх сурвалж: Дэлхийн банк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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Манай эдийн засагт зээлийн хүү 
нь хөрөнгө оруулалт, бизнес 
эрхлэлтийг дэмжих түвшин хүртэл 
буурахгүй байгаа талаар сүүлийн 
10 гаруй жилийн турш байнга ярьж, 
холбогдох бодлогын баримт бичиг 
боловсруулагдан хэрэгжсэн хэдий 
ч зээлийн хүү өндөр хэвээр байна 
(Д.Ган-Очир, Монголын эдийн засаг 
дахь зээлийн хүүний оньсгыг тайлах 
нь, 2016).

Зураг 33. Хүүгийн зөрүү

Эх сурвалж: Монголбанк
Зээлийн хүү ийм өндөр түвшинд байгаа нь хадгаламжийн хүү өндөр 

байгаагаас голлон шалтгаалж байгаа юм15. Зээлийн хүү ийм өндөр түвшинд 
тогтох нь санхүүжилтийн зардлыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн өсөлтөд саад 
болдог.

Хүснэгт 9. Зээлийн бодит хүү, улсуудаар

Улсын нэр 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Армен 10.6 12.9 11.3 12.2 13.8 16.2 17.0 12.0 10.0
Босниа 6.4 4.9 6.5 7.3 5.6 4.4 3.8 2.6 2.4
Боливи 1.0 -3.2 3.8 4.8 7.5 13.3 9.4 1.9 4.8
Доминикан 6.3 6.9 9.9 8.5 11.6 14.1 14.1 11.3
Египет 0.8 -0.6 -6.3 3.3 0.4 1.5 6.9 -3.9 -2.6
Иордан 0.7 2.3 4.3 3.1 4.8 5.6 6.7 6.6 6.8
Киргиз 12.4 1.1 13.1 17.6 10.8 19.6 17.4 12.6 17.8
Ливан 8.1 4.0 -0.2 4.0 6.1 3.9 7.4 4.5 3.0
монгол -13.7 1.3 4.7 15.1 10.8 17.5 17.1 8.5 9.2
Пакистан 2.9 -4.4 7.1 4.7 4.0 5.8 8.3 4.0 6.3
Перу 12.5 11.2 17.8 16.9 12.9 13.2 13.0
Сенегал 4.0 1.7 2.4 5.2 7.6 4.0 4.3 3.5
Эсватини 6.3 3.5 0.6 3.8 2.6 1.4 4.0 7.2 5.4
Өмнөд Африк 3.3 2.3 3.3 2.2 3.4 4.1 3.5 4.6 6.3

Эх сурвалж: Дэлхийн банк

Эцэст нь зээлийн хүү өндөр байгаа нь эдийн засгийн өсөлтөд дараа 
болж байна. Зээлийн хүүг бууруулахад хадгаламжийн хүүг бууруулах нь 
чухал ач холбогдолтой. Харин өндөр, тогтворгүй инфляцийн орчин, үнийн 
хүчтэй өрсөлдөөн, төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн сулрал, 
түүний хүлээлт болон зах зээлийн өндөр эрсдэл зэрэг нь хадгаламжийн хүү 
15 Д.Энхзаяа, Л.Дөлгөөн, Д.Даваасүх (2014), Д.Ган-Очир (2016) нар зээлийн хүүг бууруулахад 

хадгаламжийн хүүг бууруулах чухал ач холбогдолтой талаар дурдсан байдаг.
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өндөр байх нөхцөл болдог байна (Д.Ган-Очир, Арилжааны банкуудын зээл 
болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, 2009). Үүнээс үзэхэд 
зээлийн хүүг бууруулахад макро эдийн засгийн орчинг тогтворжуулах, 
сайжруулах явдал нэн тэргүүний асуудал болох нь харагдаж байна. 

4.4	Өрсөлдөх	чадвар	сайтай	орнуудтай16	харьцуулсан	шинжилгээ
Судалгааны ажлын өмнөх хэсгүүдэд ойролцоо орнуудын дундажтай 

харьцуулах байдлаар сайжруулах шаардлагатай үзүүлэлтээ тодорхойлсон 
хэдий ч тэдгээр үзүүлэлтийн дундаж мөн адил муу байсан тохиолдолд зарим 
үзүүлэлтийг орхигдуулах эрсдэлтэй тул энэхүү бүлгийг нэмж оруулсан. 
Ерөнхийдөө ихэнх үзүүлэлтүүдийн хувьд бусад орнуудтай ойролцоо үр 
дүнтэй гарсан хэдий ч харьцангуй өндөр хөгжилтэй орнуудаас Монгол 
Улсын өрсөлдөх чадвар муу байна /Зураг 34/. 

Зураг 34. Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүд, өрсөлдөх чадвар сайтай 
орнуудтай харьцуулснаар (оноогоор)

Эх сурвалж: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2018-19
Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайланд эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг 

хэмждэг 12 үндсэн үзүүлэлтийг тооцдог. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг нэг бүрчлэн 
харвал Монгол улс хөдөлмөрийн захаас бусад бүх үзүүлэлтээр хангалтгүй 
үнэлгээтэй байна. Тухайлбал институцийн чанар (80-р байр), эрүүл мэнд 
(105-р байр), бүтээгдэхүүний зах зээл (108-р байр), интернэт ашиглах 
боломж (115-р байр), бизнесийн идэвхжил (89-р байр) зэрэг үзүүлэлтүүдийг 
онцолж болохоор байна.

16 Хөгжил илүү орнуудыг сонгохдоо харьцуулж буй улсууд дундаас сонгосон. 
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Манай улсын институцийн чанар харьцангуй муу байгаа нь 
өмнөх хэсгүүдэд дурдагдсан авлига, өмчийн эрх, бодлогын дарамтын 
үзүүлэлтүүдээс гадна шүүх засаглалын хараат бус байдал (113-р байр), 
аудит нягтлан бодох бүртгэлийн чанар (126-р байр) зэргээс шалтгаалж 
байна. Харин бүтээгдэхүүний зах зээл муу байхад дотоодын өрсөлдөөн муу 
(133-р байр), гадаад худалдааны татварын бус дарамт өндөр (108-р байр) 
зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөлж байна. Тиймээс энэ бүлэгт дурдагдсан бусад 
асуудлуудыг шийдвэрлэх, сайжруулах нь чухал ач холбогдолтой. 

5. ДүгнЭЛТ, САнАЛ
Энэхүү судалгаагаар HRV аргачлалыг ашиглаж Монгол Улсын эдийн 

засгийн өсөлтөд ямар хүчин зүйл саад болж байгаа талаар авч үзлээ. HRV 
аргачлалд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх нь эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэдэг 
гэсэн үндсэн таамаглал тавьдаг. Харин хөрөнгө оруулалт бага байх нь i) 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага байх ii) хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр 
байх гэсэн 2 үндсэн шалтгаантай байна. Улмаар шинжилгээний үр дүнгээс 
харахад манай улсын хөрөнгө оруулалтын зардал болон өгөөж аль аль нь 
хөрөнгө оруулалт бага байхад нөлөөлж байна. 

Шинжилгээний үр дүнд манай орны хувьд хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
бага, мөн санхүүжилтын зардал өндөр байна. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
бага байхад бүтээмж нэмэгдэхгүй байгаа, дэд бүтэц муутай, авилга 
өндөр, өмчийн эрхийг хамгаалах байдал муу, бодлогын дарамт өндөртэй, 
бүтээгдэхүүний захын хэмжээ бага, эдийн засаг төрөлжихгүй байгаа гэсэн 
хүчин зүйлүүд голлон нөлөөлж байна. Харин хөрөнгө оруулалтын зардал 
өндөр байхад хадгаламжийн түвшин хэлбэлзэл өндөртэй, хэмжээ багатай, 
банкны салбарын төвлөрөл өндөртэй, олон улсаас санхүүжилт авах зардал 
өндөр байгаа нь голлон нөлөөлж байна. Ийнхүү дараах саналыг дэвшүүллээ. 

Хөрөнгө оруулалт голлон уул уурхайн салбарыг чиглэж байгаа нь 
эдийн засгийн төрөлжилтөд сөргөөр нөлөөлж, цаашлаад манай орны эдийн 
засаг уул уурхайн салбараас өндөр хамааралтай нь маш олон асуудлын 
гол үндэс болж байна. Эдийн засаг төрөлжихгүй байх нь гадаад шокоос 
мэдрэг байдлыг нэмэгдүүлж, бодлогын тогтворгүй байдалд хүргэж, банкны 
салбарын гол эх үүсвэр болох хадгаламжийн хүү өсөхөд нөлөөлж байна. 
Бодлогын тогтворгүй байдал нь гадаад валютын нөөцөд сөргөөр нөлөөлж, 
гадаад санхүүжилтын зардлыг нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө 
оруулах сонирхлыг бууруулж байна. Иймд уул уурхайгаас бусад салбарын 
хөгжлийг дэмжих нь санхүүжилтын зардлыг бууруулах, хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. 

Түүнчлэн манай орны эдийн засгийн өсөлт голлон биет хөрөнгийн 
хуримтлалаас бий болж байгаа бөгөөд бүтээмж төдийлөн нэмэгдэхгүй 
байгааг энд онцлон дурдах хэрэгтэй. Боловсролын салбарын хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх гэхээс илүү чанарыг нэмэгдүүлж бүтээмжийг 
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нэмэгдүүлэх нь эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, уул уурхайн бус 
салбарын санхүүжилтыг нэмэгдүүлэхэд үр нөлөөтэй. 

Дэд бүтцийг шинэчлэн хөгжүүлэх нь уул уурхайн болон бусад аж 
үйлдвэрийн эрэлтийг хангах, эрдэс бүтээгдэхүүний экспортыг хөнгөвчлөх, 
уул уурхайн бус салбарын хөгжлийг дэмжих чухал ач холбогдолтой байна.

Өмчийн эрхийг хамгаалах, авлигын түвшинг бууруулах нь бүтээгдэхүүний 
зах зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, төрөлжилтийг нэмэгдүүлэх, эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахад чухал үр нөлөөтэй. 
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хАВСРАЛТ
Хавсралт 1. Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлж буй гол хүчин зүйлүүдийн динамик



О.Энхбаяр1

1 Монголбанкны Судалгаа, статистикийн газрын Статистикийн хэлтсийн эдийн засагч 
 Цахим шуудан: enkhbayar.o@mongolbank.mn
 Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг 

илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Тус судалгаатай 
холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа таатай байх болно.

монголбанк

ЭкСпОРТын БАРАА БүТЭЭгДЭхүүнИЙ  
ТЭЭВРИЙн ЗАРДЛын СУДАЛгАА 
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хУРААнгУЙ
МУ-ын гадаад худалдааны статистикт ГЕГ-ын аргачлалаар экспортын 

үнийн дүнд МУ-ын хил хүртэлх тээврийн үйлчилгээний дүн багтсан байдаг. 
Харин төлбөрийн тэнцлийн статистикт экспортын дүнд багтсан харьяат 
буст төлсөн ачаа тээврийн үйлчилгээний төлбөрийг зардал болгон бүртгэх 
шаардлагатай байдаг.

Энэхүү судалгаагаар уул уурхайн бүтээгдэхүүн тэр дундаа нүүрсийг 
экспортлоход уурхайн амаас МУ-ын хил хүртэлх ачаа тээвэрлэлтийн 
үйлчилгээг гүйцэтгэж буй аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад хөрөнгө оруулалт, 
эзэмшлийг буюу харьяат буст төлж буй нийт ачаа тээврийн үйлчилгээний 
зардлыг судаллаа.

Түлхүүр үгс: Ачаа тээвэр, төлбөрийн тэнцлийн статистик, уурхай ам 
нөхцөл, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт,

JEL ангилал: C00, C30, R40
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I. УДИРТгАЛ
Монгол Улсын “Барааны гадаад худалдааны статистик”-ийг Гаалийн 

тухай хуулийн дагуу Гаалийн Ерөнхий Газар (ГЕГ)-аас сар бүр тооцон 
олон нийтэд мэдээлдэг. Ингэхдээ НҮБ-аас гаргасан “Олон улсын барааны 
худалдааны статистик: ойлголт ба тодорхойлолтууд” (IMTS 2010) 
зөвлөмжид үндэслэн экспортыг дотоодын үйлдвэрлэгчээс Монгол Улсын 
хил хүртэлх, импортыг гадаад улсын үйлдвэрлэгчээс Монгол Улсын хил 
хүртэлх тээвэр, даатгал, болон бусад холбогдох үйлчилгээний зардлыг 
бараа, бүтээгдэхүүний үнэд оруулан тооцож бүртгэдэг.  

Монголбанк нь “Төлбөрийн тэнцлийн статистик”-ийн барааны дансны 
гүйцэтгэлийг тооцохдоо ГЕГ-аас гаргасан барааны гадаад худалдааны 
статистикийг гол эх сурвалж болгон ашигладаг. Ингэхдээ ОУВС-гийн 
“Төлбөрийн тэнцлийн боловсруулах 6 дугаар аргачлал”(BPM6)-ын дагуу 
төлбөрийн тэнцлийн статистикт зөвхөн эзэмшил солигдсон бараа, 
бүтээгдэхүүний үнээр (тээвэр, даатгалын зардлыг оруулахгүй), худалдааны 
гэрээний бодит дүнгээр бүртгэх шаардлагатай тул ГЕГ-ийн статистик дүнд 
түүвэр судалгаа, тайлан мэдээнд үндэслэн холбогдох тохируулгыг тооцон 
бүртгэдэг.  

Тохируулга бичилтийг хийхийн тулд Монголбанк нь экспортын хувьд: (i) 
уул уурхай бүтээгдэхүүн экспортлогч томоохон аж ахуйн нэгжээс эзэмшил 
солигдоогүй экспорт буюу гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр агуулахад 
хадгалагдаж буй бүтээгдэхүүний мэдээг сар бүр авах, (ii) гаалийн бүртгэлийн 
жишиг үнэ болон аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын бодит орлогын зөрүүг 
тооцох, импортын хувьд: (i) гаалийн СИФ импортын дүнг ФОБ үнэлгээнд 
хөрвүүлэх, (ii) гаалийн статистикт бүртгэгдээгүй ганзагын худалдааны дүнг 
тооцох судалгааг хоёр жил тутамд гүйцэтгэж, тохируулга хийснээр тайлант 
хугацааны төлбөрийн тэнцлийн статистикт барааны дансны орлого, зардлыг 
бодитоор тооцон бүртгэхийг зорьж байна. 

Ийнхүү тохируулга хийсэн ч практикт экспортлогч аж ахуйн нэгжийн 
бодитоор хүлээн авч буй мөнгөн орлогын дүн нь статистикт бүртгэгдсэн 
экспортын орлогын дүнгээс бага байдаг. Энэ нь тайлан бүртгэлийн болон 
төлбөрийн гүйлгээний  хугацааны зөрүү, үнэлгээний болон ханшийн 
өөрчлөлт, худалдааны өглөг, авлага үүсэх зэрэг хүчин зүйлээс хамаарч 
болно.  

Мөн дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагууд зарим экспортоо уурхайн 
амны нөхцөлөөр буюу худалдан авагч тал нь уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг 
уурхайн амнаас Монгол Улсын хил хүртэлх тээвэр даатгалын төлбөрийг 
хариуцаж, холбогдох үйлчилгээний төлбөрийг тээвэрлэгчид шууд төлсөн 
зэргээс шалтгаална.  
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Тодруулбал, ГЕГ-ын статистикт бүртгэгдсэн экспортын орлогын хэдэн 
хувь нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний уурхайн ам дээрх үнэ, хэдэн хувь нь 
уурхайн амнаас Монгол Улсын хил хүртэлх тээврийн зардал, уг тээврийг 
хэдэн хувийг гадаадын тээврийн компани гүйцэтгэсэн гэдгийг тогтооно. 
Улмаар гадаадын тээврийн компанид төлсөн тээврийн үйлчилгээний 
төлбөрийг төлбөрийн тэнцлийн ачаа тээврийн үйлчилгээний дансны зардал 
талд  бүртгэх шаардлагатай.

Монголбанкнаас 2017 онд “Экспортын тээврийн зардлын судалгаа”-г 
хийсэн бөгөөд уурхайн амны нөхцөлөөр борлуулсан чулуун нүүрсний 
экспортын улсын хил хүртэлх тээврийн 36%-ийг эдийн засгийн харьяат бус 
тээврийн компаниуд гүйцэтгэдэг болохыг тогтоож, уг дүнгээр төлбөрийн 
тэнцэлд бүртгэж байна.

Монгол Улсын экспортын бүтэц, тээврийн үйлчилгээний нөхцөл байдал 
2017 оноос хойш нэлээд өөрчлөгдсөн. Иймд энэ удаагийн судалгааны ажлаар 
2017 оны тооцооллыг шинэчлэхийг зорьж, ачаа тээврийн үйлчилгээ үзүүлж 
буй байгууллагууд,  тээврийн хэрэгслийн тоо болон гадаад шууд хөрөнгө 
оруулалтын хувь зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тооцооллыг хийлээ. 

II. еРӨнхИЙ мЭДЭЭЛЭЛ
Төлбөрийн тэнцлийн статистикийн барааны дансны үндсэн эх сурвалж 

нь ГЕГ-аас эмхтгэн гаргадаг “Барааны гадаад худалдааны статистик” буюу 
тайлант хугацаанд Монгол Улсын хилээр орсон, гарсан барааны мэдээлэл 
юм. Энэхүү статистик нь НҮБ-ын “Олон улсын барааны худалдааны 
статистик: ойлголт ба тодорхойлолтууд” (IMTS 2010)1 зөвлөмжид үндэслэн 
экспортыг ФОБ, импортыг СИФ үнэлгээгээр бүртгэдэг.

Тэгвэл ОУВС-гаас гаргасан “Төлбөрийн тэнцэл, Гадаад хөрөнгө 
оруулалтын позицыг боловсруулах 6 дугаар аргачлал”2-ын дагуу зөвхөн 
эдийн засгийн харьяат болон харьяат бусын хооронд бараа, бүтээгдэхүүний 
эзэмшил шилжсэн тохиолдолд экспорт болон импортийг ФОБ үнэлгээгээр 
тооцож, төлбөрийн тэнцлийн барааны дансанд бүртгэх ёстой. 

Тиймээс Монголбанк ГЕГ-аас гаргасан барааны статистикийн дүнг 
(i) аж ахуйн нэгжийн төлбөрийн тэнцлийн мэдээ, (ii) банкуудын гадаад 
гүйлгээний тайлан, (iii) импортын СИФ үнэлгээг ФОБ үнэлгээ рүү 
хөрвүүлэх коэффициентыг тооцох судалгаа, (iv) уул уурхайн экспортын 
жишиг үнийн зөрүүг тооцох судалгаа, (v) үүргийн худалдааны импортыг 
тооцох судалгаа зэрэгтэй харьцуулан, шаардлагатай тохируулга бичилтийг 
хийдэг. Тодруулбал:

1 International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions (IMTS 2010), United Nations 
Trade Statistics

2 Balance of Payments and International Investments Position Manual, 6th edition, International Monetary 
Fund
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• 2018 онд “Монгол Улсын барааны импортын СИФ-ээс ФОБ 
нөхцөлийн үнэлгээнд шилжүүлэх коэффициентыг шинэчлэн тооцох” 
судалгааг хийсэн. Судалгааны үр дүнд үндэслэн ГЕГ-ийн статистикт 
бүртгэгдсэн импортын СИФ үнэлгээний барааны үнэ, Монгол Улсын 
хил хүртэл тээвэрлэхдээ холбоотой тээвэр, даатгалын зардлын 
дүнг тус тус салган тооцож, төлбөрийн тэнцлийн бараа болон ачаа 
тээврийн үйлчилгээ, даатгалын үйлчилгээний дансанд харгалзах 
дүнг бүртгэнэ. 

• 2015 онд “Үүргийн худалдааны түүвэр судалгаа” хийсэн. Үүний 
үр дүнд ГЕГ-т статистикт бүртгэгдээгүй үүргийн худалдаа импорт 
буюу ганзагын наймааны дүнг тооцож, төлбөрийн тэнцлийн барааны 
дансанд нэмж бүртгэж байна. 

• 2017 онд “Экспортын тээврийн зардлын судалгаа”-г хийснээр уурхайн 
амны нөхцөлөөр борлуулсан чулуун нүүрсний экспортын улсын хил 
хүртэлх тээврийн зардлыг тооцож, тээвэрлэгчийн эдийн засгийн 
харьяаллыг тогтоож, улмаар  харьяат бусын тээврийн үйлчилгээний 
зардлыг төлбөрийн тэнцлийн ачаа тээврийн үйлчилгээний зардлын 
дансанд бүртгэж байна.  

Монголбанк нь дээрх түүвэр судалгаануудыг эдийн засгийн нөхцөл 
байдлын өөрчлөлттэй уялдуулан тодорхой хугацааны давтамжтай хийж, 
тооцооллыг шинэчилдэг. Энэ удаагийн судалгаа нь уул уурхайн экспортын 
бүтээгдэхүүний тээврийн асуудлыг дахин нягталж, төлбөрийн тэнцлийн 
ачаа тээврийн үйлчилгээний зардлын дансны мэдээллийг сайжруулахыг 
зорьсон. 

Монгол Улс 2018 онд нийт 7,012 сая ам.долларын бараа, бүтээгдэхүүнийг 
гадаад улс руу экспортолсон. Энэ үзүүлэлт нь 2017 оны гүйцэтгэлээс 13%-
иар буюу 811 сая ам.доллараар, 2016 оны дүнгээс 26%-иар буюу 1,281 сая 
ам.доллараар тус тус өссөн дүн юм.

Тэгвэл нийт экспортын 88%-ийг уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт,  
түүнээс хамгийн их буюу 45%-ийг чулуун нүүрс, 33% нь зэсийн баяжмал, 
6% түүхий нефть, 5% мөнгөжүүлээгүй алт бүрдүүлж байна. 

Эдгээрээс уурхайн амны нөхцөлөөр худалдан борлуулж байгаа чулуун 
нүүрсний экспортын тээврийн асуудал анхаарал татаж байна. Учир нь 
тээврийн үйлчилгээг ихэнхдээ эдийн засгийн харьяат бус тээврийн компани 
гүйцэтгэж, түүнд төлөх тээврийн үйлчилгээний төлбөрийг импортлогч 
(худалдан авагч) нь тээврийн компанид шууд төлдөг байна. 

Гэтэл (i) Монголбанкинд тайлангаа ирүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд 
(экспортлогч) дээрх тээврийн үйлчилгээний төлбөрийн мэдээлэл байдаггүй, 
(ii) ГЕГ-ийн статистикт экспортыг улсын хил хүртэлх тээвэр, даатгалын 
төлбөр орсон дүнгээр бүртгэдэг (тээвэрлэгчийн гэрээ, жишиг тооцоонд 
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үндэслэн), (iii) Банкны гадаад гүйлгээний тайланд тээврийн үйлчилгээний 
төлбөрийн гүйлгээ бүрэн бус тусдаг. Учир нь импортлогч нь эдийн засгийн 
харьяат бус тээврийн компанид тээврийн үйлчилгээний төлбөрийг гадаадад 
(Монголын банкаар дамжуулахгүй) төлдөг зэрэг асуудлууд үүсдэг. Өөрөөр 
хэлбэл, Монголбанкны бүрдүүлж буй мэдээлэл нь бүрэн бус мэдээллийн эх 
сурвалж болж байна. 

Статистикийн аргачлалын дагуу хэрэв уурхайн амны нөхцөлөөр 
худалдан борлуулсан экспортын улсын хил хүртэлх тээврийг эдийн засгийн 
харьяат бус хийсэн бол холбогдох ачаа тээврийн үйлчилгээний төлбөрийн  
дүнг түүвэр судалгааны аргаар тооцож, төлбөрийн тэнцэлд бүртгэх 
шаардлагатай.  

Одоогийн байдлаар уг дүнг 2017 онд хийгдсэн “Экспортын тээврийн 
зардлын судалгаа”-д үндэслэн, уурхайн амны нөхцөлөөр борлуулж буй 
чулуун нүүрсний экспортын нийт тээврийн 36%-ийг нь эдийн засгийн 
харьяат бус тээврийн компаниуд гүйцэтгэж байна гэж тооцож, бүртгэж 
байна. 

Энэ тооцооллоор, Монгол улс 2016 онд нийт 763.8 сая ам.долларын 
чулуун нүүрс экспортолсноос 705.8 сая ам.долларыг уурхайн амны 
нөхцөлөөр борлуулсан байна. Улмаар чулуун нүүрсийг Монгол Улсын хил 
хүртэл тээвэрлэхэд нийт 372.9 сая ам.долларын ачаа тээврийн үйлчилгээний 
төлбөр гарч, үүнээс 124.9 сая ам.долларыг нь эдийн засгийн харьяат бус 
гадаадын тээврийн компани төлсөн байна. Тэгэхээр төлбөрийн тэнцлийн 
ачаа тээврийн үйлчилгээний дансны зардалд 124.9 сая ам.долларыг 
бүртгэсэн байна. 

Зураг 1. Тээврийн үйлчилгээний дансны бүтэц

Эх сурвалж: Монголбанк, ССГ



272

Экспортын бараа бүтээгдэхүүний  
тээврийн зардлын судалгаа О.Энхбаяр

III. СУДАЛгААны АРгА ЗүЙ
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээврийн үйлчилгээ үзүүлж буй компани 

тус бүрийн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО)–ын эзэмшлийн 
хувийг тухайн компанийн тээврийн хэрэгслийн тоо болон үйлчилгээний 
орлогын дүнд нь харьцуулж, эдийн засгийн харьяат бус-ын нийт орлогыг 
тодорхойлно.

Үүний тулд уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг экспортлогч аж ахуйн 
нэгж байгууллагууд, тээвэрлэгч компаниуд, тээврийн хэрэгслийн тооны 
мэдээллийг Авто тээврийн үндэсний төв (АТҮТ)–өөс авсан. Харин 
тээвэрлэгч компаниудын ГШХО–ын эзэмшлийн хувийн мэдээллийг 
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (УБЕГ)–ын мэдээллийн сангаас авч 
ашиглав. Ингэснээр уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэгч 
байгууллагуудын нийт орлогоос эдийн засгийн харьяат буст ногдож буй 
хэсгийг тодорхойлох боломжтой болно. 

Тооцоололд тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч компанийн ашиг орлогоос 
гадаадын хөрөнгө оруулагчид нь оруулсан хөрөнгө оруулалтынхаа 
хувь хэмжээнд ногдох орлогыг авдаг гэж үзсэн. Энэ тооцооллыг ГЕГ-т 
бүртгэгдсэн уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний үнийн дүн болон 
тээврийн үйлчилгээний зардлын дүнд үндэслэн тооцоолно.  

IV. ТООцООЛОЛ, үР Дүн
IV.1		Тооцооллын	арга	зүй
Тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани тус бүрийн тээврийн хэрэгслийн 

тоо, дүрмийн сан дахь ГШХО-ын эзэмшлийн хувийг жигнэж, улмаар 
уурхайн амны нөхцөлөөр худалдан борлуулсан чулуун нүүрсний экспортын 
Монгол Улсын хил хүртэлх тээврийн үйлчилгээний төлбөрөөс эдийн 
засгийн харьяат бус тээврийн компанид хамаарах дүнг тодорхойлно. 

Нэгт, тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани тус бүрийн  тээврийн 
хэрэгслийн тоог нийт тээврийн хэрэгслийн тоонд эзлэх хувийг тогтооно 
(цаашид “жин” гэх, Тэгшитгэл 1). 

Хоёрт, компани тус бүрийн дүрмийн сан дахь ГШХО-ын хувийг харгалзах 
нийтэд эзлэх жингээр тооцоолсноор харьяат буст төлж буй жигнэсэн дундаж 
зардлыг тооцоолох боломжтой болж байна (Тэгшитгэл 2). 

(1)

(2)
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Монгол Улсын нийт нүүрсний экспортын бүтцийг харвал уул 
уурхайн компаниудын борлуулалтын 30% нь тээвэр, даатгал болон бусад 
үйлчилгээний зардлыг шингээсэн үнээр буюу DAP нөхцөлөөр борлуулж, 
харин үлдсэн 70% нь уурхайн амны нөхцөл (EXW, FCA)-өөр борлуулагдаж 
байна.

Зураг 2. Худалдааны нөхцлүүдийн дэлгэрэнгүй хүснэгт

Эх сурвалж: Incoterms 2010

Тодруулбал, энэхүү 70%-ийн борлуулалтын 59% нь FCA (Free Carrier - 
Худалдан авагч тал (импортлогч) бараа зөөвөрлөх, тээвэрлэх төрлөө сонгоно. 
Худалдагч тал (экспортлогч) барааг  тээвэрлэгч байгууллагад хvлээлгэн 
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өгснөөр хариуцлага дуусч, vvнээс хойш худалдан авагч тал хариуцна), 11% 
EXW нөхцөлтэй (EX Works - Худалдагч талын ганц vvрэг нь барааг өөрийн 
vйлдвэр дотор хvлээлгэн өгөх ба бусад бvх vйл ажиллагаа, тэдгээртэй 
холбоотой зардлыг худалдан авагч тал хариуцна.) байна. (Дүрслэл 1).

Дүрслэл 1. Нүүрсний экспортын бүтэц

Эх сурвалж: ГЕГ-ын мэдээ

IV.2 үр дүн
Дүрслэл 2. Тээвэрлэгч бүх байгууллагуудын 
хөрөнгө оруулалтын хэлбэр

АТҮТ-ийн мэдээллийн сангаас нийт 
239 тээвэрлэгчийн 15,554 тээврийн 
хэрэгслийн мэдээ ирснээс уурхайн 
амны нөхцөлөөр бүтээгдэхүүнээ 
борлуулдаг уурхайгаас тээвэрлэлт 
хийдэг 164 тээвэрлэгчийн 12,694 
тээврийн хэрэгсэл байна. 
Нийт тээвэрлэгчдийн 37.2% нь 
Монголын 100%-ийн хөрөнгө 
оруулалттай, 18.0% нь гадаадын 
100%-ийн хөрөнгө оруулалттай, 
44.8% нь хамтарсан хөрөнгө 
оруулалттай компаниуд байна.

Эх сурвалж: АТҮТ, УБЕГ
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Бүх төрлийн экспорт (уул уурхайн 
болон уул уурхайн бус)-ын 
тээврийн үйлчилгээг үзүүлж буй 
тээврийн компаниудын жигнэсэн 
дундаж эдийн засгийн харьяатын 
эзэмшил 52.1%, харьяат бусын 
эзэмшил 47.9% байна. 
Тэгэхээр, Монгол Улсын нийт 
экспорттой холбоотой тээврийн 
үйлчилгээний 47.9%-ийг гадаадын 
иргэн, аж ахуйн нэгж үзүүлдэг 
буюу Монгол улс мөн хэмжээний 
үйлчилгээний зардлыг харьяат буст 
төлдөг  гэж ойлгож  болно.

Дүрслэл 3. Тээвэрлэгч байгууллагуудын 
жигнэсэн дундаж хөрөнгө оруулалт

Тэгшитгэлүүдэд АТҮТ болон УБЕГ-ын мэдээллийг орлуулж тооцоолбол 
дараах үр дүн гарч байна. Бүтээгдэхүүн тус бүрээр тээврийн үйлчилгээ 
үзүүлэгчдийн жигнэсэн дундаж харьяат бус эзэмшлийн хувь нь түүхий 
нефть 93.7%, төмрийн хүдэр 79.2%, чулуун нүүрс 47.3%, зэс 45.4%, байна. 

Хэдийгээр чулуун нүүрсний тээврийг хийдэг харьяат бусын хувь бусад 
бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад бага боловч экспортын биет хэмжээ, үнийн 
дүн, мэдээллийн эх сурвалжийн байдал зэргээс хамаарч судалгааг чулуун 
нүүрсний тээврийн хувьд хийсэн болно.

Дүрслэл 4. Уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэгчдийн хөрөнгө оруулалт,  
бүтээгдэхүүн тус бүрээр
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тус бүрийн экспортын тээврийн үйлчилгээг 

гүйцэтгэгч байгууллагуудын жигнэсэн дундаж хөрөнгө оруулалтын 
эзэмшлийг тооцоход доорх хүснэгтийн үзүүлэлт гарч байна.

Хүснэгт 1. Тээвэрлэгч байгууллагуудын жигнэсэн дундаж эзэмшил,  
бүтээгдэхүүн тус бүрээр

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо

Харин энэхүү тооцооллын үр дүнг өмнөх тооцооллын үр дүнтэй 
харьцуулбал, өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд тээвэрлэгч байгууллагуудын 
харьяат бусын жигнэсэн дундаж эзэмшил ойролцоогоор 11.3%-иар өсч, 
төлбөрийн тэнцэлд тусгагдах тээврийн үйлчилгээний зардал сард дунджаар 
7.5 сая ам.доллараар нэмэгдэж бүртгэхээр байна.

Хүснэгт 2. Тооцооллын харьцуулалт

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо
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V. ДүгнЭЛТ, САнАЛ
Монгол Улсын Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын тээвэрлэлтийг 

хийж байгаа тээврийн компаниудын хөрөнгө оруулалтын байдал ялгаатай 
байх бөгөөд нийт тээвэрлэгчдийн ойролцоогоор 63% нь ямар нэг хэмжээгээр 
гадаадын хөрөнгө оруулалттай, 37% нь цэвэр Монгол хөрөнгө оруулалттай 
байна. 

Гадаад худалдааны FCA, EXW буюу бүтээгдэхүүнийг худалдан авагч 
тал (импортлогч) нь бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг хариуцдаг нөхцөлөөр 
борлуулагдаж буй экспортын хувьд худалдан авагчаас харьяат бус тээврийн 
компанид төлсөн тээврийн үйлчилгээний төлбөрийн дийлэнх нь Монголын 
банкны салбараар дамжихгүй байна. Энэ тохиолдолд Монголбанк уг 
үйлчилгээний дүнг тооцох мэдээллийн эх сурвалж үгүй болдог.

Тиймээс энэ судалгаагаар худалдан авагч (импортлогч)-аас харьяат бус 
тээврийн компанид төлсөн буюу харьяат бусын хооронд хийгдсэн тээврийн 
үйлчилгээний нийт төлбөрийн дүн, үүнээс Монголын банкаар дамжсан 
болон дамжаагүй дүнг тус тус тооцож, төлбөрийн тэнцэлд бүртгэлийг 
алдаагүй  бүртгэх шаардлагатай. 

Улмаар энэ судалгааны үр дүнгээр, Монголбанк цаашид төлбөрийн 
тэнцлийн статистикийн анхдагч эх сурвалж ГЕГ-ын экспортын мэдээнд 
үндэслэн уурхайн амны нөхцөл (EXW, FCA)–өөр борлуулсан чулуун 
нүүрсний экспортын тээврийн үйлчилгээний зардлын 47.3%-ийг харьяат 
буст төлж байна гэж үзэж, ачаа тээврийн үйлчилгээний дансны зардалд 
бүртгэх, ингэхдээ банкуудын гадаад гүйлгээний тайлангаас уг зардалд 
хамаарах гүйлгээний дүнг хасч бүртгэнэ. Мөн энэ тооцооллыг экспортын 
тээвэрлэлт, эдийн засгийн нөхцөл байдал зэргээс хамаарч 2-3 жил тутам 
шинэчлэх саналтай байна. 

Жишээ болгон дурдвал, өмнөх судалгааны үр дүнгээр Монгол Улс нь 2018 
онд экспорттой холбоотой тээврийн үйлчилгээнд нийт 815 сая ам.долларыг 
тээврийн компаниудад төлсөн, үүнээс 350 сая ам.долларыг харьяат бус 
тээвэрлэгчид төлсөн гэж бүртгэжээ. Тэгвэл энэ судалгааны үр дүнгээр  376 
сая ам.долларыг буюу 26 сая ам.доллар илүү төлсөн гэж тооцов. Энэ нь нэг 
талаас статистикийн бүртгэлийг сайжруулж алдаа, орхигдуулгыг бууруулж 
байгаа бөгөөд нөгөө талаас тээврийн салбарын бодлогын шийдвэрийг 
оновчтой гаргахад чухал мэдээллийн эх сурвалж болох юм. 

Өөрөөр хэлбэл Монгол Улс 2018 онд уул уурхайн бүтээгдэхүүний авто 
тээвэрлэлттэй холбоотойгоор 376 сая ам.долларыг гадаадын тээврийн 
компанид төлсөн, цаашид  уул уурхайн бүтээгдэхүүний олборлолтын 
өсөлттэй холбоотойгоор энэ дүн өсөх магадлалтай, мөн дүнгээр төлбөрийн 
тэнцлийн урсгал дансны алдагдал ч өсөх юм.  
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Тиймээс авто болон төмөр замын тээврийн салбарыг хөгжүүлж, 
улмаар гадаадын тээврийн компанид төлж буй үйлчилгээний төлбөрийг 
бууруулж, валютын урсгалыг Монгол руу чиглүүлэх боломжийг эрэлхийлэх 
шаардлагатай зэрэг бодлогын асуудлууд урган гарч байна. 
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ABSTrACT

The transmission of monetary policy has been found to differ between 
countries in the empirical literature. Understanding the degree to which each 
gross domestic product (GDP) component - investment, consumption and net 
export - is affected by policy changes is essential to conducting monetary policy. 
This paper examines the output composition of monetary policy transmission in 
Mongolia based on data from 2005Q1 to 2019Q2 and three kinds of benchmark 
VAR models. It is also comparing the results with other countries, finding 
Mongolian monetary policy transmission is dominated by the investment channel 
and its response is quicker than comparator countries.

Keywords: Monetary policy transmission, output composition, Vector Auto 
Regression 

JEL Codes: E52, C32
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I. INTrodUCTIoN
Transmission of monetary policy is heterogenous across countries, depending 

on their specific economic characteristics. Theoretically, the monetary policy 
transmission is classified into neoclassical (interest rate, asset price and exchange 
rate) and non-classical transmission (credit). These mechanisms combine to 
impact the economy through three main channels: investment, consumption 
and international trade (Boivin, Kiley & Mishkin 2010). According to the 
neoclassical theory, the investment channel is from changes to the cost of capital 
(marginal return on investment) and value of firms (Tobin’s q). Consumption 
channel is defined by consumers wealth and intertemporal substitution effect 
while international trade channel is due to changes in the exchange rate. While 
the non-neoclassical transmission or the credit-based mechanism affects all three 
channels. 

There has been a lot of research on monetary policy transmission, however, 
most of this has focused on specific instruments such as interest rate, exchange rate 
pass-through and credit mechanism. This is also true for Mongolia. Understanding 
the output composition effects is equally important to developing effective policy 
approaches but has been less studied. Being aware of which output channel has 
stronger for the economy may be the first stage to understand monetary policy 
mechanism to define the monetary policy stance, policy instruments and the 
monetary policy rule (Meier & J. Muller 2006). 

Although investment is believed to be more sensitive to monetary policy than 
consumption, all empirical studies do not support this argument. For example, 
the consumption effect is dominant in the US while investment contributes 
highest relative to the output components in the Euro area (Angeloni et al. 2003), 
Japan (Ippei 2004) and Australia (Jamaldeen 20131; Phan 2014) according to 
VAR and DSGE modelled estimates. VAR estimations also vary for developing 
countries, with the strongest channel being consumption in Pakistan (Kamal 
2016) and Indonesia (Afandi 2009) whereas investment in Thailand (Disyatat 
& Vongsinsirikul 2003) and Bangladesh (Suranjit 2016). Mukherjee and 
Bhattacharya (2011) conclude that the elasticity of private consumption and 
private investment to interest rate changes varies considerably among developing 
countries, which may be related to financial market development. Angeloni (2003) 
defined several reasons why the dominant channel is different among countries. 
Firstly, if investment adjustment is slow in the economy, consumption effects 
will be high and thus interest rate smoothing might be required (highly persistent 
interest rate).  Secondly, the consumption response is low as the high persistence 
habit of consumption. Conversely, if the consumers have a high willingness to 
shift consumption over time (the intertemporal elasticity of substitution is high), 

1 He found that for the first year the net export effect is highest, but in next years, the investment effect is 
strongest.
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consumption channel is stronger. Lastly, higher capital to output ratio leads to 
higher investment adjustment. 

In respect of Mongolian monetary policy, few studies have been done and 
the results reach differing conclusions. Some literature concludes that exchange 
rate pass-through plays the most important role in the transmission mechanism 
(Luvsannyam 2004) and that monetary policy may give more importance to the 
exchange rate than the inflation, even though the main target is inflation (Sanduijav 
2016; Taguchi & Khishigjargal 2018) based on VAR and IV-GMM modelled 
estimates. From result of DSGE model, Buyandelger (2015) found that the 
exchange rate pass-through is weak and need to improve. Other studies focused 
on interest rate pass-through in Mongolia. For instance, Doojav and Kalirajan 
(2016) used an ARDL model to show that the interest rate pass-through is weak 
but has improved. Also, Khishigjargal (2018) concluded that the significance of 
interest rate transmission has improved after introducing interest rate corridor 
system (2013) based on the VAR model. According to Bayarsaikhan, Batmunkh 
& Chuluun’s VAR model (2016), the bank lending channel is most effective, 
while Demid (2011) found the credit channel to be the strongest. Having reviewed 
the literature, which monetary policy channel is significant cannot be concluded 
clearly and no single literature touches on output composition of monetary policy 
transmission in Mongolia. This paper thus contributes to the research field by 
examining the significance of output composition channels for monetary policy 
in Mongolia using VAR models. Consistent with the theoretical hypotheses, this 
paper finds the investment is adjusted more quickly and more important channel 
in Mongolia.

This paper is organised as follows. Section II introduces the VAR models; 
Section III explains the estimation results and the final section provides a 
conclusion. 

II. VAr ModElS
The most popular methodology for analysing monetary policy transmission 

are VAR models (Boivin, Kiley & Mishkin 2010). The models are a useful tool 
and base econometric technique, dealing with reverse causality for recognizing 
how monetary policy shock affects other macro-economic variables. In most prior 
research, VAR models are used to estimate the significance of output composition 
of monetary policy transmission and defined differently depending on country-
specific terms. This paper analyses the output composition of monetary policy 
transmission in Mongolia through three versions of benchmark VAR models 
explained individually below. All of the models are based on short-run restrictions 
or contemporaneous relations. Identification of the first two models is recursive 
and the other one is included non-recursive VAR model.  

1. Model 1 follows the approach of Bernanke & Gertler (1995). They 
structured the VAR system including variables, log of GDP decomposition 
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(durable, nondurable private consumption and residential, business investment), 
GDP deflator, log of commodity price, Fed rate, ordered by exogeneity. For 
Mongolian case, commodity price is not excluded since the VAR estimation do 
not show the price puzzle. Also, CPI is used instead of GDP deflator considering 
the central bank target is CPI inflation. Policy variable is policy interest rate in 
Mongolia. 

The identification assumption:
Order of the VAR is private consumption, private investment, other 

components of GDP, CPI and policy interest rate. It is assumed that the policy 
rate is affected by other variables, GDP components and CPI contemporaneously.

2. Model 2 is based on Peersman & Smets (2001). The model is extended by 
money aggregates (money supply, private credit) and real exchange rate. In this 
paper, model 2 is added variables, M2 or loan outstanding and real exchange rate 
into the Model 1. In the benchmark model, real exchange rate gap is affected by 
all other variables in the system contemporaneously. But, for Mongolian case, it 
is assumed that the policy rate is affected by the exchange rate because the real 
exchange rate gap is included in the monetary policy rule (Gungaa et.al 2013).  

The identification assumption:
Order: private consumption, private investment, other component of GDP, 

CPI, M2, loan, real exchange rate and policy interest rate. It is assumed that the 
policy rate is affected other variables contemporaneously. 

3. According to Kim & Roubini (2000), Model 3 includes foreign variables 
and nominal exchange rate by non-recursive identification. Mongolia is small 
open economy and so the foreign variables are exogenous variables in the system. 
The exogenous shock is important to explain price changes (Tsendsuren 2013). 
Since the Mongolian economy is influenced considerably by Chinese demand 
and its mining sector, the Chinese GDP and trade weighted world commodity 
price index are included as exogenous variables. Two identifications are used in 
estimating Model 3: one is recursive while the other follows the non-recursive 
benchmark model. 

The identification assumption:
Model 3a: Recursive identification. 
Order: private consumption, private investment, other component of GDP, 

CPI, M2, nominal exchange rate and policy interest rate. Exogenous variables: 
Chinese GDP and commodity price index. It is also assumed that the policy rate 
is impacted by other variables contemporaneously. 

Model 3b: Non-recursive identification. 
The structural matrix,  A0 is identified as follows:
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In the non-recursive identification, the difference from previous assumptions 
is specifications of money aggregates and interest rate. Money supply depends 
on the interest rate besides CPI and GDP components, which is consistent 
with conventional money demand function. The policy reaction or the policy 
interest rate is determined by the money supply and nominal exchange rate. This 
assumption is related to an information timing restriction, meaning available 
information when the policy decision was made (that is the current exchange 
rate, money aggregates and for other variables, only lagged values are known). It 
is assumed that this is also true for Mongolia.  

data: The study employs quarterly data between 2005Q1 and 2019Q2 which 
is the longest available data for quarterly GDP demand components. All variables 
are in log form2 except policy interest rate and all of them are seasonally adjusted 
by X-13ARIMA-SEATS approach3. The description of the variables and sources 
are illustrated in Table 1. 

lag length and stationarity: The lags are 2 quarters due to the small sample 
and the VAR stationary condition (Appendix 1) satisfies for all model.  

Table 1: Variables’ description and source

Name Description Source
pcons_l Log of real private consumption National Statistical Office of 

Mongolia (NSO)
pinv_l Log of real private investment; 

Real private investment=real total capital formulation 
– (government investment/GDP deflator) *100

NSO; Monthly budget 
balance, Ministry of Finance 
of Mongolia (MoF)

oth_l Log of other GDP components;
Other=Real GDP-real private consumption-real 
investment. 
Since other component in Mongolia is not always 
positive, the number is added to all series to be positive 
for log transformation. 

NSO

cpi_l Log of CPI index for Ulaanbaatar NSO

2 Temporary monetary policy shock may have a temporary impact on growth rates of variables but a 
permanent impact on level variables in the economy.

3 Mongolia has four season and economic activity is highly dependent on seasons. The approach is one of 
the common approaches to adjust seasonality.  
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i_p Policy interest rate, a week CBB rate Monthly bulletin, Bank of 
Mongolia (BoM)

rer_l Log of real effective exchange rate BoM
M2_l Log of M2 money supply BoM
loan_l Log of loan outstanding BoM
ex_l Nominal average exchange rate (MNT/USD) BoM
g d p _
cn_l

Log of real GDP of China Bloomberg

pcom_l Log of commodity price index;
Commodity price index is trade weighted price of 
copper, coal, gold, oil and iron ore.  

BoM, Bloomberg

 
III. ESTIMATIoN rESUlTS

Impulse response (Figure 1; Table 2): The general pattern of the impulse 
response is consistent for all models (Figure 1). Because of the high volatility in 
Mongolian economy, mainly due to mineral exports (Barnett, Bersch & Ojima 
2012), variables have high standard deviation as well as the small sample, which 
leads to statistically insignificance of the estimation. However, the consistency of 
the estimations provides robustness.   

From the estimation result, increasing the policy interest rate or implementing 
tighter monetary policy reduces total demand through all components of GDP - 
investment, consumption and other. The decline in demand leads to lower prices 
in Mongolia, while in some models decreasing monetary aggregates and an 
appreciating exchange rate are evident. 

In terms of speed of response, private investment is the most sensitive to the 
monetary policy in all models (Figure 1; Table 2). Private investment responds 
much quicker to the monetary policy with peaking only after 2 to 4 quarters. 
While private consumption change reaches the peak point with 5 to 7 quarter lags. 
The response of the other component is slowest in Model 3 whereas quickest in 
Model 1.

As for the monetary policy target variable, price level, the effect of shock 
reaches peak value in 9 to 11 quarters.  

Proportional effect (Table 2): According to the estimation, private 
consumption is the least impacted proportionally to the monetary policy shock. 
While investment changes highest proportionally in model 3, the other component 
has the highest proportional change in model 1 and 2. However, to define the 
importance of channels, the size or contribution effect needs to be considered.  



286

Output Composition of Monetary Policy  
Transmission in Mongolia Delgerjargal Chuluunbayar

Figure 1: Impulse responses of tightening monetary policy shock (one standard deviation 
of the policy interest rate). Solid line is the impulse responses and dashed lines illustrate 

confidence intervals which are drawn using 10th and 90th percentile values of 1000 bootstrap 
simulations; All variables except policy interest rate are in log form (or %).
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Table 2: Proportional effect in Mongolia

Comparison with other countries (Table 3):  Compared to the findings of 
empirical studies elsewhere, the proportional effect of investment is higher than 
that of the consumption except for Pakistan’s case. Additionally, the investment 
response tends to quicker than consumption. For lag of reaching the peak, 5 quarter 
in investment and 6 quarter in consumption meanwhile for the peak proportional 
effect, investment has -3.7% and consumption has -1.5% on average. 

Advanced countries response may more similar with each other for both of 
the lags and values while developing countries have more variances between 
each other.   

Another point is that the lag of CPI to reach the peak tend to shorter and the 
peak proportional effect tend to higher in developing countries. The advanced 
countries have 12 to 20 lags and -0.1% to -0.4% proportional peak value whereas 
the developing countries have 2 to 12 lags and -0.1% to -2.5% proportional peak 
value. The average of lag is 13 and the peak value is -0.7% for the all countries. 

Comparing Mongolia with other countries, the investment peak is reached 
around twice as fast. While consumption and CPI change patterns are similar to 
the average. Also, the all of the proportional changes in Mongolia are consistent 
to the average of the other countries. 
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Table 3: The peak proportional effect of contractionary monetary policy shock by country 
(the initial effects in the studies are converted into 100 bases point policy rate decline;  

lags are in quarter; effect in proportional change)

Contribution effect (table 4): On average, the proportional contributions to 
demand side GDP in Mongolia are: private consumption 55%; investment 34%; 
all others 12%. This means that the private consumption is 1.7 times higher 
than private investment meanwhile the private investment is about triple times 
higher than the other components. When proportional effects are converted into 
size effects, the monetary policy peak impact on investment is about triple that 
of consumption and about 4 times the other components on average. In order 
words, the investment change explains around 65% of the total GDP impact of 
the monetary policy shock, which means the investment channel is the most 
important for monetary policy transmission in Mongolia. While consumption 
explains about 20% and the other component 15% of the peak change of GDP 
caused by the monetary policy shock.  

Table 4: Size and contribution effect in Mongolia, in billion tugrug
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IV. CoNClUSIoN
The empirical analysis suggests that the investment change is not only 

the highest, but its response is quickest. Therefore, it can be concluded that 
the investment channel represents the strongest and fastest monetary policy 
transmission mechanism consistent with traditional theoretical hypothesis.

The contributions of the paper are that it is the first to estimate the output 
composition of Mongolian monetary policy transmission and compare it with the 
existing literature for other countries. The investment effect peaks more quickly 
in Mongolia than the other studied countries.

From the comparison, there appears to be a pattern related to the country’s 
development level that could usefully be explored further. For the Mongolian 
case, investigating why investment is the most important channel as well as why 
the response is quicker than for other countries could also be studied further.  
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