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ӨмнӨх үг

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

загварчлал, шинжилгээний арга техникийг ашиглан эдийн засаг, санхүүгийн 
системийн үйл ажиллагааг илүү сайн ойлгож мэдэх, өөрсдийн дүгнэлтийг 
уншигч Тантай хуваалцах явдал билээ. Дэлхийн олон орны төв банкуудын 
бодлогын шийдвэр гаргалт нь өргөн хүрээтэй судалгаа шинжилгээний ажилд 
үндэслэдэг. Иймдээ ч төв банкууд судалгаанд ихэд анхаарч, чухалчилж авч 
үзэх болжээ. Үүний нэгэн адил Монголбанк судалгаа, шинжилгээнийхээ 
цар хүрээг өргөжүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэхэд анхаарч байна. 

Бид энэ удаа Монголбанкнаас 2020 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлуудыг нэгтгэн Танд хүргэж байна. Уг товхимолд Монголбанкны 
уламжлалт судалгааны сэдвүүд болох валютын ханшийн инфляци, аж ахуй 
нэгжүүдийн тэнцэлд үзүүлэх нөлөө, ДНБ-ий нэгдсэн тэргүүлэгч индикатор, 
мөнгөний бодлогын дахин хуваарилалтын суваг, макро эдийн засаг болон 
санхүүгийн салбарын төлөв байдлын талаарх судалгаанууд багтсан. Мөн та 
бүхэн арилжааны банкуудын үйл хөдлөлтэй холбоотой банкны хэрэглээний 
зээлийн хязгаарлалт, банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэх 
нөлөөлөл болон иргэдийн хадгаламжид мэдээллийн тэгш бус байдал 
нөлөөлөх нь зэрэг судалгаануудтай танилцах боломжтой юм. Түүнчлэн 
цаг үеийн шинжтэй Ковид-19 цар тахлын үед банкуудад урт хугацаат 
санхүүжилт олгох тухай, саарал жагсаалтын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөний 
талаарх судалгаануудыг онцолмоор байна. 

Монголбанк нь судлаачдад өөрсдийн сонирхсон, тулгамдаж буй чухал 
сэдвүүдийн хүрээнд бие даасан судалгаа гүйцэтгэх боломжийг олгодог. 
Иймд мэргэжилтнүүдийн судалгааны санал, дүгнэлт нь зайлшгүй төв 
банкны албан ёсны байр суурийг 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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мОнгОЛЫн ЭДИЙн ЗАСАг – 30 ЖИЛ 
СУРгАмЖ БА ШИЙДЭЛ

(хөгжлийн загвараа эргэн харах нь)

Д.Ган-Очир1, Б.Даваадалай2, Д.Эрдэнэбаяр3

1 Монголбанкны Ерөнхий эдийн засагч, Эдийн засгийн ухааны доктор, дэд профессор.
2 Дэлхийн банкны эдийн засагч
3 ҮХГ-ын салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга, Төрийн удирдлагын доктор.
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Монголын эдийн засаг – 30 жил 
сургамж ба шийдэл Д.Ган-Очир, Б.Даваадалай, Д.Эрдэнэбаяр

хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны өгүүлэлд зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд 

шилжсэнээс хойших 30 жилийн сургамжийг тоймлож, явж ирсэн нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийн загвараа өөрчлөх саналыг гарган тавихыг оролдов. 
Нийгэм, эдийн засгийн түүхэн үйл явдлаас урган гарч буй сургамжуудыг 
Монгол төрийн цаашдын бодлого, арга хэмжээнд анхаарч, зөвийг хэвшүүлж, 
зөрүүг нь засч явах нь өнөө цагийн болон ирээдүй хойч үеийн бодлого 
боловсруулагч нарын үүрэг билээ. Монголын хөгжлийн шинэ загвар нь 
төрөлжсөн эдийн засгийг бий болгох, чиг баримжаа нь ‘хүн төвтэй’ буюу 
амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэх нь зүйтэй. Хөгжлийн стратеги, 
зарчим бол байгалийн баялгийг эдийн засгийн хөгжилд шилжүүлэх (уул 
уурхайн эдийн засгаас мэдлэг шингээсэн олон тулгууртай эдийн засаг руу 
шилжих), тэр дундаа Монгол хүний хөгжил, оюун ухааныг хөгжүүлж, 
нэмүү өртөг шингээсэн, экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий 
болгох явдал юм.
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

УДИРТгАЛ
Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойш даруй хагас 

жарныг ардаа орхисон. Энэ хугацаанд олон ололт, амжилт гарав. Тухайлбал, 
хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн шинэ Үндсэн хуультай болж, Засгийн газар 
үнэ чөлөөлж, газар, мал, үйлдвэр аж ахуйг хувьчилж, зах зээлийн нийгэмд 
байх суурь шинэтгэлүүдийг хийгээд байгаа билээ. Үүний ачаар монгол 
хүн хувийн өмч, хөрөнгөтэй болж, улс орныхоо дотоод, гадаадад амьдран 
суурьших газар орон, эрхлэх ажил албаа чөлөөтэй сонгож, эрдэм мэдлэг, 
соёлын бүх талаар боловсрон хөгжиж, орчин үеийн техник, холбоо мэдээлэл, 
банк санхүү, зам тээврийн үйлчилгээгээр хангагдсаар байна. Монгол Улс 
Дэлхийн банкны ангиллаар дундаж орлоготой орнуудын эгнээнд 2015 онд 
шилжсэн. Хүний хөгжлийн индексийн утга энэ хугацаанд даруй 30 орчим 
хувиар нэмэгджээ. Монгол Улс одоо 155 улстай гадаад худалдаа хийж, 
гадаад худалдааны эргэлт ДНБ-ий 75 хувьд хүрээд байна. Монгол Улсад 61 
улсаас хөрөнгө оруулалт орж ирсэн бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
хуримтлагдсан хэмжээ ДНБ-ий 270 орчим хувьд хүрлээ. Нэг хүнд ногдох 
орлогын өсөлтөөр Монгол Улс ижил төстэй шилжилтийн орнуудтай 
харьцуулахад сүүлийн 10 жилд муугүй байна. 2015 гэхэд Монгол улсын 
нэг хүнд ногдох ДНБ 1990 оны түвшинтэй харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн 
бөгөөд бусад ижил төстэй орнуудын өсөлтөөс ч хурдтай өссөн. Ялангуяа, 
2010 оноос хойш дээрх үзүүлэлт хурдтай өссөн нь уул уурхайн салбарын 
өндөр өсөлтөөр тайлбарлагдаж байна (Зураг 1). 

Хэдийгээр ололт амжилтаар дүүрэн он жилүүд өнгөрсөн хэдий ч, бидэнд 
түүхийн хуудсаас авах олон сургамж, одоо нүүр тулж буй хүндрэл, бэрхшээл 
болон цаашид эдийн засгийн бодлогын түвшинд анхаарах олон асуудал 
байна. Бидэнд бусдаас суралцсан, амьдралаас урган гарсан, чухал гэж ярьдаг 
атлаа хийдэггүй, эхлүүлж яваад дундаас нь хаядаг зэрэг олон ажил хэрэг 
байна. Эдгээрээс эдийн засгийн асуудалд холбогдох, цаашид хэрэгжүүлэх 
ёстой асуудлуудыг дахин сануулах хэрэгцээ, шаардлага ч өдөр ирэх тусам 
өсөж байна. Иймд энэхүү судалгааны өгүүлэлд зах зээлийн эдийн засгийн 
харилцаанд шилжсэнээс хойших 30 жилийн сургамжийг тоймлож, явж 
ирсэн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн загвараа өөрчлөх саналыг гарган 
тавихыг оролдов. 
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Монголын эдийн засаг – 30 жил 
сургамж ба шийдэл Д.Ган-Очир, Б.Даваадалай, Д.Эрдэнэбаяр

Зураг 1. Монголын эдийн засаг, нийгмийн гол үзүүлэлтүүд өнгөрсөн 30 жилд

Эдийн засаг тэлсэн ч өсөлт нь  
тогтворгүй байна.

Гэвч орлогын өсөлт ижил төстэй 
орнуудтай харьцуулахад мэдэгдэхүйц 

нэмэгдсэн

Эдийн засгийн бүтэц ХАА-аас уул уурхай 
болон үйлчилгээний салбар уруу чиглэсэн

Нийт хүн амын 70 орчим хувь нь суурин 
газарт амьдардаг болов

Нийт экспортын 90 орчим хувийг эрдэс 
бүтээгдэхүүн бүрдүүлдэг боллоо

Гадаадын хөрөнгө оруулалтаас хамаарах 
хамаарал огцом өслөө
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Ядуурлын түвшин хөрш орнууд болон бусад 
ижил төстэй орнуудтай харьцуулахад 

өндөр хэвээр байна

Гэвч орлогын тэгш бус байдал тийм ч 
өндөр биш байна

Энэхүү судалгааны өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй. Хоёрдугаар хэсэгт, 
Монголын эдийн засгийн сүүлийн 30 жилийн сургамжийг макро эдийн 
засгийн тогтвортой байдлыг хангах, бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг дэмжих 
болон институци, засаглалыг сайжруулах чиглэлд гэсэн 3 чиглэлээр 
тоймлов. Гуравдугаар хэсэгт, Монгол Улсын хөгжлийн загварыг дорвитой 
өөрчлөх шаардлага, төрөлжсөн эдийн засгийг бий болгох хөгжлийн шинэ 
загвар, түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүжилтийн зохистой 
тогтолцоо бүрдүүлж, төлөвлөлтийн механизмыг боловсронгуй болгох 
асуудал зүй ёсоор тавигдаж байгаа асуудлыг хөндөв. Дөрөвдүгээр хэсэгт 
нэгтгэн дүгнэв.

2. ЗАх ЗЭЭЛИЙн ЭДИЙн ЗАСгИЙн 30 ЖИЛ - ОнЦЛОх 
СУРгАмЖУУД

2.1. Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн шилжилт
монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд тийм ч амар 

хялбар шилжээгүй бөгөөд зардалтай өндөртэй, багагүй хугацаанд 
үргэлжилсэн. Шилжилтийн үеийн Монголын эдийн засгийг Лувсандорж 
багш төвлөрсөн төлөвлөгөөт болон зах зээлийн элементүүдийг багтаасан 
шилжилтийн эдийн засаг, глобал эдийн засгаас хамааралтай, зах зээлийн 
эдийн засгийн бүтцийн элементүүдийг өөртөө багтаасан олон эдийн засгийн 
холимог нэгэн тогтолцоо мөн хэмээн тодорхойлж байв. 

1990-ээд оны эхээр социалист хамтын нөхөрлөл задарч, тусламж 
дэмжлэг зогссон тул эдийн засгийн үйл ажиллагаа зогсонги, уналтын 
байдалд орсон. Эдийн засгийн шилжилтийн энэ үед үүссэн нөхцөл байдлыг 
дотоод нөөц бололцоогоор дангаар шийдвэрлэх боломж хомс байсан тул 
Монгол Улс олон улсын санхүүгийн байгууллагуудад гишүүнээр элсэж, 
тэдгээрийн тусламжийг авч эхлэв. Тухайлбал, Монгол Улс 1991 онд ОУВС, 
Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны гишүүн орноор элсэж, бусад 
томоохон банкуудтай холбоо тогтоож хамтран ажиллаж эхэлжээ. Ингэснээр 
олон улсын байгууллагуудаас тодорхой бодлогын реформуудад чиглэсэн 
санхүүгийн дэмжлэг авч, зах зээлийн эдийн засагт шилжих реформуудыг 
эхлүүлсэн. 



10

Монголын эдийн засаг – 30 жил 
сургамж ба шийдэл Д.Ган-Очир, Б.Даваадалай, Д.Эрдэнэбаяр

1991 оны 1 дүгээр сарын 15-нд “Эдийн засгийг зах зээлийн 
зохицуулалтад шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” БнмАУ-ын 
Засгийн газрын 20 дугаар тогтоол гарав. Тус үнэ чөлөөлөх эхний алхам 
хийгдэж бараа, бүтээгдэхүүний үнэнд огцом тохиргоо хийгдсэж эхэлсэн 
байдаг. Тухайн үед их хэмжээний бэлэн мөнгө хадгалж байсан иргэд 
тодорхой хохирол амссан байдаг бол хадгаламжтай иргэдийн хадгаламжи 
хоёр дахин өссөн байдаг. Энэхүү арга хэмжээг шилжилтийн эдийн засгуудад 
хийгдсэн “Шок эмчилгээ” гэж нэрлэх нь ч бий. Ихэнх үнэ, тариф 1992 оны 
эцэс гэхэд үндсэндээ нь бүрэн чөлөөлөгдсөн нь зах зээлийн харилцаанд 
шилжих явцыг гүнзгийрүүлэхэд чухал нэг алхам байсан гэж үздэг. Гэхдээ 
зах зээлийн харилцаанд шилжих явцад ийнхүү үнийг чөлөөлснөөр Монгол 
Улс гипер инфляцтай нүүр тулж байсныг санах хэрэгтэй.

Түүнчлэн 1991 оны эхээр засгийн газар өмч хувьчлах бэлтгэл ажлыг 
хангаж, өмчийг хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгээр хувьчлав. Их 
хувьчлалаар томоохон үйлдвэрийн газруудыг хувьцаат болон хязгаарлагдмал 
хариуцлагатай компанийн хэлбэрт шилжүүлж, тэдгээрийн хувьцаа, ногдол 
хувийг хөрөнгийн биржээр дамжуулан “Цэнхэр тасалбар”-аар худалдав. 
Бага хувьчлалаар худалдаа, нийтийн хоол, үйлчилгээний салбар, томоохон 
эд хөрөнгө, зарим орон сууц, жижиг цехийг хөрөнгө оруулалтын эрхийн 
бичгийн “Ягаан тасалбар”-аар худалджээ. 

монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн шилжилтийн хийсэн ч 
хөгжсөн зах зээлтэй орнуудын туршлагыг шууд хуулбарласан зарим 
талаар зардал өндөртэй байсан гэх шүүмжлэлд өртдөг. Зарим судлаачид 
эдийн засгийн шилжилтийг үндсэндээ дараах байдлаар тодорхойлохдоо 
(Лувсандорж (2019)): “Монгол Улс Азийн орон атлаа Вашингтон 
зөвшилцөл гэж нэрлэгддэг барууны арга зам (ОУ-ын байгууллагуудын 
дэмжлэгтэйгаар)-аар макро эдийн засгийн шинэтгэлийг микро түвшнийхээс 
түрүүлж ‘Дээрээс нь доош’ огцом хурдан явуулсан онцлогтой бөгөөд эндээс 
бас багагүй хохирол хүлээсэн сургамжтай”. Харин Азийн шилжилтийн 
арга зам нь микро эдийн засгийн шинэтгэлээс эхэлсэн буюу “Доороос 
нь дээш” хэлбэрийн алгуур шилжилтийг хэрэгжүүлсэн нь зарим талаар 
зардал багатай байсан туршлагууд бий. Ийнхүү Азийн шилжилтийн аргаар 
бус ‘Дээрээс нь доош’, микро шинэтгэлээс эхлэх бус макро шинэтгэлийг 
огцом хурдан явуулсан нь томоохон үйлдвэрийн газрууд хаагдахад хүргэж 
(аж үйлдвэржилтэд сөргөөр нөлөөлж), хөдөө аж ахуйд тулгуурласан эдийн 
засгаас уул уурхай, үйлчилгээний салбарт түшиглэсэн өнөөгийн эдийн 
засгийн бүтцийн суурь тавигдсан гэж зарим судлаачид шүүмжилдэг. 

гэвч байгалийн арвин баялагтай монголын эдийн засгийн урт 
хугацааны төлөв гэрэл, гэгээтэй хэдий ч олон сорилтуудтай нүүр 
тулсаар байна. Олборлох салбарын өргөжилт нь эдийн засгийн бүтцийг уул 
уурхай, үйлчилгээний салбар давамгайлсан хэлбэр рүү өөрчилж байгаа тул 
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эдийн засгийн гадаад шокуудад өртөх эмзэг байдлыг улам бүр нэмэгдүүлээд 
байна (Maino болон бусад 2013). Зах зээлийн эдийн засагт шилжин орсноос 
хойших 30 жилийн хугацаанд уул уурхайд суурилсан эдийн засгийн бүтэц 
рүү шилжиж, эдийн засгийг төрөлжүүлэх дорвитой алхам хийж чадахгүй 
өдийг хүрлээ. Монголын эдийн засгийн сүүлийн 30 жилийн нөхцөл байдлыг 
багцлан үндсэн үеүүдэд хувааж болохоор байна: 

• Шилжилтийн эдийн засагтай үе (1990-2000): Эдийн засаг огцом 
агшиж, хүмүүсийн амьжиргаанд хүчтэй цохилт болов; 

• Эдийн засгийн сэргэлтийн үе (2000-2008): нэг хүнд ноогдох ДНБ 
2003 он гэхэд шилжилтийн өмнөх үеийн түвшинд хүрсэн ба 2000 
оны эхээрх өрийн болон санхүүгийн салбарын хүндрэл харьцангуй 
богино хугацаанд намжив; 

• Гадаад шокоос үүдэлтэй 2009 оны эдийн засгийн хямрал; 
• Өндөр болон зохистой бус өсөлтийн он жилүүд (2010-2012): Уул 

уурхайн салбарын өндөр өсөлт болон дотоодын мөчлөг дагасан 
эдийн засгийн бодлого; 

• Эдийн засгийн өсөлт хурдтай саарсан он жилүүд (2013-2016): 
Түүхий эдийн үнэ болон ГШХО-ын огцом сааралт, дотоодын төсөв, 
мөнгөний хэт тэлсэн бодлого, их хэмжээний гадаад зээллэг; 

• Эдийн засгийн сэргэлтийн үе (2017-2019): Гадаад орчин сайжирсан, 
хөгжлийн түншүүдийн дэмжлэгтэй эдийн засгийн бодлгын шинэчлэл.

• 2020 оноос Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засгийн хүндрэл
2.2. Өнгөрсөн 30 жилийн эдийн засгийн бодлогын голлох алдаа, оноо, 

сургамжууд
монгол Улсын эдийн засаг нь уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай 

тул дэлхийн зах зээлийн түүхий эдийн хэлбэлзлээс өндөр хамаарч, 
макро тогтворгүй байдал өндөр байна. Монгол Улсын макро бодлого 
(төсөв, мөнгө, ханшийн бодлого) нь дээрх түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс 
улбаатай эдийн засгийн хэлбэлзлийг саармагжуулах бус харин зарим үеүдэд 
улам даамжруулсан байж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй. Тогтвортой 
байдлыг хангах, баялгийн хараалын сөрөг нөлөөг бууруулахын тулд макро 
эдийн засгийн бодлого нь зөвхөн богино хугацааны үр ашигт төвлөрөхөөс 
бус эдийн засгийн мөчлөгийн бүхий л явцад тогтвортой байдалд чиглэх нь 
зүйтэй. Үүний тулд төсвийн бодлого нь мөчлөг сөрсөн байхын зэрэгцээ 
төсвийн дүрэм нь ил тод, төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл нь хараат 
бус, итгэл төрүүлэхүйц, Тогтворжуулалтын болон Ирээдүйн өв сангийн 
үйл ажиллагааг сайжруулах, дүрмийн дагуу хуримтлуулдаг байх тал дээр 
Монгол улс сайтар анхаарах шаардлагатай. Түүнчлэн хараат бус төв банк 
мөнгө, санхүүгийн зохистой бодлогыг баримталж, төгрөгийн ханш илүү уян 
хатан тогтох боломжийг бүрдүүлэх нь макро эдийн засгийг тогтворжуулахад 



12

Монголын эдийн засаг – 30 жил 
сургамж ба шийдэл Д.Ган-Очир, Б.Даваадалай, Д.Эрдэнэбаяр

чухал ач холбогдолтой. 
Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойших түүхэн 30 жилийн 

хугацаанд монгол улс эдийн засгийн цөөнгүй хүндрэлтэй нүүр тулж 
ОУВС-ийн хөтөлбөрийг нийт 6 удаа хэрэгжүүлсэн нэг ч хөтөлбөрийг 
бүрэн дуусгаагүй юм. Шилжилтийн дараах он жилүүдэд буюу 1991-2000 
оны хооронд 3 удаа хөтөлбөр авч хэрэгжүүлсэн бол 2001-2010 оны хооронд 
2 хөтөлбөр, харин 2010 оноос хойш анх удаа буюу 2017 оноос хойш 
‘Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр’-ийг хэрэгжүүлсэн. Эндээс харахад 
шилжилтийн дараах эхний 10 жилд нь 3 жил тутамд 1 удаа, харин дараагийн 
10 жилд нь 5 жил тутамд 1 удаа, харин сүүлийн 10 жилд нь 1 удаа ОУВС-
ийн хөтөлбөр хэрэгжүүллээ. Энэ олон хөтөлбөрүүдийн дараа ч манай 
эдийн засгийн хямралд өртөмтгий, эмзэг байдал өндөртэй хэвээр байсан ч 
хөтөлбөрийг үр дүнтэй бүрэн дуусгаагүйгээс голлон хамаарсан гэж дүгэж 
болохоор байна. Бид эдийн засгийн хүндрэл, бэрхшээл, түүний шалтгааныг 
тодорхойлж, баримтжуулан үлдээх учиртай. Хүндрэл, бэрхшээлд хүргэж 
буй нийтлэг шалтгаан, тулгарч буй хүндрэлээс харахад тэргүүнд ээлжинд 
дараах сургамж, түүний шийдлийг олох сорилтууд ажиглагдаж байна. 

2.2.1. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлд:
Эдийн засгийн тааламжтай үед нөөц хөрөнгө хуримтлуулах, мөчлөг 

сөрсөн бодлого хэрэгжүүлэх. Бид 2002-2008, 2010-2013 онуудад эдийн 
засгийн мөчлөгийн тааламжтай үеүд байв. Уул уурхайгаас хэт хамааралтай 
манай эдийн засгийн хувьд мөчлөгийн давтамж нь богино буюу түүхий 
эдийн үнийн мөчлөгийг дагадаг. Иймд мөчлөгийн далайцыг бууруулахын 
тулд өрнөлийн үед нөөц хөрөнгө бүрдүүлж, хүндрэлийн үед түүнийг 
ашигладаг туршлагыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд бид улам анхаармаар байна. 
Уул уурхайн салбарын сэргэлтээс орж ирсэн орлогыг тодорхой сан (тухайн 
үедэ хүний хөгжлийн сан)-д хуримтлуулсан эхэлсэн ч, уг хуримтлалаа бараг 
бүгдийг нь богино хугацаатай эрх ашигт тулгаарлан зарцуулсан гашуун 
сургамжтай. Гадаад валютын орох урсгал өндөр үед ГВАН-ийг хангалттай 
хуримтлуулалгүй, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийг чангаруулж, 
дараагийн ханшийн огцом сулралт бий болох нөхцөлийг бүрдүүлдэг алдааг 
бид олон удаа давтсаар ирлээ (Зураг 2). 
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Зураг 2. Макро эдийн засгийн бодлого түүхий эдийн үнийн  
мөчлөгийн эсрэг төдийлөн үр дүнтэй хэрэгжээгүй байна

Панел A Панел B Панел C

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020)
Тэмдэглэл: Түүхийн эдийн үнийн хөдөлгөөнд суурилан мөчлөгийн уналт, оргилыг 

тодорхойлов. Оргил жилүүд: 2004–08, 2010–12, 2017–19. Уналтын жилүүд: 2009, 2013–
16;

макро эдийн засгийн бодлого тогтворгүй байдлыг бууруулах бус, 
харин даамжруулах нөлөө үзүүлж ирлээ. Төсөв, мөнгө, гадаад секторын 
бодлого нь ерөнхийдөө эдийн засгийн мөчлөгт мэдрэмтгий бус байгааг Зураг 
2-т харуулав. Мөчлөгийн өрнөл, уналтын жилүүдэд макро эдийн засгийн 
бодлого ерөнхийдөө нэг чиглэлд, бараг л ижил далайцтай хөдөлж байжээ. 
Төсөв, мөнгө, ханшийн бодлого хамтдаа мөчлөг дагасан шинж чанартай 
байгаа нь хувийн хэрэглээний өндөр хэлбэлзлийг тогтворжуулж чадахгүй 
явж ирлээ. Эдийн засгийн уналт, оргилын үед макро эдийн засгийн бодлогын 
хүчин зүйлс нь эдийн засгийн хэлбэлзэлтэй ерөнхийдөө эерэг хамааралтай 
байсныг эмпирик судалгаа харуулдаг (Зураг 3). Өөрөөр хэлбэл, энэхүү эерэг 
хамаарал нь макро эдийн засгийн бодлого мөчлөг дагасан шинжтэй болохыг 
илтгэж байна.

Зураг 3. Эдийн засгийн мөчлөгийн оргил, 
уналтын үед бодлогын хэрэгжилт 

мөчлөгийн хэлбэлзлийг бууруулах бус 
даамжруулж байна… 

Зураг 4. …мөчлөгийн оргил, уналтын 
үед бодлогын болон гадаад шокууд мөн 

хоорондоо эерэг хамааралтай байна

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); 
Даваадалай болон бусад (2020)

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); 
Даваадалай болон бусад (2020)
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гадаад шоконд өртөх эмзэг байдал, түүний үр дагаврыг бууруулах. 
Манай улс санхүүгийн болон худалдааны дансаа 1990-ээд оны эхээр бараг 
бүрэн либералчилсан. Дэлхийн 155 оронтой худалдаа хийж буй хэдий ч, 
хоёр хөрш маань худалдааны гол түнш хэвээр байна. Тухайлбал, Хятад руу 
гаргаж буй экспорт нийт экспортын 90 гаруй хувь байгаа бол Хятадаас авч 
буй импорт нийт импортын 31 хувь, ОХУ-аас авч буй импорт нийт импортын 
26 орчим хувийг бүрдүүлж байна (Зураг 6). Монголын эдийн засгийн мөчлөг, 
хэлбэлзлийн 40-50 хувийг гадаад шокууд тэр дундаа, Хятадын эдийн засгийн 
өсөлт, ГШХО болон зэс, нүүрсний үнэ тайлбарладаг гэсэн эмпирик судлагаа 
бий (Д.Ган-Очир, Л.Даваажаргал (2019)). Тэр дундаа эрдэс түүхий эдийн 
үнийн шокууд нь валютын ханш болон төсвийн сувгаар, харин Хятадын 
эдийн засгийн өсөлт, ГШХО нь бодит сектор болон банкны зээлийн сувгаар 
дамжин эдийн засагт нөлөөлж байгааг онцолсон байдаг. Иймд төсвийн, 
мөнгөний болон макро зохистой бодлогын оновчтой хослолоор гадаад 
шокын сөрөг нөлөөг зөөлрүүлэхэд сайтар анхаарах хэрэгтэй. Макро эдийн 
засгийн бодлогын хэрэгжилт нь гадаад шоктой эерэг хамаарал байгаа нь мөн 
л дээрх дүгнэлтийг бататгаж, бодлогын хүчин хэрэгжилт нь гадаад шокын 
нөлөөг сааруулах бус зарим тохиолдог улам дэвэргэдэг байж болзошгүйг 
илтгэж байна (Зураг 4).

Иймд гадаад шоконд өртөх эмзэг байдлыг бууруулж, эдийн засгийн 
дархлааг бий болгохын тулд байгалийн баялагийн сан, төсвийн 
дүрмийг чанд мөрдөх, макро эдийн засгийн бодлогын оновчтой 
хослолыг хэрэгжүүлэх асуудал эн тэргүүнд тавигдаж байна. Макро 
эдийн засгийн бодлогоор гадаад шокуудын богино хугацааны үр дагаврыг 
зөөлрүүлж чадах хэдий ч, суурь шалтгааныг бүрэн ‘анагааж’ чадахгүй. 
Суурь эмчилгээ нь ГШХО-ын төрөлжилт, түүнд суурилсан экспортын 
төрөлжилт, цаашлаад эдийн засгийн бүтцийн төрөлжилт буюу олон 
тулгууртай болгох асуудал юм. Дунд, урт хугацаандаа эдийн засгийг олон 
тулгууртай болгож хөгжүүлэхгүйгээр глобал мөчлөгт өртөх байдлаас салж 
чадахгүй нь ‘гашуун үнэн’ билээ. Энэ бол Монголчууд бидний дунд, урт 
хугацааны том сорилтуудын нэг юм. 



15

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

Зураг 5. Монгол Улсын эдийн засагт уул 
уурхайн салбарын нөлөө үлэмж нэмэгдэв

Зураг 6. Уул уурхайн орлого 2004 оноос 
хойш мэдэгдэхүйц нэмэгдэв

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Сангийн яам, Дэлхийн банк, судлаачдын 
тооцоо

Уул уурхайн орлогын менежментийг сайжруулах. Уул уурхайн 
салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг огцом нэмэгдэж, уг салбараас шууд 
хэлбэрээр орж ирсэн орлого мэдэгдэхүйц өсчээ (Зураг 5 болон Зураг 6). Уул 
уурхайн салбарын өсөлт нь эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгүүр боловч 
энэ байдал нь эдийн засгийг түүхий эдийн эрэлт, үнийн хэлбэлзэлд маш 
эмзэг болгож байна. Түүнчлэн их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг 
ч уул уурхайн салбар нь ажлын байрыг төдийлөн бий болгохгүй байна. 
Хэдийгээр стратегийн байршил, боловсрол мэдлэгтэй ажиллах хүчин, 
байгалийн асар их нөөц баялаг нь эдийн засгийн их хэмжээний боломж 
өгөхөөр байгаа ч макро эдийн засгийн байнгын шинжтэй хэлбэлзэл, сул 
засаглал, хөрөнгө оруулалтын орчины тодорхой бус байдлаас зэрэг нь уул 
уурхайн бус салбаруудыг төдийлөн үр ашигтай, тогтвортой өсөх боломжийг 
хязгаарласаар байна.
Зураг 7. Монгол Улс уул уурхайн орлогын нэг ам.доллар тутмын 99 центийг нь хэрэглэж, 

зөвхөн нэг центийг л хуримтлуулж буй ерөнхий дүр зураг ажиглагдаж байна 
(2000-2019 он; тэрбум ам.доллар)

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020) 
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монгол Улс уул уурхайн орлогынхоо дийлэнхийг хэрэглээд зогсохгүй 
ирээдүйн орлогоо барьцаалан зээл авч байгаа нь хойч үеийн санхүүгийн 
дарамтийг нэмэгдүүлж байна. Өнгөрсөн 20 жилийн туршид Монгол Улс 
уул уурхайгаас олсон орлогын нэг ам.доллар бүрийн 99 центийг хэрэглэж, 
дөнгөж нэг центийг л хуримтлуулсан ерөнхий дүр зураг ажиглагдаж байна 
(Зураг 7) (Тогтворжуулалтын болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулсан дүнг 
авч үзсэн). Уул уурхайн салбар 2000 оноос хойшхи хугацаанд Монгол Улс 
нийт 28 тэрбум ам.долларын уул уурхайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна. 
Энэ орлогыг 3 ангилж болохоор байна. Үүнд: цалин, ашиг, татвар болон 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр. Сүүлийн 15 жилд уул уурхайн 
салбараас шууд хэлбэрээр төлсөн татвар болон ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 9 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. Ашигт малтмалын 
нөөц ашигласны төлбөрөөс гадна засгийн газар ирээдүйн ашигт малтмалын 
орлогоо барьцаалах замаар 8.7 тэрбум ам.долларын зээл авсан байна. Засгийн 
газар 2011 оноос хойш Тогтворжуулалтын сан, Ирээдүйн өв санд хуримтлал 
үүсгэж эхэлснээр сүүлийн 9 жилд энэ хоёр санд 1.4 тэрбум ам.доллартай 
тэнцэх хуримтлал хийж, харин 1.2 тэрбум ам.долларын зарцуулалт гарснаар 
цэвэр дүнгээр 0.2 тэрбум ам.долларын үлдэгдэлтэй байна. Товчхондоо 
Монгол Улс уул уурхайн орлогоо бараг бүгдийг нь зарцуулсан дүр зураг 
ажиглагдаж байна.

Уул уурхайн орлогыг зарцуулахдаа эдийн засгийн үр ашгаас илүүтэй 
улс төрийн сонирхлыг илүүд үзсээр байна. Уул уурхайн орлогын өчүүхэн 
хэсгийг л хуримтлуулж байгаа учраас түүнийг хэрхэн зарцуулж байгаа тухай 
асуулт тавигдана. Уул уурхайн орлого нь нэгдсэн төсвийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг болдог ч мөнгө хэлбэрээ сольдог учраас төгрөг бүрийн зарцуулалтыг 
мөшгөх боломжгүй юм. Гэвч уул уурхайн баялгийг ашиглаж эхлэхийн 
өмнөх үе (1998-2003) болон дараах үе (2004-2019)-ийн зарцуулалтуудыг 
харьцуулвал нэгийг өгүүлнэ (Зураг 8). Уул уурхайн баялгийг ашиглаж 
эхэлсний эхний жилүүдэд төсвийн зарцуулалтын хандлага өөрчлөгдөөгүй 
байна. Энэ үе ДНБ-д эзлэх улсын өрийн хувь хэмжээ буурч байв. Харин 
2008, 2012, 2016 онуудын сонгуулийн жилүүдэд дараалан нийгмийн 
шилжүүлгийн зардал (ДНБ-ий 3.1 хувь), улсын хөрөнгө оруулалт (ДНБ-ий 
6.3 хувь), төрийн албан хаагчдын цалин, тэтгэврийн зардал (ДНБ-ий 1.8 
хувь) огцом өсчээ. Энэ үеийн уул уурхайн орлого ДНБ-ий 6.7 хувьтай тэнцэж 
байгаа тул дээрх нэмэлт зардлыг шинэ зээллэгээр санхүүжүүлсэн байхаар 
байна. Өөрөөр хэлбэл, зарлагын дээрх гурван зүйлд л уул уурхайн орлогыг 
зарцуулсан гэж үзвэл Дэлхийн банкны тооцоогоор уул уурхайн орлогын 56 
хувийг улсын хөрөнгө оруулалт, 28 хувийг нийгмийн шилжүүлэг, 16 хувийг 
цалин, тэтгэвэрт зарцуулсан дүр зураг ажиглагдаж байна.

Байгалийн баялагтай олон улс орнуудын адил монгол Улс нь 
тогтворжуулалт, баялгийн сан зэрэг тогтолцоог бүрдүүлсэн. Түүхий 
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эдийн үнэ унаж, улмаар төсвийн орлогыг бууруулах сөрөг нөлөөг сааруулах, 
төсвийн зардлыг тогтвортой хадгалах зорилгоор төсвийн Тогтворжуулалтын 
санг 2010 онд байгуулж, уг сан 2013 оноос ажиллаж эхэлсэн юм (Зураг 
9). Харин, уул уурхайн баялгаас хойч үеийнхэнд санхүүгийн хуримтлал 
бий болгох үүднээс Ирээдүйн өв санг 2016 онд байгуулж, 2017 оноос тус 
ажиллуулж эхэлсэн. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн дагуу 2030 он 
хүртэл тус сангаас зөвхөн сангийн удирдлагатай холбоотой үйл ажиллагааны 
зардлыг л санхүүжүүлэх, өөр зардал гаргахыг хоригложээ1.

Зураг 8. Уул уурхайн орлогын зарцуулалт 1998–2019 онуудад (ДНБ-ий хувиар) 

 

Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо
монгол Улсын одоогийн баялгын сангийн эрх зүйн орчин мөчлөг 

сөрсөн, ирээдүй үедээ хөрөнгө хуримтлуулахад чиглэсэн ч хэрэгжилттэй 
холбоотой анхаарах асуудлууд байсаар байна. Төсвийн тогтворжуулалтын 
санд уул уурхайн орлогоос тодорхой дүрмээр хөрөнгө хуримтлуулж байна. 
Гэвч уг хуримтлалийг төсвийн алдагдлыг хаахад жил бүр ашигласаар 
ирсэн бөгөөд энэ нь уг сангийн гол зорилттой нийцтэй эсэхийг эргэн харах 
шаардлага үүсгэж байна. Тиймдээ ч уг сангийн хуримтлал бага байсаар 
иржээ. 

1 Төсвийн зохистой, тогтвортой бодлогын орчинд эдгээр сангууд үр дүнтэй ажилладаг. Өр 
тавьж хуримтлал бүрдүүлж байгаа бол хуримтлал хийх шаардлагагүй. Үр дүнтэй ажиллах нэг 
гол нөхцөл бол төсвийн дүрмийн үр дүнтэй хэрэгжилт юм. 
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Ирээдүй хойч үеийнхэнд 
зориулан хуримтлал бий 
болгох зорилготой Ирээдүйн 
өв сангаас мөн төсвийн 
алдагдлыг санхүүжүүлэхэд 
тодорхой зарцуулалт хийсээр 
байгаа нь уг санг үндсэн чиг 
үүргээс нь хазайлгаж, мөн л 
тогтворжуулалтын үүргийг 
гүйцэтгүүлж байна. Эдгээр 
сангуудын үйл ажиллагааг 
сайжруулахад: 

Зураг 9. Тогтворжуулалт, Ирээдүйн өв сангийн 
хуримтлал сүүлийн жилүүдэд мэдэгдэхүйц 

өссөн…

Эх сурвалж: СЯ-ны тоо мэдээлэл,; Дэлхийн 
банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо

• Богино хугацаанд баялгийн санд хуримтлал үүсгэхийн оронд 
улсын өрийг бууруулах, төсвийн тогтворжуулалтын санг үр дүнтэй 
ажиллуулахад голлон анхаарах, 

• Ирээдүйн өв сангийн зөвхөн урт хугацааны хуримтлалын зорилтот 
түвшинг тогтоох шаардлагатай байна. 

манай орны хувьд түүхий эдийн үнэ болон эдийн засгийн өсөлт, 
төсвийн алдагдлын хооронд хүчтэй эерэг хамааралтай явсаар ирлээ. 
Өнгөрсөн 15 жилд Монгол Улсын эдийн засаг хоёр удаагийн уналтын 
мөчлөгтэй тулгарсан бөгөөд эдгээр нь түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн 
үнийн огцом бууралттай давхацсан байдаг (Зураг 10) Харин эдийн засгийн 
огцом уналтыг сааруулахын тулд төсвийн их хэмжээний тэлсэн бодлого 
явуулсан ч 2014-16 онуудад эдийн засгийн идэвхжил хурдтай саарч байв.

Зураг 10. Эдийн засгийн өсөлт, түүхий эдийн үнэ болон төсвийн бодлогын хэрэгжилт

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020)



19

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

Төсвийн сахилга батыг чанд мөрдөх, төсвийн тогтвортой байдлыг 
хангахад тууштай анхаарах. 2009 оны эдийн засгийн хямралын дараа 
бидний авсан гол сургамж бол төсвийн сахилга батыг хангах явдал байсан. 
Энэ сургамжаа ажил хэрэг болгох үүднээс Төсвийн тогтвортой байдлын тухай 
хуулийг 2010 оны 6 дугаар сард баталж байв. Энэ хуульд төсвийн дүрмийн 
тодорхой үзүүлэлтүүдийг нарийн тодорхой тусгасан. Тухайлбал, төсвийн 
тогтворжуулалтын сан байгуулах, түүний зарцуулалтыг тодорхойлох, 
төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг тооцож төсөвт ашиглах, төсвийн тусгай 
шаардлагууд тавих зэрэг зохицуулалтууд орсон. Харамсалтай нь энэ хуулийн 
хэрэгжилт туйлын хангалтгүй байсан бөгөөд хуулийн хэрэгжилт алдагдах 
нөхцөл байдал үүсэх бүрд тус хуульд өөрчлөлт оруулсан.2 Өөрөөр хэлбэл, 
2009 оны өмнөх алдаанаас авсан сургамжаа 2010-2016 онуудад залруулалгүй, 
ОУВС-ийн дараагийн хөтөлбөртэй нүүр тулсан. Төсвийн тэлэлт нь эдийн 
засгийн хэт халалтыг бий болгож, дараагийн хүндрэлийн хөрсийг тавьдаг. 
Хөөс хагарч хүндрэл бий болох үед төсөв нь дагаад хүндэрдэг тул эдийн 
засгийг эргэн сэргээх нөөцгүй болдог байдал сүүлийн 30 жилд цөөнгүй 
давтагдлаа. Харин эдийн засгийн өрнөлийг дагасан төсвийн огцом тэлэлт 
нь эдийн засгийн хүндрэл бүрийн эхлэлийн шалтгаан болж байна. Түүнчлэн 
төсвийн давамгайлал3 нь мөнгөний бодлогыг үр нөлөөгүй болгож, хувийн 
секторын зээлийг шахан гаргахад хүрдгийг бид 2016 оны эдийн засгийн 
хүндрэлээс харсан. 

Тааламжтай үед хуримтлал бага хийдэг, хүнд үед зарлагаа хэт 
нэмэгдүүлдэг байдал нь монгол Улсын төсвийн гол хүндрэл байсаар 
байна. Засгийн газар эдийн засгийн мөчлөг сөрсөн зохистой бодлогыг 
ялангуяа 2017 оноос өмнөх хугацаанд төдийлөн хэрэгжүүлсэнгүй гэж 
болохоор байгаа юм. Уул уурхайн баялгийн ихэнх нь сүүлийн жилүүдэд бий 
болсон бөгөөд эдийн засгийн эмзэг байдлыг бууруулахад чиглэсэн зохистой 
бодлого хэрэгжүүлэх, сайн институцийг бүрдүүлэх нь хугацаа шаардсан 
цогц үйл ажиллагаа байдаг. Үүний улмаас төсвийн зардал өндөр, татварын 
бага хувь хэмжээтэй, татварын их хэмжээний хөнгөлөлт, чөлөөлөлт 
үзүүлдэг орчинд уул уурхайн салбар өндөр өссөн, экспорт нь эдийн засагт 
ихээхэн хэмжээний дэмжлэг үзүүлсэн, төсвийн орлого нэлээд өссөн үедээ 
хангалттай хуримтлал үүсгэж чадаагүй явж ирлээ. 

Дээр дурдсанчлан уул уурхайн тогтворгүй орлогын орчинд төсвийн 
бодлогыг илүү тогтвортой болгох, өрийн тогтвортой байдлыг хангахын 
тулд 2010 онд төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг баталсан4. 

2 011 оны 2 дугаар сар, 2012 оны 8 дугаар сар, 2015 оны 2 дугаар сар, 2015 оны 4 дүгээр сар, 2015 
оны 5 дугаар сар, 2015 оны 11 дүгээр сар, 2016 оны 2 дугаар сар, 2016 оны 9 дүгээр сард

3 Үүнд мөнгөний бодлогын шийдвэр нь төсөвт зардлын дарамт бий болгох нөхцөл байдал үүсгэхээр 
байвал засгийн газар, улс төрчид энэ зорилгоор мөнгөний бодлогын хүүг бууруулахыг шаардаж, 
шахалт үзүүлэхийг ойлгодог. 

4 Төсвийн гол зорилтод төсвийн тэнцэл, зардал, улсын өр, Тогтворжуулалтын сангийн хөрөнгийг 
тусгадаг. 2013 оноос төсвийн гурван дүрэм үйлчилж эхэлсэн. Уг хуулиар жил бүрийн төсвийн 
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Гэвч хуулийн хэрэгжилт маш хангалтгүй явж ирлээ. Иймд цаашид одоогийн 
төсвийн тусгай шааөрдлагуудыг эргэн харах, сайжруулах хүрээнд дараах 
гол асуудлуудыг анхаарах шаардлагатай:

• Олон нийт хялбар ойлгож, хяналт тавьж болохуйц байхаар 
төсвийн тусгай шаардлагуудыг хялбарчлах; 
o Төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг аль болох энгийн болгох 

талаар судлах эсвэл төсвийн нийт тэнцлийг эргээд зорилт болгох 
талаар эргэн харах. Улсын өрийг эрчимтэй бууруулахын тулд 
төсвийн зардлын дээд хэмжээг тогтоож, автомат тогтворжуулагч 
болгон ашиглах;

o Монгол Улсын өр өндөр түвшинд хүрснийг харгалзан өрийн 
дээд хязгаарыг өнөөгийн түвшнээс бууруулах талаар судлах, мөн 
өнөөгийн үнэ цэнээр хэмжиж буй туршлагаа эргэн харах.5 

o Сонгуулийн жилд төсвийн тусгайлсан шаардлагатай болох талаар 
анхаарах.

o Хуульд дүрмийг түтгэлзүүлэх тусгай шаардлагыг тодорхой 
тусгах. Эдийн засгийн өсөлт сул үед төсвийн үзүүлэлт зорилтот 
түвшинээс зөрөхийг зөвшөөрсөн түтгэлзэх заалтуудыг бусад 
орны туршлагаас харж болно. Энэ жишгээр Монгол Улс тусгай 
шаардлага үүсэх нөхцөл, түр түтгэлзүүлэх хугацаа, түтгэлзэх 
хугацаа дууссаны дараа хэвийн горимд шилжих үйл явцыг 
тодорхой заалтаар оруулахад анхаарах. 

o Төсвийн тогтвортой байдлын хараат бус, ил тод, чадварлаг зөвлөл 
үгүйлэгдэж байгаа орчинд төсвийн тусгай шаардлага зөрчигдсөн 
эсэхэд бодитой үнэлгээ хийж, хуулиар олгосон шийтгэлийн арга 
хэмжээ авах талаар сайжруулах.

• Төсвийн орлого, нөөц бололцоо хязгаарлагдмал орчинд 
стратегийн тэргүүлэх чиглэлд оруулах хөрөнгө оруулалтыг 
тодорхой болгох үүднээс Төсвийн дунд хүрээний мэдэгдлийг 
сайжруулж, улам боловсронгуй болгох;
o Жил бүрийн төсөвт суулгах хөрөнгө оруулалтаас гадна дунд 

хугацаанд хийх хөрөнгө оруулалтын тогтвортой түвшинг тооцож 
Төсвийн дунд хүрээний мэдэгдэлд тусгах; 

o Төслийн үнэлгээ, сонголт хийх шалгуурыг нээлттэй нийтлэх; 
o Төсвийн дунд хүрээний мэдэгдэл болон жилийн төсвийн 

төсөл нь эдгээр гурван дүрэмтэй нийцтэй байх шаардлагатай, харин төсвийн жилээс урт 
хугацаанд төсвийн дунд хүрээний мэдэгдлийг боловсруулж түүнд бодлогын зорилт, батлагдсан 
төсвөөс давах зардлын талаар тусгахаар болсон. Дараагийн гурван жилийг хамарсан макро 
эдийн засгийн төсөөллийг жилд нэгээс доошгүй удаа боловсруулдаг. 

5  Өрийн дээд хэмжээг өнөөгийн үнэ цэнээр нь тогтоовол хямдруулалтын хүүг өөрчлөх замаар 
хязгаарлалтыг тойрох боломжтой.
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танилцуулгыг уялдуулж урсгал засвар үйлчилгээ, их засвар, 
хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төслүүд, мөн шинэ төслүүдэд 
хуваарилах төсвийн талаар дэлгэрэнгүй тусгах; 

o Уул уурхайн нөөц багасч байгаатай уялдуулан төсвийн 
Тогтворжуулалтын санг хамруулан хуримтлал, хэрэглээ, уул 
уурхайн орлогын хөрөнгө оруулалт хоорондын зохистой 
тэнцвэрийн талаар тусгайлан дурдах шаардлагатай.

• Засгийн газрын өрийг бууруулах, тогтвортой байдлыг хангах;
o Тодорхой зорилт бүхий өрийн удирдлагын бодлогын баримт 

бичгийг баталж, хэрэгжүүлэх; 
o Зээлийг сунгах, зээлийн хүү, ханшийн эрсдэлтэй холбоотой 

параметрийг тодорхой тогтоох;
o Бодлого хэрэгжүүлэх чадварлаг бөгөөд хараат бус төрийн сан/

өрийн удирдлагын газар байгуулах. Улмаар төрийн өмчит 
байгууллага, төрийн өмчийн оролцоотой компаний өр (өр, 
баталгаа, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн төслийн хүрээнд 
хүлээсэн үүрэг)-ийг нэгтгэн олон нийтэд нээлттэй нийтлэх нь 
чухал ач холбогдолтой. 

мөн төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл (ТТБЗ)-ийн гүйцэтгэх 
үүргийг бэхжүүлэх чиглэлд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай: 

• Улс төрийн оролцоог хуулиар сайтар хязгаарласан Төсвийн 
тогтвортой байдлын зөвлөлийн одоогийн эрх зүйн орчин эргэн харж, 
бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх талаар дорвитой өөрчлөлт хийх; 

• Төсвийн сахилга батыг хянах хийх чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд ТТБЗ-д 
итгэх олон нийтийн итгэлийг бэхжүүлэх. Энэ үүднээс ТТБЗ-ийн 
гишүүдийг шударга өрсөлдөөний үр дүнд сонгон томилох журам, 
олон нийттэй харилцах, мэдээлэл түгээх зохистой стратеги чухал;

• Төсвийн төсөл, төсвийн дунд хүрээний мэдэгдэл, холбогдох хуулийн 
талаар ТТБЗ-ийн дүгнэлт, зөвлөмжид Засгийн газраас хариу өгөх, 
арга хэмжээ авахыг шаардсан хууль эрх зүйн зохицуулалтыг батлах. 
Төсвийн дүрмийн тухайд, ТТБЗ нь төсвийн дүрмийн параметрүүдийг 
шинжлэх, улмаар өөрчлөх санал оруулах, тусгай шаардлагын үед 
төсвийн дүрмийг түтгэлзүүлэхтэй холбоотой саналаа мөн оруулах 
чиг үүрэгтэй байж болох юм.

ТТБЗ-ийн чиг үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэх чадавхыг бэхжүүлэх 
хүрээнд: 

• Чадварлаг хүний нөөцийг хангалттай хэмжээгээр, хараат бусаар 
бүрдүүлэх боломжийг хангах; 
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• Өөрийн үйл ажиллагааг хараат бусаар явуулахад шаардагдах 
санхүүгийн зохистой эрх, үүрэгтэй болгох; 

• Төсвийн тогтвортой байдлаар шаардлагатай шинжилгээ, дүгнэлт 
гаргахад шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг гаргуулан авах эрхийг 
олгох зэрэг багтана.

Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, үр ашгийг сайжруулах хүрээнд орлого 
бүрдүүлэлтийн үр ашгийн асуудал нь төсвийн тогтвортой байдалд нэн 
чухал үүрэгтэй. Азийн сангаас 2018 онд хийсэн авилгалын талаарх хувийн 
салбарынхны дунд хийсэн судалгаагаар татвар, гааль болон мэргэжлийн 
хяналтын дарамт бизнест тулгарч буй гол бэрхшээлээр нэрлэсэн байдаг 
ба уг байгууллагууд нь авилгалтай хамгийн автагдсаныг онцолсон. Татвар 
хураалтын үр ашгийг сайжруулахад дараах гол асуудлуудад анхаарах нь 
зүйтэй. 

гадаад, дотоод өрийн менежментийг сайжруулах, мөн хөрөнгө 
оруулалтын үр ашигт сайтар анхаарах. Төсвийн алдагдал өнгөрсөн 30 
жилийн хугацаанд 10 хувиас давж ирсэн он жилүүд цөөнгүй. Энэ төсвийн 
алдагдлыг засгийн газрын дотоод болон гадаад бонд, зээлээр санхүүжүүлж 
ирсэн. Улмаар засгийн газрын өр өндөр түвшинд хүрсэн. Өрийн өндөр өсөлт 
нь хүүний төлбөрөөр дамжин эргээд төсөвт хүндрэл учруулж, улмаар өрийн 
тогтвортой байдал алдагдах эрсдэлийг бий болгодог гашуун сургамжийг 
бид мэднэ. Сүүлийн жилүүдэд манай улсын гадаад өр ч хурдацтай өсөж, 
түүний хүүний болон үндсэн төлбөр нь төлбөрийн тэнцлийн алдагдалд 
дарамт учруулж ирлээ. Манай орны хувьд гадаад өр ярихад давхар гарч 
ирдэг хамгийн том эрсдэл бол төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн 
сулралтын гадаад өр, төлбөрт учруулах нэмэлт дарамт юм. 

Төв банкны мөнгөний бодлого, үйл ажиллагааг үндсэн зорилтоо 
хангахад эн тэргүүнд чиглүүлэх, бие даасан байдлыг нь бүрэн хангах. 
Төв банкны тухай хуульд Монголбанкны үндсэн болон түүний хүрээнд 
хэрэгжүүлж болох зорилтуудыг тодорхой заасан. Гэвч улс төрчдийн зүгээс 
төв банкинд зэрэг зарим тохиолдолд үндсэн зорилттой нь харшлах бодлого, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг даалгавар өгч ирлээ.6 Төв банкнаас аж 
ахуйн нэгжүүд, банкуудад шууд болон шууд бусаар зээл олгох буюу шууд 
мөнгө нийлүүлэх нь төв банкны үндсэн бус зорилттой нийцтэй байж 
болох хэдий ч, үндсэн зорилт болох үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн 
ханшийг тогтвортой байлгах зорилттой харшлахад хүргэдэг. Энэ байдал хэт 
даамжирч, мөнгөн дүн өссөнөөр валютын нөөц буурч, улмаар ханш огцом 
суларч, санхүү, эдийн засгийн тогтворгүй байдалд хүргэх эрсдэлтэйг 2016 
он бидэнд харуулсан. Зүй нь төв банк ийм үйл ажиллагаанаас хол байж, бие 

6 Тухайлбал, зээлийн хүүг бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, валютын ханшийг тогтвортой 
барих, мах, шатахууны нөөц бүрдүүлэх, барилгын материал бэлдэх, иргэдийг орон сууцжуулах, 
сүүлдээ дэд бүтэц барих, зээл тэглэх гэх мэт
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даасан үйл ажиллагаа эрхлэхийг иргэд, улмаар тэдний төлөөлөл болсон УИХ 
бүрдүүлэх учиртай. Гэвч одоо үр ашгийг нь хүртвэл эдийн засаг дараа яах 
нь хамаагүй гэсэн хандлага нийтлэг ажиглагдсаар ирлээ.7 Иймд төвбанкны 
бие даасан байдлыг сайжруулах нь цаашдын эдийн засгийн хөгжилд туйлын 
чухал асуудлуудын нэг юм. 

Цаашид төв банкны хараат бус байдал, засаглалыг сайжруулахад 
чиглэлд дараах асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна: 

• Хуулийн хүрээнд Монголбанк өөрийн бодлогын зорилтоо тодорхойлох 
чиглэлээр УИХ-аас хараат хэвээр байна. Инфляцийн зорилтыг 
УИХ жил бүр баталж байгаа нь мөнгөний бодлогын урт хугацааны 
зорилтыг тодорхойлоход төвөгтэй болгож байна; 

• Монголбанкны хяналт шалгалтын чиг үүргийн хараат бус байдлыг 
хэд хэдэн хууль алдагдуулж байна. Жишээ нь, Зөрчлийн тухай 
хуулиар зөрчил гаргасан банкуудад хяналт шалгалтын арга хэмжээг 
Монголбанк бус ерөнхий прокурор авахаар заажээ8; 

• Хяналт шалгалтын хараат бус байдал алдагдсанаар банкны хяналт 
шалгалт үр дүнгүй болох, зөрчилтэй эвлэрэх явдлыг өөхшүүлж 
байна. Жишээ нь, банкуудын гол хувь эзэмшигч нар улс төрийн 
хэлхээ холбоотой үед үйл ажиллагаа нь доголдсон банкинд урьдчилан 
сэргийлэх болон нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээ авахад төвөгтэй 
болж, ингэснээр Монголбанкны хянан шалгагч нар сүрдүүлгэд өртөж 
болзошгүй; 

• Зарим үед Монголбанкны олон чиг үүргүүдийн зорилтууд нь хоорондоо 
зөрчилдсөнөөр бодлогын үр нөлөөг сулруулж байна. Монголбанк 
нь санхүүгийн тогтвортой байдал, мөнгөний бодлого, микро болон 
макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалт хийх, банкыг 
албан татан буулгах, мөнгө угаах/терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх зэрэг олон тооны чиг үүрэгтэй. Олон төрлийн зорилтыг нэг 
дээвэр дор авчирснаар эдгээр бодлого хоорондын боломжит зөрчил 
арилахгүй харин дотоод зөрчил болж хувирдаг (D’Hulster болон Unsal 
2019). Хямралын үед санхүүгийн тогтвортой байдлын бүхий л чиг 
үүргийг хамруулсан чухал шийдвэрийг яаралтай гаргах шаардлага 
үүсэхэд Монголбанкны чиг үүрэг хоорондын харилцан холбоо илүү 
төвөгтэй, хэцүү болж болох юм. 

7 Тухайлбал, 8 хувийн ипотекийн зээлд ийм зүйл харагддаг. Төв банк эх үүсвэрийг санхүүжүүлж 
байгааг ил тод зарлаад 8 хувийн зээл гаргах үед бүх нийтээрээ дэмжээд хүлээгээд авсан. Учир нь 
тухайн 8 хувийн хүү нь нэг жилийн хугацаатай хадгаламжийн хүүнээс бараг 2 дахин бага байв. 
Тун удалгүй энэ нь дараагийн хямралын нэг шалтгаан гэсэн дүгнэлт гарсан. 

8 Шинэ дүрэм, журмыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгэхдээ зөвхөн голлох хуулиудтай 
нийцтэй байдлаар л хязгаарлах нь зүйтэй. Ингэснээр дүрэм, журам батлагдахаас өмнө аливаа 
банкны нөлөө орж, дүрэм журам өөрчлөгдөн батглагдах эрсдэлийг бууруулах юм. Мөн хяналтын 
байцаагч нарын хуулийн хамгаалалтыг эрс сайжруулах шаардлагатай. 
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Төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг “хүчээр” хамгаалахгүй байхад 
онцгойлон анхаарах. Төв банкны тухай хуульд Монголбанкны үндсэн зорилт 
нь төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах гэж тусгасан. Үүнийг инфляцийг 
тогтвортой нам түвшинд байлгах эсвэл төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханшийг тогтвортой байлгах зэргээр ялгаатай тайлбарлаж ирсэн. Бусад 
орны төв банкны хувьд үндсэн зорилт нь үнийн тогтвортой байдал буюу 
инфляцийг тогтвортой, нам түвшинд байлгах явдал тул инфляцийн зорилтыг 
тавьж, түүнд хүрэхийн тулд бодлого, үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажилладаг. 
Энэ үүднээс ч Монголбанк инфляцийн зорилтыг зарлаж, түүний хүрээнд 
бодлого үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ирсэн. Гэхдээ энэхүү ойлголтын зөрүүг 
арилгахын тулд Төв банкны тухай хуульд зохих өөрчлөлтийг оруулах нь 
зүйтэй юм. Дэлхий дээр маш цөөн төв банк (Ази тивд ганц Хонг Конг) 
үндэсний валютын ам.доллартой харьцах ханшийг тодорхой түвшинд 
тогтмол байлгах бодлогыг авч хэрэгжүүлдэг. Хятад улсын хувьд тогтмол 
нэг түвшинд барьдаг байсан бол сүүлийн жилүүдэд алгуур сулруулах 
бодлого руу шилжсэн. Валютын ханшийг тогтмол барьдаг орнуудын хувьд 
гадаад валютын нөөц хангалттай өндөр, тогтмол барьснаар эдийн засагт нь 
эерэг нөлөө үзүүлэх бүтэцтэй байдаг. Харин манай орны хувьд төгрөгийн 
гадаад валюттай харьцах ханшийг хүчээр барих гэсэн оролдлого бүр нь 
гадаад валютын нөөцийг шавхаж, улмаар хүчтэй сулралтыг дагуулж ирсэн. 
Түүнчлэн валютын нөөцөө шавхаж, эдийн засаг дахь төгрөгийг төв банк 
эргүүлэн татаж авах нь эдийн засгийн уналт руу хурдан түлхэж ирсэн. 

гадаад валютын интервенцийг зохистой түвшинд нь хязгаарлах, 
нэрлэсэн ханшийн илүү уян хатан байдлыг хангах шаардлагатай. 
Төлбөрийн тэнцлийн дарамт нэмэгдэж буй орчинд ханшийг хэт хамгаалвал 
албан нөөц буурч, хямралд орох эрсдэлтэй (Шигтгээ 1). Өмнөх гурван 
хямрал (2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал, 2013 оны түүхий эдийн 
үнийн хямрал, 2016 оны дотоод эрэлтийн хямрал)-ын үед төв банк 0.6-3.7 
тэрбум ам.долларыг гадаад валютын интервенцид зарцуулсан байна. Гэсэн 
ч нэрлэсэн ханш 7.9- 36 хувиар суларсан бол мөчлөгийн оргилоос уналтын 
цэг хүртэлх хугацаанд валютын албан нөөц 39-67 хувиар буурч байжээ9.

9 Мөчлөгийн оргилоос уналт хүртэлх хугацааг 2008 оны 7 дугаар сараас 2009 он, 2013 оны 1 дүгээр 
сараас 2014 оны 11 дүгээр сар, 2015 оны 8 дугаар сараас 2017 оны 2 дугаар сар хооронд авч үзлээ. 
2019 оны ОУВС-гийн Дүрмийн IV заалтын хэрэгжилтийн тайланд дурдснаар дээрх хугацаанд 
улсын өрийн хэмжээ ДНБ-ий 14 хувьтай тэнцэхүйц хэмжээгээр өсч 26 хувьд, гадаад валютын 
албан нөөц 49 хувиар буурч 67 хувьд хүрчээ. 
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Шигтгээ 1. Валютын ханшийг хүчээр барих нь хожим ханшийн огцом сулралтыг 
авчрах эрсдэлтэй. 
Валютын ханшийг макро эдийн засгийн суурь нөхцөлөөр тодорхойлогдох суурь түвшнээс 
хүчээр зөрүүтэй байлгах нь ‘зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай’ тохиргоог хийхэд хугацаа 
алдаж, улмаар ханшийн огцом сулралтад хүргэдэг болох нь 1997-1998 оны Азийн 
хямралын дараа тодорхой болсон сургамж юм. Өөрөөр хэлбэл, уян хатан валютын ханш 
нь гадаад шокыг өөртөө түрүүлж шингээн, эдийн засгийн бодит сектор, ажил эрхлэлтэд 
очих сөрөг нөлөөг зөөлрүүлдэг механизм, бодлогын хэрэгсэл юм. Гадаад сөрөг шоконд 
валютын ханш хамгийн түрүүлж хариу үйлдэл үзүүлэх буюу сулрах дарамт ажиглагддаг. 
Ханшийн сулралтыг зохих түвшинд зөвшөөрснөөр нь импортын өсөлтийг хязгаарлаж, 
дотоодын импортыг орлох, экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, бодит сектор дахь сөрөг 
нөлөөг зөөлрүүлдэг (Gan-Ochir 2018). Гэхдээ хэт долларжсон, гадаад өр өндөртэй эдийн 
засгийн хувьд ханшийн огцом сулралт нь эдийн засгийн гол секторуудын балансад сөргөөр 
нөлөөлж, улмаар банкны чанаргүй зээлийг нэмэгдүүлдэг. Иймд төгрөгийн ханшийг макро 
эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсээр тогтвортой тэнцвэрт ханшнаас хэт хазайлгахгүй уян 
хатан тогтох ‘боломжит баланс’-ыг барьж явах нь чухал юм. Ханшийн алгуур сулралт нь 
аж ахуйн нэгж, банкуудад тэнцлээ засварлах боломжийг олгох тул санхүүгийн сувгаар 
дамжих сөрөг нөлөө нь сул байх боломжтой. Мэдээж ханшийн эрсдэлийг бууруулахын 
тулд Хеджинг хийх хэрэгслүүдийг хөгжүүлэх асуудал манай санхүүчдийн өмнө сорилт 
хэвээр байна. 
Эх сурвалж: Д.Ган-Очир (2020)

хөрөнгийн урсгалыг төсөв, мөнгөний бодлогоор бүрэн удирдахад 
туйлын хүнд тул макро зохистой бодлогын арга хэрэгслийг үр дүнтэй 
ашиглах. Бусад орны адил хөрөнгийн орох, гарах урсгалын хэлбэлзэл 
нь манай эдийн засгийн мөчлөгт хүчтэй нөлөөлдөг. Өнгөнрсөн 2010-
2012 онуудын туршлага бидэнд хөрөнгийн урсгалын төсөв, мөнгөний 
бодлогоор бүрэн удирдах боломжгүйг харуулсан (Шигтгээ 2). Хөрөнгийн 
хүчтэй дотогшлох урсгалаар өдөөгдсөн мөнгө, зээлийн өсөлттэй дан ганц 
бодлогын хүүгээр тэмцэх бус, харин банкуудын тэнцлийн актив, пассив талд 
нөлөөлөх харьцааны үзүүлэлтүүдийг мөчлөг сөрсөн байдлаар хэрэгжүүлэх 
замаар эдийн засгийн хэлбэлзлийг бууруулах явдал чухал боллоо. Макро 
бодлогын оновчтой хослолын энэхүү энгийн логикийг бараг бүх түвшинд 
ойлгодог. Гагцхүү бодит байдал дээр ажил хэрэг болгохгүй байгаад л 
учир бий. Энэ бодлого нь эдийн засгийн хэлбэлзлийг бууруулах, банкны 
салбарыг системийн эрсдэлээс сэргийлэх, банкуудын эрсдэл даах чадварыг 
сайжруулахад чухал нөлөөтэйг улс орнуудын жишээ батлан харуулдаг. 
Иймд бид макро зохистой бодлогын тогтолцоог хөгжүүлэхэд бодит ахиц 
гаргах шаардлагатай байна.
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Шигтгээ 2. Өнгөрсөн туршлагаас харахад хөрөнгийн урсгалыг төсөв, мөнгөний 
бодлогоор бүрэн удирдах боломж хомс юм
Өнгөрсөн 2010-2012 оны хөрөнгийн хүчтэй орох урсгалын үед төв банк интервенц 
хийн гадаад валют худалдан авч эдийн засагт төгрөг нийлүүлсэн. Эдийн засгийн халалт 
бий болж байсан тул төв банк инфляциас зайлсхийх зорилгоор ТБҮЦ-аар төгрөгийн эх 
үүсвэрийг эргүүлэн татах ёстой болсон. Инфляци өсөж, үнэт цаас эзэмшихээс илүүтэй 
зээл гаргах сонирхол өндөр байсан тул төв банк бодлогын хүүг өсгөхөд хүрсэн. Гэсэн 
хэдий ч, эдийн засаг дахь мөнгө, зээлийн өндөр өсөлтийг сааруулж ‘дийлэлгүй’ инфляци 
өсөж, эдийн засгийн хөөсрөлт нь дараагийн хямралын суурийг бэлдэж байв. Харин 
ТБҮЦ-ны өндөр хүү нь гаднаас орж ирэх богино хугацаатай хөрөнгийн урсгалыг нэмж 
даллан, байдлыг улам хүндрүүлж байв. Харамсалтай нь эдийн засгийн хүндрэлийн үед 
улс төрчид төсвийн сахилга батын асуудал дээр санал нэгддэг хэдий ч, өрнөлийн үед 
төсвийн зарцуулалтыг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг байдал хэвээр байна. Үр дагавар 
нь мөнгө, зээлийн өндөр өсөлт, эдийн засгийн хэт халалт, түүнийг дагасан өндөр инфляци, 
өндөр зээлийн хүү, улмаар дараагийн хүндрэл бий болох эмзэг байдлыг бүрдүүлдэг. Энэ 
асуудлаас сэргийлэх нэмэлт бодлогын арга хэмжээ нь сүүлийн жилүүдэд макро зохистой 
бодлого болоод байна.
Эх сурвалж: Д.Ган-Очир (2020) 

Богино хугацааны зорилтуудаас илүүтэй дунд, урт хугацааны 
хөгжилд түлхүү чиглэсэн бодит реформуудыг үр дүнтэй, цаг хугацаанд 
нь хийхэд үндэсний зөвшилцлийг чиглүүлэх. Уул уурхайд түшиглэсэн 
эдийн засгийн хувьд түүний үр ашгийг ирэх орлогыг хамгийн боломжит 
өндөр түвшинд байлгахад шаардлагатай эрх зүй, татварын орчинд дорвитой 
реформууд шаардлагатай. Байгалийн баялгаас орлого бүрдүүлэх татвар, 
хураамжийн орчин нь тогтвортой бус хэлбэлзэл өндөртэй байна. Уул уурхайн 
салбарын хэлбэлзэлээс шалтгаалан эдийн засгийн ихээхэн хэлбэлзэж, 
ялангуяа үндэсний нийт орлого (ҮНО) зэрэг иргэдийн амьжиргааг хэмжих 
гол үзүүлэлтэд төдийлөн бодит эерэг өөрчлөлт гарахгүй байна. Уул уурхайн 
салбарын орлогоос бусад салбаруудад очих нөлөөг дорвитой сайжруулах 
шаардлагатай. Мөн байгалийн баялгын орлогын зарцуулалтад маш нарийн 
эргэх харах нь зүйтэй. Байгалийн баялгын орлогыг нэн шаардлагатай дэд 
бүтэц, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлэхэд түлхүү чиглүүлж өндөр 
өгөөжтэй төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, дунд, урт хугацааны эдийн 
засгийн зөв хөгжилд чиглүүлэх ёстой. 
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Шигтгээ 3. Уул уурхайн төслүүдийн гэрээ болон төрийн оролцооны одоогийн 
туршлагаа эргэн харах, сайжруулах
Уул уурхайн салбарт төр хувь эзэмшиж байгаа нь төсвийн зардлыг нэмэгдүүлээд 
зогсохгүй бүтээмж өндөртэй хувийн хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж байна. Зарчмын 
хувьд төрийн хувь эзэмших бодлого нь эрдэс баялгаас олох өгөөжийг ард түмний сайн 
сайханд зориулан авч үлдэх явдал билээ. Харин практик дээр энэ нь төр уурхайг ашиглах, 
хөгжүүлэх зардлын өөрт оногдсон хэсгийг санхүүжүүлэх шаардлагыг бий болгоно. Гэвч 
санхүүгийн хомсдлоос шалтгаалан төр эзэмших хувиа нэг бол банкнаас шууд зээл авах 
байдлаар, нэг бол өөрийн хувиа төрийн бус хувьцаа эзэмшигчдэд (Оюу толгойн жишээ) 
шилжүүлэх замаар шийдвэрлэж байна. Төр заавал хувь эзэмшиж буй нь бизнесийн 
эрсдэлийг, тухайлбал зардлын хэтрэлийг дагуулах төдийгүй уул уурхайн салбарт хувийн 
хэвшлийнхний хөрөнгө оруулалт хийх сэдлийг бууруулж байна.
Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020)

Эдийн засгийн гадаад тэнцвэрийг хангахад үндэсний хэмжээнд нэг 
чиглэлд харах. Сүүлийн хэдэн жил гадаад өр огцом нэмэгдэж, гадаад 
тэнцэл өндөр алдагдалтай, валютын нөөц дорвитой нэмэгдэхгүй, үндэсний 
төгрөгийн ханш байнга сулрах дарамттай явж ирлээ (Зураг 11, Зураг 12). 
Эхний ээлжинд манайх шиг хэдхэн түүхий эд экспортолдог, гаднаас их 
хэмжээний үйлчилгээ (тээвэр, зөвлөх үйлчилгээ) хэрэглэдэг улс урсгал 
тэнцлийн асар дарамттай тулгарч байна. Уг дарамтыг гаднаас авч буй 
хөрөнгө оруулалт зээлээр нөхөж ирлээ. Иймд төрийн бодлого нь экспортыг 
дэмжихээс гадна аялал жуулчлал, эмнэлгийн үйлчилгээ зэргийг олон улсын 
стандартад хүргэж хөгжүүлэх, гадаад санхүүжилтийн дотоодод үлдэх үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд эхний ээлжинд сайтраар анхаарах шаардлагатай. 
Эдийн засгийн суурь бүтцийн асуудлуудаас гадна макро эдийн засгийн 
бодлогын үүрэг мөн чухал. Ирэх жилүүдэд гадаад өрийн томоохон төлбөрүүд 
хүлээгдэж байгаа тул гадаад секторын дарамтыг бууруулах асуудал юу 
юунаас илүү хаалга тогшиж байна.

Зураг 11. Эдийн засгийн гадаад секторын 
дарамт хэт өндөр явж ирлээ

Зураг 12. Монгол Улсын төр болон хувийн 
хэвшлийн нийт өр эдийн засгаасаа бараг 3 

дахин өндөр болж, бусад орнуудыг давлаа...

Эх сурвалж: Монгол банк; Судлаачдын 
тооцоо

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2021)
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Түүнчлэн эрүүл, зохистой бөгөөд хүчирхэг банкны салбар үгүйлэгдэж 
байна. Монгол улс 1996 оноос хойш л банкны дампуурал, хүндрэлүүдтэй 
явж ирлээ. Банкны дампуурал нь хадгаламж эзэмшигчдийн хуримтлалаас 
эхлээд, засгийн газарт дарамт болж, сүүлдээ бүхэл эдийн засагт томоохон 
цохилт болж ирснийг бид бүгд мэдэрч харсан. Өнөөг хүртэл явж ирсэн 
банкны салбарын үйл ажиллагаа нь мөн л түүхий эдийн мөчлөг, эдийн 
засгийн савалгааг дагасан хандлага ажиглагддаг (Зураг 13). Тухайлбал, эдийн 
засгийн тааламжтай үед банкуудын эх үүсвэр, зээл хоёюул өндөр хувиар 
өссөн байдаг ч харин хүндрэлийн үед ААН, эдийн засгийг дэмжих бус улам 
зээл хумидаг зүй тогтолтой явж ирлээ. Ингээд бодит сектор, банкны сектор 
хамтдаа харилцан нэгэндээ сөргөөр нөлөөлсөөр эдийн засгийн хүндрэлийг 
улам дэврээдэг. Үүнд олон хүчин зүйл нөлөөтэй ба хамгийн ойрын жишээ 
нь банкуудын засаглалын асуудал. Банкуудын засаглал сул, цөөн тооны 
хувьцаа эзэмшигчид нь “Захиргаадалт”-ын зээл олгох байдлыг бий болгож, 
зөвхөн богино хугацааны ашигт анхаарч, тогтвортой үйл ажиллагааг 
чухалчлахгүй муу туршлага манай банкуудад нийтлэг ажиглагддаг. Иймд 
эдийн засгийн зөв хөгжил, түүнийг түргэсгэхэд шаардлагатай хүчирхэг, 
эрүүл банкны тогтолцоог нэн яаралтай бүрдүүлэх нь зүйтэй.

Зураг 13. Уул уурхайн орлого огцом 
нэмэгдсэн үед (2004-19) банкны зээлийн 

өсөлтийн хэлбэлзэл эдийн засгийн өсөлтийн 
хэлбэлзэлтэй хүчтэй хамааралтай байжээ

Зураг 14. Банкны ашигт ажиллагаа 
түүхий эдийн үнийн мөчлөгөөс хамаарч 

байна

Эх сурвалж: ҮСХ, EIU, ДХҮ; Дэлхийн 
банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо

Эх сурвалж: Монголбанк; Дэлхийн 
банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо

Банкуудын эдийн засгийн мөчлөг дагасан байдлыг бууруулж, 
салбарын тогтвортой байдлыг хангахад дорвитой шинэчлэл эхлүүлж, 
хяналт шалгалтыг макро зохистой бодлогтой зөв уялдуулах нь 
чухал. Макро эдийн засгийн хэлбэлзлийг дагаад банкны баланс, өгөөжид 
гарах хэлбэлзлийг сааруулах зорилгоор зохистой харьцааны шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг мөчлөг сөрсөн хэлбэрээр хэрэгжүүлмээр байна. Уул 
уурхайн салбарын санхүүжилтэд түүхий эдийн экспорт шууд чухал нөлөө 
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үзүүлдэг ч банкны тайлан тэнцэлд ч мөн нөлөөлсаар иржээ (Зураг 14).10 
Банкны салбарт үзүүлэх макро эдийн засгийн хэлбэлзлийн нөлөөг сааруулах 
зорилгоор Монголбанкнаас өөрийн хөрөнгийн харьцаа, зээл, үнэлгээний 
харьцаа, өр, орлогын харьцаа зэрэг мөчлөг сөрсөн арга хэмжээг үр дүнтэй 
ашиглах нь зүйтэй.

ААн, иргэдийн өр, зээлийн асуудлыг эргэн харж, болзошгүй 
эрсдлийг сайтар анхаарах. Зээл олгож байгаа, зээл авч байгаа 2 тал өндөр 
хариуцлагатай байх ёстой. Зээл олгож байгаа банкны хувьд хадгаламж 
эзэмшигчдийн мөнгийг итгэлцэл дээр тулгуурлан авч дамжуулж байгаа тул 
тухайн зээл найдвартай төлөгдөх байдлыг няхуур хянаж зээл олгох учиртай. 
Харин зээл авч байгаа тал нь мөн л өрхийн, байгууллагын санхүүгээ 
тогтвортой байлгах, зээл олгогч талд хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлэх 
ёстой. Харамсалтай нь зээлийн энэ энгийн харилцаа олгож байгаа, авч 
байгаа талуудад төдийлөн “Зөв хэвшил” болохгүй байна. Зээл олгогч тал 
нь эдийн засгийн хөөсрөлтийн үед хэт их хэмжээний зээл гаргаж, нөхцлийг 
сулруулж, энэ нь эргээд эдийн засгийн хүндрэл болон төгрөгийн гадаад 
валюттай харьцах ханш суларсан үед чанар нь мууддаг байдаг жишиг 
боллоо. Ялангуяа, банкуудын эрсдэл даах чадвар суларсан үед банкууд 
зээлээ ихээхн хумидаг байдал дасал боллоо. Мөн өнгөрсөн хугацаанд 
мөнгө, зээлийн өсөлтүүд төв банк, хөгжлийн банкны санхүүжилтээс 
багагүй хамаарч ирлээ.11 Банкууд ч ийм хэлбэрийн хямд эх үүсвэрт дасал 
болож бизнесийн дархлаа нь суларсан туршлагууд ихээхэн ажиглагддаг. 
Иймд банкуудын эрсдэл даах чадварыг бүх талаар нэмэгдүүлж, санхүүгийн 
зуучлалыг хэвийн гүйцэтгэх чадавхтай болгох асуудал зайлшгүй юм. 
Мөнгөний бодлого нь банкны салбараар дамжин хэрэгждэг ба банкуудын 
үйл ажиллагаа сул үед зээлийн олголт муу байхад хүргэж, улмаар мөнгөний 
бодлогоор иргэд, ААН-ийг дэмжихэд ихээхэн хүндрэл учирна. 

Эдийн засгийн хүндрэлийг бүхэл нийгмийн хүндрэл болгон 
хувиргадаг байдлыг талсан зогсоох. Эдийн засгийн савалгааны давтамж 
нэмэгдэж, өрхийн орлого дорвитой өсөхгүй, ядуурал төдийлөн буурахгүй 
байгаа нь “Хөгжлийн зогсонги байдал”-ыг үүсгээд байна. Уг асуудлыг 
шийдэхгүй тохиолдолд эдийн засаг төдийгүй, бүхэл нийгмийн ихээхэн 
хүндрэл үүсгэнэ. Аливаа эдийн засгийн хүндрэл нь ядуу, бага орлоготой 
хэсэгт илүү хүндээр тусдаг байдал хэвээр байна. Эдийн засгийн хүнрдэлийн 
10 Түүхий эдийн үнийн өөрчлөлт нь уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн 

нэгжүүдийн санхүүгийн нөхцөл байдал, зээлээ төлөх чадварт шууд нөлөөлдөг бол банкнаас бусад 
салбарт олгосон зээл (үүнд иргэдийн зээл мөн хамаарна)-ийн багцад шууд бусаар нөлөөлдөг байна. 
Улмаар түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл нь банкны ашигт ажиллагаа, бизнесийн тогтвортой 
байдалд томоохон нөлөөтэй байна. Тухайлбал, түүхий эдийн үнэ болон банкуудын (татан 
буугдсан банкуудыг оруулснаар) ашигт ажиллагаа хоорондын хүчтэй хамаарал ажиглагддаг.

11  Зээлийн тасалдлын үед банкууд зээл олгохоос илүүтэй засгийн газрын бонд, үнэт цаас болон төв 
банкны үнэт цаас худалдан авахыг илүүд үздэг бөгөөд үүнд эрсдэлгүй үнэт цаасны хүү өндөр, 
зээлийн болон макро эрсдэл өндөр байх зэрэг нь нөлөөлсөөр ирлээ. 
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үед ажилгүйдэл өсч, өрхүүдийн орлого, хэрэглээнд том цохилт болсоор 
ирлээ. Иргэдийн өр нэмэгдэхийн хэрээр хүндрэлийн үед иргэдэд илүү хүнд 
мэдрэгдэж улмаар банкуудын зээлийн чанар муутгаж, санхүүгийн салбарыг 
хүндрүүлж байна. Төр засгаас хүний хөгжилд анхаарч, хөдөлмөр эрхлэлт, 
ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд түлхүү бэлэн мөнгө тараах болон улс төрийн 
шинжтэй арга хэмжээнээс аль болох татгалзмаар байна.

2.2.2. Бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг дэмжих чиглэлд:
Бүтээмжийг нэмэгдүүлж, дотоод хуримтлалыг өсгөх. Манай орны 

хувьд харьцангуй хаягдаж байгаа судалгааны болон бодлогын асуудал бол 
бүтээмж юм. Яагаад валютын ханш сул байгааг, яагаад бодит цалин доогуур 
байгааг, яагаад нэг хүнд ногдох орлого бага байгааг, яагаад нэг улс нь баян, 
нөгөө нь ядуу байгаагийн гол үзүүлэлт нь бүтээмж. Салбар хоорондын 
цалингийн ялгаа ч бүтээмжийн асуудал. Иймд бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 
асуудал орлогыг нэмэгдүүлэх гол механизм. Тухайлбал, бусад амжилттай 
хөгжсөн орнууд болох Австрали болон Шинэ Зеланд улсад Бүтээмжийн 
Комисc (The Productivity Commission) гэдэг бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн бие даасан институци шижилгээ хийж, ЗГ-т зөвлөгөө өгдөг 
туршлага бий. Бүтээмжийг өсгөх бодлогын асуудал нь түүнийг хэрхэн зөв 
хэмжихээс эхлээд хэрхэн үр ашигтай нэмэгдүүлэх хүртэл бүхэл бүтэн салбар 
шинжлэх ухаан юм. Бүтээмжийн өсөлт нь орлогын өсөлтийг дагуулах тул 
дотоод хуримтлалыг өсгөж, зээлийн хүү буурахад шууд болон шууд бусаар 
нөлөөлдөг. Шууд нөлөө нь санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, улмаар 
хүүг бууруулах бол шууд бус нөлөө нь Монгол Улсын гадаад санхүүжилтийн 
хамааралыг бууруулж, гадаад тэнцвэрийг сайжруулах тусалдаг. 

Зураг 15. Монгол улсад хөдөлмөрийн 
бүтээмж бага, экспортын бус 

үйлчилгээний салбар уруу шилжиж байна…

Зураг 16. …улмаар бүтээмжийн өсөлтөд 
эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийн нөлөө 

сул байна

Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банк (2020) Эх сурвалж: ҮСХ; Дэлхийн банк (2020)
Тэмдэглэл: босоо тэнхлэг: хөдөлмөрийн 
бүтээмжийн өсөлтөд оруулж буй дундаж 
хувь нэмэр, нэгж хувиар
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Сүүлийн 10 жилд эдийн засгийн өсөлтийн судалгаанууд бүтээмжийн 
эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг сул байгааг онцолсоор байгаа нь монгол 
эдийн засаг байгалийн хэт баялагт тулгуурлаж, бүтээмжэд сул анхаарч 
ирснийг сануулж байна (Зураг 17). Монгол Улсын хөдөлмөрийн бүтээмж 
нь 2017 оны байдлаар АНУ-ын бүтээжийн ердөө 35 хувьтай дүйцэхүйц 
хэмжээнд байна (Дэлхийн банк 2020, Зураг 18). Энэ нь ижил төстэй болон 
өндөр орлоготой жишиг улс орнуудтай харьцуулахад нэлээн доогуур 
үзүүлэлт юм. Капиталыг түлхүү ашиглаж буй уул уурхайн секторын 
хөдөлмөрийн бүтээмж бусад салбаруудынхаас өндөр байна. Гэвч уул 
уурхайн салбарын бүтээмж эдийн засгийн бүтэц, орлогын хувьд ойролцоо, 
ижил төстэй улс орнуудтай харьцуулахад доогуур байна (Зураг 20).
Зураг 17. Эдийн засгийн өсөлт бүтээмжээс 

бус, биет капиталд суурилж байна…
Зураг 18. ... бүтээмж дэлхийн жишгээс 

доогуур хэвээр байна

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); PWT 9.1 Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); 
Тэмдэглэл: ҮХЗБ = үндсэн хүчин зүйлсийн 
бүтээмж, PPP= худалдан авах чадварын 
паритет

Зураг 19. Хөдөлмөрийн бүтээмж өсөв Зураг 20. Гэхдээ уул уурхайн салбарт ч 
хөдөлмөрийн бүтээмж ижил төстэй 

орнуудынхаас доогуур байна

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); 
Тэмдэглэл: Мянган ам.доллар/1 ажилтан, 
2010 оны үнээр

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); 
Тэмдэглэл: Мянган ам.доллар/1 ажилтан, 
2010 оны үнээр
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Зураг 21. Боловсруулах салбарт бүтээмж 
доогуур хэвээр байна

Зураг 22. Үйлчилгээний салбарт бүтээмж 
мөн доогуур байна

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); 
Тэмдэглэл: Мянган ам.доллар/1 ажилтан, 
2010 оны үнээр

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020); 
Тэмдэглэл: Мянган ам.доллар/1 ажилтан, 
2010 оны үнээр

Түүхий эдийн мөчлөгөөс хараат байдал нь эдийн засагт нөөцийн 
хуваарилалтад нөлөөлж улмаар бүтээмж сул байхад нөлөөлж байна. 
Уул уурхайн салбар руу капитал тэмүүлж ирсэн хэдий ч, бүтээмж 
өндөртэй, худалдаалагддаг аж үйлдвэрийн салбараас худалдаалагддаггүй 
үйлчилгээний салбар руу ажиллах хүчин шилжиж байна (Зураг 21, Зураг 
22). Үүний үр дүнд сүүлийн жилүүдэд бага бүтээмжтэй салбараас өндөр 
бүтээмжтэй салбар руу нөөц шилжих бүтцийн өөрчлөлт явагдаагүй, харин ч 
эсрэгээрээ бүтээмжийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлжээ. Үүний зэрэгцээ эдийн 
засгийн голлох салбарт өмчийн эзэмшил төвлөрч, компаниуд дотогшоо 
чиглэсэн, шинийг санаачлах, шинэ технологи нэвтрүүлэх эрмэлзэлгүй 
байдал нэмэгдэж байна (Зураг 23-26).

Зураг 23. Монголын компаниудын шинийг 
санаачлах байдал 10 жилийн өмнөхөөс 

доогуур байна …

Зураг 24. …бүтээлч шинж нь буурсан 
байна

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020) Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020)
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Зураг 25. Компаниуд улам бүр дотогшоо 
чиглэсээр …

Зураг 26. …гадаадын технологийг бага 
ашиглаж байна

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020) Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020)
хүний хөгжил, оюуны чадавхийг дэмжихэд цаг алдалгүй, сайтар 

анхаарах. Хөгжлийн бодлогын эрхэм зорилго нь Монгол иргэн бүрийн 
амьдралын чанарыг дээшлүүлж, эх орондоо сэтгэл хангалуун ажиллаж, 
амьдрах орчныг бүрдүүлэх юм. Эдийн засгийн наад захын зайлшгүй 
хэрэгцээгээ хангаж чадсаны дараа тухайн иргэн нийгэм, улс төрийн хувьд 
идэвхтэй болж, улс эх орныхоо төлөө өөрийн хувь нэмрийг оруулдаг зүй 
тогтол бий. Иймд иргэн бүрд 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 
хийх тул улс төр эрүүлжинэ. Энэ ‘хүн’ өөрөө үндэсний хамгийн том баялаг 
тул үндэсний орлогыг бий болгоход чухал юм. Иймд аливаа улс байгаа нөөц 
боломжид тулгуурлан орлого олж, түүгээр оновчтой хөрөнгө оруулалт хийх 
замаар чанартай институцийг бүрдүүлж, чадавхтай иргэдтэй болж, өндөр 
үр өгөөжтэй дэд бүтцийг бий болгон өрсөлдөх чадвараа сайжруулж, эдийн 
засаг, орлогын эх сурвалжаа төрөлжүүлж хөгждөг нь ‘хөгжлийн процесс’ 
билээ. Энэ хөгжлийн процессыг амжилттай хэрэгжүүлж чадсан улсад 
‘дундаж давхарга’-ын эзлэх хувь нэмэгдэж, институци бэхжиж, хөгжил 
цааш улам эрчимжүүлж чаддаг хандлага бий (Acemoglu болон Robinson 
2012). 

монгол хүүхэд, залуучууд оюуны спорт, уралдаанд дэлхийд тэргүүн 
эгнээнд 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 гаргаж байна. Энэ 
нь Монголчууд бид уул уурхайд тулгуурласан эдийн засгаас оюуны мэдлэгт 
тулгуурласан эдийн засаг руу шилжих нөөц, боломжтойг бүрэн илтгэдэг. 
Ялангуяа, хүн амын бүтцэд залуучуудын эзлэх хувийн жин өндөр тул 
чиглүүлээд, боломжийг зөв нээж өгвөл оюуны, чадавхи арвин юм. 
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гэвч монгол Улс уул уурхайн капиталаа түлхүү ашиглаж, бусад 
хүний хөгжил болон институцийг ашиглах тал дээр сул байна. Монгол 
Улс нь боловсролын түвшинээс шалтгаалан хүний хөгжлийн индексээр 
дэлхийд 51 дүгээрт буюу орлогын эрэмбэ (92 дугаарт)-ээс хамаагүй дээгүүр 
жагсаж байна (Дэлхийн банк 2018a). Монгол иргэдийн мэргэшил, эрүүл 
мэнд, мэдлэг, тэсвэртэй байдал зэргийг харгалзан үзвэл илүү бүтээмжтэй, 
уян хатан, шинийг санаачлах боломжтой хүний нөөц, бэлтгэгдсэн боловсон 
хүчинтэй гэж хэлж болно. Харамсалтай нь Монгол Улс энэ хүний хөгжлөө 
бүрэн ашиглаж чадахгүй байна. Тухайлбал, ижил төстэй улс орнуудтай 
харьцуулахад Монгол Улс эдийн засгийн хөгжилд хүний хөгжлийг дутуу 
ашиглаж байна (Зураг 27). Нөгөөтэйгүүр, сүүлийн хорин жилд Монгол 
Улсын институцийн капитал/хөгжил (тухайлбал, авилгалд тавих хяналт, эрх 
зүйт ёсыг дээдлэх байдал) сайнгүй байна. Байгалийн баялагт хэт түшиглэсэн 
эдийн засгийн хөгжлөөсөө шалтгаалан Монгол улс институцийн чанарын 
хувьд бусад жишиг улс орнуудаас доогуур үзүүлэлттэй байна (Зураг 28).

Зураг 27. Ижил төстэй улс орнуудтай 
харьцуулахад Монгол Улсын хүний чадавхи, 

нөөцөө дутуу ашиглаж байна …

Зураг 28. …мөн сүүлийн 10 жилд 
институцийн чанар төдийлсөн 

сайжирсангүй

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020);
Тэмдэглэл: a. Нийт баялагт эзлэх хувиар 
тооцов;

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020);
Тэмдэглэл: b. Институцийн чанарыг 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон 
авлигатай хийх тэмцлийн дундаж 
оноогоор төлөөлүүлэв; 

хөдөлмөрийн зах үр ашиггүй (хангалттай цалинтай ажлын байр 
бий болохгүй) байгаа нь хүний чадавхи, нөөцийн бүрэн ашиглалтыг 
сулруулж байна. Сүүлийн 10 жилд Монгол Улс боловсролын салбартаа 
нэлээд амжилт олсон. Их дээд сургуульд хамрагдагсдын түвшин 2018 онд 
66 хувьд хүрсэн нь хөгжингүй орнуудын дундажтай ойролцоо үзүүлэлт 
юм. Монгол Улс боловсролын салбартаа амжилт үзүүлж буй ч бүтцийн 
шинэчлэл хийж чадахгүй байгаа тул чанартай ажлын байр, нэмэлт боломж 
бий болохгүй байна. Иймээс залуучуудын дунд ажилгүйдэл өссөөр байна. 
Их, дээд сургууль төгсөгчдийн 40 хувь нь ажил олж чадахгүй байгаа аж 
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(Гантогтох, 2018).12 Харин Казахстанд дээд боловсролтой иргэдийн тоо 
өсөхтэй зэрэгцээд ажил эрхлэлт буурч байсан бол дээрх хандлагыг техник 
мэргэжлийн сургалтын системийг тэлснээр эргүүлж чадсан билээ (Зураг 
29).

хөдөлмөрийн зах зээл дээрх мэргэжлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн 
тэнцвэрийг хангах, чадвартай ажиллах хүчнийг дотооддоо авч үлдэх 
бодлого, зохицуулалт үгүйлэгдэж байна. Одоогийн туршлага цаашид 
үргэлжилбэл бэлтгэгдэж буй боловсон хүчин болон ажил олгогч нарын 
эрэлт хооронд үүссэн зөрүү нэлээд тэлэхээр байна. Монголын их, дээд 
сургуулийг төгсөгчдийн дийлэнх хувь нь бизнес болон нийгмийн ухааны 
чиглэлээр төгсөж байхад эдгээр мэргэжил нь шинжлэх ухаан, технологи, 
инженерчлэл, болон математикийн чиглэлийг бодвол ажил эрхлэлтийн 
хувь харьцангуй бага байдаг (Зураг 30). Түүнчлэн, сургуулиудын зүгээс 
төгсөгчдөд олгож буй мэдлэг боловсрол нь ажлын байранд тавигдах 
чадвар, мэргэшлийн шаардлагыг хангахгүй байна. Ажил олгогчдын зүгээс 
чадварлаг ажилтан хомсдолтой байдаг гэсэн гомдол ихээр гардагаас үзвэл 
хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүү үүссэн байж 
болзошгүй юм. “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан-2019” -нд Монгол 
Улсын мэргэжлийн боловсролын чанарт 3.7 (7.0 нь хамгийн өндөр) гэсэн 
үнэлгээ өгч, улмаар нийт 137 улсаас 100 дугаарт жагсаасан байна. Харин 
төгсөгчдийн ур чадварт 3.5 (7.0 нь хамгийн өндөр) гэсэн үнэлгээ өгснөөр 
дэлхийд 119 дүгээрт жагссан байна. 

Зураг 29. Казахстантай харьцуулбал, 
Монголд боловсролын өгөөж 

хязгаарлагдмал байна – дээд боловсрол 
эзэмших хувь өндөр ч залуучуудын 

ажилгүйдлийн түвшин өндөр байна

Зураг 30. Монгол залуучууд ажлын байрны 
олдоц харьцангуй багатай салбарыг сонгон 

суралцах хандлагатай байна

Эх сурвалж: ДХҮ, Дэлхийн банк (2020);
Чадварлаг ажиллах хүчний гадагшлах урсгал нэмэгдсээр хөдөлмөрийн 

зах зээл дэх ур чадварын хомсдолыг улам нэмэгдүүлж байна (Зураг 31). 

12 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 2008 онд 9.6 хувь байсан бол 2019 онд 16.5 хувь 
болж огцом өсөв. 
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“Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан - 2019” -нд дурьдсанчлан чадварлаг 
боловсон хүчинг татах, хадгалж үлдээх Монгол Улсын чадавхи харьцангуй 
сул байна. Эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгахад өндөр ур чадвар бүхий 
боловсон хүчин шаардлагатай хэдий ч өндөр боловсролтой монголчуудын 
багагүй хувь нь Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага 
(ЭЗХАХБ)-ын гишүүн орнууд болон БНСУ-д шилжин суурьшиж байна. 
2017 оны байдлаар ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнууд руу шилжиж буй Монгол 
Улсын иргэдийн тоо нийт ажиллах хүчний 1.5 хувьтай дүйцэхүйц байв.

монгол цагаачдын дийлэнх нь дээд боловсролтой, чадварлаг боловсон 
хүчнээс бүрдэж байгаа нь өндөр цалинтай ажлын байр байхгүйн улмаас 
хүний нөөцийн баялгаа бүрэн дүүрэн ашиглаж чадахгүй байгааг илтгэж 
байна. ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнууд руу цагаачлан гарч буй Монголчуудын 
ихээхэн хувь нь чадварлаг, мэргэшсэн боловсон хүчин байгаа нь гадаад 
улсууд руу өндөр цалин, илүү боломжийг эрэлхийлэн явдгийг илтгэж байна 
(Зураг 31). 2015 оны байдлаар АНУ-д ажиллан амьдарч буй Монголчуудын 
24 хувь нь бакалавраас дээш, 35 хувь нь бакалаврын зэрэгтэй байна. 
Түүнчлэн, цагаачлан гарсан Монголчуудын дунд менежер эсвэл ахлах 
мэргэжилтний түвшний ажил эрхэлж буй хүмүүсийн эзлэх хувь харьцангуй 
өндөр байна: Францад 5 хувь, Унгарт 4 хувь, Польшт 10 хувийг эзэлж байна. 
Харин, мэргэжлийн болон техникийн ажилтнуудын эзлэх хувь Францад 33 
хувь, Унгарт 4 хувь, Польшт 67 хувьтай байна.

Зураг 31. Цагаачлагч Монголчуудын ихэнх 
нь өндөр боловсролтой байна

Зураг 32. Зүүн Ази, Номхон далайн 
болон бусад ижил төстэй улсуудтай 

харьцуулахад Монголд эмэгтэйчүүдийн 
ажиллах хүчний оролцоо хамгийн бага 

байна

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020)
мөн монгол улс хүмүүн баялгаа бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаагийн 

нэг илрэл нь эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо сул байгаа 
явдал юм (Зураг 32). Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо сүүлийн 10 
жилийн турш 53 – 56 хувьтай, нам түвшинд байсаар ирсэн бөгөөд сүүлийн 
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жилүүдэд энэхүү үзүүлэлт улам буурч байна. Хэдийгээр эмэгтэйчүүдийн 
ажиллах хүчний оролцоо бүх насны бүлгийн хувьд бага үзүүлэлттэй боловч 
хүйсийн тэгш бус байдал залуу үеийнхний дунд хамгийн өндөр үзүүлэлтэй 
гарсан байна. 25-29 настнуудын хувьд эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний 
оролцоо 87 хувь байхад эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо ердөө 62 
хувь байна.

монголын эмэгтэйчүүд ихэнх улсын эмэгтэйчүүдийн адил гэр 
бүлийн гишүүд дунд асрах, гэрийн ажлыг голлон хариуцсан гишүүд 
юм (Дэлхийн банк 2018b). Түүнчлэн, эмэгтэйчүүд цалинтай ажилд 
харьцангуй цөөн цагаар ажиллаж, бага цалин авдгаас гадна ялангуяа хөдөө 
орон нутагт гэрийн ажилд багагүй хугацааг зарцуулдаг.13 Эрэгтэйчүүдийн 
тэтгэвэрт гарах нас 60 бол эмэгтэйчүүдийн хувьд 55 байна. Мөн цаашлаад 
эмэгтэй ажиллах хүчний 10 орчим хувь нь 55 ба түүнээс дээш насныхнаас 
бүрдэж байна. Эдгээр нийгмийн нормуудыг харгалзан үзсэний үндсэн 
дээр эмэгтэйчүүдэд ээлтэй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд хөрөнгө оруулах, 
бизнес эрхлэгч болон манлайлагч эмэгтэйчүүдийг урамшуулан дэмжих, 
мөн хүйсийн гаралтай цалингийн зөрүүг арилгахад анхааран ажиллах 
шаардлагатай байна.

Логистикийн салбарыг хөгжлийг түргэсгэх. Нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд ложистикийн хөгжил асар чхуал үүрэгтэй бөгөөд Монгол орны 
хувьд энэ асуудал эн тэргүүнд шийдэх ёстой асуудлуудын нэг юм. Нэг 
жишээ татахад манай орны дундаж өрхийн хэрэглээний сагсанд хүнсний 
бүтээгдэхүүний эзлэх хувийн жин бусад орнуудтай харьцуулахад харьцангуй 
өндөр байдаг. Хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний үнэ өндөр хэлбэлзэлтэй 
байсан нь инфляцийг хэлбэлзүүлж, бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхэд хүргэж 
улмаар эдийн засаг дахь хүүний ерөнхий түвшин буурахгүй явж ирсэн. 
Манай орны хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзэлд байгаль цаг 
уурын нөхцөл, дотоодын болон хилийн гаднах логистикийн сул хөгжил 
багагүй нөлөөлдөг. Энэ асуудлыг шийдэх боломж нь дотоодын логистик 
(жишээ нь махны борлуулалтын сүлжээ, нөөц, логистик)-ийг хөгжүүлэх 
асуудал яригддаг. Түүнчлэн олон улсын логистикийн сүлжээнд мөн анхаарал 
хандуулах шаардлагатай. Импортын барааны өртгийн 25 орчим хувь нь 
логистиктой холбоотой гэсэн тооцоо бий. Уг өртгийг бууруулж, шуурхай 
тээвэрлэх асуудлыг шийдвэрлэснээр экспорт (төмөр замын асуудал), 
импортыг дорвитой нэмэгдүүлэх нэг гол шийдэл юм. 

Зах зээл дэх төрийн хэт оролцоог хязгаарлах. Логикын хувьд хаана 
орхигдсон зах зээл (market failure) байна тэнд төр орж тухайн орхигдсон 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ард түмэнд хүргэх ёстой. Харин хувийн сектор 

13 Эмэгтэйчүүд ихэвчлэн худалдаа болон улсын секторт цалин хөлс багатай үйлчилгээний салбарт 
ажилладаг. 2018 оны Ажиллах хүчний асуулга судалгаагаар эмэгтэйчүүдийн цалингийн дундаж 
орлого эрэгтэйчүүдийнхээс 12 хувиар бага болох нь тогтоогдсон. 
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хэвийн үйл ажиллагаа явуулж буй зах зээлд төр оролцох нь төдийлөн 
үр дүнгүй. Иймд Засгийн газраас аль болох зах зээлд шууд оролцохоос 
илүүтэй зах зээл үр ашигтай ажиллах14 орчныг сайжруулахад илүү анхаарах 
шаардлагатай (Ган-Очир 2012). Түүнчлэн эдийн засагт Засгийн газрын үр 
ашигтай байдлаар зарцуулалт хийж хувийн салбарыг дэмжих нь чухал. 
Төсвийн хэт өндөр зардлаас үүдэлтэй хувийн салбарын санхүүгийн 
хүртээмж буурдаг байдал манай эдийн засагт давтагдсаар байна. 

Төрөөс зарим салбар, ААн-үүдэд дэмжлэг (татаас, тарифын 
хөнгөлөлт) үзүүлж ирсэн ч, үр дүн нь төдийлөн харагдахгүй байна. 
Ялангуяа, тухайн салбар, компанийг ямар үндэслэлээр сонгож, тэдгээр 
салбарын ирээдүйн чиг хандлагыг хэрхэн үнэлсний үндсэн дээр тусламж 
үзүүлсэн нь эргэлзээ, хардлагыг дагуулдаг. Энэ төрлийн арга хэмжээнд 
анхаарах гол асуудал бол ил тод байдлын асуудал байдаг. Засгийн 
газраас салбаруудыг тэгш бус ялгаварлан дэмжлэг үзүүлэх нь үр ашиг 
авчирдаггүй бөгөөд сонирхлын бүлгүүдийн ашиг сонирхлыг нэмэгдүүлж, 
дараа дараагийн гажуудлыг бий болгодог (Авралт-Од болон бусад 2012). 
Ирээдүйтэй олон салбарууд, компаниуд дотроос захиргааны аргаар сонгож, 
татвар төлөгчдийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж, улмаар тогтвортой бодит үр 
дүнд хүрэхгүй байх нь хөрөнгийг үргүй зарцуулсан улс төрийн сонголт юм. 
Түүнчлэн төрөөс татаас олгосноор тухайн татаас авч буй салбар, компанийн 
өрсөлдөх, бие даан үйл ажиллагаа явуулах чадавхыг сулруулж, татаас 
дуусгавар болсны дараа хүнд байдалд ордог жишээ олон бий. 

Компаниуд өсөн дэвжих, хөрөнгө оруулалтын орчинд дорвитой 
реформ хийх. Хөрөнгө оруулагчдад таатай орчныг бий болгох, агентлагууд 
инновацийн асуудлаар хамтран ажиллах талаар төр-хувийн хэвшлийн 
ойлголцыг бий болгох хэрэгцээ өндөр байна. Бизнесийг бүртгэх үйл явцыг 
хөнгөвчлөх, энэ чиглэлд компаний нэр давтагдаагүйг баталгаажуулах 
онлайн системийг хэрэгжүүлэх; өргөдөл, дүрмийн сангийн нэгдсэн маягт 
нэвтрүүлэх, компанийн тамга тэмдгийг хүчингүй болгох зэрэг ажлууд хийх 
хэрэгтэй байна. Өрсөлдөөний дэд бүтцийг бэхжүүлэх хүрээнд:

• Өрсөлдөөний үндэсний бодлогыг шинэчлэн батлах (тухайлбал, 
төрийн худалдан авалт, монополийн эсрэг тэмцэх, төрийн тусламж, 
төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн стратеги, төр-хувийн хэвшлийн 
түншлэл, үнийн хяналт, болон төрөл бүрийн сүлжээ, салбарууд), 

• Тендерт орохыг дэмжих, хуйвалдааныг зогсоох (торгууль шийтгэл 
оногдуулах, тендерийн баримт бичгийг хуйвалдаанаас урьдчилан 
сэргийлэхүйц болгон өөрчлөх)-ын тулд тендерийн шалгуур болон 
засгийн газрын агентлагуудын уялдаа холбоотой дүрмийг нэг мөр 
цэгцлэх нь зүйтэй юм. 

14 Эдийн засгийн шинжлэх ухаанд зах зээлийн үр ашиг нь эдийн засаг дах нөөц үнийн механизмаар 
дамжин оновчтой байршсанаар бий болно гэж үздэг. 
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хил нэвтрэх хугацаа, зардлыг бууруулах нь хил дамнасан худалдааг 
дэмжинэ. Гаалийн бүрдүүлэлтийг автоматжуулснаар тээврийн баримт, 
хилийн байгууллагууд, төмөр зам, үндэсний агаарын тээвэрлэгчид төлсөн 
төлбөрүүдийг цахимаар хүргүүлдэг болох; ирэхээс нь өмнө урьдчилан 
боловсруулах системийг гаалийн зүгээс хөгжүүлэх; өөрөө мэдүүлэх, төлбөр 
төлөх явцыг дэмжих мэдээллийн систем, програм хангамжийг хөгжүүлэх; 
биечлэн үзэж хянах явцыг багасгах үүднээс эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлагын 
боловсронгуй системийг бий болгох; үйл явцыг хөнгөвчлөх, гүйцэтгэлийг 
жигд байлгах үйл ажиллагааны стандарт процедурыг тогтоож өгөх 
шаардлагатай.

2.2.3 Засаглал, институцийг бэхжүүлэх чиглэлд:
Улс төрийн болон эдийн засгийн зохистой институцийг бүрдүүлэх. 

Төрийн хэрэгт хүчин зүтгэж буй албатуудад тодорхой эрх мэдлийг нь өгөх, 
үнэлж урамшуулах, хариуцлага тооцох тогтолцоо Монголын эзэнт гүрний 
үед ч байсан түүхэн баримт бий. Тухайлбал, Чингис хаан шадар итгэлт 
хүмүүстэйгээ үргэлж зөвлөж том шийдвэр гаргах, хэний ч болов бүтээсэн 
гавьяаг нь цаг ямагт үнэлэн урамшуулж, гэм хийсэн хэнийг ч шударгаар 
шийтгэх зэрэг олон төрлийн хөшүүргийг хэрэглэдэг байжээ (Дорж 2016). 
Монгол Улс ардчилсан, зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээс хойш 1992 онд 
шинэ Үндсэн хуулиа баталж, зарим зүйл заалтыг 2000 онд өөрчилж, бусад 
органик олон хуулийг байнгын ажиллагаатай парламентаар баталж, өөрчлөн 
сайжруулж байгаа ч, зохистой, зөв, хүртээмжтэй институци, засаглал 
төдийлөн бүрдээгүй байна. Үүнийг бизнес эрхлэлтийн индекс, авлигалын 
индекс зэрэг олон үзүүлэлтээс харж болно. Нямзагд (2012) Монгол Улс 
үндсэн хуулиндаа эдийн засгийн гол асуудлаа тодорхой тусгаж чадаагүй 
явж ирсэн нь хөгжилд тушаа болж байгааг сануулсан. Ялангуяа, эдийн 
засагт бас ‘үзэгдэх гар’ байлгах шаардлагатай тул үндсэн хуульд төрийн 
оролцоог ухаалаг тусгах, үндсэн хуулийн бус сонгуулийн эдийн засаг бий 
болж буйг үндсээр нь халах, хөгжлийн төлөвлөлт, төрийн санхүү, төсөв, 
мөнгөний бодлогын хил хязгаар, тэдгээрийн уялдаа холбоо, харилцааны 
суурь зарчмыг тогтоохын чухлыг хэлж байв. 

Засаглалыг бүх түвшинд бэхжүүлэх. Улс орны онцлогт тохирсон, сайн 
туршлагаас суралцсан хэлбэрээр хүртээмжтэй институцийн бүх элементээс 
эхлээд улс төрийн институцитэй зэрэгцүүлээд эдийн засгийн институци 
бүрдүүлэх нь Монгол Улсын цаашдын зөв, тогтвортой хөгжлийн суурь 
юм. Засаглалыг сайжруулах асуудал нь зорилго, эрх, үүргийг тодорхой 
болгох, ил тод байдал, хяналт хариуцлагыг сайжруулах чиглэлд хуулийг 
боловсронгуй болгох, хуулийг ягштал хэрэгжүүлэхээс эхлэнэ. Манайх шиг 
байгалийн баялагтай орны хувьд бүх шатны авлигал, хээл хахуультай хатуу 
тэмцэх нь мөн суурь асуудал юм. Авлигал нь зөвхөн өнөөдрийн асуудал бус 
ирээдүйд бидний хөгжих боломжийг давхар хязгаарлаж байгааг анхаарах 
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шаардлагатай. Үндэсний эрх ашгийн төлөө шийдвэр гаргадаг удирдагч, 
чадварлаг, мэргэжлийн төрийн албан хаагчийн тогтолцоо хөгжлийн суурь 
юм. 

Төрийн бодлого, шийдвэр хувь хүнээс хамаарсан бус, эрх, үүрэг, 
хяналт болон хариуцлага нь тодорхой эрх зүйт, институцээс хамаардаг 
байх ёстой. Бодит ажил хэргийн эхлэл бол байгууллагын, салбарын засаглалд 
үнэлгээ хийж, түүнийг сайжруулах асуудал юм. Манлайлал, чин сэтгэл, 
ажлын хариуцлага, түүнийг хэрэгжүүлэх механизм, хатуу хяналтыг хатуу 
хүчтэй үгүйлэгдэж байна. Энэ хүрээнд хууль, эрх зүйн хүрээнд шинэчлэл, 
өөрчлөлт хийх нь зүйтэй. Манай орны хувьд засаглал, институцийг 
бэхжүүлэхийн тулд хяналт тавих, эрх мэдлийг хуваарилах, алдаа зөрчил 
байгаа тохиолдолд хариуцлагыг хүлээлгэх шаардлагатай реформууд хийх 
ёстой. 

хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг ягштал дагаж мөрдөх. Өнгөрсөн 30 
жилийн хугацаанд бид олсон ололтоо баталгаажуулах, алдсан алдаанаас 
сургамж авсан зүйлсээ хууль, эрх зүйн баримт бичигт тусгах ажлыг 
хийж ирсэн. Энэ хүрээнд ч олон улсын сайн туршлагуудыг тухай бүр нь 
шингээсэн. Харин бидний хувьд эрх зүйн зохицуулалт болон хэрэгжилт нь 
ихээхэн зөрүүтэй байгаа тул одоо байгаа хууль, эрх зүйн зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг хангахад онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Түүхээс 
харахад бид хуулийг дагаж мөрдөхөөс илүүтэй, түүнийг тойрох, хуулийг 
өөрчлөх байдлаар асуудалд хандаж ирсэн гашуун сургамж байна.

Урт хугацааны хөгжлийн алсын хараа, бодлого, төлөвлөлтөд 
дорвитой шинэчлэл хийх. Монголчууд бид өнө эртнээс төрийн бодлогын 
алсын хараа, стратегиа боловсруулж, түүнийг залгамжлан хэрэгжүүлж 
ирсэн арвин түүхтэй. Бид сүүлийн нийгэм, эдийн засгийн шинэчлэлээс 
өмнө 1948-1990 оны хооронд 8 таван жилийн төлөвлөгөөтэй ажиллаж 
байсан нь аж үйлдвэржилт, бүтээн байгуулалтыг цогцлоож мал аж ахуйн 
орноос аж үйлдвэржилтэд хүрч чадсан түүхтэй. Өөрөөр хэлбэл, Монгол 
Улс урт хугацааны бодлого, төлөвлөгөөтэйгөөр хөгжиж байсан (гэхдээ 
эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг олоогүй зарим төлөвлөлт, төлөвлөгөөний 
гажуудлууд байсан) билээ. Харин зах зээлийн эдийн засгийн 30 жилийн 
хугацаанд хөгжлийн урт хугацааны алсын хараа хаягдаж, дунд хугацааны 
төлөвлөлтгүй шахам, хэт богино хугацаанд анхаарч, нэг жилийн төсөв (3 
жилийн төсвийн хүрээний мэдэгдэл гаргадаг ч үр дүн төдийлөн сангүй), 
нэг жилийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл гэсэн ойрын санамж, богино 
алсын хараатай явсаар ирлээ. Сүүлийн 30 жилд нийгэм, эдийн засагт олон 
эерэг өөрчлөлт байгаа ч хөгжлийн загвар, алсын хараа, түүнд хүрэх арга зам 
нь тодорхой бус, төрийн бодлогын залгамж халаа сул, төр нь тогтворгүй, 
түүнийг дагасан ‘богино ойтой’ бодлогууд хэрэгжиж ирлээ. Энэ нь хөгжлийн 
боломжоо бүрэн ашиглаж чадахгүй, нийгэм эдийн засгийн олон асуудлууд 
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үүсэхэд хүргэсэн. Иймд урт хугацааны хөгжлийн алсын хараа, бодлогыг 
нийтийн зөвшилцөлд хүрч, шинжлэх ухаанд тулгуурлан боловсруулж, цаг 
хугацааны болон орон зайн төлөвлөлттэй хаьсран хэрэгжүүлэх тогтолцоо 
бүрдүүлэхэд бүх талын оролцоо, хүчин чармайлт туйлын чухал болоод 
байна. 

үндэсний судалгаа, шинжилгээ гүйцэтгэх, бодлого боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх чадавхыг дорвитой сайжруулах. Монголчууд бид өнгөрсөн 
түүхэн замналаа дангаар шийдэж ирсэн туршлага бага юм. Сүүлийн 100 
гаруй жилийг эргэн санахад үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнөөс өмнө 
урд зүгийн нөлөөн дор, 1921-1990 оны хооронд зөвлөлтийн тусламж 
дэмжлэгтэйгээр бодлого, үйл ажиллагаагаа төлөвлөн хэрэгжүүлж ирсэн. 
Монголчууд бид сүүлийн 30 жилд ОУВС-ийн хөтөлбөрийг 6 удаа буюу 
бараг тэн хагас хугацаанд нь хэрэгжүүлэн ажилжээ. Эдгээр хөтөлбөрүүд 
нь бидний хүндрэл, бэрхшээлийг даван туулахад онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн 
бөгөөд өнөөдрийн Монголд нийгэм, эдийн засагт дэлхийн сайн туршлагыг 
нутагшуулахад үлэмж хувь нэмэр оруулсан. Дээрх хөтөлбөрүүдэд 
зохих хувь нэмэр өгсөн ч бидний өөрсдийн бодлогын алдаанаас голлон 
шалтгаалж хэрэгжилт бүрэн амжилттай байгаагүй жишээ олон. Манай 
бодлого боловсруулагчдын хувьд өмнөх алдааг давтахгүй, өөрийн онцлог, 
байр суурийг дотоод, гадаад талдаа ил тод, үндэслэлтэй тайлбарлан хүргэх 
үндэсний судалгаа, шинжилгээний тогтолцоо үгүйлэгдэж байна. Өөрийн 
орны онцлог, нөхцөл байдлыг шингээсэн, шинжлэх ухаан, судалгаанд 
суурилсан бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үндэсний чадавхийг 
бүрдүүлэх нь цаашдын хөгжлийн суурь юм.

3. хӨгЖЛИЙн ЗАгВАРАА ДОРВИТОЙ ШИнЭЧЛЭЕ
3.1. хөгжлийн боломжит шинэ загвар
Өнөөдрийн манай эдийн засгийн өсөлт оюун ухаан/өгөгдсөн нөөц 

баялаг буюу хүний болон институцийн хөгжлөөр бус, харин уул 
уурхайгаас хэт хамааралтай байна. Монгол Улс өөрийн өгөгдсөн нөөц 
баялгаа, улмаар бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлж чадахгүй байсаар түүхий эдийн 
үнээс улбаатай эмзэг байдалд улам өртөмтгий болж байна. Эдийн засгийн 
тогтворгүй байдал нь нийгмийн олон асуудлуудаа шийдвэрлэж чадахгүйд 
хүргэж ирлээ. Монголчууд бид богино хугацааны асуудлуудад хэт төвлөрч, 
дунд, урт хугацааны хөгжлийн бодлого, хэрэгжилт хаягдаж ирэв. Энэ нь бид 
өнгөрсөн хагас жаранд явж ирсэн хөгжлийн загвараа өөрчлөх шаардлагыг 
тодоор сануулж байна.

хөгжлийн философи, хэв загварын хувьд улс бүр өөрийн орны 
онцлог, нөөц боломжид тулгуурлах ёстой. Монголын цаашдын хөгжлийн 
философи, хэв загварт Азийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хандлага, улс төрийн 
эдийн засгийн ухаан жинтэй байр суурь эзлэх учиртайг Даш-Ёндон (2019)-ийн 
цуврал бүтээлүүд онцолсон байдаг. Түүнчлэн сүүлийн 30 жилийн хугацаанд 



42

Монголын эдийн засаг – 30 жил 
сургамж ба шийдэл Д.Ган-Очир, Б.Даваадалай, Д.Эрдэнэбаяр

хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд харьцангуй нео либерал 
хэв маяийн шинэчлэл, бодлого хэрэгжиж ирсэн нь өнөөдрийн нийгэм, эдийн 
засгийн нөхцөл байдлын нэг шалтгаан гэж үзэх хандлга ч улс төр, нийгмийн 
хүрээнд хөндөгддөг. Энэ хүрээнд Зүүн Азийн хөгжлийн загвар15 (төрийн 
дэмжлэгтэй капитализм/хөгжлийн загвар гэж бас нэрлэдэг) буюу хувийн 
секторт өрсөлдөх чадвартай салбарууд өсөн торниж, шинээр гарч ирэхийг 
дэмжих үүднээс төрийн зүгээс тодорхой салбаруудад санхүүжилт, хөрөнгө 
оруулалт хийдэг эдийн засгийн загварыг “Монголд нутагшуулах” асуудал ч 
яригдах болов. Энэ хөгжлийн загварт эдийн засаг дахь хязгаарлагдмал нөөц 
хөрөнгүүд нь стратегийн чухал салбартаа байршихгүй байгаа тул хөгжлийг 
дэмжих үүднээс төрөөс төлөвлөлт хийх, санхүүжилт гаргах замаар оролцож, 
дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэсэн санааг дэвшүүлдэг. Тус системийн онцлог нь 
төрөөс зах зээл дэх санхүүжилтийн урсгалд зохицуулалт хийх, стратегийн 
ач холбогдолтой салбарууд дахь төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд эсвэл 
хувийн өмчит үндэсний манлайлагч компаниуд шинээр бий болоход шууд 
дэмжлэг үзүүлэх, өсөлтийг дэмжихийн тулд экспортын зах зээлд түлхүү 
анхаарах, түүнд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх, дотоод хуримтлалыг өндөр 
байлгаж, түүгээр хөрөнгө оруулалт хийх, боловсролын стандарт, хүний 
хөгжлийг бодлогоор дэмжихэд ихээхэн анхаардаг. Өөрөөр хэлбэл, төрийн 
дэмжлэгтэй капитализмын энэ систем нь экспортод суурилсан хөгжлийн 
бодлогод чиглэсэн салбаруудын уялдааг хангах, түүнд чиглэсэн салбар 
дундын болон санхүүжилтийн төлөвлөлт хийж хэрэгжүүлэх, үүний тулд 
санхүүгийн эх үүсвэрийг эдийн засгийг цаашид чирж явах, төрөлжүүлэх 
зорилтот салбарууд руу чиглүүлэх асуудлыг чухалчилдаг. 

монголын цаашдын хөгжлийн чиг хандлагад тулгарч буй сорилт, 
бэрхшээл нь харьцангуй нео либерал шинж чанартай явж ирсэн 
загварыг Зүүн Азийн хөгжлийн загвар уруу шилжүүлэх асуудлыг маш 
нарийн нягтлах нь зүйтэй юм. Энэхүү төрийн дэмжлэгтэй хөгжлиийн 
загварыг шууд ‘хуулбарлах’ урьдач нөхцөл манай орны өнөөгийн нөхцөлд 
төдийлөн бүрдээгүй байна. Жишээ нь, энэ загвараар амжилттай хөгжсөн 
‘Азийн бар’ орнуудын хувьд өндөр өсөлттэй байсан жилүүдэд иргэд, аж 
ахуйн нэгжийн дотоод хуримтлал хувь өндөр байсан. Манай орны хувьд 
дотоод хуримтлал бага буюу засгийн газар, нийт улсын хэмжээнд гадаад 
өр маш өндөр байна. Иймд төрөөс санхүүжилт гаргах замаар төрийн 
дэмжлэгтэй капитализм бүтээх оролдлого нь төдийлөн үр дүнтэй байх нь 
эргэлзээлтэй. Харин эдийн засгийг өөрийн орны онцлог, нөөц боломжид 
тулгуурлан төрөлжүүлэх ёстой, түүний тулд экспортод чиглэсэн, нэмүү өртөг 
ихээр шингээсэн салбаруудыг төрийн дэмжлэгтэй (төрийн санхүүжилтээс 
илүүтэй бодлого, зохицуулалтаа тодорхой болгож, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт татах реформуудыг хийж, худалдааны хүндрэлүүдийг шийдэх 
15 Энэ хөгжлийн загварын амжилттай хэрэгжүүлсэн орнуудад Япон, Cолонгос, Хонг Конг, 

Сингапур, Тайван, Макао багтдаг. 
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зэрэг)-гээр дэмжих нь зүйтэй болов уу. 
хөгжлийн аль хэв загварыг дагах гэж зарлахаас үл хамааран 

монголын хөгжлийн шинэ загвар нь төрөлжсөн эдийн засгийг бий 
болгох, чиг баримжаа нь ‘хүн төвтэй’ буюу амьдралын чанарыг 
дээшлүүлэхэд чиглэх нь зүйтэй. Хөгжлийн стратеги, зарчим бол байгалийн 
баялгийг эдийн засгийн хөгжилд шилжүүлэх (уул уурхайн эдийн засгаас 
мэдлэг шингээсэн олон тулгууртай эдийн засаг руу шилжих) явдал юм. 
Хөгжлийн процесс нь урт хугацааны тууштай хүчин чармайлтыг шаардана. 
Хөгжлийн алсын харааны гол чигийг барьж, ‘ой санамж’ нь болж, салбарын 
бодлогуудыг зангидан нийцүүлж, нягт төлөвлөгөө боловсруулдаг байх 
төрийн институци шаардадгдах юм.

Зураг 33. Активын төрөлжилт нь 
бүтээгдэхүүний төрөлжилтийг дагуулна

Зураг 34. Монгол Улс актив болон 
бүтээгдэхүүний төрөлжилтөөр бусад 

улсаас хоцорч байна16

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020). Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020).
Эдийн16 засгийн төрөлжилтөд бүтээгдэхүүний төрөлжилт (уул уурхайн 

бус экспортын бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн дэмжих), хөрөнгийн 
төрөлжилт (институцийн чанар, хүний хөгжил, бүтээмжийн өсөлтөд 
хөрөнгө оруулалт хийх) гэсэн үндсэн 2 гол төрөжилтийг ойлгодог. Олон 
улсын байгууллагуудын зөвлөмжид хөрөнгийн төрөлжилтийг амжилттай 
хийж чадах нь бүтээгдэхүүний төрөлжилтийг дагуулдаг болохыг онцолдог 
(Дэлхийн банк 2020, Зураг 33). Төрөлжсөн эдийн засгийг бий болгоход биет 
бус нөөц баялаг (хүний болон институцийн хөгжил)-гаа хөгжүүлэх буюу 
хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах, чадварлаг боловсон хүчинг татах, авч 
үлдэх, эдийн засгийн бодлогын менежмент болон институцийн реформ хийх 
(төсөв, мөнгөний бодлого, бизнесийн орчны реформууд, улсын хөрөнгө 
16 Активын төрөлжилтийг нийт баялагт байгалийн бус баялгийн капиталын эзлэх хувиар, 

бүтээгдэхүүний төрөлжилтийг Фингер-Крейниний индексээр тус тус хэмжив. Фингер-
Крейниний индекс нь 0 (бүрэн төрөлжилт)-ээс 1 (төрөлжилт байхгүй) хүртэл утга авах 
харьцангуй индекс бөгөөд улс орнуудын экспортын бүтцийг харьцуулна. Ингэж харьцуулахдаа 
тухайн улсын бүтээгдэхүүний экспортын бүтэц нь дэлхийн дунджаас хэр ялгаатайг авч үзнэ. Энд 
тус үзүүлэлтийг 0=төрөлжилт байхгүй , 1= бүрэн төрөлжилт байхаар параметрийг өөрчилсөн.
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оруулалтын удирдлага, бодлогын явцыг ил тод, нээлттэй байдал, хуулийн 
хэрэгжилт, хариуцлагын тогтолцоо, авилгалыг бууруулах)-эд анхаарах. 
Бүтээгдэхүүнйи төрөлжих процесст гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
төрөлжилт => экспортын төрөлжилт => эдийн засгийн төрөлжилт гэсэн 
чиглэл алхам чухал үүрэгтэй бөгөөд үүний тулд ‘Монгол Улсын хөрөнгө 
оруулалтын реформын зураглал, түүнийг хэрэгжүүлэх стратеги’-ыг Засгийн 
газраас батлан хэрэгжүүлэх нь чухал юм (ОУСК 2018). 

монгол Улс өөрийн активын баялгаа төрөлжүүлсэн (байгалийн 
баялагийн орлогод тулсгуурлан хүний хөгжил, институцийг 
бэхжүүлэх)-ээр үйлдвэрлэл, экспортыг төрөлжүүлэх боломжтой (Зураг 
35). Бусад орны туршлагаас харахад активын төрөлжилт болон экспорт/
бүтээгдэхүүний төрөлжилтийн хооронд эерэг хамаарал байгааг Зураг 35-
аас харж болно. Эдийн засгийн төрөлжилтийн үзүүлэлтүүдээр Монгол 
Улс адил төстэй улс орнуудаас хоцорч байгаа нь ч мөн ажиглагдаж байна. 
Экспорт зөвхөн уул уурхайн салбарт төвлөрөөд зогсохгүй ганцхан зах 
зээлээс хамааралтай болжээ. БНХАУ руу гаргаж буй экспорт 2000-аад оны 
эхэн үед нийт экспортын 20 хувийг бүрдүүлж байсан бол 2012 онд 90 хувь 
болтлоо өссөн17 (Зураг 36). Үүнийг эдийн засгийн төрөлжилтийн индекс ч 
нотлон харуулдаг. Тус индекс нь Монгол Улсын бүтээгдэхүүний сагс бусад 
улс оронтой харьцуулахад энгийн, эмзэг байгааг илтгэнэ18.

Зураг 35. Экспортын бүтээгдэхүүний 
төвлөрөл нэмэгдсээр байна

Зураг 36. Экспорт мөн цөөн хэдэн орон 
уруу төвлөрсөөр

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020). Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020).

17 Монгол Улсын бүтээгдэхүүний төрөлжилт сул байгааг эдийн засгийн төрөлжилтийн индекс 
харуулж байна. Тус индекс нь Монгол Улсын бүтээгдэхүүний сагс бусад улс оронтой харьцуулахад 
энгийн, болхи байгааг илтгэнэ.

18 Энгийн, болхи, цөөн тооны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг улс оронтой харьцуулахад нарийн 
төвөгтэй, олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг орнууд эдийн засгийн хувьд хөгжингүй эсвэл 
ойрын хугацаанд хурдацтай хөгжих боломжтой улс орнууд байдаг.
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Иймд эдийн засгаа амжилттай төрөлжүүлэхэд өгөгдсөн баялгаа 
төрөлжүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал, хөдөлмөрийн зах зээлийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах, чадварлаг боловсон хүчинг татан хадгалах, улсын 
хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг сайжруулах, бодлого боловсруулах үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг эрс нэмэгдүүлэх замаар биет бус баялгийг 
нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Тухайлбал, (1) хүмүүн капиталын чанар, ашиглалтыг 
сайжруулах, чадварлаг боловсон хүчинг татах, хадгалах үүднээс цагаачлалын 
зохистой бодлогыг ашиглах; (2) ил тод байдал, улсын хөрөнгө оруулалтын 
үр ашгийг сайжруулах замаар институцийн чанарыг бэхжүүлэх зэрэг болно.

Эдийн засгийг төрөлжилтгүйгээр нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлүүд 
цаашид давтагдсаар л байх болно. Эдийн засгийн төрөлжилтийг бий 
болгохын тулд уул уурхайн салбартай уялдаатай бусад салбаруудыг 
дэмжихэд анхаарах ёстой. Байгалийн нөөцийг ашиглан дотоод хэрэгцээг 
хангах эсвэл нөөцийг хагас боловсруулж экспортлох салбаруудыг давхар 
хөгжүүлэхэд байгалийн баялгийн орлогыг зарцуулах шаардлагатай. 
Гэхдээ том хэмжээний боловсруулах үйлдвэрийн капиталын зардал нь 
зөвхөн экспортод гаргах боломжтой бүтээгдэхүүний орлогоор л нөхөгдөх 
боломжтой гэдгийг анхаарах. Эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодит алхамаа 
эхлүүлж, тууштай хэрэгжүүлж ирснээс хойш 10-15 жилийн дараа гол үр 
дүнгүүд эхнээсээ харагдаж эхэлдэг бусад орнуудын нийтлэг туршлага 
бий. Мөн бидэнд шийдлээ хүлээсэн дунд, урт хугацааны хөгжлийн олон 
асуудлууд олон байгааг санах хэрэгтэй.19 

монгол Улс нь уул уурхайд түшиглэсэн орон болохын хувьд энэ 
салбараас олох орлогод түшиглэн хөгжих нь хамгийн бодитой зам болов 
уу. Энэ хөгжлийн загвараар хөгжсөн орнууд (Норвеги, Ботсвана болон 
Малайз)-ын туршлагаас харахад байгалийн баялгаас орж ирэх орлогыг 
тогтвортой байлгах эрх зүйн болон татварын зохицуулалтыг амжилттай 
бүрдүүлсэн байдаг. Тухайн орлогыг хуримтлуулж, урт хугацааны хөгжилд 
хүргэх дэд бүтцийн болон эдийн засгийг төрөлжүүлэх төслүүдэд хөрөнгө 
оруулалт хийх ёстой болно. Байгалийн баялгийн орлого бүрдүүлж буй олон 
улсын туршлагаас харахад олборлолт, ашиглалтын лиценз нь төлбөртэй 
байх, төлбөрийн хэмжээ нь аукционы зарчмаар тодорхойлогдох, харин 
цаашдын олборлолт нь үйлдвэрлэл дэх рояалти, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, 
корпорацын орлогын татвар (олборлох салбарын татвар нь ялгаатай байх 
боломжтой)-ын холимог хэлбэртэй байна. Манай орны одоогийн татварын 
19 Тухайлбал, тэтгэврийн реформ (тэтгэврийн сангийн сөрөг мөнгөн урсгалыг хэрхэн шийдэх үү, 

тус сангаас төсөвт авч хэрэглэсэн эх үүсвэрийг хэрхэн эргүүлэн төлөх вэ, хувийн тэтгэврийн 
сангуудын бий болгох уу), боловсролын реформ (мэдээлэл, технологийн энэ эринд одоогийн 
боловсролын системтэйгээр мэдлэг шингээсэн эдийн засаг бид бүтээж чадах уу, инженер, 
технологийн мэргэжилтнүүдийн хүрэлцээ хангалттай юу), хотжилтын реформ (нийслэлээ 
шилжүүлэх үү, 4 уулын дундаа замын бөглөөнд бүтээмжээ алдсаар байх уу, дагуул хот, түүний 
дэд бүтцийн асуудал), эрүүл мэндийн реформ зэрэг салбар бүрд маш тодорхой ‘замын зураг’, 
түүнийг хэрэгжүүлэх стратеги, төлөвлөгөө, санхүүжилтийн механизм хэрэгтэй байна. 
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зохицуулалт нь олон улсын жишигтэй харьцуулахад орлогыг хангалттай 
түвшинд бүрдүүлж чадаж буй эсэхийг эргэн харах шаардлагатай. Уул 
уурхайн салбар тэлсэнээр ДНБ өсөх хэдий ч, байгалийн баялгийн орлогоо 
хангалттай бүрдүүлж чадахгүй тохиолдолд цаашдын хөгжилд хангалттай 
үр дүнгээ өгөхгүй юм. 

Сүүлийн жилүүдэд манай орны ядуурал дорвитой буураагүй, 
орлогын тэгш бус байдал ч анхаарал татах боллоо. Ядуурлын түвшинг 
бууруулж, хүрсэн амжилтаасаа ухрахгүй, цаашид үргэлжлүүлэн бууруулах 
нь чхуал байна. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн тогтвортой, 
хүртээмжтэй өсөлт гол үүрэгтэй. Хүртээмжтэй өсөлт нь дан ганц эдийн 
засгийн хэмжээг тэлэх бус, мөн нийгмийн эмзэг бүлгийн амьжиргааг 
сайжруулах тухай асуудал. Эдийн засгийн өсөлтөөс хүртэх боломжийг 
нэмэгдүүлэх, өсөлт бүгдэд тэгш хүртээмжтэй хүрдэг байх ёстой (ялангуяа, 
ажилтай бага орлоготой болон ажилгүй иргэдийн хувьд). Ядуурал, орлогын 
тэгш бус байдлын бууруулах хүрээнд төрийн оролцоогоор дамжуулан 
орлогын дахин зөв хуваарилалтын асуудал гарч ирнэ. Өсөн нэмэгдэх 
татварын тогтолцоонд шилжих, нийгмийн тусламж, үйлчилгээг зорилтот 
бүлэгт шилжүүлэх зэрэг нь энэ хүрээнд шийдвэрлэх эн тэргүүний чухал 
асуудлууд юм. 

монгол Улс өөрийн залуу, боловсролтой ажиллах хүчнээ бүрэн дүүрэн 
ашиглахын тулд уул уурхайн бус салбарын чанартай ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, бүтээмжийг өсгөхөд анхаарах шаардлагатай. Бүтээмжийн 
өсөлт сул байгаа нь түүхий эдийн мөчлөг дагасан нөөцийн хуваарилалттай 
салшгүй холбоотой юм. Хөрөнгө уул уурхайн секторыг чиглэж байгаа 
бол хөдөлмөр бүтээмж өндөртэй экспортын салбаруудаас экспортын 
бус үйлчилгээний салбарт шилжсээр байна. Үүний сацуу Монголын 
компаниудын дотогшоо чиглэсэн байдал нэмэгдэж шинэлэг технологийг бий 
болгох, ашиглах явдал буурсаар байна. Бүтээмжийн өсөлтийг тэтгэхийн тулд 
Монгол Улс макро түвшинд баялгийн хараалыг сөрөх бодлого хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай бөгөөд микро түвшинд өрсөлдөөнийг хөхүүлэн дэмжих; 
хөрөнгө оруулагчдын эрхийг хамгаалах; бүтээмж өндөртэй компаниудын 
хөрөнгө оруулалт хийх, өсч дэвжих таатай орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай 
байна. 

монгол Улс уул уурхайн бус салбарт бүтээмж өндөртэй ажлын байр 
олноор бий болох орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай. Хэдий Монгол Улсын 
ажиллах хүчин залуу, боловсролтой ч бүтээмжийг нэмэгдүүлэхгүйгээр ажил 
эрхлэлт чанарын өөр түвшинд гарахгүй. Үүний тулд бүтээмжийн өсөлтөд 
саад учруулж буй макро, микро хязгаарлалтуудыг арилгах шаардлагатай.

3.2. Шинэчлэл хийхэд шаардлагатай санхүүжилтийн зохистой 
тогтолцоо бүрдүүлэх шаардлага
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Санхүүгийн нөөц, хөрөнгө хязгаарлагдмал нөхцөлд ‘бага чулуугаар 
их чулууг хөдөлгөх’, санхүүжилтийн үр нөлөө өндөр байх асуудал 
чухал байна. Эдийн засаг болон экспортыг төрөлжүүлэх болон импорттой 
өрсөлдөх чадвартай салбаруудыг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын үр 
нөлөөтэй байдалд тулгуурлан эрэмбэлэх практик шаардлага гарч байна. 
Ялангуяа, улсын төсөв, хөрөнгө оруулалт болон мөнгө, зээлийн бодлогыг 
хөгжлийн дунд хугацааны зорилтуудад хэрхэн зөв зохистой уялдуулан 
чиглүүлж, санхүүжилтийг аль салбарт эн тэргүүнд чиглүүлэх ёстой вэ 
гэсэн асуулт зүй ёсоор гарч ирнэ. Иймд, гадаад эх үүсвэрээс бодит секторт 
санхүүжилт гаргах тохиолдолд аль салбаруудад чиглүүлэх нь эдийн засгийн 
(бүтээгдэхүүний, экспортын) төрөлжилтөд үр нөлөө өндөртэй талаар энгийн 
тооцог доор дурьдлаа.20

Уул уурхайн олборлолт, боловсруулалтын салбаруудын бусад 
салбарт үзүүлэх нөлөө нь уул уурхайн бус үйлдвэрлэл, боловсруулалтын 
салбаруудтай харьцуулахад сул байна. Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар, 
харьцангуй давуу талтай гэж тодорхойлогдсон бүтээгдэхүүнүүд, түүнд 
харгалзах салбаруудын өргөжилтийн индекс, экспортын үржүүлэгчийг 
нэгтгэн Хүснэгт 1-д харуулав. Уул уурхайн салбарын олборлолт, 
боловсруулалтын салбарын экспортын үржүүлэгч уул уурхайн бус 
үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад маш өндөр байна. Эдгээр нь манай оронд 
үйлдвэрлэлийн, салбар дундын, гадаад худалдааны бодлого нь харилцан 
уялдаатай байж чадаагүй, төрийн үр дүнтэй төлөвлөлтийн хүрээнд 
зангигдааагүй явж ирсний үр дагавар юм. 

Уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүнүүд нь абсалют давуу тал дээрээ 
суурилан гадаад зах зээл рүү экспортод гарч байна. Харин абсалют давуу 
талтай эрдэс түүхйи эдийг боловсруулж, нэмүү өртөг шингээх, харьцангуй 
давуу тал дээр суурилсан бүтээгдэхүүнүүдийг илрүүлж, харилцан 
уялдаатайгаар дэмжих бодлого, төлөвлөвлөлт хаягдаж ирлээ. Иймд Монгол 
Улсын хувьд уур уурхай нь цаашид ч тэргүүлэх салбар хэвээр байх бөгөөд 
тус салбарын бүтээмж, боловсруулалтыг түвшнийг нэмэгдүүлэх замаар 
орлогыг өсгөж, түүнээс орж ирэх орлогыг институци, хүний хөгжил, бусад 
салбарыг дэмжин эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд зарцуулах шаардлагатай 
гэсэн дүгнэлтийг бодит ажил хэрэг болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж 
байна.

20 Экспортын болон эдийн засгийн төрөлжилтийг бий болгохын тулд энэ зорилгод хүргэх 
салбаруудыг нээн илрүүлж, түүнийг дэмжих засаглал, хүний нөөц бүрдүүлэхээс гадна тус 
салбарууд руу санхүүжилтийг чиглүүлэх хэрэгцээ, шаардлага өндөр байна. Эдгээр салбарыг 
тодруулахдаа гадаад худалдааны хувьд өрсөлдөх чадвартай, харьцангуй давуу талтай, эдийн 
засгийн өргөжилт (бусад салбарт дам нөлөө өндөртэй)-д хувь нэмэр оруулж, экспортын орлогыг 
өсгөж чадах гэсэн шалгуурыг хангах ёстой гэж үзлээ.
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Хүснэгт 1. Гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвар, харьцангуй давуу талтай салбаруудын 
өргөжилтийн индекс, экспортын үржүүлэгч

Салбар Өргөжилтийн 
индекс#

Экспортын 
үржүүлэгч

Уул уурхайн олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос олборлолт 0.156 0.951
Металлын хүдэр олборлолт 0.148 0.921
Уул уурхай, олборлолтын туслах бусад үйл ажиллагаа 0.207 0.219
Кокс болон газрын тосны боловсруулсан 
бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа

0.160 1.024

Металл үйлдвэрлэл 0.107 0.624
Уул уурхайн бус үйлдвэрлэл, боловсруулалт
Газар тариалан 0.204 0.110
Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 0.184 0.051
Ундааны үйлдвэрлэл 0.224 0.020
Нэхмэлийн үйлдвэрлэл 0.236 0.446
Хувцас үйлдвэрлэл 0.246 0.313
Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 0.298 0.462
Цаас, цаасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 0.249 0.169
Эм, эм бэлдмэл, химийн болон ургамлын гаралтай 
эмийн бүтээгдэхүүн

0.198 0.147

Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл 0.217 0.169
Тээврийн хэрэгсэл, бусад машин, тоног төхөөрөмж 
үйлдвэрлэл

0.286 2.005

Эх сурвалж: Өргөжилтийн индекс, экпортын үржүүлэгчийг Бямбацогт (2019) ажлын 
Хавсралт 3 болон Хавсралт 4-ийн 2010-2016 оны дундаж үзүүлэлтээр авсан болно. # 
Индексийн утга өндөр байх нь тухайн салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлтийн бусад салбарт 
үзүүлэх нөлөө өндөр байгааг илэрхийлнэ.

Уул уурхайн олборлолт, түүний боловсруулалтын түвшнийг 
дээшлүүлэх, уул уурхайн экспортын өрсөлдөх чадварыг дэмжсэн дэд 
бүтцийг барьж байгуулах нь мега төслүүдэд хамаарах асуудал тул 
томоохон дүнтэй санхүүжилт шаардлагатай. Санхүүжилтийн хувьд 
доноруудын урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй санхүүжилт, IPO гаргах, гадны 
том хөрөнгө оруулагчид орж ирэх зэрэг хэлбэрээр санхүүжих боломжтой. 
Бямбацогт болон Цэнддорж (2017) нарын тооцоогоор томоохон төслүүдэд 
ижил хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх тохиолдолд төмөр замын төсөл 
нь ажил эрхлэлтийг хамгийн ихээр нэмэгдүүлэх бол, эрчим хүчний 
төсөл нь өөрийн салбарыг хамгийн өндөрөөр өсгөх, харин нефть хийн 
үйлдвэрлэлийн төсөл нь бусад салбарт дам нөлөө хамгийн сайн үзүүлэхээр 
байна. Бусад салбарт дам нөлөө сайтай дараагийн салбаруудад төмөр зам, 
нүүрс, газрын ттос олборлолт багтахаар байна. Харин хөрөнгө оруулалтад 
эзлэх импортын орцын хувьд төмөр зам, эрчим хүч болон нүүрс, газрын 
тос олборлолтын төслүүд харьцангуй өндөр буюу 33-36 хувийн импортын 
орцтой байна. Нэмэгдсэн үйлдвэрлэлээс экспортод гарах хэмжээний хувьд 
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металлын хүдэр олборлолт, нүүрс, газрын тосны олборлолтын төсөл өндөр 
байх бол бусад төслүүдийн хувьд маш бага байх үр дүн гарчээ. 

манай орны хувьд өрсөлдөх чадвартай, харьцангуй давуу талтайн 
дээр эдийн засгийг төрөлжүүлэх, уул уурхайн бус экспортыг нэмэгдүүлэх 
зорилтыг хамтад нь хангах тэргүүлэх салбарууд маш цөөн байна. 
Дам нөлөө өндөртэй эсвэл экспортын үржүүлэгч өндөртэй байхын аль ч 
үзүүлэлтийг тэргүүлэх шалгуураар сонгосон 1) Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл, 2) Тээврийн хэрэгсэл, бусад машин, тоног төхөөрөмж 
үйлдвэрлэл үйлдвэрийн машин, эд ангиуд), 3) Цаас, цаасан бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл (модны целлюз, цаас, цаасны карт), 4) Хувцас үйлдвэрлэл 
(Свитер, полувер, джемпер болон сүлжмэл гадуур цамц), 5) Нэхмэлийн 
үйлдвэрлэл (ноос, ноолууран болон сүлжмэл бүтээгдэхүүн) салбарууд 
эхний 5-д багтсан хэвээр байна. 

Эдгээр салбар, бүтээгдэхүүн нь өнөөдрийн л эдийн засгийн бүтэц 
дотроос дээрх шалгууруудыг нэгэн зэрэг ханган гарч ирж байгаа 
хэдий ч, дэлхийтэй өрсөлдөх, цаашид улс орны хөгжлийг түүчээлж, 
чирч явах далайцтэй салбарууд байж чадах уу гэдэг нь бас л эргэлзээ 
төрүүлж байна. Иймд дэлхийд өрсөлдөх чадвартай, улс орны хөгжлийг 
түүчээлээд явах салбарууд (магадгүй Монгол хүний оюун ухаан, хүний 
хөгжилд тулгуурласан, технологийн хөгжлийг шингээсэн, одоо байгаа нөөц 
баялагийг давуу тал болгон бүрэн ашигласан бүтээгдэхүүн, салбарууд байх 
боломжтой), үндэсний үйлдвэрлэгчдийг шинээр бий болгох асуудал гарч 
ирж байна. Үүний тулд хөгжлийн алсын хараанд хүрэхэд чиглэсэн, нөөц, 
боломж дээрээ тулгуурласан, ‘хөгжлийн, салбарын, салбар дундын’ бодитой 
төлөвлөлтийг хийх, түүнтэй уялдсан худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлогыг 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх, түүнд шаардлагатай төрийн институцийг 
бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 

Санхүүжилтийг заавал татаастай, төрөөс шийдвэрлэх гэж 
‘муйхарлах’ бус, харин гадаадын хөрөнгө оруулалт, хувийн секторын 
санхүүжилт нь тус салбарууд руу чиглэх хөшүүрэг, зах зээлийн зарчимд 
суурилсан санхүүгийн механизм бүрдүүлэх нь чухал юм. Засгийн 
газрын өр нь өндөр, төв банк нь сөрөг өөрийн хөрөнгөтэй, гадаад валютын 
нөөцийн хүрэлцээ нь Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд заасан 
12 сарын импортын хэрэгцээг хангах түвшинд хүрээгүй, гадаад өрийн 
дарамт өндөртэй үед санхүүжилтийг татаастай, төсвийн шинж чанартай үйл 
ажиллагааны санхүүжилт хэлбэрээр дотоод эх үүсвэрээр төрөөс шийдвэрлэх 
гэж оролдох нь дараагийн гажуудал, сөрөг үр дагаварыг дагуулах эрсдэлтэй. 
Иймд өөрийн орны нөөц боломж, харьцангуй давуу тал дээр үндэслэн эдийн 
засгийг төрөлжүүлэх, экспортод чиглэсэн салбаруудыг ‘хөл дээр нь босгох’ 
санхүүжилтийн зохистой тогтолцоо бүрдүүлэх шаардлага хэвээр байна.
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3.3. Эдийн засгийн менежмент, төлөвлөлтийн шинэчлэлд анхаарах 
асуудлууд

3.3.1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг шинэчлэх шаардлага
Бодлого, төлөвлөлтийн талаар олон тооны баримт бичиг батлагдсан 

хэдий ч хэрэгжилт тааруу, эргэн харж, сайтар шүүж тунгаах 
шаардлагатай байна. Үндэсний хөгжлийн газар (ҮХГ)-ын судалгаагаар 
1990 оноос хойш Монгол Улсад үндэсний, салбарын, орон нутгийн түвшинд 
570 орчим бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, батлан хэрэгжүүлснээс 
өнөөгийн байдлаар 200 гаруй нь хүчинтэй хэрэгжиж байна. Хөгжлийн 
үзэл баримтлал, бодлого, стратеги, үндэсний салбар, бүс нутгийн хөтөлбөр 
нэртэй эдгээр баримт бичигт хийсэн үнэлгээнээс үзэхэд, тэдгээр нь цаг 
хугацаа, агуулгын хувьд хоорондоо уялдаа муутай, хэрэгжих санхүүгийн 
баталгаагүй, арга механизм нь оновчгүй, хэрэгжилтийн явцын хяналт 
– шинжилгээ, үнэлгээг тогтмол хийж ирээгүй байна. Гэхдээ нь эдгээр нь 
бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт хангалтгүй байсны агуулга, 
хэлбэрийн тал юм. Харин шалтгаан, үр дагаварын талаас нь авч үзвэл өөр 
дүр зураг гардаг.

хөгжлийн бодлогоо шинэчлэх, сайжруулах шаардлага байсаар 
байна. 2016 оноос Монгол Улсад хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хууль, 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, 2018 оноос Бүсчилсэн хөгжил, 
хот байгуулалтын бодлогыг шинэчлэх, мөн 2020 оноос “Алсын хараа 
- 2050” хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан хийгдсэн онол, арга зүй, нийгмийн 
сэтгэлгээ, практикийн нэлээд олон талын судалгаа, шинжилгээ, санал 
асуулга, хэлэлцүүлгийн үр дүн нь Монгол Улсад хөгжлийн бодлого шинээр 
боловсруулах, шинэчлэн өөрчлөх, хэлэлцүүлж батлуулах, үр дүнг үнэлэх 
бүхий л үйл ажиллагаанд шалтгаан, үр дагаварын шинжтэй нийтлэг 
зүйлсийг харгалзах шаардлагатайг харуулж байна. 21

Бодлого төлөвлөлтийн институцийн талаар арвин туршлага бидэнд 
бий. Улсын төлөвлөгөөний комисс, түүний дэргэдэх Үйлдвэрлэх хүчний 
хөгжил, байршлын хүрээлэн, мөн Улсын барилгын зургийн төв институтын 
төлөвлөлт, зураг төсвийн үйл ажиллагааны түүх өнөөдөр бидэнд олон 
зүйлийг сануулдаг. Төр, нийгмийн бодлогоо тодорхойлохоос хэрэгжүүлэх 
хүртэлх бүх үйл хэрэгт эрдэмтэн судлаачид, иргэд олон нийтийн оролцоонд 
тулгуурласан хамтын сэтгэлгээ, бүтээлч хөдөлмөрийн бодит үр дүнг 
гол шалгуур болгож чадсан нь дээрх амжилтыг олоход түлхэц болжээ. 
Харамсалтай нь сүүлийн 30 жилд дээрх туршлага үгүйлэгдэж байна.

21  Монголын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх суурь ойлголт, 
мөрдлөгүүд 2020 онд УИХ-аас шинээр тодотгон баталсан “Монгол Улсын Үндсэн Хууль”-ийн ... 
5.1; 6.2; 25 дугаар зүйлийн 25.1.7; 38 дугаар зүйлийн 38.2-4; 38.6-7 дахь зүйл, заалтуудад нэгэнт 
тусгагдсан. Үүнтуй уялдан “Алсын хараа - 2050” баримт бичгийг батлаад байна. 
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3.3.2. Төлөвлөлт, шинэчлэлийн загвар, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд
“Алсын хараа - 2050” бодлогын баримт бичигтэй уялдаатайгаар 

цаашдын хөгжлийн төлөвлөлтийн загвараа шинэчлэх шаардлагатай 
байна. Энэхүү шинэтгэл нь “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт 
хугацааны хөгжлийн стратегитай уялдан газар нутаг, баялаг, МАА-н 
түүхий эд, хүн ам, хөдөлмөрийн нөөц, хөрөнгө капитал, шинжлэх ухаан, 
технологи, мэдээллийн бүхий л чадавх, боломжийг дайчлан, хамгийн үр 
өгөөжтэй ашиглаж, үе шат бүрд тавьсан зорилгод зайлшгүй хүргэж, үр дүнг 
нягтлан шалгах цогц арга, механизмыг багтаасан байх учиртай. Стратегийн 
тасралтгүй, нэгдсэн төлөвлөлт, мониторинг – үнэлгээний дараах тогтолцоог 
нэн даруй бүрдүүлж, зүгшрүүлэх хэрэгтэй байна. Үүнд:

• Одоогийн макро эдийн засгийн төлөвлөлт, салбарын төлөвөлтийг 
хослуулж, сайжруулах;

• Төсвийн төлөвлөлтийг дунд болон (5 жилийн үндсэн чиглэл) богино 
хугацаа (жилийн)-ны төлөвлөгөө (илүү нарийвчлалтайгаар)-тэй 
уялдуулах;

• Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлтийн системд бүс хоорондын, салбар 
хоорондын зохистой хамаарлыг хөгжүүлж, эдийн засгийн өсөлт, 
байгаль, нийгмийн хамгааллыг бодитой дэмжих зорилтот хөтөлбөр, 
төслүүдийг тусган хэрэгжүүлэх;

• Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлт, төслийн техник – эдийн 
засгийн үндэслэл, хот төлөвлөлт, барилгын зураг төсвийн ажлын 
боловсруулалт, хэрэгжилтийн уялдааг хянан шалгаж, өөрчлөлт хийж 
байх;

• Хөгжлийн төлөвлөлтийн хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн 
нийцэл, хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээг жил тутам хийж, 
холбогдох тодотгол, шинэчлэл хийх.

Төлөвлөлтийн шинэчлэлтэй уялдуулан холбог дүрэм, журмыг 
шинэчлэх хэрэгцээ байна. Нийгэм-эдийн засгийн удирдлага, төлөвлөлтийн 
шинжлэх ухаан, арга зүй, мэдээлэл – технологийн болон практик үндэслэлийг 
сайжруулах зорилгоор одоо бүрдэж буй төлөвлөлтийн системд дор дурдсан 
үйл ажиллагааг тусган, уялдаатай боловсруулж, ашиглаж байхаар холбогдох 
стандарт, аргачилсан дүрэм, журмаар баталгаажуулах нь зүйтэй байна. 

Төр, хувийн хэвшлийн оновчтой хослолыг бүрдүүлэх нь чухал байна. 
Эдийн засгийн удирдлага, төлөвлөлтийн сэтгэлгээг шинэтгэх гурав дахь том 
чиглэл бол төрийн зохицуулалтын болон төр – бизнес (төр-хувийн хэвшил)-
ийн нэгдмэл институтийг бүрдүүлж, хэвшүүлэх явдал юм. Үүнд:

• Хөгжлийн төлөвлөлт, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлагаар хангах 
төрийн захиргааны төв байгууллага Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 
газар, Сангийн яам, Үндэсний хөгжлийн газрын ажил үүргийн 
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уялдаа, заагийг тодорхой болгох;
• Эдийн засгийн яамны дэргэд үндэсний хөгжлийн талаарх судалгаа, 

төсөөллийн ажлыг нэгтгэн явуулж, туршин шалгаж, үр дүнг бодлогод 
цаг алдалгүй тусгаж байх институци, судалгааны хүрээлэн байгуулах;

• Мэргэжлийн холбоод (МХАҮТ, АЭХ, бизнесийн бүлэг, нэгтгэлүүд, 
бүс, улс дамнасан компаниуд зээрэг)-ыг хөгжлийн төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр, зураг төсөл, шинжлэх ухаан – техник – технологийн төсөл 
боловсруулах, нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх ажилд татан оролцуулах;

• Дотоод, гадаадын төр-бизнес (хувийн хэвшлийн)-ийн хамтын 
ажиллагаа, харилцан түншлэлийн зохион байгуулалтыг хийх;

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, шингээх чадвар, хил орчмын 
эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хоршилтыг хөгжүүлэх арга механизмыг 
сайжруулах зэрэг болно.

4. ДүгнЭЛТ
Түүхэн 30 жилийн хугацаанд Монголчууд бид улс төр, нийгэм, эдийн 

засгийн цөөнгүй хүндрэлтэй нүүр тулж ирлээ. Зах зээлийн эдийн засагт 
шилжсэн эхний он жилүүдээс л олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, 
доноруудын тусламж, дэмжлэгийг авч эхэлсэн. Сүүлийн 30 жилийн 
хугацаанд Монгол Улс ОУВС-ийн хөтөлбөрийг 6 удаа авч, нийт 15 жилд 
нь хөтөлбөртэй явсаар өнөөдөртэй золголоо. Шилжилтийн дараах он 
жилүүдэд буюу 1991-2000 хооронд 3 хөтөлбөр авч хэрэгжүүлсэн бол 2001-
2010 оны хооронд 2 хөтөлбөр, харин 2010 оноос хойш 2017 онд ‘Өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөр’-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Монгол Улс зах зээлийн 
эдийн засгийн тогтолцоонд шилжсэнээс хойших 30 жилийн хугацаанд 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн ахиц дэвшил гарсан ч, бусад орнуудтай 
харьцуулахад хоцорсон зүйлс бас байна. 

Түүнчлэн улс орны макро эдийн засгийн болон хөгжлийн бодлого 
тогтворгүй, төрийн бодлогын ‘санах ой’ богино явж ирлээ. Сүүлийн 30 
жилийн хугацаанд Монгол Улс 15 Ерөнхий сайд, 15 Сангийн сайд (нэрийн 
давхардлыг хасвал тус бүр 14), 9 Монголбанкны Ерөнхийлөгчтэй байжээ. 
Сүүлийн 7 жилийн хувьд авч үзэхэд 4 Ерөнхий сайд, 5 Сангийн сайдтай 
байлаа. Тогтвортой эдийн засгийн бодлого, төрийн бодлогын залгамж 
халаа манай оронд туйлын чухал байна. Түүнчлэн улс төрийн болон эдийн 
засгийн хүртээмжтэй институцийг бодитоор бүрдүүлэхэд онцгой анхаарах 
шаардлагатай.

Нийгэм, эдийн засгийн түүхэн үйл явдлаас урган гарч буй сургамжуудыг 
Монгол төрийн цаашдын бодлого, арга хэмжээнд анхаарч, зөвийг хэвшүүлж, 
зөрүүг нь засч явах нь өнөө цагийн болон ирээдүй хойч үеийн бодлого 
боловсруулагч нарын эрхэм үүрэг билээ. Энэ хүрээнд төрийн бодлогын ‘ой 
санамж’-ийг түвшин бүрдээ хэвшүүлэх шаардлагатай байна. 
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Манай орны хувьд өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн хөгжлийн хэв загварыг 
дорвитой өөрчлөх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Харин цаашдын 
хөгжлийн загвар нь алдаан дээрээ суралцсан, өөрийн орны онцлог, нөөц 
чадамж дээрээ тулгуурласан, олон улсын сайн туршлагатай нийцтэй байх 
зарчмыг бүрдүүлэх ёстой. Түүнээс ‘шарыг харж шарвасан, улааныг харж 
урвасан’, бусдыг даган дуурайсан нэг хэвийн хэв загварт баригдаж болохгүй. 

Хөгжлийн аль хэв загварыг дагах гэж зарлахаас үл хамааран Монголын 
хөгжлийн шинэ загвар нь төрөлжсөн эдийн засгийг бий болгох, чиг 
баримжаа нь ‘хүн төвтэй’ буюу амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэх нь 
зүйтэй. Хөгжлийн стратеги, зарчим бол байгалийн баялгийг эдийн засгийн 
хөгжилд шилжүүлэх (уул уурхайн эдийн засгаас мэдлэг шингээсэн олон 
тулгууртай эдийн засаг руу шилжих), тэр дундаа Монгол хүний хөгжил, 
оюун ухааныг хөгжүүлж, нэмүү өртөг шингээсэн, экспортод чиглэсэн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох явдал юм. Хөгжлийн процесс нь 
урт хугацааны мятрашгүй хүчин чармайлтыг шаардана. Хөгжлийн алсын 
харааны гол чигийг барьж, ‘ой санамж’ нь болж, салбарын бодлогуудыг 
зангидан авцалдуулж, нягт төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хянаж 
байх төрийн тодорхой эрх бүхий институци шаардлагатай байна. 

Хөгжлийг цогцлооход санхүүгийн болон санхүүгийн бус нөөц 
шаардлагатай. Бидэнд өвөг дээдсээс үлдээсэн хөгжихөд шаардлагатай эдгээр 
нөөц хөрөнгө, боломж хангалттай бий. Харин байгаа нөөц, боломжуудыг 
хэрхэн зөв найрсуулж, үр дүнтэй ашиглах замаар хөгжлийг хурдасгах 
вэ гэдэг нь том сорилт боллоо. Иймд төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан 
хөгжлийн, тэр дотроо экспортын санхүүжилтийн зохистой тогтолцоо, 
хөрөнгө оруулалтыг орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 

Гэхдээ их хэмжээний санхүүжилт олгосноор л экспортын болон эдийн 
засгийн төрөлжилтийг бий болгоно гэж ойлгох нь учир дутагдалтай. 
Бүтээгдэхүүн өрсөлдөх чадвартай, харьцангуй давуу талтай байна гэдэг 
нь экспортод шууд гарна гэсэн үг биш. Иймд хилийн наад болон цаад 
талын саад тодгор (хил, гааль, ложистикийн саадаас эхлээд чөлөөт 
худалдааны гэрээ байгуулах замаар тарифын барьерыг бууруулах)-ыг 
бууруулах, нийлүүлэлтийн сүлжээг үр ашигтай болгох, салбар дундын 
уялдааг хангах, төлөвлөлт хийх гадаад худалдааны, салбарын бодлого, 
институци маш ойлгомжтой, хэрэгжилт нь үр дүнтэй байх шаардлагатай. 
Үүний тулд худалдаа үйлдвэрлэлийн бодлого, хэрэгжилт эрхэлсэн болон 
төлөвлөлт, салбарын дундын бодлогын уялдааг хангах эрх бүхий төрийн 
байгууллагуудыг бий болох шаардлагатай. Төр нь эдгээр салбараа яаж 
хөгжүүлэх нь тодорхой болж, итгэл үнэмшил бүрдэж байж л тухайн салбарт 
гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирж, дотоодын хувийн санхүүжилт тус 
салбар руу чиглэх үндэс суурь бүрдэнэ. 
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Монгол төрийн урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь зөвшилцөлд 
хүрч, гуйвж шарвахгүй урагшаа харан хөгжихөд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Хөгжлийн бодлого, хэв загвар нь улс төрийн орчноос үл хамааран төрийн 
бодлогод тусч, хэрэгжих ёстой. Цаг үеийн нөхцөл байдал, шинэ судалгааны 
үр дүнгүүдэд суурилан өөрчлөгдөж, улам баяжих ‘амьд’ баримт бичиг 
байх нь зүйн хэрэг юм. Энэ баримт бичгийг боловсронгуй болгоход салбар 
бүрийн экспертүүд, эрдэмтдийн үүрэг том байр эзлэх учиртай. Энэ талбарыг 
бий болгоход бие даасан хараат бус, шилдэг боловсон хүчтэй Үндэсний 
хөгжлийн тинк-танк бүрдүүлэх явдал чухал юм.
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хУРААнгУЙ
Бид энэхүү судалгаанд динамик фактор загвар (ДФЗ)-ыг ашиглаж 

дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий богино хугацааны таамаглал 
хийх, нэгдсэн түрүүлэгч индикаторын хөдөлгөөнийг тооцохыг оролдсон 
болно. Тодруулбал, ДНБ-ий 2010-2020 оны хоорондох сар болон улирлын 
мэдээллийг ашиглан 88 хувьсагчийн хувьд Doz нарын (2011) хоёр алхамт, 
квази хамгийн их үнэний хувь бүхий аргаар ДФЗ-ыг үнэлсэн. Судалгааны 
үр дүнгээс 2 фактортай, 2 хугацааны хоцрогдолтой загвар 1 жилийн дараах 
ДНБ-ийг бусад боломжуудаас илүү сайн, таамаглаж байгааг тогтоолоо.

Түлхүүр үгс: Dynamic factor model, forecasting, nowcasting, MIDAS
JEL ангилал: C53, C38, E37
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УДИРТгАЛ
Ихэнх орнуудын хувьд эдийн засгийн аливаа өөрчлөлтийн нөлөө нь 

хугацааны хоцрогдолтой статистик мэдээлэлд тусгагддаг. Үүнээс хамаарч 
эдийн засгийн нөхцөл байдлыг цаг алдалгүй тодорхойлж, ирээдүйн төлөвийг 
богино хугацаанд төсөөлөхөд хүндрэл учирсаар ирсэн. Иймд олон орны 
төв банкууд, судлаачид мөнгөний бодлогоо амжилттай хэрэгжүүлэхийн 
тулд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) болон инфляц гэх мэт макро 
эдийн засгийн гол хувьсагчуудыг таамаглах богино болон урт хугацааны 
олон загваруудыг байнга хөгжүүлсээр ирсэн байдаг. Богино хугацааны 
таамаглалыг ерөнхийдөө нэг хувьсагчтай ARIMA эсвэл олон хувьсагчтай 
VAR (BVAR) загваруудыг ашиглан хийдэг бол дунд болон урт хугацааны 
таамаглалыг хийхдээ бүтцийн эконометрик болон динамик стохастик 
ерөнхий тэнцвэрийн загвар (DSGE)-ыг ашигладаг. 

Богино хугацааны таамаглал хийхэд VAR загварыг голчлон ашигладаг 
боловч чөлөөний зэргийн асуудлаас шалтгаалж хамгийн ихдээ 10 хувьсагч 
агуулдаг. Гэтэл төв банкны хувьд маш олон хувьсагчуудыг анхааралдаа 
авч, шийдвэр гаргалтадаа ашиглах шаардлагатай тулгардаг. Үүнийг шийдэх 
нэг арга нь бейсийн приорыг ашиглан BVAR загвараар таамаглал хийх 
явдал юм. Жишээлбэл, Banbura (2010) нар 120 хувьсагчтай BVAR загварыг 
ашиглан мөнгөний бодлогын шокийг таньж, импульсийн хариу үйлдлийн 
функцаар таамаглал хийсэн байдаг. Харин Монгол Улсын хувьд Д.Ган-
Очир, Л.Даваажаргал (2019) нар 17-24 хувьсагчтай BVAR загварыг ашиглан 
гадаад шокийн нөлөөллийг тооцсон байдаг. 

Бид энэхүү судалгаандаа сүүлийн үед өргөнөөр ашиглагдаж байгаа 
динамик фактор загвар (Dynamic Factor Model, ДФЗ)-ыг ашиглаж ДНБ-
ий богино хугацааны таамаглал хийх, нэгдсэн түрүүлэгч индикаторын 
хөдөлгөөнийг тооцохыг оролдсон болно. Бидний хувьд энэхүү ажил нь 
нэг удаагийн шинжтэй судалгааны ажил биш бөгөөд байнгын хөгжүүлэлт 
шаардсан, бодлогын шийдвэр гаргалтад чухал ач холбогдол бүхий ажил гэж 
үзэж байна.

ДФЗ нь аливаа хугацааны цуваа болон хувьсагчийг дотор нь нийтлэг 
хэсэг (common component) болон тухайн цувааны онцлог шинжийг 
хадгалсан хэсэг (idiosyncratic component) гэж ангилаад, нийтлэг хэсгийг 
ажиглагдаагүй цөөн тооны фактор хувьсагчид болон тэдний динамикаас 
хамаардаг байдлаар хэмжээсийг бууруулдаг байна. Тус загвараар ДНБ-
ий чиг хандлага, түрүүлэгч индикаторыг тооцоолох нь хэд хэдэн давуу 
талтай тул судалгаанд ашиглалаа. Нэгт, ДФЗ нь өгөгдлийг алдаа багатай 
үнэлж, макро хувьсагчдын хамтын хөдөлгөөн (co-movement)-ийг маш сайн 
таамаглаж буйг эмпирик үнэлгээ нотолж байна. Хоёрт, цөөн тооны фактор 
хувьсагчдын үнэлгээ нь макро эдийн засгийн стандарт динамик тэнцвэрийн 
онолтой нийцтэй байдаг. Гуравт, эдийн засгийн практикт хэрэглэхэд тун 
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тохиромжтой бөгөөд олон хувьсагчидтай ДФЗ-ыг ашиглан макро эдийн 
засгийн өргөн хүрээний шокийг танихад хялбар байдаг. Мөн загварыг 
макро бодит хувьсагчдын мониторинг хийх болон таамаглалд ашиглахад 
өндөр хэрэглээтэй байна (Stock & Watson, 2016).

Судалгааны ажил нь дараах бүтэцтэй. Судалгааны ажлын хоёрдугаар 
хэсэгт нэгдсэн түрүүлэгч индикаторийн талаар судалгаануудын тоймыг 
оруулж, Гуравдугаар хэсэгт үнэлгээнд ашигласан ДФЗ-ийн онол, арга зүйн 
талаар товч ойлголт өгөхийг хичээв. Харин дөрөвдүгээр хэсэгт судалгааны 
гол эмпирик үр дүнг тайлбарлаж, эцэст нь судалгаанаас гарсан үр дүнд 
тулгуурлан дүгнэлт өглөө.

2. ДИнАмИК ФАКТОР ЗАгВАРЫг АШИгЛАн ДнБ-ИЙ 
ТААмАгЛАЛ хИЙСЭн УЛСУУДЫн ТУхАЙ

Анх Burns болон Mitchel (1946) нар хугацааны хоцрогдолтой, давхцалттай, 
болон түрүүлэгч (lagging, coincident, leading) гэсэн 3 төрлийн эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлжээ. Өнөөдрийн байдлаар хамгийн түгээмэл, 
жишиг болгон ашиглаж буй түрүүлэгч үзүүлэлт нь Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-аас дэлхийн 30 гаруй орны хувьд 
сар бүр тооцдог Нэгдсэн Түрүүлэгч индикатор (CLI) юм (Хавсралт 1).

Манай улсын хувьд энэ төрлийн нэгдсэн түрүүлэгч үзүүлэлтийг 
анх Б.Эрдэнэбат (2012) нийт 51 хувьсагч ашиглан OECD байгууллагын 
аргачлалтай төстэй байдлаар тооцсон байдаг. Улмаар Сангийн Яамнаас 
энэхүү үзүүлэлтийг 2016-2018 онуудад сарын тоон мэдээлэлд суурилан 
шинэчлэх байдлаар улирал бүр олон нийтэд зарлаж байв. Тус аргаар 
нэгдсэн түрүүлэгч үзүүлэлтийг тооцохдоо хугацааны цувааг (i) 2 шатлалт 
Hodrick-Prescott филтерээр трендийг хасах, (ii) Bry&Boschan (1971) аргаар 
эргэлтийн цэгийг тодорхойлох, (iii) тайлбарлаж чадаж байгаа нэгдсэн 
цувааг ялган, нэгтгэх байдлаар нэгдсэн түрүүлэгч үзүүлэлтийг гарган авдаг 
байна. Түүнчлэн Д.Ган-Очир болон Л.Даваажаргал (2019) нар нь ДНБ-ий 
өсөлтийг 14 хувьсагчдын хувьд том хэмжээний BVAR загвараар үнэлсэн 
бөгөөд судалгааны үр дүнд манай улсын макро эдийн засгийн хэлбэлзэлд 
гадаад шок хамгийн том нөлөөг үзүүлдэг гэж гарсан. 

Олон улсад ДНБ болон инфляцийг таамаглах, түрүүлэгч үзүүлэлтийг 
тооцох тал дээр цөөнгүй тооны судалгааны ажлууд хийгдсэн бөгөөд голлох 
эмпирик судалгааны ажлуудын товч үр дүнг Хүснэгт 1-т тоймлон харуулав.
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Хүснэгт 1. Судлагдсан байдлын тойм

Судлаач Орон Аргачлал Тоон өгөгдөл гол үр дүн
David de et.al 
(2019)

Европын 
орнууд, 
Бельги, 
ОХУ

DFM БДНБ-ий өсөлт Цөөхөн хувьсагчидтай байх 
тусам одоогийн таамаглал 
(nowcasting) сайжрах боловч 
1 болон 2 улирлын дараах 
ДНБ өсөлтийн таамаглалын 
түвшин хувьсагчдын тоотой 
уялдан нэмэгддэг.

Guilherme (2018) Бразил DFM 61 хувьсагч 
(сараар)

Бразилын төв банкнаас 
эдийн засгийн агентуудын 
хүлээлтэд үндэслэн тооцдог 
ДНБ-ий таамаглалаас илүү 
сайн тайлбарлаж байв

Tony&Rodrigo 
(2017)

Канад DFM

MIDAS

30 хувьсагч 
(сараар)

Одоогийн таамаглалыг 
хийхэд MIDAS болон Bridge 
regression аргаас тайлбарлах 
чадвар өндөр байснаас гадна 
мэргэжлийн судлаачдын 
таамаглалтай ижил үр дүнг 
өгсөн.

Mapa et al (2015) Филиппин DFM 30 гаруй эдийн 
засгийн хувьсагчид 
(сараар)

Филиппиний үндэсний 
статистикийн хороо (ҮСХ)-
оос тогтмол тооцон гаргадаг 
түрүүлэгч үзүүлэлт нь зөвхөн 
ДНБ-ий чиглэлийг л харуулж 
байсан бол DFM нь ДНБ-ий 
таамаглалыг хамгийн алдаа 
багатай гүйцэтгэсэн байна

Porshakov et al. 
(2014)

ОХУ DFM Нэг болон хоёр улирлын 
дараах ДНБ өсөлтийн 
таамаглалын түвшин 
хувьсагчдын тоотой уялдан 
нэмэгддэг.

Gupta &Kabundi 
(2010,2011)

Өмнөд 
Африк

DFM

BVAR

DSGE

200 гаруй бодит 
сектор болон 
мөнгө санхүүгийн 
хувьсагч

Өмнөд Африкийн хувьд 
DFM болон BVAR загварууд 
нь DSGE загвараас илүү 
таамаглах чадвартай.

Troy (2011) 32 орны 
хувьд

DFM

BVAR

BE

BV

-Түүвэр судалгаа

 (PMI, хэрэглэгч 
болон бизнесийн 
итгэлийн индекс)

-Бодит сектор 
болон мөнгө 
санхүүгийн 
хувьсагчид

DFM нь бусад загваруудтай 
харьцуулахад ДНБ-ий 
өсөлтийг таамаглах хамгийн 
сайн загвар гэж үзсэн.

Sandra & 
Christina (2006)

Герман DFM - DFM нь богино хугацааны 
төсөөлөл хийх чадвар сайн 
бөгөөд сарын тоон мэдээллээс 
илүү улирлын тоон мэдээлэл 
нь харьцангуй найдвартай 
үнэлгээний үр дүн өгсөн.
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Iyer et al (2019) Энэтхэг BVAR

VAR

SVAR

- BVAR нь бусад загваруудтай 
харьцуулахад 4 улирал буюу 
жилийн дараах ДНБ-ий 
өсөлтийг таамаглах хамгийн 
сайн загвар гэж үзсэн.

Deryugina & 
Ponomarenko 
(2014)

ОХУ BVAR Бодит сектор болон 
мөнгө санхүүгийн 
14 хувьсагч

Хэдийгээр BVAR загварын 
тайлбарлах чадвар өндөр 
боловч хувьсагчдын 
сонголтоос хамааран 
тодорхой бус байдал нэмэгдэх 
хандлагатай.

Caraiani (2010) Румен BVAR

SVAR, 

VAR

ARIMAs

ДНБ, инфляц, 
хөрөнгө оруулалт, 
хүүгийн түвшинг 
харуулах 
үзүүлэлтүүд

BVAR нь ДНБ-ий өсөлтийг 
богино хугацаанд таамаглах 
чадвар бусад загваруудтай 
харьцуулахад сайн.

Mandalinci (2017) FAVAR

TVPVAR 

UCSV

Бодит сектор болон 
мөнгө санхүүгийн 
10 хувьсагч

UCSV болон BVAR нь бусад 
загвараас илүү ДНБ-ий 
өсөлтийг таамаглах чадвар 
өндөр боловч хямралын 
үеэр TVPVAR илүү сайн 
ажилласан.

Figueiredo (2010) FAVAR 400 гаруй 
хувьсагчид

Загварт олон хувьсагч оруулах 
нь таамаглалын чадварыг 
заавал нэмэгдүүлдэггүй.

Dogan& Midilic 
(2016)

Турк MIDAS 
(Mixed data 
sampling)

200 гаруй 
санхүүүгийн 
секторын тоон 
өгөгдөл (өдрөөр)

Өндөр давтамжтай өдрийн 
тоон өгөгдөл нь Туркийн 
эдийн засгийн өсөлтийг 
таамаглах чадвар тун өндөр 
байсан.

Duo, Marie, et al 
(2006)

Филиппин

БНХАУ

Индонез

Автомат 
түрүүлэгч 
үзүүлэлт,

Макро 
экономет-
рик бүтцийн 
загварууд

Үйлдвэрлэлийн 
бүтээмж, мөнгөний 
нийлүүлэлт, 
ажилгүйдлийн 
түвшин, дундаж 
цалин, зээлийн 
хүү зэрэг 70 
орчим макро 
эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд 
(сараар)

Бүтцийн загвар нь бусад 
загваруудтай харьцуулахад 
ДНБ-ий өсөлтийг сайн 
таамаглаж байсан боловч 
загварт оруулсан хувьсагчдын 
сонголт, давтамжуудын 
ялгаатай байдал, зэргээс 
хамааран тодорхой бус 
байдал нэмэгддэг

Hyun hak et al 
(2017)

БНСУ Factor 
MIDAS

190 гаруй бодит 
сектор болон 
мөнгө санхүүгийн 
хувьсагч

3 сараас дээш хугацаанд 
таамаглал хийж байгаа 
тохиолдолд хамгийн ихдээ 
1 эсвэл 2 фактор оруулах нь 
оновчтой.

Эх сурвалж: Судлаачдын нэгтгэл

Caraiani (2010), Iyer (2019), Biswas (2010), Deryugina (2014) нар ДНБ-ийг 
таамаглах хэд хэдэн аргачлалыг ашиглан харьцуулалт хийсэн бөгөөд Бейсын 
вектор авторегресс загвар (BVAR) нь бусад загваруудтай харьцуулахад 
ДНБ-ий өсөлтийг таамаглах хамгийн сайн загвар гэж үзсэн. Тодруулбал, 
BVAR загварчлал нь түүврийн тоо харьцангуй бага үед систем дэх 
хувьсагчийн тоо өсөх эсвэл хугацааны хоцрогдлыг нэмэгдүүлэх тохиолдолд 
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үүсэх асуудлыг засварладаг байна. Түүнчлэн Mandalinci (2017) нь ДНБ-ий 
өсөлтийг Ажиглагдаагүй бүрэлдэхүүний стохастик загвар (UCSV) болон 
BVAR загвараар үнэлэхэд тайлбарлах чадвар хамгийн сайн байсан боловч 
эдийн засгийн хямралын үеэр цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг Вектор 
авторегресс загварын төрөл буюу TVPVAR загвар нь илүү сайн ажиллажээ.

Gupta болон Kabundi (2011) нар нь Өмнөд Африкийн бодит сектор болон 
мөнгө санхүүгийн 200 гаруй хувьсагчдыг ашиглан үнэлгээ хийхэд ДФЗ болон 
BVAR загварууд нь динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар (DSGE)-
аас илүү таамаглах чадвартайг харуулсан. Ийнхүү сүүлийн жилүүдэд 
судлаачид болон төв банкуудын судалгаанууд ДНБ-ий таамаглалын арга 
зүй, алдааны шинжилгээг сайжруулахад чиглэсэн олон аргыг ашиглаж, 
ялгаатай дүгнэлтүүдэд хүрч байна. Гэвч ихэнх судалгааны үр дүнгүүд Stock 
болон Watson (2010) нарын хөгжүүлсэн ДФЗ нь бусад бүтцийн ба бүтцийн 
бус загвараас илүү сайн таамаглал хийдэгорчин үеийн аргачлал болохыг 
харуулах болсон. 

Troy (2011) нь хөгжингүй болон хөгжиж буй нийт 32 улсын сарын тоон 
мэдээлэл ашиглан ДНБ-ий өсөлтийг ялгаатай загваруудаар таамаглахад 
улс бүрийн хувьд үр дүн ялгаатай боловч талаас илүү хувьд нь ДФЗ загвар 
таамаглах чадвар хамгийн сайн гэсэн үр дүн гарчээ. Ялангуяа ДФЗ нь 
богино хугацааны төсөөлөл хийх чадвар харьцангуй найдвартай (robust) 
байдаг (Sandra&Christina, 2006).

Mara (2014) нь гадаад, дотоод шокоос өндөр хамааралтай, жижиг нээлттэй 
эдийн засаг бүхий Филиппин Улсын хувьд ДФЗ-ыг ашиглан нийтлэг хэсэг 
(common factor)-ийг ялган авч, 31 хувьсагчтай ДНБ-ий одоогийн таамаглал 
хийхийг зорьжээ. Эмпирик үр дүнгээр тус улсын ҮСХ-оос тогтмол тооцон 
гаргадаг түрүүлэгч үзүүлэлт нь зөвхөн ДНБ-ий чиглэлийг харуулж байсан 
бол ДФЗ нь ДНБ-ийг хамгийн алдаа багатай таамагласнаар давуу талтай 
байв. Troy (2017)-ын судалснаар Канад Улсын хувьд ДФЗ-ын үнэлгээ 
харьцангуй сайн байснаас гадна үнэлгээний таамаглал нь мэргэжлийн 
судлаачдын төсөөлөлтэй ижил, нийцтэй байсан. Түүнчлэн Guilherme (2018) 
ДФЗ-ын таамаглал нь Бразил Улсын Төв банкны эдийн засгийн агентуудын 
хүлээлтэд суурилан тооцдог ДНБ-ий таамаглалаас тайлбарлах чадвар өндөр 
гэж дүгнэжээ.

ДФЗ нь эдийн засгийн нэгдсэн үзүүлэлтийг тооцоход түгээмэл 
ашиглагдахаас гадна ДНБ-д үзүүлэх нөлөөллийг дотоод болон гадаад 
шокоор ялган танихад өндөр ач холбогдолтой байна (Chow&Choy, 2009).
Тус загварыг ашиглан Евро бүсийн орнууд болон АНУ-ын тоон мэдээлэлд 
тулгуурлан одоогийн таамаглал хийхэд маш оновчтой байв. (Giannone 2008, 
Camachi & Perez-Quiros, 2010).

Эдийн засгийн өсөлтийг таамаглах эхний алхам нь тэдгээрт нөлөөлөх 
хувьсагчдыг тодорхойлох явдал байдаг. Хэдийгээр макро эконометрикийн 
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бүтцийн загварууд нь ДНБ-ий өсөлтийг таамаглах чадвар сайн боловч 
загварт оруулсан хувьсагчдын сонголт, тэдгээрийн давтамжуудын ялгаатай 
байдал болон хязгаарлалтгүй Вектор авторегресс (unrestricted VAR) 
ашигласан зэргээс үүдэн загварын тодорхой бус байдал нэмэгддэг байна. 
Иймд (i) онолын үндэслэлтэй хувьсагчдыг сонгох, (ii) VAR загварт оруулсан 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй хувьсагчийг хасах зэрэг байдлаар 
тодорхой бус байдлыг бууруулж, загварын сул талыг нөхдөг (Duo Qin et al, 
2006).

Судлаачид ДНБ-ий одоогийн таамаглал хийхэд нэн түрүүнд богино 
хугацаанд тогтмол шинэчлэгддэг тоон мэдээллийг загварт оруулахыг 
чухалчилж авч үздэг. David (2019) болон Porshakov (2015) нар Европын 
орнууд болон ОХУ-ын хувьд ДФЗ-ыг ашиглан түрүүлэгч үзүүлэлтийг 
тооцоход цөөхөн хувьсагчидтай байх тусам одоогийн таамаглал сайжрах 
боловч нэг болон хоёр улирлын дараах ДНБ-ий өсөлтийн таамаглалын 
түвшин хувьсагчдын тоотой уялдан нэмэгддэг хэмээн дүгнэжээ. Харин 
Figueiredo (2010) судалгаагаар загварт олон хувьсагч оруулах нь төсөөллийн 
чадварыг заавал нэмэгдүүлэх албагүй гэсэн үр дүн гарсан байна. Түүнчлэн 
Tony&Rodrigo (2017) нь үнэлгээнд дундаж хэмжээний (10-30 тооны 
хувьсагч) болон том хэмжээний (100-гаас дээш тооны хувьсагч) тоон 
өгөгдлийг оруулах нь ижил үр дүнг өгсөн талаар дурдсан байна. Мөн 
Dogan болон Midilic (2016) нар өндөр давтамжтай тоон мэдээлэл ашиглах 
нь загварын төсөөлөл хийх чадварыг нэмэгдүүлдэг гэж үзсэн бол Sandra 
болон Christina (2006) нь сарын тоон мэдээллээс илүү улирлын мэдээлэл 
үнэлгээний таамаглал харьцангуй найдвартай байхад нөлөөлсөн гэж 
дүгнэжээ.

3. ДИнАмИК ФАКТОР ЗАгВАР  
(DYNAMIC FACTOR MODEL)-Ын ТУхАЙ 

Сүүлийн 20 гаруй жилд эдийн засгийн онолын болон макро шинжилгээний 
загварууд эрчимтэй хувьсан өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэж ирсний нэг нь 
динамик фактор загвар (ДФЗ) юм. Spearman (1904) анх сэтгэл судлалд бүрэн 
статик динамик загвар (exact static model)-ыг ашигласан бөгөөд Geweke 
(1977) анх загварын хөндлөн өгөгдлийг хугацааны цуваагаар өргөтгөснөөр 
эдийн засгийн шинжилгээнд идэвхтэй ашиглаж эхэлжээ. Загварын үндсэн 
санаа нь макро эдийн засгийн өгөгдлийн бүтцээс үүдсэн чөлөөний зэргийн 
асуудлыг шийдвэрлэх замаар эконометрикийн үнэлгээ, таамаглалыг хамгийн 
алдаа багатай гүйцэтгэх явдал байв. Тодруулбал, сүүлийн 20-40 жилд макро 
эдийн засгийн, санхүүгийн болон бусад олон секторын өгөгдөл цуглуулах 
хувьсагчид, үүний давтамжийн тоо нэмэгдсэн ч хугацааг сунгах боломжгүй 
байснаар өгөгдлийн бүтэц алдагдаж, үнэлгээнд чөлөөний зэргийн асуудал 
үүсэж эхэлсэн (Stock & Watson, 2010). 
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ДФЗ нь аливаа хугацааны цуваа болон хувьсагчийг дотор нь нийтлэг 
хэсэг (common component) болон тухайн цувааны онцлог шинжийг 
хадгалсан хэсэг (idiosyncratic component) хэмээн ангилаад, нийтлэг хэсгийг 
ажиглагдаагүй цөөн тооны фактор хувьсагчид болон тэдний динамикаас 
хамаардаг гэж үзэн, хэмжээсийг бууруулдаг байна. Өөрөөр хэлбэл, N вектор 
бүхий  хувьсагч нь ажиглагдаагүй нийтлэг фактор хувьсагч, хоорондоо 
үл хамаарах үлдэгдэл болон тухайн цувааны онцлог шинжийг агуулсан 
динамик хэсэг -ээс бүрдэх юм.

Загварын хугацааны хэмжээснээс хамааруулан динамик болон 
статик, урьдач нөхцөлөөс нь хамааруулан бүрэн (exact) болон ойролцоо 
(approximate) хэмээн ангилдаг.

3.1. Загварын динамик хэлбэр
ДФЗ-ын динамик хэлбэрт  вектор бүхий  ажиглагдсан хувьсагч нь 

 ширхэг ажиглагдаагүй факторууд  болон тэг дундажтай онцлог шинж 
бүхий бүрэлдэхүүн хэсэг (idiosyncratic component) -ээс бүрдэнэ. Загварын 
ерөнхий тавил нь:

(1)
(2)

Энд: хугацааны оператор  нь  болон  хэмжээст матриц, 
 нь факторын үлдэгдэл бөгөөд тэг дундажтай,  хэмжээст матриц байна. 

Урьдач нөхцөл:
•  болон  нь хоорондоо үл хамаарах буюу 
•  дугаар -ийн хувьд авторегресс процесс буюу  

гэж үздэг.
Бүрэн ДФЗ: Хувьсагчийн онцлог шинж бүхий бүрэлдэхүүн хэсэг  нь 

хоорондоо үл хамаарах буюу  байх дурын -ийн хувьд  
Бүрэн ДФЗ-т зөвхөн фактор хувьсагчид  хамааралтай байх буюу үлдэгдлүүд 
Гауссын тархалттай үед:

(3)

(4)

Энд:  гэдэг нь -р цуваанаас бусад цувааг илэрхийлэх бөгөөд (4)-р 
тэгшитгэлд бүрэн ДФЗ-ын таамаглалыг харуулав.

Ойролцоо ДФЗ:  хоорондоо үл хамаарах таамаглал нь бодит амьдралд 
биелэх нь тун ховор байдаг буюу хамгийн түгээмэл жишээ нь ижил түүвэр 
судалгаанаас гарган авсан өгөгдлийн алдаанууд хоорондоо хамааралтай 
байдаг. Иймд, Chamberlain&Rothschild (1983) судалгаагаар бүрэн ДФЗ-ын 
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урьдач нөхцөлийг сулруулж, ойролцоо ДФЗ-ыг боловсруулжээ.  буй 
үед i-р хувьсагчийн дундаж  бол загварын тавил:

(5)
3.2. Загварын статик хэлбэр
ДФЗ-ын статик хэлбэрт  хувьсагч нь  тооны  динамик фактороос бус 

 тооны  статик фактороос хамаарна гэж үздэг . Загварт:
• Хугацааны операторын матриц   хугацааны хоцрогдолтой 

гэвэл статик фактор  бүхий  матриц байна.
•  харьцаатай матрицын  дүгээр хугацааны хоцрогдол нь  байх 

 матриц, ижил зарчмаар  матрицыг тус тус зохиоё.
Энэ тохиолдолд статик ДФЗ-ын тавил:

(6)
(7)

Энд:  байна.
Дүгнэлт: ДФЗ-ыг нэг фактор хувьсагчтай, тухайн хувьсагч нь өөрийн 

өмнөх 2 үеэс хамаардаг сонгодог жишээний хувьд загварын динамик болон 
статик хэлбэрийг нэгтгэвэл:

(8)

(9)

Энд: тэгшитгэлийн эхний хэсэг нь динамик хувилбар, хоёр дохь хэсэг нь 
статик хувилбар болно.

3.3. Загварын үнэлгээ
Загварын үнэлгээтэй холбоотой 4 үндсэн асуудал байсан. Үүнд: 

үнэлгээний факторыг нормчлох, үнэлгээний аргыг тодорхойлох, оновчтой 
факторын тоог тогтоох болон өгөгдлийн давтамжийг тохируулах. Факторууд 
нь ажиглагдаагүй хувьсагчид байдаг үнэлгээнд нормчлох шаардлагатай 
байдаг. 
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Факторыг нормчилсны дараа ДФЗ-ын үнэлгээг хийх үндсэн 
бүрэлдэхүүний шинжилгээнд хамаарах параметрт бус арга, параметрт 
төлөв байдлын огторгуйн арга болон Бейсийн арга гэсэн 3 үндсэн 3 аргаар 
загварыг үнэлдэг. Параметрт бус арга нь статик факторуудын үлдэгдэлд 
тархалт оноолгүй үнэлдэг бөгөөд өгөгдлийг хөндлөн дундажлах замаар  
үлдэгдлийн нөлөөг арилгадгаараа онцлог юм (Stock & Watson, 2016). Үүнд:
Үндсэн бүрэлдэхүүний үнэлгээ:  болон  үл мэдэгдэх параметрүүдийг 
хамгийн бага квадратыг аргаар шийдэх үнэлгээ юм.

(10)

Ерөнхийлсөн үндсэн бүрэлдэхүүний үнэлгээ:  үлдэгдэл нь ялгаатай 
вариацтай бөгөөд зарим үлдэгдлүүд нь өөр хоорондоо хамааралтай үед 
жингийн матриц байгуулж, ерөнхийлсөн хамгийн бага квадратын аргаар 
хийх үнэлгээ юм.

(11)

Харин параметрт арга буюу төлөв байдлын огторгуйн үнэлгээ нь  
болон -д бүтэн параметрт загварыг тодорхойлж, магадлалыг тооцдог. ДФЗ-
ын динамик хэлбэртэй хэмээн таамаглаж, үлдэгдэл  
бүхий авторегресс процесс,  нь 0 дундажтай  стандарт хазайлттай гэж 
үздэг. Өгөгдсөн параметрүүд болон  өгөгдлийн хувьд Калманы шүүлтүүр 
ашиглан магадлал болон  факторыг тооцдог. Судалгаанд параметрт аргыг 
ашигласан бөгөөд тус арга нь квази хамгийн их үнэний хувь бүхий арга 
болон Бейсийн үнэлгээг хослуулан ашиглаж, дутуу өгөгдлийг засварлах, түр 
зуурын шинжтэй факторыг үнэлэхэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Doz ба 
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бусад (2011) судалгаандаа параметрт бөгөөд 2 алхамт, квази хамгийн их 
үнэний хувь бүхий арга (two-step and quasi-maximum likelihood estimation 
of large approximate factor model)-ыг ашиглан ДФЗ-ыг үнэлсэн байна. 
Энэхүү загвар нь тухайн хугацааны цувааны онцлог шинжийг харуулсан  
үлдэгдлүүд хооронд автокорреляцтай боловч динамикийг нь загварчлахгүй 
хэмээн таамаглаж, фактор хувьсагчийг  байх 
авторегресс процесс гэж үздэгээрээ онцлог юм. Энэ тохиолдолд ДФЗ нь 

 болох бөгөөд загварыг төлөв байдлын огторгуйн хэлбэрт 
хялбар хувиргаж, үнэлэх боломжтой болно. Үнэлгээг 2 алхмаар гүйцэтгэх 
буюу:

1. Үндсэн бүрэлдэхүүний үнэлгээг хийж,  болон 
үлдэгдлийн вариац -г олно.

2.  -р тодорхойлогдсон  
матрицуудыг тус тус байгуулж, нэгдүгээр алхмын үнэлгээний 
үр дүн  p параметрүүдээр Калманы үнэлгээ 
(Kalman smoother)-г хийнэ. Цаашлаад нэгдүгээр алхмын 
параметрүүдийг агуулсан  вектор бүхий факторын шинэ үнэлгээ 

-г үүсгэнэ. Хоёрдугаар алхамд  үлдэгдлүүд 
нь ортогонал цагаан шуугиан процесс учир алдаатай тодорхойлогдож 
буйг анхаарах нь зүйтэй.

Doz ба бусад (2011) дээрх судалгаандаа үнэлэгдсэн параметрүүд 
тогтвортой бөгөөд  утга руу нийлдэг гэдгийг баталжээ. 
Түүнчлэн эх олонлогийн параметр мэдэгдэхгүй үед дээрх үнэлэгдсэн 
параметрүүдийг ашиглан Калманы үнэлгээг гүйцэтгэснээр 2 алхамт  
факторын үнэлгээ нь тогтвортойг мөн баталсан байна (Doz & Fuleky, 2019). 
Иймд, судалгаанд параметрт арга, тэр дундаа 2 алхамт, квази хамгийн их 
үнэний хувь бүхий аргыг ашигласан болно. Мөн параметрт болон параметрт 
бус аргыг хослуулсан гибрид үнэлгээний арга, Бейсийн үнэлгээний аргыг 
тус тус ашиглаж болно. Бейсийн аргаар параметрийн зарим функцийн 
алдааны дунджийн квадрат утгыг багасгах замаар үнэлгээ хийдэг.

Цаашлаад, факторын оновчтой тоог тодорхойлохдоо статистик болон 
эконометрикийн хэд хэдэн үзүүлэлтийг харгалзахыг судлаачид зөвлөсөн 
байдаг. Үүнд:

•  дугаар үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг үнэлсний дараа үнэлгээний 
-д үзүүлж буй ахиу нөлөөг харьцуулах, 

• AIC-ийн шинжүүр буюу Bai&NG (2002) судалгаандаа нэмэлт 
фактор ашигласны шийтгэл бүхий шинжүүрийг ашиглажээ: 

• Бусад
Өгөгдлийн давтамжийн хувьд ДНБ улирлын, бусад өгөгдөл сарын 
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давтамжтай байсан тул холимог өгөгдлийн түүврийн арга (ХӨДА, 
MIDAS)-ийг ашигласан. ХӨДА нь тайлбарлагдагч хувьсагч (y)-ийн 
давтамж тайлбарлагч хувьсагчийн давтамж (x)-аас бага үед үнэлгээ 
болон таамаглалд ашигладаг арга зүй юм. Тус арга нь өндөр давтамжийн 
орон зайд бүх ажиглагдсан утгыг үнэлгээнд ашигладгаараа онцлог байна. 
Эмпирик судалгаагаар ХӨДА-г ашигласнаар ДНБ-ий таамаглалыг 7 хоног 
болон сарын өгөгдөл ашиглан харьцангуй алдаа багатай таамаглаж байгааг 
тогтоожээ.

3.4. үнэлгээний тогтвортой байдлын шинжилгээ (Robustness check)
Өгөгдөлд бүтцийн өөрчлөлт үүссэн эсвэл фактор бага зэргийн 

тогтвортой бус, үлдэгдэл хооронд хэт өндөр хамааралтай байх нь үнэлгээг 
гажуудалтай, тогтвортой бус болгодог тул үнэлгээний тогтвортой байдлыг 
шинжлэх шаардлагатай юм. Хэрэв хувьсагчид хооронд тогтвортой бус 
байдал нь жижиг хэмжээний эсвэл хязгаарлагдмал байгаа тохиолдолд 
үнэлгээнд ямар нэгэн гажуудал үүсдэггүй. Тодруулбал,  

 буюу  нь  -ийн хөндлөн дундаж,  нь -ийн 
хөндлөн дундаж гэж үзье. Тэгвэл их тооны хуулиар  ба  буюу 

 тул  дундаж утга нь тэгтэй тэнцэхгүй байсан ч факторын 
үнэлгээ гажуудалгүй байдаг (Stock & Watson, 2016). Иймд өгөгдөл болон 
үнэлгээний тогтвортой байдлыг шинжилж, судалгааны үр дүнд нөлөөлөх 
эсэхийг шинжлэх нь зүйтэй. 

Бүтцийн өөрчлөлттэй загварын хувьд Stock&Watson (2009) судалгаандаа 
ерөнхий тавилыг тусгажээ:

(12)

Загварыг бүтцийн өөрчлөлттэй эсэхийг тодорхойлох Лагранжийн 
үржүүлэгчийн тест, Han&Inoue (2015) нарын ковариацын матрицын тест, 
LASSO арга зэрэг олон арга байдаг.

4. үнЭЛгЭЭнИЙ үР Дүн
Судалгаанд 2010 оны 1 дүгээр сараас 2020 оны 6 дугаар сар хүртэл, 

сарын давтамжтай өгөгдлийг ашиглалаа. ДНБ-ий түрүүлэгч үзүүлэлтээр 
сонгох боломжтой нийт 96 хувьсагчийн өгөгдлийг цуглуулсан боловч 
зарим хувьсагчдын түүврийн хэмжээ хангалтгүй байсны улмаас үнэлгээнд 
88 хувьсагчийг оруулав. Өгөгдлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
хавсралтаас үзнэ үү (Хавсралт 2). 

Хувьсагчдын улирлын нөлөөг засварлаагүй бөгөөд нэгдүгээр эрэмбийн 
ялгавар авч, хувьд шилжүүлэн, Doz ба бусад (2011) судалгааны дагуу 2 
алхамт, квази хамгийн их үнэний хувь бүхий аргаар тооцооллыг хийлээ. 
Энэхүү аргаар үнэлгээ хийхэд динамик факторуудын тоо болон хугацааны 
хоцрогдлын утгыг тодорхойлох шаардлагатай байдаг. Эконометрикийн 
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онолын үүднээс статик факторуудын тоог тооцох зарим судалгаа хийгдсэн 
боловч динамик факторын талаарх судалгаа хангалттай хэмжээнд хараахан 
хийгдээгүй байна. Практик судалгаанд ихэвчлэн цөөн тооны факторуудыг 
сонгон, судалгааны үр дүнд хэр нөлөөлж байгааг мэдрэмжийн шинжилгээ 
хийж тодорхойлдог. Бид судалгаандаа факторын тоог 2-оор, харин хугацааны 
хоцрогдлыг 3-аар авсан.

Зураг 1. Динамик факторууд

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Нэгдүгээр фактор Монгол Улсын эрс тэс уур амьсгалтай холбоотой 
улирлын нөлөөллийг хүчтэй харуулж байгаа бол хоёрдугаар факторт 
улирлын нөлөөлөл харьцангуй бага ажиглагджээ (Зураг 1). Судалгааны 
гол зорилго нь сарын давтамжтай эдгээр факторуудыг ашиглан улирлын 
давтамжтай ДНБ-ийг таамаглахад оршиж байгаа тул бид сарын давтамжтай 
факторуудаа дундажлан, улирлын өгөгдөлд хөрвүүлэв (Зураг 2). Үүнээс 
Зураг 2 болон Зураг 1 нь хоорондоо нийцтэй байгааг харж болно. 

Зураг 2. Динамик факторууд (улирлын давтамжтай)

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
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Судалгаанд ДНБ-ийг таамаглахаас өмнө nowcasting буюу одоогийн 
таамаглалыг хийв. Бодлого тодорхойлох байгууллага болон эдийн засагчдад 
хугацааны хоцрогдолгүй тоон мэдээлэл ихээхэн чухал байдаг тул сүүлийн 
жилүүдэд одоогийн таамаглалын талаарх судалгаа эрчимтэй хийгдэж байна. 
Өмнөх хэсэгт дурдсанаар дийлэнх улс орнуудын ДНБ-ий тоон мэдээлэл 2-3 
сарын хоцрогдолтой гардаг билээ.

4.1. Nowcasting буюу одоогийн таамаглал
Одоогийн таамаглалыг хийхдээ ХБКА болон арга зүйн хэсэгт 

тайлбарласан Ghysels (2007) нарын хөгжүүлсэн MIDAS буюу ХӨТА-
ыг ашиглан тооцсон бөгөөд үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 3-т харууллаа. 
ХБКА-аар тооцсон үнэлгээний үр дүнгээс харахад сонгосон 2 фактор нь 
статистикийн хувьд ач холбогдолтой бөгөөд тэгшитгэлийн тайлбарлах 
чадвар буюу R2 нь 0.74 байна. 

Харин таамаглалыг MIDAS аргыг ашиглан гүйцэтгэхэд олон гишүүнтийн 
коэффициентууд статистикийн хувьд ач холбогдолтой бөгөөд үнэлгээний R2 
утга 0.96 болж ХБКА-аас нэлээд сайжирсан үзүүлэлттэй байна. Түүнчлэн 
MIDAS аргын хувьд хамгийн бага квадратын арга (OLS)-тай харьцуулахад 
загварын таамаглах чадвар нэлээд сайжирч байгаа нь RMSE, MAE, Theil-
ийн коэффициентууд болон тэгш хэмт MAPE шалгуураар илэрч байна.

Хүснэгт 2. Үнэлгээний үр дүн (Nowcasting буюу одоогийн таамаглал)

хамааран хувьсагч: ДнБ
Nowcasting (OLS) Nowcasting (MIDAS)

хувьсагч Коэф хувьсагч Коэф

Сул коэффициент 10.22 *** Сул коэффициент 14.02 ***
(2.52) (2.62)

F1 факторууд -85.72 *** Нэгдүгээр зэрэг 37.88 ***
(11.45) (13.16)

F2 факторууд 20.69 *** Хоёрдугаар зэрэг -44.89 **
(5.09) (16.62)

Гуравдугаар зэрэг 7.90 **
(3.70)

Тэмдэглэл: Энд ***,**,* нь харгалзан 1%, 5%, 10%-ийн ач холбогдлын түвшинг, ( ) хаалтад 
стандарт хазайлтыг илэрхийлнэ.
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Харин Зураг 3 болон Зураг 4-т 2018 оны хоёрдугаар улирал хүртэлх ДНБ-
ий тоон мэдээлэлд одоогийн таамаглал хийж, бодит утга болон таамаглалын 
утга хооронд харьцууллаа.
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Зураг 3. Nowcasting (OLS) -ийн таамаглал Зураг 4. Nowcasting (MIDAS) -ийн 
таамаглал

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Түүнчлэн бид MIDAS -ийн жинг сонгохдоо STEP болон U-MIDAS уудыг 
ашигласан бөгөөд үр дүнгүүдийг хавсралтад харуулав (Хавсралт 4).

4.2. Таамаглал (OLS)
Нэг болон 4 улирлын дараах таамаглалыг OLS аргыг ашиглан гүйцэтгэхэд 

олон гишүүнтийн коэффициентууд статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
байна. Жилийн дараах буюу 4 улирлын дараах таамаглалын чадвар улирлын 
дараах таамаглалаас бага зэрэг өндөр байгаа нь RMSE болон бусад алдааны 
шалгуураар илэрч байна.

Хүснэгт 3. Үнэлгээний үр дүн (ДНБ-ий таамаглал)

хамааран хувьсагч: ДнБ
1 улирлын дараах таамаглал 4 улирлын дараах таамаглал

хувьсагч Коэф хувьсагч Коэф

Сул коэффициент 8.85 *** Сул коэффициент 7.87 **
(2.59) (3.04)

F1 факторуудын 1 улирлын 
хоцрогдолтой утга -45.24 ***

F1 факторуудын 4 
улирлын хоцрогдолтой 
утга

-87.90 ***

(12.42) (14.76)

F2 факторуудын 1 улирлын 
хоцрогдолтой утга 51.36 ***

F2 факторуудын 4 
улирлын хоцрогдолтой 
утга

22.66 **

(5.30) (6.34)
Тэмдэглэл: Энд ***,**,* нь харгалзан 1%, 5%, 10%-ийн ач холбогдлын түвшинг, ( ) хаалтад 
стандарт хазайлтыг илэрхийлнэ.
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
Хүснэгт 4. Алдааны шалгуурын статистик

үнэлгээний загварууд RMSE MAE Theil MAPE R2
Одоогийн таамаглал (OLS) 17.5 15.56 0.90 114.31 0.74
Одоогийн таамаглал (MIDAS) 9.07 7.81 0.81 88.11 0.96
1 улирлын дараах таамаглал (OLS) 17.45 681.5 0.14 73.66
4 улирлын дараах таамаглал (OLS) 15.01 13.16 0.79 105.68 0.64

4.3. үнэлгээний тогтвортой байдлын шилжилгээ (Robustness check)
Үнэлгээний тогтвортой байдлыг шалгахдаа 1 болон 4 дүгээр улирлын 

дараах таамаглалыг RMSE1, MAE2, MAPE3, Theil4 болон sMAPE5 статистик 
утгуудыг тооцож, 1-3 хүртэл фактор болон хугацааны хоцрогдлын хооронд 
харьцуулалт хийв.

1 RMSE – Алдааны квадрат утгуудын дунджийн язгуур (Root mean square error), 
2 MAE – Абсолют алдааны дундаж (Mean absolute error), 
3 MAPE – Абсолют алдааны хувийн дундаж (Mean absolute percentage error), 
4 Theil-ийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь өгөгдлийн тархалтын хазайлт, хэмийг хэмждэг хувьсагч болно.
5 Makridakis (1993) нь MAPE коэффициенттой ижил зорилго бүхий тэгш хэмт абсолют алдааны 

хувийн дундажийг тооцжээ.



74

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  
нэгдсэн түрүүлэгч индикатор тооцох нь

Л.Даваажаргал, Б.Гэрэлмаа, 
Б.Батдаваа, С.Билгүүнзул

Хүснэгт 5. Нэг улирлын дараах таамаглал
Таамаглалын хугацаа: 2018Q1-2020Q2

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Хугацааны хоцрогдол 1 2 3 1 2 3 1 2 3
RMSE 33.2 33.2 33.2 17.4 17.5 17.6 14.5 14.3 14.4
MAE 28.9 28.9 28.9 14.7 14.6 14.8 12.3 12.0 12.2
MAPE 819.3 818.5 818.0 681.4 681.5 697.1 472.0 454.7 463.2
Theil 0.8 0.8 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
 Bias Proportion 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Variance Proportion 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
 Covariance Proportion 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Theil U2 Coefficient 0.9 0.9 0.9 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Symmetric MAPE 175.2 175.3 175.3 74.4 73.7 73.7 70.3 69.2 69.6

Нэг улирлын дараах таамаглалын хувьд үнэлгээнд ашигласан 2 фактортай 
загвар нь 1 фактортай загвартай харьцуулахад бүхий л талаараа статистикийн 
хувьд өгөгдөлд нийцтэй байна (Хүснэгт 5). Харин факторын тоог нэмэхэд 
Theil коэффициентууд тогтмол, алдааны коэффициентуудын хэмжээ буурч, 
үнэлгээ сайжирчээ. Загварт хугацааны хоцрогдлыг мөн 2 хэмээн сонгосон 
нь дийлэнх шалгууруудын хувьд оновчтой байсныг хүснэгтээс харж болно.

Хүснэгт 6. Дөрвөн улирлын дараах таамаглал
Таамаглалын хугацаа: 2018Q1-2020Q4

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Хугацааны хоцрогдол 1 2 3 1 2 3 1 2 3
RMSE 26.9 26.9 26.9 15.0 15.0 15.3 14.7 14.5 14.7
MAE 23.8 23.8 23.8 13.2 13.2 13.4 12.9 12.8 12.9
MAPE 358.0 358.6 359.0 312.1 301.4 292.3 435.0 433.0 412.4
Theil 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
 Bias Proportion 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Variance Proportion 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
 Covariance Proportion 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Theil U2 Coefficient 2.4 2.4 2.4 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Symmetric MAPE 142.7 142.7 142.7 106.0 105.7 107.1 107.3 105.3 107.7

Харин 4 улирлын дараах таамаглалын хувьд 2 фактортай загвар нь бусад 
загваруудтай харьцуулахад MAPE, Theil, sMAPE үзүүлэлт сайн бөгөөд 
хугацааны хоцрогдлын тоо мөн оновчтой байлаа (Хүснэгт 6).
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ДүгнЭЛТ
Энэхүү судалгаанд сүүлийн үед олон улсын төв банкууд нэвтрүүлж 

байгаа динамик фактор загварыг ашиглаж, Монголын ДНБ-ий богино 
хугацааны таамаглал хийхийг оролдлоо. Тодруулбал, 2010 оны 1 дүгээр 
сараас 2020 оны 6 дугаар сар хүртэлх 88 хувьсагчийн өгөгдлийг ашиглан 
Doz нарын (2011) хоёр алхамт, квази хамгийн их үнэний хувь бүхий аргаар 
ДФЗ-ыг үнэлсэн.

Манай улсын хувьд энэ төрлийн нэгдсэн түрүүлэгч үзүүлэлтийг 
анх Б.Эрдэнэбат (2012) нийт 51 хувьсагч ашиглан OECD байгууллагын 
аргачлалтай төстэй байдлаар тооцсон байдаг. Хэдий тус судалгаа нь энэ 
төрлийн судалгаанд анхдагч биш боловч хийсэн аргын хувьд нэлээд ялгаатай, 
сүүлийн үеийн шинэлэг арга техник ДФЗ болон MIDAS хэрэглэснээрээ 
онцлог болсон гэж үзэж байна.

Судалгаагаар ДФЗ(2f,2l)6 нь 1 жилийн дараах ДНБ-ий динамикийг илүү 
сайн таамаглаж байсан бол 1 улирлын дараах таамаглалд ДФЗ(3f,2l) илүү 
дээр гэсэн үр дүн гарлаа. Одоогийн буюу nowcasting таамаглалын хувьд 
энгийн ХБКА-тай харьцуулахад 1 фактортай MIDAS холимог өгөгдөлийн 
давтамжийн арга нь илүү сайн таамаглаж байсан.

Цаашид бодит цагийн горимд хэр зэрэг таамаглаж байгааг судалж, 
практикт нэвтрүүлэх нь чухал юм. Тухайлбал, загварын таамаглах чадвар 
хэмжээнээс хэр зэрэг хамааралтай байгааг бодит цагийн горим дээр турших 
нь сонирхолтой байх болно.

6 f нь факторыг, l нь хугацааны хоцрогдлыг илэрхийлнэ.
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хАВСРАЛТ
Хавсралт 1. Нэгдсэн түрүүлэгч үзүүлэлт тооцож буй жишээ

Үзүүлэлтүүд Улс Тайлбар Давтамж
нэгдсэн 
түрүүлэгч 
үзүүлэлт 

/Composite leading 
indicator/

OECD, АНУ •  30 гаруй орнуудын бизнесийн мөчлөгийн уналт 
өсөлтийн цэг буюу бүтээгдэхүүний зөрүүний 
өөрчлөлтийг урьдчилан таамагладаг.

• Эдийн засгийг 6-9 сарын өмнө таамаглахыг 
зорьдог.

Сар

Эдийн засгийн 
тэргүүлэх индекс 

/Leading Economic 
Index/

• Бизнесийн мөчлөгийн уналт, өсөлтийг урьдчилан 
төсөөлж, эдийн засгийг 3-4 сарын өмнө 
тодорхойлно. 

• 7 хүчин зүйлсээс хамааруулан тооцдог. Үүнд:
• Шинээр бүртгүүлсэн компаниудын дүрмийн 

сан;
• Шинээр барихыг зөвшөөрсөн барилгын 

талбай;
• Экспортын хэмжээ;
• Гадаад жуулчдын тоо;
• Хөрөнгийн биржийн индекс;
• Бодит суурь мөнгө;
• Газрын тосны үнийн индекс

Сар

Эдийн засгийн 
индекс 

/Coincident 
Economic Index/

Тайланд 
улсын төв 
банк

• Бизнесийн мөчлөгийн уналт, өсөлтийг урьдчилан 
төсөөлж, эдийн засгийг 3-4 сарын өмнө 
тодорхойлно. 5 хүчин зүйлээс хамааруулан 
тооцдог.. Үүнд:
• Импорт;
• Аж үйлдвэрлэлийн индекс;
• НӨАТ;
• Автомашины борлуулалт;
• Өр, хадгаламжийн харьцаа.

Сар
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Хавсралт 2. Судалгааны өгөгдөл

Тайлбар хэмжих 
нэгж Тайлбар хэмжих 

нэгж

1 Боловсруулаагүй болон хагас 
боловсруулсан алт тн 49 Гүйлгээнд гаргасан бэлэн 

мөнгө сая.төг

2 Зэсийн баяжмал мян.тн 50 Касст байгаа мөнгө сая.төг
3 Төмрийн хүдэр, баяжмал, пирит мян.тн 51 M1 мөнгө сая.төг

4 Цайрын баяжмалын тоо хэмжээ мян.тн 52 Төгрөгийн харилцах, 
хадгаламж сая.төг

5 Нүүрс мян.тн 53 Валютын харилцах, 
хадгаламж сая.төг

6 Боловсруулаагүй нефть тоо 
хэмжээ мян.барр 54 M2 мөнгө сая.төг

7 Боловсруулаагүй болон хагас 
боловсруулсан алт Мян $ 55 Зээлийн үлдэгдэл сая.төг

8 Зэсийн баяжмал Мян $ 56 Хэвийн зээл сая.төг
9 Төмрийн хүдэр, баяжмал, пирит Мян $ 57 Хугацаа хэтэрсэн сая.төг
10 Цайрын баяжмалын үнийн дүн Мян $ 58 Чанаргүй зээл сая.төг

11 Нүүрс Мян $ 59 Төв банкны үнэт цаасны 
жигнэсэн дундаж хүү хувь

12 Боловсруулаагүй нефть үнийн 
дүн Мян $ 60

Тухайн сард олгосон 
зээлийн жигнэсэн дундаж 
хүү төгрөг

хувь

13 Нийт экспорт Сая $ 61
Тухайн сард олгосон 
зээлийн жигнэсэн дундаж 
хүү ам.доллар

хувь

14 Гурил мян.тн 62 Төгрөгийн хүү хувь
15 Автобензин мян.тн 63 Гадаад валютын хүү хувь

16 Цахилгаан эрчим хүч мян.тн 64 АНУ долларын ханш /
хугацааны эцэст/ төгрөг

17 Хөнгөн тэрэг ширхэг 65 АНУ долларын ханш /
сарын дундаж/ төгрөг

18 Гурил Мян $ 66 Евро ханш төгрөг
19 Автобензин Мян $ 67 Алт /унциар/ төгрөг
20 Цахилгаан эрчим хүч Мян $ 68 Мөнгө /унциар/ төгрөг
21 Хөнгөн тэрэг Мян $ 69 Бодит үйлчилж буй ханш хувь

22 Нийт импорт  Сая $ 70 Нэрлэсэн үйлчилж буй 
ханш хувь

23 Аж үйлдвэрийн салбарын 
бүтээгдэхүүний нийт борлуулалт сая.төг 71

Үнэт цаасны зах зээлийн 
арилжаа явагдсан өдрийн 
тоо

нэгж.ш

24 Уул уурхай, олборлох аж 
үйлдвэр сая.төг 72 Үнэт цаас нь бүртгэгдсэн 

компанийн тоо нэгж.ш

25 Боловсруулах аж үйлдвэр сая.төг 73 Бүртгэлтэй үнэт цаасны 
тоо сая.шир

26 Цахилгаан, дулааны эрчим хүч 
үйлдвэрлэлт, усан хангамж сая.төг 74 Үнэт цаасны зах зээлийн 

нийт үнэлгээ сая.төг

27 Аж үйлдвэрийн салбарын 
үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2015=100 75 Үнэт цаасны үйлгээний 

дүн сая.төг
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28 Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
индекс 2010=100 76 Топ 20 индекс дундаж индекс

29 Нийт агаарын тээврийн зорчигч нэгж.хүн 77 Банкны нөөц сая.төг

30 Олон улсад агаарын тээврийн 
зорчигч нэгж.хүн 78 Төв банкны үнэт цаас сая.төг

31 Дотоодод агаарын тээврийн 
зорчигч нэгж.хүн 79 Нийт актив сая.төг

32 Агаарын тээврийн тээсэн ачаа тн 80 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 
/бүгд/ нэгж.хүн

33 Агаарын тээврийн ачаа эргэлт мян.тн км 81 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд /
эмэгтэй/ нэгж.хүн

34 Агаарын тээврийн тээврийн 
орлого сая.төг 82 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд /

эрэгтэй/ нэгж.хүн

35 Агаарын тээврийн олон улсын 
нислэг нэгж.тоо 83

Тав хүртэлх насны 
хүүхдийн эндэгдлийн 
түвшин

нэгж.хүн

36 Төмөр замын тээврийн тээсэн 
ачаа мян.тн 84

Тохиолдсон гамшигт 
үзэгдэл, учирсэн хохирол, 
өссөн дүнгээр

сая.төг

37 Төмөр замын тээврийн ачаа 
эргэлт сая.тн.км 85

Нийгмийн даатгалын 
сангаас олгосон 
тэтгэвэрийн хэмжээ

сая.төг

38 Төмөр замын тээврийн 
зорчигчид мян.хүн 86 Нийгмийн даатгалын 

сангийн зарлага сая.төг

39 Төмөр замын тээврийн зорчигч 
эргэлт сая.хүн.км 87 Нийгмийн даатгалын 

сангийн орлого сая.төг

40 Төмөр замын тээврийн 
шилжүүлсэн сая.тн км 88 Урсгал данс Сая $

41 Төмөр замын тээврийн тээврийн 
орлого сая.төг 59 Хөрөнгийн данс Сая $

42 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд бүх Бүгд 90 Санхүүгийн данс Сая $

43 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 
эмэгтэй Эмэгтэй 91 Алдаа болон орхигдуулга Сая $

44 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 
эрэгтэй Эрэгтэй 92 Төлбөрийн тэнцлийн нийт 

дүн Сая $

45 Амьд төрсөн хүүхдийн тоо нэгж.тоо 93 Нөөц хөрөнгө Сая $

46 Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 
зарлага /тухайн сар/ сая.төг 94 ГВУН Сая $

47 Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 
орлого /тухайн сар/ сая.төг 95 ОУВС зээл Сая $

48 Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба 
тусламжийн дүн сая.төг 96 Тусгай санхүүжилт Сая $
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Хавсралт 4. MIDAS үнэлгээний үр дүн

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 10.22624 2.520443 4.057318 0.0002
F1 -85.72936 11.45672 -7.482886 0.0000
F2 20.69262 5.093706 4.062390 0.0002

R-squared 0.742898     Mean dependent var 5.630344
Adjusted R-squared 0.729001     S.D. dependent var 29.43031
S.E. of regression 15.32071     Akaike info criterion 8.368327
Sum squared resid 8684.796     Schwarz criterion 8.494993
Log likelihood -164.3665     Hannan-Quinn criter. 8.414125
F-statistic 53.45590     Durbin-Watson stat 2.058126
Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: @PC(GDP)
Method: MIDAS
Date: 09/30/20   Time: 14:12
Sample: 2010Q2 2020Q1
Included observations: 40
Method: Step (3 steps)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.608688 4.981573 0.925147 0.3609

Page: NOWCAST_DATA_M  Series: SV1_0   Lags: 4

STEP01 -22.19263 8.076929 -2.747656 0.0092
STEP02 -19.67339 11.54303 -1.704353 0.0967

R-squared 0.655287     Mean dependent var 5.630344
Adjusted R-squared 0.636653     S.D. dependent var 29.43031
S.E. of regression 17.74007     Akaike info criterion 8.661568
Sum squared resid 11644.28     Schwarz criterion 8.788234
Log likelihood -170.2314     Hannan-Quinn criter. 8.707366
Durbin-Watson stat 2.733541

NOWCAST_DATA_M... Lag Coefficient Distribution

0 -22.19263
1 -22.19263
2 -22.19263
3 -19.67339

Хавсралт 4. MIDAS үнэлгээний үр дүн

89

Хавсралт 3. Nowcasting (OLS)

Хавсралт 4. MIDAS үнэлгээний үр дүн

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 10.22624 2.520443 4.057318 0.0002
F1 -85.72936 11.45672 -7.482886 0.0000
F2 20.69262 5.093706 4.062390 0.0002

R-squared 0.742898     Mean dependent var 5.630344
Adjusted R-squared 0.729001     S.D. dependent var 29.43031
S.E. of regression 15.32071     Akaike info criterion 8.368327
Sum squared resid 8684.796     Schwarz criterion 8.494993
Log likelihood -164.3665     Hannan-Quinn criter. 8.414125
F-statistic 53.45590     Durbin-Watson stat 2.058126
Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: @PC(GDP)
Method: MIDAS
Date: 09/30/20   Time: 14:12
Sample: 2010Q2 2020Q1
Included observations: 40
Method: Step (3 steps)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.608688 4.981573 0.925147 0.3609

Page: NOWCAST_DATA_M  Series: SV1_0   Lags: 4

STEP01 -22.19263 8.076929 -2.747656 0.0092
STEP02 -19.67339 11.54303 -1.704353 0.0967

R-squared 0.655287     Mean dependent var 5.630344
Adjusted R-squared 0.636653     S.D. dependent var 29.43031
S.E. of regression 17.74007     Akaike info criterion 8.661568
Sum squared resid 11644.28     Schwarz criterion 8.788234
Log likelihood -170.2314     Hannan-Quinn criter. 8.707366
Durbin-Watson stat 2.733541

NOWCAST_DATA_M... Lag Coefficient Distribution

0 -22.19263
1 -22.19263
2 -22.19263
3 -19.67339



82

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  
нэгдсэн түрүүлэгч индикатор тооцох нь

Л.Даваажаргал, Б.Гэрэлмаа, 
Б.Батдаваа, С.Билгүүнзул

Монголбанк                                         Судалгааны ажил “Товхимол-15”

90

Хавсралт 5. Таамаглал (OLS)

Dependent Variable: @PC(GDP)
Method: MIDAS
Date: 09/30/20   Time: 14:12
Sample: 2010Q2 2020Q1
Included observations: 40
Method: U-MIDAS

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 14.47120 2.293297 6.310215 0.0000

Page: NOWCAST_DATA_M  Series: SV1_0   Lags: 4

LAG1 -16.98783 5.500685 -3.088311 0.0039
LAG2 -11.17963 5.726450 -1.952278 0.0589
LAG3 -27.17207 3.464769 -7.842391 0.0000
LAG4 -13.03850 4.955565 -2.631081 0.0126

R-squared 0.949876     Mean dependent var 5.630344
Adjusted R-squared 0.944148     S.D. dependent var 29.43031
S.E. of regression 6.955269     Akaike info criterion 6.833345
Sum squared resid 1693.152     Schwarz criterion 7.044455
Log likelihood -131.6669     Hannan-Quinn criter. 6.909675
Durbin-Watson stat 2.439603

Dependent Variable: @PC(GDP)
Method: Least Squares
Date: 09/30/20   Time: 14:24
Sample (adjusted): 2010Q2 2020Q1
Included observations: 40 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.859422 2.592436 3.417413 0.0016
F1(-1) -45.24741 12.42258 -3.642353 0.0008
F2(-1) -51.36244 5.300851 -9.689471 0.0000

R-squared 0.719371     Mean dependent var 5.630344
Adjusted R-squared 0.704202     S.D. dependent var 29.43031
S.E. of regression 16.00635     Akaike info criterion 8.455887
Sum squared resid 9479.524     Schwarz criterion 8.582553
Log likelihood -166.1177     Hannan-Quinn criter. 8.501685
F-statistic 47.42338     Durbin-Watson stat 1.844719
Prob(F-statistic) 0.000000
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Эдийн засгийн төлөвлөлт, аж үйлдвэрийн бодлого:  
бусад орны туршлагаас суралцахуй Доожавын Ган-Очир

1. УДИРТгАЛ
Монгол Улсын хууль тогтоомжид эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт, 

төлөвлөлтийн талаар тодорхой заалтууд орж, мөрдөгдөж байна. Тухайлбал, 
Үндсэн хуульд Монгол Улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл 
хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий 
эдийн засагтай байхыг тунхагласан. Төр нь үндэсний эдийн засгийн 
аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн 
хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулж байхаар 
тусгасан. Байгалийн баялагийг ашиглах, орлогын дахин хуваарилалтыг 
хийх төрийн зохицуулалт, зарчмын хувьд ‘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.’ гэж онцолсон. Сүүлийн 
30 жилийн сургамж дээрээ үндэслэн Монгол Улс хөгжлийн алсын хараагаа 
гаргаж, түүнд хүрэхэд бүх талуудын зөвшилцөл байх ёстой гэсэн зарчим 
гаргаж, энэ хүрээнд ‘Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой байна’ 
гэсэн заалтыг 2019 оны Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр нэмж тусгасан. 
Үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй нийцүүлэн 2020 оны 5 дугаар сард баталсан 
‘Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай’ хуульд хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн тогтвортой, залгамж чанарыг хангах, үндэсний 
хэмжээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд баримтлах зарчмыг тодорхойлох, 
хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээлэх, нэгдсэн, оновчтой тогтолцоог 
бүрдүүлэх, бодлого, төлөвлөлтийн харилцаанд оролцогчдын эрх, үүргийг 
тодорхойлох зэрэг тодорхой зохицуулалтууд тусаад байна. 

Гэхдээ бодит байдал, институцийн хувьд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
оновчтой нэгдсэн тогтолцоо бүрдээгүй, хөгжлийн бодлого боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, төлөвлөх үйл ажиллагаанд төр-хувийн хэвшлийн түвшлэлийн 
харилцаа бүрэн тодорхой болоогүй, хөгжлийн зорилт, хэрэгжилтийг 
хангахад төрийн бодлогуудын харилцан уялдаа тодорхой бус хэвээр байна. 
Ялангуяа, Монгол төрийн эдийн засгийг төрөлжүүлэх, гадаад худалдаа, аж 
үйлдвэрийн бодлого, салбарын дундын бодлого бараг ‘эзэнгүй’ явж байна. 
Манай улсад хөгжлийн процесст шаардлагатай элемент, агентлагууд дан 
дангаараа байгаа боловч, тэднийг зангидан нэгтгэсэн тогтолцоо бүрдүүлж, 
бүрэн ажиллагаатай нэгдсэн механизм болгож ажиллуулах байдал 
дутагдалтай байна. 

Иймд энэхүү судалгааны өгүүллээр Зүүн Азийн хөгжлийн загварын гол 
төлөөллүүд болсон Япон, Солонгос улсын хөгжлийн болон аж үйлдвэрийн 
бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог судалж, түүн дээр үндсэн өөрийн оронд 
авч хэрэгжүүлж болох сургамж, туршлагыг тоймлохыг оролдов. Тэр дундаа 
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хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүэх, хөгжлийн 
бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, төлөвлөх үйл ажиллагаанд төр-хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн харилцааг тодорхой болгох чиглэлд санал гаргахыг 
зорив. 

Монголчууд бидэнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хийж, амжилттай 
хэрэгжүүлж үр дүнд хүрч ирсэн арвин туршлага бий. Гагцхүү ‘хаягдаад’ буй 
тус тогтолцоог сэргээн хэвшүүлэх шаардлага тулгарч байна. Бид 1948-1990 
оны хооронд 8 таван жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр аж үйлдвэржилт, 
бүтээн байгуулалтыг цогцлоож мал аж ахуйн орноос аж үйлдвэржилтэд 
хүрч чадаж байсан түүхтэй. Энэ үед алсын хараатай, шат дараатай бүтээн 
байгуулалт хийгдсэн. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улс урт хугацааны бодлого, 
төлөвлөгөөтэйгөөр хөгжиж байсан (гэхдээ эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг 
олоогүй, үр ашигт суурилаагүй зарим төлөвлөлт, төлөвлөгөө биелүүлэх 
гэсэн хэт ‘улайралт’ нь гажуудал дагуулж байсан) билээ. Харин зах зээлийн 
эдийн засгийн харилцаанд шилжсэнээс хойших 30 жилийн хугацаанд 
хөгжлийн урт хугацааны алсын хараа бараг ‘хаягдаж’, дунд хугацааны 
төлөвлөлтгүй шахам, дан ганц 1 жилийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл, 1 жилийн төсөв (3 жилийн төсвийн хүрээний мэдэгдэл 
гаргадаг ч дагаж мөрдсөн нь бас л цөөн), 1 жилийн мөнгөний бодлогын 
үндсэн чиглэл гэсэн ойрын санамж, ойрын хараатай явсаар өнөөг хүрлээ. 
Өөрөөр хэлбэл, бид өөрсдийн сайн хийж чадаж байсан зүйлээ хийхгүй 
(энд социализмын үеийн арга хэлбэрийг шууд хуулбарлахыг хэлсэнгүй), 
‘ухралт’ гаргаж ирлээ. Сүүлийн хагас жаранд нийгэм, эдийн засагт олон 
эерэг өөрчлөлт байгаа хэдий ч, хөгжлийн загвар, алсын хараа, түүнд хүрэх 
арга зам нь тодорхой бус, төрийн бодлогын залгамж халаа муу, төр нь өөрөө 
тогтворгүй, түүнийг дагаад бодлого нь ‘богино ойтой’ явж ирлээ (Ган-Очир 
2020). Энэ нь хөгжлийн боломжоо бүрэн ашиглаж чадахгүй, эргээд орлогын 
тэгш бус байдал, ядуурал, нийгмийн сөрөг үр дагавартайгаар популизмт 
нийгэм, улс төржилт рүү ороход хүргэж байна. Урт хугацааны хөгжлийн 
зам чиг тодорхой байж, түүнд хүрэх оновчтой арга замыг сонгож, бодит 
байдалд нийцтэй төлөвлөн, түүний төлөө тууштай ажилласнаар Монголчууд 
бид бадрангуй хөгжилд хүрч чадна. Иймд баталж гаргасан урт хугацааны 
хөгжлийн алсын хараа, бодлогыг хэрэгжүүлэх цаг хугацааны болон орон 
зайн төлөвлөлтийг оновчтой хийж хэрэгжүүлэх механизм, хэвшил тогтооход 
бүх талын оролцоо, хүчин чармайлт нэн шаардлагатай байна. 

Энэхүү өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй. Хоёрдугаар хэсэгт, Японы ид 
хөгжлийн үед баримталж байсан эдийн засгийн төлөвлөлт, аж үйлдвэрийн 
бодлогын нэгдсэн тогтолцоо, арга хэлбэр, механизмыг авч үзэв. Түүнчлэн 
Өмнөд Солонгосын эдийн засгийн төлөвлөлт, аж үйлдвэрийн бодлогыг 
тоймилж шигтгээ оруулав. Гуравдугаар хэсэгт, эдгээр орны туршлагаас 
Монгол Улсад авч хэрэгжүүлж болох сургамж, арга хэмжээг тоймлов. 
Дөрөвдүгээр хэсэгт нэгтгэн дүгнэв.
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бусад орны туршлагаас суралцахуй Доожавын Ган-Очир

2. ЭДИЙн ЗАСгИЙн ТӨЛӨВЛӨЛТ, АЖ үЙЛДВЭРИЙн 
БОДЛОгО: ЯпОн УЛСЫн ТУРШЛАгА

Эдийн засгийн төлөвлөлт, аж үйлдвэржилтийн бодлогын амжилттай 
туршлагыг судлах зорилгын хувьд хөгжлийн гараан дээр байсан Япон улсад 
аль институци, юуг, яаж хийж байсныг суралцах нь илүү үр дүнтэй юм. 
Иймд Япон орны 1970-аад онд хэрэгжүүлж байсан эдийн засгийн төлөвлөлт, 
аж үйлдвэржилтийн бодлогын талаар энд илүүтэй авч үзсэн болно. Эдийн 
засгийн төлөвлөлт нь Японы тогтвортой өндөр өсөлт, хөгжлийг бий болгоход 
чухал үүрэг гүйцэтгэсэн (Lippit 1975). 

2.1 үндэсний эдийн засгийн төлөвлөлт
Төлөвлөлт хийх процесс. Япон улс зах зээлийн эдийн засагтай тул 

засгийн газрын эрх, үүрэг нь хувийн хэвшилд ерөнхий удирдамж өгөх, 
бизнесийн салбартай харилцан зөвлөлдөх хэлбэрээр хязгаарлагддаг (Brown 
1980). Гэхдээ нийгэм, эдийн засгийн хөгжил хаашаа явж байна, тэр дотроо 
аж үйлдвэрийн бүтэц хэрхэн өөрчлөгдөх чиг хандлага, энэхүү өөрчлөлтийг 
дэмжихэд төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой байлгах зорилгоор 
Үндэсний эдийн засгийн төлөвлөгөөг гаргаж ирсэн. 

Үндэсний эдийн засгийн төвлөлөгөөг боловсруулах, олон нийтэд 
зарлах нь тогтсон процесс байв. Ерөнхий сайд дунд хугацаа (5 жилийн)-
ны төлөвлөгөө боловсруулах хүсэлтийг Эдийн засгийн консулд гаргадаг, 
тус Консул боловсруулсан төлөвлөгөөний тайлангаа Ерөнхий сайдад өргөн 
барьдаг. Эдийн засгийн консул нь 1952 онд байгуулагдсан, Ерөнхий сайдад 
зөвлөх чиг үүрэгтэй зөвлөл бөгөөд 30 гишүүнтэй, гишүүдийн дийлэнх нь 
томоохон корпорациудын ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга нар, өмнө нь төрд 
ажиллаж байсан албан тушаалтнууд, их сургуулийн профессор, судалгаа, 
төрийн бус байгууллагын удирдлага, банкирууд, хэвлэл мэдээлэл, холбоодын 
албан тушаалтнуудаас бүрдэж байжээ1. Зөвлөлийн гишүүдийг Ерөнхий 
сайд томилдог. 

Албан ёсоор Эдийн засгийн консул тус төлөвлөгөөг бэлтгэх боловч, 
төлөвлөгөөг тус консул дангаараа хийх боломжгүй. Тус консулын гишүүн 
байх нь нэр төрийн хэрэг бөгөөд ихэнх гишүүд нь салбаруудын судалгаа 
хийж, төлөвлөгөө бичиж, боловсруулахаас илүүтэй эдийн засагт тулгарч 
буй том асуудлуудыг гарган тавих ажилтай, завгүй хүмүүс байв. Иймд 
тус Консулын дэргэд олон дэд зөвлөлүүд ажиллаж байсан бөгөөд тэдгээрт 
бараг 240 орчим гишүүд ажиллаж байсан баримт бий (Sakisaka 1963). Дэд 
зөвлөлүүдийн гишүүд нь хэлэлцүүлэг, уулзалтад оролцож, саналаа хэлэх 
хэдий ч, төлөвлөлтийн процесст хязгаарлагдмал эрхтэй байв. 

1 Жишээ нь, 1972 оны 8 сард тухайн үеийн Ерөнхий сайд Танака тус Консулд үндэсний эдийн 
засгийн төлөвлөгөө боловсруулах хүсэлт тавьсны дагуу 1973 оны 2 сард Эдийн засаг, нийгмийн 
суурь төвлөгөгөөг өргөн барьснаар бараг өөрчлөлт орохгүйгээр Засгийн газрын хуралдаанаар 
батлагдаж, 1973-1977 оны төсвийн жилд үндэсний эдийн засгийг удирдах удирдамж болж байв. 
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Яг бодит төлөвлөгөө боловсруулагчид нь тус Консулын нарийн бигийн 
үүргийг гүйцэтгэж байсан Эдийн засгийн төлөвлөлтийн агентлаг (EPA), тэр 
дотроо Иж бүрэн төлөвлөлтийн товчоо (Bureau of Comprehensive Planning, 
BCP) юм. Төлөвлөгөөг боловсруулахдаа яамд болон агентлагуудын 
мэргэжилтнүүдийн зөвлөмж, тусламжийг авч боловсруулдаг. Энэ нь 
тухайн салбарын хийхээр төлөвлөж буй ажлуудын талаар мэдээлэл авч 
тусгах, нэгдсэн зөвшилцөлд хүрэхэд чухал үүрэтэй байв. Практик дээр 
энэхүү хамтын ажиллагааг бүрдүүлж, зангидахад Олон улсын худалдаа, аж 
үйлдвэрийн яам (MITI) чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр EPA болон MITI-ийг 
засгийн газрын кабинетийн гишүүд толгойлдог бөгөөд доторх ажилчдыг 
өндөр шалгуур тавьж мэргэжлийн төрийн албан хаагчид (шилдэг их 
сургууль төгсөгчдөөс сонгон шалгаруулж)-аар бүрдүүлдэг байжээ. Эдгээр 
байгууллагуудын удирдах албан тушаалд ажиллаж байсан хүмүүс тэтгэвэрт 
гарах (ихэнхдээ 55 насандаа тэтгвэрт гардаг байсан) үедээ томоохон 
хувийн компаниудад өндөр түвшний алба хаших, улс төрийн карьер хийх 
хандлагатай байжээ. Харин 1980-аад оны сүүл үеэр Ерөнхий сайд болох хүн 
нь MITI-ийн сайдыг урьдчилж хашсан байх жишиг ч тогтож байв. 

Төлөвлөгөө нь улс төрийн баримт бичиг тул төлөвлөлтийг хийхдээ улс 
төрийн лидерүүдтэй ярилцаж, зөвшилцөх нь зайлшгүй нэг процес, жишиг 
байв. 

Олон улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн яам (MITI) нь аж үйлдвэржилтийн 
бодлого, эдийн засгийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд чухал үүрэг гүйцэтгэж 
ирсэн. MITI нь дотроо тодорхой салбаруудыг хариуцсан товчоонууд, 
тэднийг хянах болон ‘нэгдсэн’ бодлогыг гаргаж байх цөөн тооны ерөнхий 
товчоонууд (жишээ нь, Аж үйлдвэрийн бодлогын товчоо, Сайдын нарийн 
бичгийн алба)-аас бүрдэж байв. Түүнчлэн Аж үйлдвэрийн бүтцийн консул 
(Sankōshin)-ийг Олон улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн сайдад зөвлөх чиг 
үүрэгтэй (Эдийн засгийн консул Ерөнхий сайдад зөвлөдөгтэй адил)-гээр 
ажиллуулж байв. Тус консул нь аж үйлдвэрийн бүтцийн суурь зарчмуудад 
анхаарал хандуулж байсан бол товчоод нь салбарын бодлогын асуудлууд 
дээр төвлөрч байв. Тус консул нь мөн дотроо дэд хороодоос бүрдэх бөгөөд 
Эдийн засгийн консултай адил эдийн засаг, бизнесийн салбарын лидерүүдийг 
гишүүнээр ажиллуулж байв. MITI-ийн ажилчид нь Аж үйлдвэрийн 
бүтцийн консулын нарийн бичгийн болон бодлого, арга хэмжээний төсөл 
бэлтгэх үүргийг гүйцэтгэдэг. MITI дээрх төлөвлөлтйг дотор нь тодорхой 
салбаруудын болон үндэсний аж үйлдвэрийн бүтэц ерөнхий төлөвлөлт гэж 
2 чиглэлд ангилдаг. Эдгээр төлөвлөлтийг харгалзан салбаруудын товчоод 
болон Аж үйлдвэрийн бүтцийн консул хариуцдаг. MITI дээр бүх салбарын 
зорилтуудын мониторинг, бодлогын хэрэгжилт төвлөрдөг. МITI-ийн дотоод 
нарийн бүтэц, түүний хувийн хэвшилтэй хэрхэн хамтран ажилладаг 
механизмыг 2.3 хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзэв.
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Төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа. Яам бүр өөрийн хариуцах 
асуудлаар төлөвлөгөөний төслийг бэлтгэнэ: Олон улсын худалдаа, аж 
үйлдвэрийн яам (MITI) (үүн дотроо аж үйлдвэрийн товчоонууд) өөрийн 
хариуцах чиг үүргийн хүрээнд аж үйлдвэржилттэй холбоотой бүх асуудлыг 
нэгтгэн боловсруулна. Барилга, тээвэр, хөдөө аж ахуйн болон бусад яамд 
ч үүнтэй адилаар бэлтгэнэ. Салбар хариуцсан сайд нарын эрх мэдэл нь 
тэдний олгодог лиценз, зөвшөөрөл олгох, тухайн салбарт хэрэгжих төслийн 
зөвшөөрөл олгох зэргээр хязгаарлагдана. Төлөвлөлтийн мөн чанар нь 
байгаа нөөц хөрөнгийг салбар дунд оновчтой байршуулах явдал юм. Иймд 
сайд нар тухайн салбар дахь санхүүжилтийн асуудлыг Сангийн сайд болон 
Хөгжлийн банкинд хүсэлт гаргадаг. Гэхдээ Японы хувьд Эдийн засгийн 
төлөвлөлтийн агентлагийн эрх мэдэл сул байсан (өөрөө шууд үүрэг өгч, 
хэрэгжилт нэхэж, хариуцлага тооцож чадахгүй) нь төлөвлөлт сул байхад 
нөлөөлж ирснийг олон судалгаа онцолсон байдаг. 

Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа. Оролцогч талуудын 
санаа, саналын балансыг олох нь төлөвлөлийн салшгүй хэсэг юм. Эдийн 
засгийн төлөвлөлт дэх хувийн хэвшлийн оролцоог Эдийн засгийн консулд 
төлөөллийг оруулахаас гадна, МITI-ийн Аж үйлдвэрийн бүтцийн консул, 
түүний дэд хороодод төлөөллийг оруулж, хамтран ажиллаж иржээ. MITI 
нь засгийн газар болон бизнесийн хамтын ажиллагааг хангахад гол үүрэг 
гүйцэтгэж байв2. MITI-ийн хувьд бодлогын шийдвэр гаргахдаа ‘зөвшилцөлд 
хүрэх’ арга барилыг баримталж ирсэн. Эдийн засгийн зорилтууд дээр төрийн 
албан хаагчид, улс төрчид болон бинес эрхлэгчидийн дундын зөвшилцлийг 
хангаж ирсэн нь Японы нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд чухал үүрэг 
гүйцэтгэж ирсэн гэж үздэг. Тухайлбал, засгийн газар, бизнесийн лидерүүд 
харилцан зөвлөлдөхгүйгээр томоохон шийдвэр гаргаж байгаагүй ажээ. 

үндэсний эдийн засгийн төлөвлөгөөний шинж чанар. Японы эдийн 
засгийн төлөвлөлт нь ялгаатай хугацаатай байсан хэдий ч, нийтлэг хугацаа 
нь 5 жил байв. Эдийн засгийн төлөвлөлт холбогдох талуудын оролцоог 
бүрэн хангасан нь хамтын ‘бүтээл’ юм: Консул, дэд зөвлөлүүд, яамдын 
түвшинд хэлэлцүүлэг өрнүүлсний дараагаар төлөвлөлтийн ерөнхий чиглэл, 
зорилтууд болон макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд (бодит ҮНБ-ий өсөлт, 
төлбөрийн тэнцэл, үнийн индекс гэх мэт)-ийн суурь төсөөллийг гаргаж 
ирдэг. Төлөвлөгөө гаргаж эхэлсэн эхний жилүүдэд зорилт, төлөвлөгөө гэж 
гаргадаг байсан хэдий ч, тоон утга зөрөх бүрийд шүүмжлэл дагадаг байсан 
тул төсөөлөл, үнэлгээ гэж солих болсон. 

Японы эдийн засгийн төлөвлөлт нь ‘ерөнхий чиг заагч’ төрлийн 
төлөвлөлтөд ордог. Өөрөөр хэлбэл, үйлдвэрлэгчид тухайн нэг төрлийн 
бүтээгдэхүүнийг хэдэн ширхэгийг үйлдвэрлэхийг шууд заадаггүй, харин 

2  Энэхүү хамтын ажилагаа нь 1867 оны Мэйжийн сэргэн мандалтын үеэс улбаатай бөгөөд эдийн 
засгийг хөгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшил нягт хамтран ажиллаж ирсэн. 
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салбарын доторх, салбар хоорондын харилцан уялдааг хангахад илүүтэй 
анхаардаг. Төлөвлөлтийн чухал үүрэг нь ирээдүйн эдийн засгийн бүтэц, 
салбаруудын идэвхжилийг урьдчилан харж, түүнд шаардлагатай бэлтгэлийг 
эртнээс хангах явдал билээ. Иймд энэхүү чиг заагч төлөвлөлтийн зорилго 
нь эдийн засгийн бүтэц, үйл ажиллагааны ирээдүйн төлөвийг гаргаж 
ирэх зорилготой. Ирээдүйн талаарх төсөөлөл нь 1) хувийн секторын 
шийдвэр гаргалтад мэдээлэл болох, 2) төрийн хөрөнгө оруулалтын 
цаашдын шийдвэрүүдэд чиглэл болох, 3) эдийн засаг дахь төрийн хяналт, 
зохицуулалтын чиглэлийг тодорхой болгох, 4) төрийн бодлогын арга 
хэмжээ шаардлагатай байгаа асуудлуудыг гаргаж ирэхэд тусалдаг. Энэхүү 
ерөнхийдөө этөлөвлөлт нь төлөвлөгөөнд тусгасан эдийн засгийн зорилгуудаа 
биелүүлэхэд төрийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг уялдуулах суурь болдог. 

Японы засгийн газар 1955-1973 оны хооронд 7 удаагийн дунд, урт 
хугацааны үндэсний эдийн засгийн төлөвлөгөөг гаргаж, нийтэд зарласан. 
Дайны дараах эхний жилүүдэд аж үйлдвэрийн өсөлт, хуримтлал, хөрөнгө 
оруулалт болон экспортод илүүтэй төвлөрч байв. Дараа нь тэргүүлэх 
чиглэл нь ‘тэнцвэртэй өсөлт’, үнийн тогтвортой байдал болон олон улсын 
хамтын ажиллагаа руу шилжсэн. Харин 1970-аад оны үед нийгмийн 
баялаг, амьдралын чанар болон байгаль орчны асуудал руу чиглэх болсон. 
Харьцангуй богино хугацаанд олон тооны төлөвлөгөө гаргаж байсан нь 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн бодит гүйцэтгэл нь төлөвлөгөөнөөс байнга 
давж биелж ирсэнтэй холбоотой гэж үздэг. Ийнхүү зөрөх болгонд Үндэсний 
эдийн засгийн төлөвлөгөө нь хэзээ ч шүүмлэлээс хол байгаагүй ажээ. Гэхдээ 
тус төлөвлөгөө нь аж үйлдвэржилтийн бүтэц, ажиллах хүчний салбараарх 
тархалт, экспортын бүтэцэд гарах өөрчлөлтийн цаашдын ерөнхий дүр 
зургийг өгөх чухал баримт бичиг байсныг нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг. 
Эдгээр төлөвлөгөөнөөс хамгийн амжилттай хэрэгжсэн нь Ерөнхий сайд 
Икэдагийн 1960 онд зарласан орлогыг 2 дахин нэмэгдүүлэх төлөвлөөгөө 
байсан бөгөөд хувийн сектор маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн 
байна. 

Японд эдийн засгийн төлөвлөгөөнүүд нь парламентаар бус, харин 
засгийн газрын кабинатаар батлагддаг. Ийнхүү кабинаатар баталж байгаа 
нь тодорхой бодлогын амлалт авахгүй байгааг илэрхийлдэг. Төлөвлөгөөний 
зарим хэсэг хэрэгжих эсэх нь улс төрийн хүсэл эрмэлзэлээс хамаарч иржээ.

2.2 Бүс нутгийн төлөвлөлт
Япон улс бүс нутгийн төлөвлөлтөд ихээхэн анхаарч ирсэн. Ерөнхийдөө 

бүс нутгийн 3 төрлийн төлөвлөгөө гаргаж байв: 1) урт хугацааны үндэсний 
хэмжээний төлөвлөгөөнүүд нь хүн ам, аж үйлдвэрүүд болон орлогын 
бүс нутгийн тархалтыг хамардаг; 2) тодорхой орон нутагт тухайлсан 
инсентив болон буцалтгүй тусламж үзүүлэх төлөвлөгөөнүүд; 3) төв засгийн 
газраас орон нутгийн захиргаанд үзүүлэх шууд дэмжлэгийг багтаасан 
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төлөвлөгөөнүүд гэж хуваагдана (Komiya 1975). 
Эхний төрлийн төлөвлөгөөнд жишээ нь, 1962 оны Үндэсний иж бүрэн 

хөгжлийн төлөвлөгөө, 1969 оны Үндэсний иж бүрэн хөгжлийн шинэ 
төлөвлөгөө багтана. Эдгээрийг Эдийн засгийн төлөвлөлтийн агентлаг (EPA)-
ийн Иж бүрэн төлөвлөлтийн товчоо (Bureau of Comprehensive Development, 
BCD) бэлтгэн боловсруулж байжээ. 1969 оны төлөвлөгөөний хувьд Японы 
7 үндсэн бүс нутгийн 1985 оны байдлаарх хүн ам, орлогын төсөөллийг 
гаргаж, хүн амын болон аж үйлдвэрийн бүс нутгаарх тархалтыг зохистой 
болгоход чиглэсэн бодлогыг гаргаж ирсэн. Гэхдээ тус төлөвлөгөө нь бүс 
нутгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээний ‘хүслийн жагсаалт’ байсан 
гэж шүүмжлэгдэж байжээ. 

Бүс нутгийн төлөвлөгөөний хоёрдахь хэлбэр нь харьцангуй тодорхой 
гэж үздэг. Энэ нь дотроо 4 чиглэлийг багтаадаг: 1) тус хөтөлбөрийн хүрээнд 
аль бүс нутаг хамрагдахыг тодорхой заах; 2) тус бүс нутаг дахь хувийн 
хэвшилд (эсвэл тэнд шинэ үйлдвэр байгуулах хувийн компаниудад) онцгой 
инсентивүүд (татварын хөнгөлөлт, засгийн газрын бага хүүтэй зээл)-
ийг санал болгох; 3) тухайлсан бүс нутагт төв засгийн газраас тухайлсан 
буцалтгүй тусламж эсвэл санхүүжилт олгох; 4) төв засгийн газраас тэргүүн 
ээлжинд хөрөнгө оруулалт хийх (зам, боомтын байгууламжууд, төмөр зам, 
аж үйлдвэрийн усан хангамж, нийгмийн бусад хөрөнгө) бүс нутгийг гаргаж 
ирэх зэрэг юм. Энэ төрлийн бүс нутгийн төлөвлөгөөнд 1962 онд батлагдсан 
‘Шинэ аж үйлдвэрийн хотууд хөтөлбөр’ багтана. Нийт 40 хүсэлт ирснээс 
15 бүс нутгийг сонгосон. ‘Шинэ аж үйлдвэрийн хот’ бүр нь дотроо олон 
хэд хэдэн хот, тосгоныг хамарсан. Эдгээр бүс нутгийн эцсийн төлөвлөлтийг 
Эдийн засгийн төлөвлөгөөний агентлаг болон бусад агентлагууд (Эдийн 
засгийн төлөвлөлтийн агентлаг, Орон нутаг хариуцсан яам, Олон улсын 
худалдаа, аж үйлдвэрийн яам болон орон нутгийн захиргаа)-д хамтран 
гаргадаг. 

Гуравдахь хэлбэрийн төлөвлөгөөний жишээнүүд нь 1970 онд хүн ам 
хурдацтай буурч байгаа бүс нутагт туслахаар гарч ирсэн. Энэ төлөвлөгөөний 
хүрээнд 5 жилийн хугацаанд хүн ам нь 10 хувиас дээш хувиар буурсан хот, 
тосгон нь буцалтгүй тусламж эсвэл бага хүүтэй эх үүсвэрийг төв засгийн 
газраас авах эрх нээгддэг. Сангийн яам болон Орон нутаг хариуцсан яам нь 
энэ асуудал дээр илүүтэй оролцож ажилладаг.

2.3 Аж үйлдвэрийн бодлого 
Японы засгийн газар нь аж үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих бодлогын 

нэгдсэн системийг хөгжүүлж ирсэн. Засгийн газраас бодлогын тодорхой 
арга хэрэгслээр дамжуулан тодорхой салбарууд, зах зээлүүдэд идэвхтэй 
оролцож ирсэн бөгөөд хувийн хэвшилтэй нягт хамтарч ажилладаг. 

Аж үйлдвэрийн бодлого нь салбар хоорондын нөөцийн хуваарилалт 
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хийх, тухайн нэг салбар доторх аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээмжийг өсгөхөд 
чиглэсэн засгийн газрын бодлого юм. Энэ бодлого нь үйлдвэрлэл, хөрөнгө 
оруулалт, судалгаа ба хөгжүүлэлт (R&D), шинэчлэлийг дэмжих, эдгээрт 
сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлсийг засч, арилгахад чиглэдэг. Аж үйлдвэрийн 
бодлогын сонгодог нэг жишээ нь хамгаалах тарифууд болон тансаг бараа, 
бүтээгдэхүүн дэх онцгой албан татвар тавих явдал юм. 

Японы аж үйлдвэрийн бодлогын систем нь цаг хугацааны туршид 
өөрчлөгдөж ирсэн. Аж үйлдвэрийн бодлого боловсруулагчид нь засгийн 
газар талдаа жэнкиоку (genkyoku) албад, хамтын ажиллагааг хангах албад 
болон консулууд бол, хувийн хэвшил талдаа салбарын холбоод юм. Эдгээр 
оролцогчдоос гадна, аж үйлдвэржилтэд шаардлагатай санхүүжилтийг Zaikai 
(Японы бизнесийн ертөнц бөгөөд 4 том байгууллагыг багтаадаг: Эдийн 
засгийн байгууллагуудын холбоо (Keidanren), ажил олгогч эдийн холбоодын 
холбоо (Nikkeiren), Японы аж үйлдвэр, худалдааны танхим (Nissho), 
Корпорацийн удирдах ажилтны холбоо (Keizai Doyukai)) болон банкуудаас 
олгодог байжээ. Эдгээр байгууллагуудаас аль нь ч аж үйлдвэржилтийн 
бодлогод давамгай үүрэгтэй оролцдоггүй бөгөөд нягт хамтарч, зөвшилцөлд 
хүрч ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл, Японы төлөлвлөлт, аж үйлдвэрийн бодлого 
нь ‘зөвшилцөлд хүрэх’ гэсэн үндсэн зарчим дээр суурилсан. 

MITI нь аж үйлдвэрийн бодлогод чухал үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд дараах 
эрх мэдэл, чиг үүрэг нь энэ боломжийг бүрдүүлдэг: 1) импортын болон 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын орох урсгалыг шууд хянах, 2) санхүүгийн 
тусламж болон шууд бус төсвийн инсентивийг хуваарилалтыг хариуцах, 3) 
онцгой хөттөлбөрүүдийг гаргаж, санхүүжүүлэх эрх мэдэл юм. 

Boltho (1975) нь 1953-1973 Японы эдийн засгийн судлаад төлөвлөлт нь 
дангаараа эдийн засгийн дэмжихэд маш бага үүрэгтэй байсан, харин MITI 
болон Сангийн яам эдийн засгийг, аж үйлдвэржилтийг дэмжихэд чухал 
үүрэг гүйцэтгэсэн гэж дүгнэсэн. Тэрээр яамдууд өсөлтийг бий болгож, төв 
банк үүнийг нь санхүүжүүлсэн гэж онцолсон. 

Аж үйлдвэрийн бодлого боловсруулах процесс 
Жэнкиоку болон хамтын ажиллагааг хангах оффисууд. Жэнкиоку 

(genkyoku) гэдэг үг нь “үндсэн товчоо” эсвэл “засгийн газрын үндсэн алба” 
гэсэн утгатай. Тиймээс энэ нь аж үйлдвэржилтийг хариуцсан засгийн 
газрын нэгжүүд юм. Эдийн засгийн салбар бүр нь тэднийг хянах, бодлого 
чиглэл гаргах тус тусдаа Жэнкиокутэй байв. Жэнкиокуд чадвартай, ажилдаа 
чин эрмэлзэлтэй төрийн албан хаагчид ажиллаж байсныг онцолдог. Ихэнх 
Жэнкиоку албад нь MITI-д хамаардаг. 1970-аад онд MITI-ийн 9 товчооны 
5 нь Жэнкиоку байсан: Хүнд аж үйлдвэрийн товчоо, Химийн аж үйлдвэр, 
Нэхмэл эдлэл, Нүүрс болон бусал үйллвэр, нийтийн аж ахуй. Товчоо бүр нь 
дотроо нэг том салбарын доторх дэд салбаруудад хуваагддаг байжээ. Жишээ 
нь, Хүнд аж үйлдвэрийн товчоо нь төмөр болон ган, аж үйлдвэрийн машин 
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техник, электроникс, авто мобайл, агаарын хөлөг болон бусад хэд хэсгүүдэд 
хуваагддаг. Эдгээр дэд салбар бүр тусдаа Жэнкиоку-тэй байжээ. 

MITI-ийн Жэнкиоку товчоонуудыг ‘босоо хуваарь’ гэж нэрлэдэг байсан. 
МITI-д мөн ‘хэвтээ хуваарь’ мөн байжээ. Тухайлбал, 1970-аад оны үед Олон 
улсын худалдаа, Худалдааны хөгжил, Аж ахуйн нэгжүүд, Бохирдол болон 
аюулгүй байдал хариуцсан товчоонууд байв. Эдгээр ‘хэвтээ’ товчоод болон 
Сайдын нарийн бичгийн алба нь өөрсдийн бодлогыг гаргаж ирдэг. Тэд MITI 
доторх хамтын ажиллагаа, ажлын уялдааг хангах чиг үүрэгтэй байсан тул 
манлайлалыг авч, гол үүрэгтэй оролцдог байв. 

Хөдөө аж ахуйн яам нь хөдөө аж ахуйн салбараас гадна ой олон загасны 
аж ахуй, хүнс боловсруулалт, согтууруулах бус ундааны салбарын Жэнкиоку 
байв. Харин Сангийн яам нь банк, үнэт цаасны дилерүүд, даатгалын 
салбарын Жэнкиоку байсан бөгөөд мөн согтууруулах ундааны салбарыг 
хариуцдаг байв. 

Жэнкиоку оффис нь бодлогын шийдвэр гаргах процесст 4 үндсэн чиг 
үүрэгтэй: 1) тодорхой салбаруудтай холбоотой онцгой хуулийн төслийг 
бэлтгэх; 2) тодорхой салбаруудад татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, тарифыг 
өөрчлөх, импортын либералчлалын бодлого, гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
либералчлалын бодлогын төслийг боловсруулах; 3) патент, ноу-хоу 
гэрээнүүд, гадаад болон Японы компаниудын хамтарсан үйлдвэр байгуулах 
зөвшөөрөл олгох; 4) жэнкиоку оффис, түүний яам нь засгийн газрын 
санхүүгийн байгууллагууд (Японы Хөгжлийн банк)-аас бага хүүтэй эх 
үүсвэр олгоход шийдвэрлэх нөлөөтэй байдаг. 

Онцгой хуулийн төсөл бэлтгэхээс эхлээд хамтарсан үйлдвэр байгуулах 
зөвшөөрөл олгох хүртэлх бүх бодлогуудын хэлэлцүүлэг, нэгтгэл нь эхний 
ээлжинд яамдын түвшинд бэлтгэгдэж, дараа нь Сангийн яам руу хүргэддэг. 
Татварын товчоо нь онцгой хуулиудыг эцэслэн шийдвэрлэнэ. Тарифын 
товчоо нь тарифын түвшин болон импортын либералчлалыг хариуцана. 
Олон улсын санхүүгийн товчоо нь үлдсэн асуудлуудыг хариуцдаг байжээ. 
Эдгээр товчоод нь Сангийн яамны нэг хэсэг хэдий ч, практик дээр бусад 
яамын аль эрт шийдсэн асуудлыг өөрчлөхөд маш хүндрэлтэй байдаг ажээ. 

Аж үйлдвэрийн бодлого боловсруулалтад оролцдог өөр нэг засгийн 
газрын чухал агентлаг бол Шударга худалдааны комисс (Fair Trade 
Commission) юм. Тус комисс нь монополийн эсрэг асуудлыг хариуцдаг. 

Салбарын холбоод. Салбаруудын хэдэн зуун холбоод, түүний дэд 
бүрдлүүдийн дийлэнх нь өөрийн салбарь хамаарах жэнкиоку оффисуудтай 
нягт хамтран ажилладаг. Тухайн салбарын холбооны Ерөнхийлөгч нар нь 
ихэнхдээ тус салбарын хамгийн том компанийн Ерөнхийлөгч эсвэл ТУЗ-ын 
дарга нар байв. Холбоодын оролцоо нь жэнкиоку оффисууд тухайн салбарт 
ээлтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд илүүтэй төвлөрч байв. Гэхдээ зарим 
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салбаруудын хувьд үзэл баримтлалын томоохон зөрүү гардаг байжээ. 
Жэнкиоку нь салбарын бодлогуудыг авч хэрэгжүүлэхдээ ихэнхдээ тухайн 
холбоотой нь хамтарч ажиллахыг эрмэлзэж иржээ. Гэхдээ бодит байдал 
дээр тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд Жэнкиоку ажилтнууд болон 
салбарын холбооны удирдлагууд нь маш олон цагийг тохиролцоонд хүрэхэд 
зарцуулдаг байжээ. 

Консулууд. Яамны сайд бүрийн дэргэд олон тооны консулууд ажилладаг 
бөгөөд тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх саналыг түүнд гаргаж өгдөг. 
1970-аад онд MITI нь 27 консултай байсан. Үүний 15 консул нь аж 
үйлдвэрийн бодлого дээр төвлөрч ажиллаж байжээ: Аж үйлдвэрийн 
бүтцийн консул нь ерөнхий бодлогын төлөвлөгөө, тайлан гаргадаг, харин 
машины салбарууд, шатахуун, уул уурхай, нүүрс олборлолт, электроник 
өгөгдөл боловсруулалтыг дэмжих, хөнгөн аж үйлдвэрүүдийн технологи, 
аж үйлдвэрийн байршил, усны хангамж болон бусад асуудлууд харицсан 
Консулууд нь өөр өөрийн тайлангаа гаргадаг. 

Аж үйлдвэрийн бодлого дээр зөвлөх Консулуудаас гадна, бусад бодлогын 
чухал асуудлууд дээр тусдаа Консулууд ажиллаж, сайдад тайлангаа 
өгдөг байсан. Эдгээр консулууд нэгдсэн дүгнэлтэд хүрч, түүнийг засгийн 
газар дэмжих тохиолдолд тэдний саналууд нь Үндэсний эдийн засгийн 
төлөвлөгөөнд тусдаг байв. 

Үндэсний эдийн засгийн шинэ төлөвлөгөө гардаг жил жэнкиоку сайдууд 
нь төсвийн асуудлуудаа Сангийн сайдтай зөвшилцдөг.

Аж үйлдвэрийн бодлогын төрлүүд
Японы аж үйлдвэрийн бодлого эрчимтэй хэрэгжсэн бөгөөд ерөнхийд нь 

дараах 5 чиглэлд хувааж болохоор байна. Үүнд:
Шинэ аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх. Шинэ салбарууд (жишээ 

нь, төмөр, ган, усан онгоц барих, газрын тос боловсруулах, синтетик утас, 
автомашинууд, нефть химийн үйлдвэр, тоног төхөөрөмж, электроникс, 
компьютер)-ыг хөгжүүлэхийг дэмжихийн тулд засгийн газраас үе үе 
тухайн салбаруудад татварын онцгой хөнгөлөлт үзүүлж байв. Жишээ нь, 
хурдавчилсан элэгдэл байгуулах давуу байдал олгох, ашиг дээр онцгой бага 
татвар ногдуулах, үйлдвэрлэлд зориулсан импортын машин төхөөрөмжийг 
импортын тарифаас чөлөөлөх зэрэг арга хэмжээ багтаж байв. Түүнчлэн 
Японы хөгжлийн банк, Японы Экспорт-Импорт Банк болон засгийн газрын 
бусад санхүүгийн байгууллагаас бага хүүтэй санхүүжилт олгож байв. 

Засгийн газраас тухайн салбаруудтай өрсөлдөх импортод квот, тариф 
тавих, дөнгөж хөл дээрээ босч байгаа компаниудыг гадаадын компанийн 
өрсөлдөөнөөс хамгаалахын тулд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг 
хязгаарлах арга хэмжээг авч байжээ. Харин засгийн газраас шинэ салбаруудад 
шууд мөнгөн тусламж олгох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагүй ажээ. 
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Аж үйлдвэрийн салбарыг шинэчлэх хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөр нь хэт олон 
тооны компаниуд үйл ажиллагаа эрхэлдэг, гэхдээ нэг компанийн хэмжээ 
нь харьцангуй бага, олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг цөөн тоогоор 
үйлдвэрлэж байгаа салбарт төвлөрч хэрэгждэг. Энэ тохиолдолд “шинэ 
технологи нэвтрүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, компаниуд 
хоорондоо нэгдэж нийлэх, хамтран ажиллахыг дэмжсэн “салбарын дахин 
зохион байгуулалт” эсвэл “бүтцийн сайжруулалт”-ийн хөтөлбөрийг гаргаж 
хэрэгжүүлдэг. Зарим компаниудыг цөөн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр 
мэргэшиж, өргөжилтийн үр өгөөж бий болгоход чиглүүлдэг. Компаниудын 
хамтын ажиллагааг бүрдүүлж, тодорхой чиглэлээр дагнан мэргэшүүлэх 
нь “зохистой картел’ (тодорхой нөхцөл хангасан тохиолдолд монополийн 
эсрэг гэрэг үүсэхээс чөлөөлөгддөг) бий болгоход чиглэж байв. Тодорхой 
нэг салбарт энэ хэлбэрийн бодлого хэрэгжих үед холбогдох Консулуудтай 
зөвшилцсөний үндсэн дээр дунд хугацааны “суурь төлөвлөгөө” болон 
жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулдаг. Энэ хөтөлбөрт оролцогч 
компаниуд нь татвараас чөлөөлөгдөх эсвэл бага хүүтэй санхүүжилт 
авах дэмжлэг хүртэж байв. Машин механизм, нэхмэл болон химийн аж 
үйлдвэрүүд нь энэ төрлийн бодлогын гол үр шимийг хүртэгсэд гэж үздэг. 

Хэт их хөрөнгө оруулалтын хяналт. 1960-аад оны үед MITI-ийн онцгой 
анхаарч байсан асуудлуудын нэг нь төмөр, ган, нефть боловсруулалт, 
нефть химийн үйлдвэр, бусад химийн үйлдвэр, цемент, цаас, целлюз, сахар 
боловсруулалтын салбаруудад “хөрөнгө оруулалтын хэт өрсөлдөөн” бий 
болохоос сэргийлж байв. Эдгээр салбарууд нь хэт их хэмжээний капиталтай, 
нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, олигополь хэлбэрийн өрсөлдөөн 
дунд үйл ажиллагаа явуулж байв3. Яагаад эдгээр салбар дахь компаниуд 
хэт их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг вэ? гэсэн асуулт гарч ирнэ. 
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын хязгаарлалт нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх 
стандарт, шууд арга хэрэгсэл байсан. Гэхдээ компаниуд энэ шалгуур 
ирээдүйд хэрэгжинэ гэж хүлээдэг нь эдгээр салбарт “хэт өрсөлдөөн”-ий 
бодит шалтгаан болж байжээ. Жишээ нь, хэрэв газрын тосны импортын 
квот нь боловсруулах хүчин чадалд суурилан хуваарилагддаг тохиолдолд, 
компаниуд зах зээлийн багтаамжийн хязгаарыг давсан хэмжээгээр хүчин 
чадлаа нэмдэгдүүлж, ингэснээр зах зээлд эзлэх хувь, ашгаа нэмэгдүүлж 
чадна гэж итгэдэг байна. 

Японы засгийн газар илүүдэл хөрөнгө оруулалтыг хянахын тулд ‘ятгах’ 
аргыг хэрэглэсэн. Засгийн газрын ‘ятгах’ эрх мэдэл нь түүний импорт дээрх 
шууд хяналт, патент, ноу-хау гэрээний зөвшөөрлөөр дамжин хэрэгждэг. 
Тухайдбал, зарим салбаруудад (жишээ нь, нефть химийн үйлдвэрлэл) 
гадаадын туршлагатай компани, ноу-хау байхгүй бол шинэ үйлдвэр барих, 
3  Гадны захиалга авдаг, олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг салбаруудын хувьд илүүдэл 

хөрөнгө оруулалт нь асуудал үүсгэдэггүй. Энэ тохиолдолд хөрөнгө оруулалт болон борлуулалтын 
хооронд шууд хамаарал оршдог. 
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үйлдвэрлэлээ өргөтгөх боломжгүй байхаар зохицуулсан. Хэрэв энэ “ятгалт” 
нь хэт хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж чадахгүй бол, засгийн газар нь 
дараагийн түвшний арга авах эрх нь нээлттэй байв. 

Уналтад орж буй аж үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлэх. Японд нүүрсний 
уурхай нь уналттай байсан цөөн салбарын нэг байв. 1950-аад оны сүүл үеэс 
шатахууны импорт хурдацтай нэмэгдсэнээр нүүрс нь өрсөлдөх чадваргүй 
болсон. Японы засгийн газраас нүүрсний жилийн үйлдвэрлэлийг хэвийн 
хадгалахад анхаарч ажилласан. Ингэснээр тус салбараас ажиллах хүчин 
дайжих, ажилгүйдэл нэмэгдэх (тус салбарт ажилчид нь бусад салбарт 
шилжин ажиллахад хүндрэлтэй гэж үзэж байв)-ээс сэргийлсэн. Түүнчлэн 
өөр салбар руу шилжиж буй ажилчдад мөнгөн тусламж үзүүлэх, дахин 
сургалтанд хамрагдахад татаас олгох, нүүрсний уурхайн бүс нутагт аж 
үйлдвэр хөгжихийг дэмжих зэрэг арга хэмжээг авч ажиллажээ. Энэ бодлогод 
шаардлагатай арга хэмжээний санхүүжилтийг шатахууны импортын 
тарифыг 10 хувиар өсгөж бүрдүүлсэн. 

Түүнчлэн 1971 оны Япон-Америкийн нэхмэлийн гэрээнээс үүдэн 
нэхмэлийн салбаруудын экспорт буурч, уналтад орж эхэлсэн. Дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор засгийн газраас шинэчлэх хөрөнгө оруулалт болон 
ороолт үйлдвэрлэх машин тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан бага 
хүүтэй санхүүжилт олгосон. 

Төлөвлөгөөт хөлөг онгоц үйлдвэрлэл. Энэ бодлого 1974 онд эхэлсэн. 
Японы хөгжлийн банк хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хөлөг онгоц барих 
санхүүжилтийн 50-80 хувийг олгосон.
Шигтгээ 1. Өмнөд Солонгосын эдийн засгийн төлөвлөлт, аж үйлдвэрийн бодлого

Өмнөд Солонгос нь 1960 оноос хойш хурдацтай хөгжсөн орнуудын нэг билээ. 1960 онд 
нэг хүнд ногдох үндэсний нийт бүтээгдэхүүн (ҮНБ) нь 100 ам.доллар байсан бол 2004 онд 
14000 ам.доллар болж өссөн. Хүнд болон химийн аж үйлдвэр (HCI) (тус салбарыг засгийн 
газраас 1970-аад оноос эрчимтэй дэмжиж ирсэн)-ийн салбарын эзлэх хувь 1960 онд 23 
хувь байсан бол 1980 онд 54 хувь, 2002 онд 79 хувь хүрч өссөн. 

Солонгосын засгийн газар өөрөө бие даан эдийн засгийн төлөвлөлт хийх бүтцийг бий 
болгох зорилгоор Сэргээн босголтын яаман дээр Эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл (Economic 
Development Council)-ийг байгуулсан. Сэргээн босголтын сайдын ахалсан тус зөвлөл нь 
Солонгосын хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах чиг үүрэгтэй байв. 1960 
оны сүүлээр шинэ Ерөнхий сайд Chang Myun Эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлд 5 жилийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах чиглэл өгч, 1961 оны 5 сард анхны төлөвлөгөөний 
төсөл гарчээ. 1961 оны төлөвлөгөө батлагдсаны дараа цэргийн эрхтнүүд төрийн эрхэнд 
гарч, Ерөнхий сайдыг буулгаж, Генерал Pak Chung Hi-ийн удирдлаган дор Үндэсний 
сэргээн босголтын дээд зөвлөл төрийн хэргийг мэдэх болсон. Зохион байгуулалтын 
хувьд Эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлийг Эдийн засгийн төлөвлөлтийн хороо (Economic 
Planning Board)-гоор сольсон. Тус агентлагийг Шадар сайд удирдаж, харин орлогч нь 
кабинетийн гишүүн ажиллахаар болсон.

Тус хороо нь хөгжлийн төлөвлөлт, ажлын уялдаа, хамтын ажиллагааг хангах, 
жилийн төсөв бэлтгэх, гадаадын зээл тусламжийн хамтын ажиллагаа, гадаадын 
хөрөнгө оруулалт татах ажлыг хариуцах болсон.
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 Ингэснээр 1961 оны төлөвлөгөөг халж, 1962 онд шинэ төлөвлөгөөг гаргаж ирсэн. 
Тухайн үед 3 тэргүүлэх салбар (цахилгаан эрчим хүч, хөдөө аж ахуй болон нэмүү 
өртөг шингээсэн салбар)-т ач холбогдол өгч, дэмжин ажилласан. Нийт төлөвлөлтийн 
шинжилгээнд анхдагч, хоёрдагч, дээд ангилалын аж үйлдвэрүүдийн хувьд ялгаатай 
параметртэй Харрод-Домарын хөрөнгө оруулалтын загварыг ашиглаж байжээ. Үүнээс 
хойш 5, 5 жилээр батлагдаж ирсэн хөгжлийн төлөвлөгөө нь Солонгосын хөгжилд онцгой 
хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг. 

Аж үйлдвэржилтийн бодлого 1960-аад онд импортыг орлох, тэр дундаа хэрэглээний 
бүтээгдэхүүнд төвлөрч байв. Худалдаа, аж үйлдвэрийн яам нь импортын лицензийн 
систем бий болгох замаар импортыг зохицуулах болсон. Гадаад валютын болон 
технологийн дутагдлаас болж, хувийн компаниуд нь гаднаас эх үүсвэрийг татахыг хичээж 
байсан бөгөөд үүнийг засгийн газраас хатуу хянаж байв. Хөгжлийн эхний үе шатанд 
Худалдаа, аж үйлдвэрийн яамнаас бордоо, поливинил хлорид, цемент болон шатахуун 
боловсруулалтыг гол салбаруудаар сонгон, холбогдох дэд бүтцийг бүрдүүлж өгсөн. Том 
хэмжээтэй төслүүдэл урт хугацаатай санхүүжилт өгөх, бодлогын зээл олгох зорилгоор 
1954 онд Солонгосын хөгжлийн банк (KDB)-ийг байгуулсан. Засгийн газраас мөн 
экспортыг дэмжих байгууллагууд (Солонгосын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын корпораци 
(KOTRA), Солонгосын олон улсын худалдааны холбоо (KITA))-ыг байгуулсан. KOTRA 
нь олон улсын маркетинг болон технологийн импортын чиглэлээр тусламж үзүүлж 
байсан бол KITA нь сургалтын хөтөлбөрүүд, судалгаа, үзэсгэлэн болон гадаад зах зээлийг 
тэлэхэд туслах байдлаар экспортыг дэмжиж байв. 

1970-аад оноос Солонгосын аж үйлдвэрийн бодлого нь хөдөлмөр эрчимжилттэй 
салбараас нэмүү өртөг шингээсэн HCI салбар руу шилжсэн. Цалингийн өсөлт нь 
хөдөлмөр эрчимжилттэй салбарын өрсөлдөх чадварыг сулруулсан. HCI салбарыг дэмжих 
төлөвлөгөөг 1971 онд гаргасан. HIC салбарыг дэмжих зорилгоор 1974 онд Үндэсний 
хөрөнгө оруулалтын санг байгуулсан. Засгийн газраас үйлдвэрлэлийн урагшаах 
болон хойшоох холбоос, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө болон гадаад валют бүрдүүлэх 
чадамж дээр үндэслэн 6 салбар (ган, усан онгоц үйлдвэрлэл, машин тоног төхөөрөмж, 
электроникс, гангаас бус металл, шатахуун болон химийн аж үйлдвэрүүд)-ыг стратегийн 
ач холбогдолтой салбараар нэрлэсэн. Гэхдээ HCI салбарыг хэт дэмжсэн бодлогын үр 
дагаварт тус салбарын хүчин чадлын ашиглалт хурдацтай буурч, 1980 онд ДНБ-ий өсөлт 
сөрөг болоход нөлөөлсөн гэж үздэг. 

1983 оноос хойш Солонгосын аж үйлдвэрийн бодлого нь салбарыг дэмжсэн бодлого 
(HCI салбар)-оос судалгаа ба хөгжүүлэлт (R&D)-ийг дэмжих чиглэл рүү шилжжээ. Энэ 
өөрчлөлт 1985 онд батлагдсан Аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх хуулиар баталгаажсан. Засгийн 
газраас зах зээлийн механизм руу шилжих шилжилтийг эрчимтэй хийж байсан хэдий ч, 
том корпорациудад хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл олгосоор байв. R&D-ийг дэмжих зорилгоор 
засгийн газраас жил дараалан том хэмжээний төсөв баталж хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, 
засгийн газрын R&D төсвийн зардал нь нийт R&D-ийн зардалд эзлэх хувь 1980 онд 63.7 
хувь, 1990 онд 19.4 хувь, 2003 онд 27.6 хувийг бүрдүүлж байжээ. R&D-ийг дэмжсэний 
үр дүнд хагас-дамжуулагчийн салбар сайн хөгжсөн. Засгийн газраас 1985 онд хагас-
дамжуулагчийн салбарыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлсэн. 

Аж үйлдвэрийн бодлогын хэрэгслийн хувьд татварын систем нь Солонгосын аж 
үйлдвэрлэл бүтцэд нөлөөлөхөд идэвхтэй ашиглагдсан. Татварын чөлөөлөлт, бууралтын 
хяналтын хуулиар экспортын компаниудад олон төрлийн татварын хөнгөлөлт үзүүлсэн. 
1970-аад оны дунд үеэс HCI салбарууд дээрх корпорацийн татварууд буурсан. 
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Татварын дэмжлэгээс гадна, засгийн газраас экпортын чиглэлтэй аж үйлдвэрүүдийг 
дэмжих үүднээс тэдний импортоос авсан түүхий эд эсвэл завсрын бүтээгдэхүүний 
импортын татварыг буцаан олгох арга хэмжээг авч байв. 

Өөр нэг бодлогын хэрэгсэл нь хөнгөлөлттэй санхүүжилт олгох явдал байв. Солонгост 
1961 оны цэргийн эргэлтийн дараа арилжааны банкуудыг тэр дуруй нийгэмчилсээс хойш 
1990-ээд оны сүүл хүртэл банкууд нь Сангийн яамны хатуу хяналтан дор үйл ажиллагаа 
явуулж ирсэн. Тухайн үед арилжааны банкууд нь жилийн төлөвлөгөө, удирдах албан 
тушаалтнуудаа Сангийн сайдаар батлуулж байжээ. 1960 оны эхнээс 1980-аад оны дунд үе 
хүртэл банкны эх үүсвэрийн болон зээлийн хүү нь төрийн зохицуулалттай байсан бөгөөд 
зээл олголтыг тодорхой салбар эсвэл компаниуд руу бодлогоор чиглүүлж байв. Энэхүү 
санхүүгийн татаас нь 1960, 1970-аад онд тодорхой салбарууд руу, ялангуяа, экспортын 
чиглэлийн аж үйлдвэрийн салбар руу чиглэж байв. 1970-аад онд хөнгөлөлттэй хүүтэй 
бодлогын зээлийг HCI салбарт олгож байв. Тус бодлогын зээлээс гадна, засгийн газраас 
стратегийн ач холбогдолтой салбар маш хөнгөлөлттэй зээл олгож байв. 

Засгийн газар 1980 онд бодлогын зээлийг бууруулж, арилжааны банкуудын 
удирдлагын эрх мэдлийг хязгаарласан зохицуулалтаа сулруулсан. Энэ нь банкуудыг 
хувьчлах зорилттой нийцтэй байв. 

Экспортын санхүүжилтийн систем нь экспортыг дэмжих гол хэрэгсэл болж ирсэн. 
Экспортын үйл ажиллагааны бүх шат дамжлагад хүүний татаас олгосон. Солонгосын 
экспорт-импорт банк (KEIB) нь экспортлогч компаниудад экспортын гэрээний дүнгийн 90 
хувьтай тэнцэх хэмжээний зээл олгож байв. Засгийн газрын агентлаг болох Солонгосын 
экспортын даатгалын корпораци (KEIC)-ийг экспортын даатгал үзүүлэх зорилгоор 1992 
онд байгуулсан. 1997-1998 оны эдийн засгийн хямралын үед экспортын даатгалын эрэлт 
нэмэгдсэн. 

Зарим судлаачид Солонгосын аж үйлдвэрийн бодлогын дэмжлэг, зах зээл дэх хэт 
оролцоо нь гажуудал, сөрөг үр дагавар бий болгож байсныг онцолдог. Ялангуяа, бодлогын 
их хэмжээтэй зээлийг банкны салбараас олгуулж байсныг шүүмжилдэг. Тухайлбал, 
банкны салбараар олгосон бодлогын зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 1974-1979 онд 40.6 
хувь байсан бол 1985-1989 оны хооронд 34.6 хувь байв. Үр ашиггүй төслүүдэд олгосон 
бодлогын зээлүүд нь чанаргүй зээл болсон. Бодлогын зээлийг хөнгөлөлттэй хүүгээр 
олгосон тул бүх компаниуд арилжааны банкуудаас аль болох их зээлийг авахыг хүссэн. Үр 
дүнд нь өр, өөрийн хөрөнгийн харьцаа нь 1996 онд 317 хувьд хүрч байжээ. 1997 оны эцэст 
30 том групп (хөнгөлөлттэй бодлогын зээлийн дийлэнхийг авсан нөхөд)-ын өр, орлогын 
харьцаа 518 хувьд хүрсэн байжээ. Азийн хямралын дараа эдгээрийн 2 нь дампуурлаа 
зарласан. Засгийн газрын банкууд дээрх хяналт нь чанаргүй зээлийг өсгөж, банкуудыг 
дампууруулж, Солонгосын эдийн засгийн хямралд хүргэх нэг хүчин зүйл болсон. Энэ 
туршлага нь банкуудад хатуу хяналт тогтоож, хэт их татаас олгуулах нь эдийн засгийн урт 
хугацааны хөгжилд сөрөг нөлөөтэйг харуулсан. 

Түүнчлэн дотоод хуримтлал бага тохиолдолд (өмнө нь олгож байсан хөнгөлөлттэй 
бодлогын зээл багассан үед) хөгжиж буй орны эдийн засгийн хөгжлийг үргэлжлүүлэн 
хангахын тулд гаднаас эх үүсвэр (зээл авах эсвэл хөрөнгө оруулалт татах замаар) авахад 
хүрдэг. Гаднаас эх үүсвэр бүрдүүлэх нэг арга зам нь урт хугацаатай ГШХО-ын татах 
явдал бөгөөд энэ нь богино хугацааны, ашиг хайсан хөрөнгө оруулалтаас ялгаатай. 
Богино хугацааны хөрөнгийн урсгал нь хэлбэлзэл өндөртэй тул богино хугацааны гадаад 
өр, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төрөөс хатуу хянах шаардлагатайг Солонгосын жишээ 
мөн харуулдаг. Солонгосын эдийн засаг 1990-ээд оны дунд үед богино хугацаат гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын гэнэтийн урсгалаас хамаарах эмзэг байдал маш өндөр болсон. 
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Энэ нь банкууд дээрх хатуу хяналтын үр дүнд бий болсон өндөр хэмжээний чанаргүй 
зээлтэй хавсарснаар 1997 оны эдийн засгийн хямралд хөтөлсөн гэж үздэг. Тухайлбал, 
богино хугацааны гадаад өрийн хэмжээ 1993 онд 40 тэрбум ам.доллар байсан бол 1997 
оны 9 сард 98 тэрбум ам.долларт хүрч нэмэгдсэн. Аж ахуйн нэгжүүд энэхүү богино 
хугацаат гадаад өрөө төлөх эсвэл хугацааг сунгаж чадахгүй болсноор Солонгосын эдийн 
засгийн гүнзгий эдийн засгийн хямралд орсон. 

Эх сурвалж: Wolf (1962), Kim (1992) болон Mah (2007)

Аж үйлдвэрийн бодлого хэрэгжүүлэхэд MITI-ийн үүрэг
Японы хувьд өмнөх хэсэгт дурдсан бодлогуудыг MITI амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд дараах 3 хүчин зүйлс нөлөөлсөн гэж үздэг (Brown 1980). 
Үүнд:

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт. Японы бизнесүүдийн санхүүгийн 
нэг онцлог байдал нь маш өндөр өр, өөрийн хөрөнгийн харьцаа маш 
өндөр (дунджаар 80÷20) байв. Хөрөнгиийн зах зээл нь хөгжөөгүй, 
компаниудын өөрийн хөрөнгө бага байсан тул хөрөнгө оруулалт хийхийн 
тулд санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авдаг байв. Иймд MITI-ийн шууд 
санхүүжилтийн механизм нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт хүчтэй нөлөө 
үзүүлсэн. Компорациуд өндөр хэмжээний өр, орлогын харьцаатай байсан 
тул арилжааны банкуудаас зээлээс ихээхэн хамааралтай байв. Арилжааны 
банкуудад Японы төв банк, Сангийн яам хяналт, зохицуулалт хийдэг бөгөөд 
тэд аль салбаруудыг дэмжих асуудлаар MITI-тэй нягт хамтран ажилладаг. 
Түүнчлэн засгийн газраас хувийн хэвшлийн гол салбаруудын хөрөнгө 
оруулалт, экспортын санхүүжилтэд зориулсан зээл олгож байв. Эх үүсвэрийн 
тодорхой хэсэг нь татварын орлогоос, ихэнх хэсэг нь төрийн банкуудад 
хийсэн хувийн хадгаламж болон засгийн газрын дэмжлэгтэй даатгалын 
тогтолцооноос санхүүжилж байжээ. Японы хувьд “бага хэмжээ”-ний 
хуримтлалуудаас бүрдсэн маш их хэмжээний эх үүсвэрийн эргэлт нь чухал 
үүрэг гүйцэтгэсэн. Тухайлбал, өргөн хүрээг хамарсан нийгмийн даатгалын 
тогтолцоо бүрдээгүй байсан тул Японы иргэд, аж ахуйн нэгжийн хуримтлал 
маш өндөр байсан бөгөөд татварын дараах орлогод эзлэх хуримтлал 1965, 
1970, 1975 онд харгалзан 17.4 хувь, 19.6 хувь, 24.5 хувь байв. Тухайн үед 
хөрөнгийн зах зээл сайн хөгжөөгүй байсан тул эдгээр эх үүсвэр нь засгийн 
газрын дэмжлэгтэй даатгалын сангаар дамжин банкны системд орж, тэндээс 
эрх бүхий байгууллагуудын хяналттайгаар аж үйлдвэрийн салбарт зээл 
болж очиж байв. Тухайн үед MITI-ийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон 
‘зааварчилгаа’-тай нийцтэй байдлаар мөнгөний бодлого нь нөөц хөрөнгө 
өрхийн салбараас корпорацийн салбарт шилжихэд тусалж байв. 

Гадаад валютын хомсдол. 1950-аад он, 1960-аад оны эхэн үед Японы 
эдийн засагт гадаад валютын архагшсан хомсдол бий болоод байв. Гадаад 
валютын хомсдолын үед MITI-ийн хэрэгжүүлсэн нэг хариу арга хэмжээ 
нь стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт гадаад валютын эх үүсвэр орж 
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ирэхийг хориглох байв. Тариф, квот, шууд бус хязгаарлалтууд нь ихэнх 
гол салбарууд хөл дээрээ босох, хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлсэн, харин 
хөрөнгийн дотогшлох урсгал дахь шууд хяналт нь ГШХО-ын бүх хэлбэрийг 
зогсоосон (Boltho 1975). Дотоодын компаниудыг хамгаалахын хувьд гадаад 
валютын хяналт нь шууд тарифаас илүү чухал нөлөөтэй байжээ. Тухайн үед 
засгийн газар, тэр дундаа MITI нь аж үйлдвэрийн санхүү, гадаад худалдаанд 
маш ихээр оролцож байв. 

“Зөвшилцөл”-ийн арга барил. Олон орны судлаачид MITI-ийн бодлого, 
тэр дундаа Японы аж үйлдвэржилтийн бодлого амжилттай хэрэгжихэд 
бодлого боловсруулалт дахь “зөвшилцөлд хүрэх” арга барил чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэнийг онцолдог. Эдийн засгиийн тодорхой зорилтууд, түүнд хүрэх 
арга зам нь ихэнхдээ төрийн удирдах албан тушаалтнууд, улс төрчид болон 
бизнесменүүдийн хоорондын зөвшилцлийн зарчим дээр суурилж иржээ. 
Ийнхүү зөвшилцөлд хүрэхэд эдгээр 3 группуудийн боловсролын болон 
нийгмийн ижил гарал үүсэл нөлөөлсөн гэж үздэг. Энэхүү уялдаа сайжрах 
нэг механизм нь төрийн удирдах албан тушаалтнууд тэтгэвэртээ гарах 
үедээ өөрийн хяналт, зохицуулалт хийж байсан хувийн хэвшилдээ удирдах 
түвшинд ажиллах явдал байв. Жишээ нь, тэд хувийн хэвшилд очсоны дараа 
төрийн албан тушаалтнууд (өмнө нь тэдний доор ажиллаж байсан)-тай 
хэлэлцээрийн ширээний хойно суудаг. Иймд эрх ашиг тодорхой түвшинд 
зөрөхөөс, мэдлэг ойлголцлын том зөрүү үүсдэггүй байжээ. 

Энэ тогтолцооны үед MITI-ийн үүрэг нь бодлогын давуу талыг бизнесийн 
салбарынханд ойлгоуулж, ятгах, бодлогын хэрэгжилтийг хангах явдал байв. 
MITI-ийн дэргэдэх консулуудын бүтцээр дамжуулан төрийн албан хаагчид, 
хувийн хэвшлийн төлөөллүүд байнга ойр дотно уулздаг байсан тул тухайн 
бодлогын бүх түвшиинд нэгдсэн ойлголт, тохиролцоонд хүрдэг байжээ. 

Бусад яам, агентлагийн үүрэг
Аж үйлдвэржилтийн бодлогод MITI-ээс гадна бусад яам, агентлагууд 

чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Банкны систем нь хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилтийн эх үүсвэр олгож байсан тул Сангийн яамны оролцоо чухал 
байв. Эдийн засгийн төлөвлөлтийн агентлаг нь дунд хугацааны бодлогын 
ерөнхий чиглэлийг гаргаж ирэх үүргийг хүлээж байв. MITI-ийн зарим 
бодлого, үйл ажиллагаа нь Шударга худалдааны комиссын чиг үүрэгтэй 
зөрчилддөг байжээ. МITI бусад яамдтай байнга нэгдсэн ойлгоцолд хүрэхийг 
эрмэлздэг байсан боловч, тэр нь амжилттай болж байгаагүй. Нэг салбарыг 
стратегийн ач холбогдол бүхий салбар гэж тодруулах бүрийд MITI-ын эрх 
мэдэл, хүч чадал бусад яамдтай харьцуулахад нэмэгдсээр байв. Ялангуяа, 
сэргээн босголтын болон хурдацтай өсөлтийн жилүүдэд аж үйлдвэрийн 
бодлого, экспортын тэлэлтэд бусад нийгэм, эдийн засгийн зорилтуудтай 
харьцуулахад илүү анхаарал хандуулж байсан тул MITI-ийн эрх мэдэл 
хүчтэй байв.
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3. мОнгОЛ УЛСАД АВЧ хЭРЭгЖүүЛЖ  
БОЛОх СУРгАмЖ, ТУРШЛАгА

Бусад орны туршлага (Япон, Солонгос)-д суурилан Монгол Улсын 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, түүнд 
төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн гүйцэтгэтгэх үүрэг, хэлбэрийг хэрхэн 
бүрдүүлэх боломжтой талаарх саналыг танилцуулж байна. 

Өнгөсөрн 30 жилийн хугацаанд олон ололт амжилт гарсан хэдий ч, эс аж 
үйлдвэржилт явагдаж, гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын орчноо ‘бүрэн’ 
либералчилж, нэг салбараас хэт өндөр хамааралтай болж, институци, 
засаглал суларсан нь ‘байгалийн баялагийн хараал’-д өртөх нөхцөлийг 
бүрдүүлээд байна. Төрөлжөөгүй эдийн засгийн бүтэц, мөчлөг дагасан 
бодлого нь эдийн засгийн эмзэг байдлыг бий болгож, уналт-өрнөлийн 
мөчлөгт богино давтамжтай өртөж, ‘жалга тойрсон, гал унтраасан’ 
асуудлуудтай нүүр тулсаар нийгэм, хөгжлийн асуудлуудаа хангалттай сайн 
шийдвэрлэж чадахгүй өдийг хүрлээ. 

Иймд Монголын хөгжлийн шинэ загвар нь төрөлжсөн эдийн засгийг бий 
болгох, чиг баримжаа нь ‘хүн төвтэй’ буюу амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд 
чиглэх нь зүйтэй. Хөгжлийн стратеги, зарчим бол байгалийн баялгийг 
эдийн засгийн хөгжилд шилжүүлэх (уул уурхайн эдийн засгаас мэдлэг 
шингээсэн олон тулгууртай эдийн засаг руу шилжих), тэр дундаа Монгол 
хүний хөгжил, оюун ухааныг хөгжүүлж, нэмүү өртөг шингээсэн, экспортод 
чиглэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох явдал юм. Төрөлжсөн эдийн 
засгийг бий болгох нь нөөц хөрөнгийн төрөлжилт (институцийг бэхжүүлэх, 
хүний хөгжил, чадавхийг бий болгох, оюундаа хөрөнгө оруулалт хийх) 
болон бүтээгдэхүүний төрөлжилтийг бүрдүүлэх явдал юм. Бүтээгдэхүүний 
төрөлжилт нь экспортод чиглэсэн, ГШХО-ын төрөлжилтийг далласан 
хэлбэртэй байх ёстой болно. Энэ төрөлжилтийг амжилттай хийхийн тулд 
аж үйлдвэрийн бодлого, гадаад худалдааны бодлого, гадаадын хөрөнгө 
оруулалт, зээл тусламжийн бодлого нь харицлан нягт уялдаатай байх 
ёстой. Түүнчлэн экспортод чиглэсэн эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 
урьдач нөхцөл нь 1) хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд тодорхой туссан байх, 
2) экспортыг дэмжих асуудлыг хариуцсан тусгай нэгж, хэрэгсэл байх, 3) 
экспортын санхүүжилтийн схем тодорхой байх зэргийг шаарддаг (Mandel 
болон Műller 1974). 

Гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвартай салбар, бүтээгдэхүүн л глобал 
өрсөлдөөнд ‘амьд’ үлдэнэ. Иймд гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын 
бодлого нь аж үйлдвэрийн бодлоготой бүрэн нийцтэй, түүнийг дэмжсэн 
байх ёстой. Аж үйлдвэрийн салбар хөгжиж байж ‘хэрэглэгч, импортлогч’ 
орноос ‘үйлдвэрлэгч, экспортлогч’ орон болж, урсгал тэнцлийн алдагдал 
буурч, ‘гадаад өр’-өө өсгөх бус, бууруулах юм. Гэтэл гадаад худалдаа, 
хөрөнгө оруулалтын бодлого, аж үйлдвэрийн бодлого, хэрэгжилт хариуцсан 
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яамгүй, яам болгон дээр ‘тарсан’ байдалтай, нэгдсэн тогтолцоо бүрдээгүй 
явж байна. 

Эдгээр ерөнхий агуулга, нийцлийг хангах хүрээнд холбогдох саналыг 
гаргасан болно.

3.1. хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн оновчтой, нэгдсэн тогтолцоог 
бүрдүүлэх чиглэлд

Төрөлжсөн эдийн засгийг бий болгоход улс төрийн манлайлал 
шаардлагатай. Иймд эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, 
хэрэжилтэд Ерөнхий сайдын манлайлал чухал юм. Түүнчлэн хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг кабинетаар хэлэлцэн баталж, 
шаардлагатай тохиолдолд л УИХ-д өргөн мэдүүлдэг механизм бүрдүүлэх 
шаардлагатай. 

Энэ үүднээс эдийн засгийн, хөгжлийн төлөвлөлтийн тогтолцооны хувьд:
• Төлөвлөвлөлтийн процесс нь: Ерөнхий сайд <= Үндэсний хөгжлийн 

зөвлөл (түүний дэргэдэх дэд зөвлөлүүд) <= үндэсний хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага (шинээр байгуулах) <= гадаад худалдаа, аж үйлдвэрийн 
бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага (шинээр байгуулах) болон бусад яам, агентлагууд <= Яам, 
агентлаг дээрх зөвлөлүүд гэсэн ерөнхий бүдүүвч байх боломжтой. 
Үүнийг дараах хэсэгт задлан авч үзье. 

• Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн сайд 
(эсвэл Ерөнхий сайд ахлаад, тус сайд орлогчоор ажиллаж болно)-
аар ахлуулсан Үндэсний хөгжлийн (эсвэл Үндэсний эдийн засгийн) 
зөвлөл байх, зөвлөлийн гишүүд нь бизнес, эдийн засгийн болон 
бусад салбарын лидерүүд, төрд ажиллаж байсан (улс төрийн болон 
мэргэжлийн капиталтай) албан тушаалтнууд байх. Тус зөвлөл нь 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудлаар Ерөнхий сайдад зөвлөх 
үүрэг гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд дэд зөвлөлүүд байгуулан 
ажиллуулах. 

• Эдийн засгийн зөвлөлийн нарийн бичгийн үүргийг үндэсний 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага (Японы Эдийн засгийн төлөвлөлтийн агентлагтай адил, 
шинээр байгуулах) хариуцана. Тус яамны бүтцийг 1970-аад оны 
Японы Эдийн засгийн төлөвлөлтийн агентлагтай бүтцийг харгалзан, 
өөрийн орны онцлог (одоогийн ҮХГ-ын бүтэц, ноу-хау)-ийг тусгасан 
байдлаар хийж болно. Тус яам нь баримт бичгийн нэгтгэл, эцсийн 
боловсруулалт (бусад яамд болон агентлагуудын мэргэжилтнүүдийг 
зөвлөмж, тусламжийг авч боловсруулна)-ыг хийж, Үндэсний 
хөгжлийн зөвлөлд өргөн барина. 
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• Төлөвлөлтийн процесс шуурхай, үр дүнтэй хийгдэхэд түүнийг гардан 
хариуцах яам, түүний сайдын эрх мэдэл хүчтэй байх шаардлагатайг 
бусад орны туршлага харуулдаг. Иймд энэ хүчин зүйлийг харгалзах 
нь зүйтэй. 

• Түүнчлэн гадаад худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлого төлөвлөлтийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага байгуулах 
(Японы МITI-тэй адил, шинээр байгуулах) онцгой шаардлагатай 
байна. Ийнхүү аж үйлдвэржилтийн бодлого, худалдааны бодлого, 
төлөвлөлтийг ‘хариуцсан эзэн’-тэй болгож, экспортод чиглэсэн аж 
үйлдвэржилтийг системтэй хөгжүүлэх хэрэгцээ өндөр байна. Тус яам 
нь хариуцсан салбар бүрийн зорилтыг хянах, салбар дундын уялдааг 
хангаж ажиллах, тухайн зорилтыг хангахын тулд шаардлагатай 
бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрх мэдэлтэй байна. Тус яамны 
сайдын дэргэд мөн Аж үйлдвэр, худалдааны зөвлөл ажиллана. 

• Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан яам (эсвэл 
худалдаа, аж үйлдвэрийн яам)-ны дэргэд Хөгжлийн судалгааны 
хүрээлэн (Солонгосын КDI, Японы ERI эсвэл RIETI-тэй адил 
адил) байгуулж ажиллуулах. Тус хүрээлэн нь бодлого, салбарууд 
дахь реформын санал боловсруулах, холбогдох судалгаа хийх чиг 
үүргийг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү судалгааны хүрээлэн нь төлөвлөлт, 
хэрэгжилтийн процессыг дангаар шууд хариуцахаас илүүтэй бодлого, 
зөвлөмж, санал боловсруулах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. 

• Салбар яам бүр дээр бодлого, төлөвлөлт хариуцсан нэгжүүд 
(Японы genkyoku-тэй адил)-ийг тодорхой болгож, хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн процесс дахь чиг үүргийг тодорхой болгох 
шаардлагатай. 

Хэрэв дээр дурдсан хоёр яам (Гадаад худалдаа, аж үйлдвэрийн болон 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллагууд)-ыг нэгэн зэрэг байгуулах нь санхүүгийн чадавхи, улс 
төрийн орчны хувьд боломжгүй тохиолдолд Үндэсний хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлт хариуцсан яамны чиг үүргийг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх, газар 
(ЗГХЭГ)-т шилжүүлж, тус газарт хөгжлийн төлөвлөлт харицсан тусгай газар 
шинээр байгуулж ажиллуулж болох юм. Харин аж үйлдвэрийн салбаруудын 
нэгдсэн бодлого, салбар дундын бодлого, уялдааг хангах, төлөвлөлт хийх, 
гадаад худалдааны хилийн наана болон цаана байгаа саад тодгорыг арилгах, 
нийлүүлэлтийн, өртийн сүлжээг бүхэлд нь хариуцан бодлого, хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах чиг үүрэгтэй Гадаад худалдаа, аж үйлдвэрийн яамыг эн 
тэргүүнд байгуулах нь зүйтэй гэж харж байна.

Ийнхүү худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлого, хэрэгжилтийн асуудал 
эрхэлсэн яамтай болсноор ‘жинхэнэ’ утгаар нь эдийн засгийн төрөлжилтийг 
бий болгоход чиглэсэн худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлого хэрэгжүүлэх, 
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тухайлбал, шинэ аж үйлдвэрийн салбарыг бий болгох, аж үйлдвэрийн 
салбарыг шинэчлэх, хөрөнгө оруулалтад хяналт, зохицуулалт хийх, аж 
үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлж босгож ирэх зэрэг арга хэмжээг авах 
нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Эдгээр бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
хэрэгслийн хувьд тариф, квот тавих, татварын хөнгөлөлт, хөнгөлөлттэй 
санхүүжилтийн талаарх санал боловсруулж, төрийн бусад байгууллагуудтай 
хамтран шийдвэрлэх эрх мэдэлтэй байх ёстой болно. Өөрөөр хэлбэл, энэ 
яам дээр худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлого, төлөвлөлт зангидагдаж, түүнийг 
хэрэгжүүлэх эцсийн саналууд гарч ирнэ.

3.2 хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг зохистой 
байдлаар хангах чиглэлд

Манай орны эдийн засгийн төлөвлөлт нь бусад орны жишгийн дагуу 
‘хатуу биелүүлэх’ төлөвлөгөө гэхээс илүүтэй эдийн засгийн, тухайн 
салбарын ‘цаашдын хөгжлийн чиг’-ийг гаргасан, түүнийг хэрэгжүүлэх 
төрийн бодлого, төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг тодорхой 
болгоход чиглэх учиртай. 

Бусад орны туршлагаас харахад төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, тэр 
дундаа ‘зөвшилцөлд хүрэх’ арга барил нь хөгжлийн процесст чухал 
үүрэг гүйцэтгэж иржээ. Хөгжлийн, эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлтөд 
төрийн байгууллагуудын нягт хамтын ажиллагаанаас гадна худалдаа, аж 
үйлдвэрийн танхим, салбарын холбоод, яамдын дэргэдэх зөвлөлүүд чухал 
үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Иймд манай орны хувьд төр-хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагаа, оролцоог шийдвэр гаргах, зөвлөмж гаргах бүх түвшинд, 
бүх салбарт бүрдүүлэх нь чухал байна. Үүний тулд:

• Дээр дурдсан Үндсэний хөгжлийн зөвлөлд хувийн хэвшлийн 
төлөөллүүд (бизнесийн төлөөллийн байгууллагын удирдлага, 
бизнесийн салбарын лидерүүд)-ийг оруулах.

• Худалдаа, аж үйлдвэрийн болон бусад салбарын сайд нарын дэргэдэх 
зөвлөлүүд, дэд салбаруудын түвшин дэх дэд зөвлөлүүд байгуулж, 
бүх түвшинд салбарын холбоод, хувийн хэвшлийн төлөөллийг 
оролцуулж хамтран ажиллах. 

• Эдгээр зөвлөлүүд нь эцсийн шийдвэр гаргахаас илүүтэй салбарыг 
хөгжүүлэх ‘мэргэшлийн, бодит нөхцөл байдал’-ын санал санаачилга 
гаргах, аж үйлдвэржилтийн бодлого, арга хэмжээнд санал өгч 
хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй байна. 

• Зарим тохиолдолд төрөөс баримталж буй аж үйлдвэрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд үзүүлж буй дэмжлэгийн хариуд тухайн салбар дээр 
ямар шинэчлэл, өөрчлөлт хийгдэх шаардлагатай талаар зөвшилцөл, 
тохиролцоонд хүрэх асуудал ч яригдах ёстой болно. 



104

Эдийн засгийн төлөвлөлт, аж үйлдвэрийн бодлого:  
бусад орны туршлагаас суралцахуй Доожавын Ган-Очир

• Японы ‘зөвшилцөл’ арга, барил нь төр-хувийн хэвшлийн лидерүүд 
‘хэт’ ойр, хамтарч ажиллаж байна гэсэн хардлага, шүүмжлэлийг 
дагуулдаг байсан тул зөвлөл, шийдвэр гаргалтын процесс дэх 
хяналтын механизмыг бүрдүүлэх (жишээ нь, Японы кейс дээрх 
Шударга худалдааны комиссийн чиг үүргийг оруулж ирэх) 
шаардлагатай. 

Салбар, түвшин бүр дээр төр-хувийн хэвшлийн төлөөллүүд тогтмол 
давтамжтай уулзаж, мэдээлэл, санал солилцох нь салбарын асуудлууд, 
шийдэл дээр ‘хоёр талаас дөхөлт’ хийгдэж, нэгдсэн ойлголттой болох, 
төрийн шийдвэр ‘байнаас хол тусахгүй’ байхад тустай юм.

4. ДүгнЭЛТ, САнАЛ
Өнөөдөр бидний нүүр тулж буй гол сорилт бол хэрхэн байгалийн 

баялаг дээрээ тулгуурлан хөгжих вэ гэдэг асуудал юм. Иймд Монгол 
Улсын хөгжлийн шинэ загвар нь төрөлжсөн эдийн засгийг бий болгоход 
чиглэх учиртай. Үүний тулд нөөц хөрөнгийн (хүний хөгжлийг бий болгох, 
оюун ухаанд хөрөнгө оруулалт хийх, инстиутицийг хүртээмжтэй болгож 
бэхжүүлэх) болон бүтээгдэхүүний төрөлжилтийг бий болгох ёстой болно. 
Нөөц хөрөнгийн төрөлжилт нь бүтээгдэхүүний төрөлжилтийг бодит үйл 
хэрэг болгох үндсэн суурь юм. Бүтээгдэхүүний төрөлжилт нь өөрийн орны 
харьцангуй давуу тал, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвар, салбаруудын 
дам нөлөөнд суурилах бөгөөд үүнийг аж үйлдвэрийн болон худалдааны 
бодлогоор дэмжих ёстой болно. 

Иймд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх, 
түүн доторх худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлого, төлөвлөлтийг хариуцах 
эзэн тодорхой байх асуудал чухал байна. Үндсэн хуулиндаа зах зээлийн 
эдийн засагтай байхаар тусгасан4 манай орны хувьд эдийн засаг дахь 
төрийн зохицуулалт нь төсөв, мөнгөний бодлогоос гадна худалдаа, аж 
үйлдвэрийн бодлогоор дамжин хэрэгжих учиртай. Энэ хүрээнд хөгжлийн 
бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, төлөвлөх үйл ажиллагаанд төр-хувийн 
хэвшлийн түвшлэлийн харилцааг тодорхой болгох шаардлага ч урган гарч 
байна. 

Япон, Солонгосын туршлага нь эдийн засгийн дунд хугацааны төлөвлөлт 
нь эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалт, оролцоо тодорхой байж, үр дүнд 
хүрэхэд тусалдаг, энэ процесст төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг харуулж байна. Иймд эдийн засгийн 
төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх хүрээнд 3 дугаар хэсэгт дурдсан 
механизм бүрдүүлэхийг санал болгож байна. Энэ хүрээнд Гадаад худалдаа, 
аж үйлдвэрийн болон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллагуудыг шинээр байгуулах, төр-хувийн 
4 Дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон 

хэвшил бүхий эдийн засагтай байна гэж заасан. 
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хэвшлийн “зөвшилцөлд хүрэх” талбаруудыг бий болгох шаардлагатай. 
Манай орны хувьд худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлогын арга хэрэгслүүд 

(татварын ялгаатай хөнгөлөлт, импортын тариф, квот, хөнгөлөлттэй эх 
үүсвэр олгох, тусгай зөвшөөрлүүд гэх мэт) харьцангуй бага судлагдсан, 
үүнийг дагаад практикт дорвитой хэрэглэгдэхгүй (тодорхой салбаруудад 
хөнгөлөлттэй зээл олгох арга хэмжээ олон хэлбэрээр хэрэгжсэн хэдий ч, 
‘том зураг’-аар, худалдаа, аж үйлдвэрийн бодлогын нэгдсэн бодлогын 
хүрээнд асуудалд хандаагүй тул дорвитой үр дүн гараагүй) явж ирлээ. Иймд 
энэ чиглэлийн судалгааг өөрийн орны онцлог, нөхцөл байдалтай уялдуулан 
хийх хэрэгцээ өндөр байна. Энэ хүрээнд экспорт, аж үйлдвэржилтийг 
дэмжих санхүүжилтийн схемийг тодорхой болгох шаардлага хэвээр 
байна. Хэрэв энэ механизмыг тодорхой, зөв хийхгүй тохиолдолд илүү том 
гажуудалд хүргэж болно. Тухайлбал, Солонгосын аж үйлдвэрийн бодлого 
нь экспортод чиглэсэн аж үйлдвэрийн хөгжилд хувь нэмэр оруулсан хэдий 
ч, эдгээр салбарыг дэмжихээр олгосон хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй бодлогын 
зээл нь хувийн банкуудын чанаргүй зээлийг нэмэгдүүлж, улмаар эдийн 
засгийн хямралд хүргэх нэг хүчин зүйл болсон сургамж бий.
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажлаар макро зохистой бодлогын хүрээнд 

Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй арилжааны банкуудын хэрэглээний зээлд 
хязгаарлалт тавих бодлогын банк бус санхүүгийн байгууллагуудад (ББСБ) 
үзүүлэх нөлөө болон макро зохистой бодлогыг ББСБ-уудад хэрэгжүүлэх 
боломж, үүсч болзошгүй эрсдэлийн талаар судалсан. Уг бодлогын 
нөлөөний шинжилгээнд ББСБ-уудын улирлаарх панель өгөгдлийг ашиглан 
ББСБ-уудын зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсүүдийг 
тодорхойлсон. Судалгааны үр дүнгээр сүүлийн жилүүд дэх ББСБ-уудын 
зээлийн өндөр өсөлт нь голлон ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 
үе шаттайгаар нэмэгдүүлсэн бодлого, мэдээллийн технологийн дэвшлийг 
ашигласан финтекийн салбарын огцом өсөлт болон арилжааны банкуудын 
хэрэглээний зээлийг хязгаарлах макро зохистой бодлогын нөлөөгөөр 
тайлбарлагдаж байна. Тухайлбал зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн загварын 
үнэлгээгээр хэрэглээний зээлд хязгаарлалт тавьсантай холбоотойгоор 
банкууд зээлийн шалгуураа чангаруулах нь ББСБ-уудын зээлийн эрэлтийг 
нэмэгдүүлэхэд нөлөөлжээ. Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын зээл 
нь мөчлөг сөрсөн шинжтэй буюу банкны зээлийг тодорхой хэмжээнд орлож 
иргэдийн шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нөхдөг бөгөөд үйл 
ажиллагаа нь “сүүдрийн банк”-ны шинжтэй байна. Мөн өөрийн хөрөнгийн 
өсөлт нь ББСБ-уудын зээл олгох эх үүсвэрийн хүрэлцээг сайжруулж улмаар 
зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэх гол хүчин зүйл болж байгаа нь судалгааны үр 
дүнгээр харагдлаа.

Түлхүүр үгс: Макро зохистой бодлого, ББСБ, Сүүдрийн банк, Эрэлт-
нийлүүлэлтийн загвар, IV

JEL ангилал: E58, G23, C26 C36
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1. ОРШИЛ
Дэлхийн санхүүгийн хямрал 2008 онд тохиолдсоноос хойш макро 

зохистой бодлого нь хөгжингүй болон хөгжиж буй улс орнуудад санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангах чухал бодлогын арга хэрэгсэл болсон. Уг 
хямралаар санхүүгийн секторын аль нэг институцийн үйл ажиллагаа хэвийн, 
эрүүл явагдаж байгаа хэдий ч санхүүгийн систем бүхлээрээ системийн 
эрсдэлд эмзэг, өртөмтгий байх боломжтойг харуулсан (Shin, 2010). Иймээс 
улс орнууд макро эдийн засаг болон санхүүгийн тогтвортой байдлаа 
хангахын тулд макро зохистой бодлогыг микро зохистой бодлого, валютын 
ханшийн бодлого болон мөнгөний бодлоготой хавсарган хэрэгжүүлсээр 
ирсэн. 

Түүнчлэн Төв банкууд үнийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангах хос зорилтдоо хүрэхийн тулд дан ганц мөнгөний бодлогын арга 
хэрэгслүүдээр зохицуулах нь хангалтгүй бөгөөд үр дүн багатай гэдгийг 
олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлууд нотлон харуулдаг (BIS, 2017). 
Иймд макро зохистой бодлогыг хариуцан хэрэгжүүлж буй Төв банкууд 
өөрсдийн орны эдийн засгийн онцлог болон тухайн үүссэн нөхцөл байдал, 
эрсдэлээс хамааран макро зохистой бодлогын арга хэрэгслүүдийг харилцан 
ялгаатайгаар ашиглаж байна. Макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх эцсийн 
зорилго нь хямралын удирдлагаас илүүтэйгээр санхүүгийн системийн 
эрсдэл даах чадварыг дээшлүүлэх болон эдийн засаг, санхүүгийн сектор дах 
хэт халалтыг хязгаарлахад чиглэгддэг. Хоёрдугаар зорилгын хувьд макро 
зохистой бодлого нь дангаараа үр дүнд хүрэх боломж хомс бөгөөд бусад 
макро эдийн засгийн бодлогуудтай хэр уялдаатай хэрэгжихээс ихээхэн 
хамаардаг.

Манай улсын хувьд эдийн засгийн бүтэц төрөлжөөгүй, дотоод хуримтлал 
хангалттай бүрэлдээгүй, хөрөнгийн дотогшлох урсгал болон гадаад зах 
зээл дээрх түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс өндөр хамааралтай, банкны 
салбар давамгайлсан санхүүгийн системтэй зэрэг нь санхүүгийн секторийн 
эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйлс болдог. Иймд Монголбанкнаас 
санхүүгийн секторын үйл ажиллагаа доголдож системийн хямралд өртөх, 
түүний бодит эдийн засагт хүчтэй сөрөг үр дагавар авчрахаас урьдчилан 
сэргийлэх, системийн эрсдэлийг бууруулж санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангахын тулд макро зохистой бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 
эхлээд байна.

Тухайлбал сүүлийн жилүүдэд банкнаас иргэдэд олгосон хэрэглээний 
зээлийн жилийн өсөлт дунджаар 30 орчим хувьд хүрч хурдацтай өссөнөөр 
өрхийн өрийн түвшинг нэмэгдүүлэх хандлагатай болсон. Энэ нь богино 
хугацаанд санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гүнзгийрлийг 
дээшлүүлэх, банкны салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх хэдий ч дунд, 
урт хугацаанд өрхийн өрийн дарамтыг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн чадавхыг 
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муутгах болон дотоод хуримтлалыг бууруулах нөлөөтэй юм. 
Мөн хэрэглээний зээлийн хэт өсөлт нь импортын хэрэглээг өдөөж 

гадаад худалдааны алдагдлыг нэмэгдүүлэх, валютын ханшийг сулралтыг 
даамжруулах, гадаад өрийн дарамтыг ихэсгэх зэрэг макро эдийн засаг болон 
санхүүгийн секторын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж санхүүгийн тогтвортой 
байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Иймд иргэдийн өрийн дарамтыг 
бууруулах, банк санхүүгийн байгууллагын тогтвортой байдлыг хангах, 
хэрэглээний зээлийн хэт өндөр өсөлтийг хязгаарлаж зээлийн эх үүсвэрийг 
бусад өндөр үр ашигтай салбаруудад шилжүүлэх зорилгоор Монголбанкнаас 
арилжааны банкуудын хэрэглээний зээлд өр, орлогын харьцааны дээд 
хязгаарыг 70%-д болон хугацааны дээд хязгаарыг 30 сар байхаар 
хязгаарлалт тавьсан. Энэхүү макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлснээр 
2019 онд банкууд дах хэрэглээний зээлийн өсөлт саарч дунджаар жилийн 
8%, зээлийн дундаж хугацаа багасч дунджаар 15 сар болсон нь уг бодлогын 
арга хэмжээ үр дүнгээ өгч байгааг харуулж байна. 

Гэвч арилжааны банкууд зээлийн шалгуураа чангаруулсан үед уг 
шалгууруудыг хангаагүй иргэдийн эрэлт банк бус санхүүгийн байгууллага 
(ББСБ), ломбард зэрэг бусад санхүүгийн байгууллагуудруу шилжиж 
харьцангуй хатуу нөхцөлтэйгээр зээл авахад хүргэж болзошгүй. Энэ нь 
иргэдийг өндөр хүүний дарамтад оруулах, төлбөрийн чадварт сөргөөр 
нөлөөлөх, улмаар зээлийн чанарыг муутгаж зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ. 
Ингэснээр банкны системд хуримтлагдаж байсан эрсдэл банкны бус 
санхүүгийн сектор руу шилжих, урт хугацаанд өрхийн өрийг бууруулахад 
чиглэсэн бодлогын үр нөлөөг сулруулах эрсдэлтэй юм. Иймд энэхүү 
судалгааны ажлаар Монголбанкнаас банкууд дах иргэдийн хэрэглээний 
зээлд хязгаарлалтууд тогтоосонтой холбоотой банкнаас бусад санхүүгийн 
салбарын зээлийн өсөлтөд гарсан өөрчлөлт, тус салбарт макро зохистой 
бодлогын арга хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх боломжийн талаар судлахыг 
зорьсон.

Гадаад болон дотоод шокоос үүдэлтэй макро эдийн засгийн тааламжгүй 
нөхцөл байдал үүсч санхүүгийн секторын тогтвортой байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх эрсдэлтэй болсон үед төрөөс (ихэвчлэн Төв банк) санхүүгийн 
систем дэх хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх, арилжааны 
банкууд зээлийн нөхцөл, шалгуураа чангаруулах зэргээс шалтгаалан эдийн 
засаг дах банкны зээлийн нийлүүлэлт хумигддаг. Энэ үед банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд буюу сүүдрийн банкны үйл ажиллагаа эрчимжин банкны 
зээлийг орлож иргэдийн шаардлагатай санхүүжилтийн нөхөх тодорхой 
хэмжээний эх үүсвэр болдог байна (Meeks, Nelson , & Alessandri , 2014). 

Түүнчлэн сүүдрийн банкны үйл ажиллагаа эрчимжих нь бодит эдийн 
засаг дах санхүүжилтийн зөрүүг нөхөх ба зах зээлийн үр ашигт байдлыг 
нэмэгдүүлэх давуу талтай ч зээлийн хөшүүргийг ихэсгэх, мөчлөгийн 
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далайцыг нэмэгдүүлэх болон системийн эрсдэлийн тархалтыг эрчимжүүлэх 
зэрэг сөрөг нөлөөтэй байдаг. Иймд зохицуулагч байгууллагын зүгээс 
бодлогын арга хэрэгслүүдээр дамжуулан “сүүдрийн банкны” үйл 
ажиллагаанд зохицуулалтуудыг хийх, системийн эрсдэлд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах зэрэг арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэж үздэг (Ghosh 
2012; Schwarcz, 2016).

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах бүтэцтэй. Судалгааны хоёрдугаар 
бүлэгт хэрэглээний зээлийн хязгаарлалт нь арилжааны банк болон банкнаас 
бусад санхүүгийн байгууллагуудын зээлд хэрхэн нөлөөлснийг авч үзсэн. 
Гуравдугаар бүлэгт уг макро зохистой бодлогын хязгаарлалт нь ББСБ-
уудын зээлийн эрэлт нэмэгдэхэд нөлөөлсөн эсэхийг тогтоохын тулд эрэлт, 
нийлүүлэлтийн загварыг ашиглан эконометрик шинжилгээг гүйцэтгэв. 
Харин дөрөвдүгээр бүлэгт макро зохистой бодлогыг ББСБ-д хэрэгжүүлэх 
боломж, үүсч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлсон бол тавдугаар бүлэгт олон 
улсад ББСБ-д хэрэглээний зээлийн хязгаарлалт тавьж байсан туршлагын 
талаар судалсан. Түүнчлэн судалгаанаас гарсан үр дүнд тулгуурлан дүгнэлт 
болон санал зөвлөмжийг энэхүү судалгааны ажлын зургаадугаар бүлэгт 
тусгалаа.

2. хЭРЭгЛЭЭнИЙ ЗЭЭЛИЙн  
хЯЗгААРЛАЛТЫн хЭРЭгЖИЛТ

Гадаад орчны нөхцөл байдал 2017 оноос сайжирч эдийн засагт сэргэлт 
ажиглагдаж эхэлснээр иргэдийн зээлийн эрэлт идэвхжиж улмаар шинээр 
олгож буй зээлийн өсөлт эрчимтэй нэмэгдэх хандлагатай болсон. Тухайлбал 
иргэдийн зээл түүн дотроо хэрэглээний зээлийн өсөлт эрчимжиж 2017-
2018 онд 30%-д хүрсэн бөгөөд иргэдийн зээлийн өсөлтийн дийлэнхийг 
тайлбарлаж байна (Зураг 1). Иргэдийн зээл өсөхийн хэрээр өрхийн өр, 
орлогын харьцаа нэмэгдэж иргэд орлогынхоо дийлэнх хэсгийг зээлийн эргэн 
төлөлтөд зарцуулахад хүргэж байна. Түүнчлэн өрхийн нийт зээлд эзлэх 
хэрэглээний зээлийн хувь өсөх хандалгатай буюу иргэд зээлээ ирээдүйд 
өгөөж авчрах бизнест зориулахаас илүүтэйгээр хэрэглээ болон орон сууц 
худалдан авахад зарцуулж байгаа нь өрхийн өрийн түвшинг нэмэгдүүлж 
өрийн дарамтад оруулах эрсдэлтэй юм (Зураг 2). 
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Зураг 1. Банкуудаас иргэдэд олгосон 
зээлийн жилийн өсөлт

Зураг 2. Өрхийн өр-орлогын харьцаа

Эх сурвалж: Монголбанк
Улмаар Монголбанк нь иргэдийн хэрэглээний зээлийн өрийн дарамтыг 

бууруулах, санхүүгийн салбарт хэрэглээний зээлээс хамааралтай эрсдэл 
үүсэхээс сэргийлэх, банкны эх үүсвэрийг бизнесийн салбарын хөрөнгө 
оруулалтад чиглүүлэх зорилгоор банкуудаас иргэдэд олгох хэрэглээний 
зээлийг хязгаарлах макро зохистой бодлогыг 2019 оны 1 дүгээр сарын 
1-нээс эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тухайлбал, мөнгөний бодлогын хорооны 
шийдвэрээр 2019 оноос эхлэн банкуудаас иргэдэд шинээр олгох хэрэглээний 
зээлийн хугацааны дээд хязгаарыг 30 сараар; зээлдэгчдийн өр, орлогын 
харьцааны дээд хязгаарыг 60-70%1 байхаар тус тус тогтоосон. Ингэснээр 
тус бодлогын арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлсэн буюу 2019 оноос эхлэн 
хэрэглээний зээлийн өсөлт саарсан бөгөөд эсрэгээрээ бизнесийн зээлийн 
өсөлт нэмэгдэх хандлагатай болсон байна. Мөн шинээр олгосон хэрэглээний 
зээлийн хугацаа богино болсон (Зураг 3) ба хэрэглээний зээлтэй иргэдийн 
өр, орлогын харьцаа буурч хязгаарлалтаас доогуур түвшинд хадгалагдаж 
байна (Зураг 4).

1 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн 70%; 2019.04.01-ний өдрөөс тэтгэврийн зээлээс бусад хэрэглээний 
зээлд 60%-иар тогтоох шийдвэр гарсан
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Зураг 3. Банкуудаас олгосон хэрэглээний 
зээлийн жигнэсэн дундаж хугацаа

Зураг 4. Хэрэглээний зээлийн үлдэгдэлтэй 
иргэдийн өр, орлогын харьцаа

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк
Энэхүү макро зохистой бодлогын нөлөө нь банкуудаас иргэдэд шинээр 

олгох хэрэглээний зээлийн дүн болон бүтцэд томоохон өөрчлөлтийг 
бий болоход нөлөөлжээ. Тухайлбал банкуудаас иргэдэд шинээр олгосон 
хэрэглээний зээл сард дунджаар 600 тэрбум төгрөг байсан бол бодлогын 
хэрэгжилтийн дараагаар 400 орчим тэрбум төгрөг болж буурсан байна. 
Түүнчлэн шинээр олгосон цалингийн зээл 2018 оны эцэст огцом өсөх 
хандлагатай болсноос харахад бодлого хэрэгжиж эхлэхээс өмнө иргэд 
урьтаж зээлийн эрэлтээ огцом нэмэгдүүлсэн байж болзошгүй юм.

Зураг 5. Банкуудаас иргэдэд шинээр 
олгосон хэрэглээний зээл

Зураг 6. Банкны зээлийн шалгуурын индекс, 
хэрэглээний зээлийн өсөлт

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк
Монголбанкнаас улирал тутам гүйцэтгэдэг банкны зээлийн төлвийн 

түүвэр судалгаагаар арилжааны банкуудаас зээл олгох үйл ажиллагааны 
шалгуурын индексийг тооцоолдог. Уг индекс өсөх нь зээл олголтын 
шалгуур чанга, буурах нь шалгуур суларч байгааг илтгэдэг. Иргэдэд олгох 
зээлийн шалгуурын индекс буурах үед банкуудаас олгосон хэрэглээний зээл 
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өсөлттэй, тус индекс өсөх үед хэрэглээний зээл бууралттай байна (Зураг 6). 
Иргэдийн хэрэглээний зээл хязгаарлах бодлогыг зөвхөн банкууд дээр 

хэрэгжүүлснээр уг зээл нь банк бус санхүүгийн байгууллагууд руу шилжиж, 
макро зохистой бодлогын үр нөлөөг бууруулах эрсдэл бий. Өөрөөр хэлбэл 
банкны шаардлага хангаагүй иргэд ББСБ-аас зээл авч, банкны системд 
байсан эрсдэл банк бус санхүүгийн салбарт шилжих боломжтой. Түүнчлэн 
урт хугацаанд өрхийн өрийн дарамтыг бууруулах зорилготой бодлогын 
нөлөөг сулруулж болзошгүй юм.

Зураг 7. Иргэдэд шинээр олгосон 
хэрэглээний зээл

Зураг 8. Зээлийн дансны тоо

Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ Эх сурвалж: Монголбанк, СЗХ
Манай улсын хувьд ББСБ-аас иргэдэд олгосон зээлийн үлдэгдэл нь 

банкуудаас иргэдэд олгосон зээлийн 10%-тай тэнцүү байдаг (Зураг 7). 
Хэдийгээр санхүүгийн системийн ихэнх зээлийг банкны салбар олгож 
байгаа ч ББСБ-аас иргэдэд шинээр олгож буй зээлийн дүн, зээлдэгчдийн 
тоо улирал тутам өсөх хандлагатай байна (Зураг 7, 8). Тухайлбал, 2018 онд 
ББСБ-аас иргэдэд олгосон зээлийн жилийн өсөлт дунджаар 70%, харин 2019 
оны эхний гурван улиралд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 62%-иар 
өссөн байна (Зураг 9).
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Зураг 9. Иргэдэд шинээр олгосон зээл Зураг 10. ББСБ-аас иргэдэд шинээр  
олгосон хэрэглээний зээл

Эх сурвалж: СЗХ Эх сурвалж: СЗХ
ББСБ-ын зээлийн өндөр өсөлт нь дараах хүчин зүйлсүүдээр голлон 

тайлбарлагдаж болохоор байна.
• Нэгдүгээрт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны шийдвэрээр 

ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг үе шаттайгаар 
нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан. Уг шийдвэрээр ББСБ тус бүрийн 
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг байршлаас нь хамааран 
2018, 2019, 2020, 2021 онд харгалзан Улаанбаатар хотод 1.0, 1.4, 
1.9, 2.5 тэрбум төгрөг, Орхон, Дархан-Уул аймгуудад 250, 350, 474, 
600 сая төгрөг, бусад аймгуудад 70, 100, 145, 200 сая төгрөг хүртэл 
нэмэгдүүлэхээр болсон. ББСБ-ууд нь хадгаламж татдаггүй бөгөөд 
өөрийн хөрөнгөөр зээлийн бүтээгдэхүүнээ санхүүжүүлдэг тул 
энэхүү хөрөнгийн өсөлт нь зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 
чухал хүчин зүйлс юм. 

• Хоёрдугаарт гар утасны програм, техник, технологийн дэвшлийн 
дагуу Финтекийн салбарын огцом өсөлт нь 2018 оноос хойш ББСБ 
дахь хэрэглэгчдийн тоо, шинээр олгох зээлийн тоо, дүнг огцом 
өсгөх гол хүчин зүйлсийн нэг болсон. Тухайлбал гар утсаар шинээр 
олгосон зээлийн дүн нь ББСБ-ын нийт зээлийн дүнгийн 2018 онд 
30%, 2019 оны эхний гурван улиралд 41%-ийг тус тус эзэлсэн байна. 

• Гуравдугаарт, банкуудаас иргэдэд олгох хэрэглээний зээлийн 
хязгаарлалт бүхий макро зохистой бодлогын нөлөөгөөр зарим 
иргэдийн хэрэглээний зээл нь ББСБ-уудын зах зээл рүү шилжсэн байх 
магадлалтай. Гэхдээ ББСБ-уудын иргэдэд шинээр олгож буй зээлийн 
дүн нь банкны салбартай харьцуулахад харьцангуй бага бөгөөд 2017-
2019 оны хооронд банкны салбарын зээлтэй харьцуулахад дунджаар 
10%-ийг олгож байна.
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Зураг 11. ББСБ-уудын нийт зээлийн 
үлдэгдэл, хугацааны ангиллаар

Зураг 12. ББСБ-ын зээлдэгчдийн өр, 
орлогын харьцаа

Эх сурвалж: СЗХ Эх сурвалж: СЗХ
ББСБ-ын зээлийн үлдэгдлийг хугацааны ангиллаар үзвэл нийт дүнгийн 

94.6% нь 30 сар буюу 2.5 жилээс бага (24.9% нь 1 жилээс бага, 69.7% нь 1 - 
2.5 жил, 5.1% нь 2.5 - 5 жил, 0.3% нь 5-аас дээш жил) хугацаатай олгогджээ. 
Харин өр, орлогын харьцаа нь 70 хувиас давсан зээлдэгчдийн дийлэнхи нь 
шуурхай, автомашины зээлтэй иргэд байгаа бол бусад хэрэглээний зээлтэй 
иргэдийн 99.5% нь өр, орлогын харьцаа 70%-аас бага байна.

Энэхүү судалгааны сэдэвтэй холбоотой боломжит бүх тоон мэдээллийн 
эх үүсвэрийг ашиглах зорилгоор Монголбанк, СЗХ-ны банк, ББСБ-ийн 
албан статистикаас гадна Зээлийн мэдээллийн сан дахь өгөгдлийг ашиглав. 
Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн сан нь санхүүгийн байгууллагуудаас 
авсан зээлдэгчдийн мэдээллийг бүртгэдэг нэгдсэн сан юм. Уг санд байгаа 
нийт мэдээллээс банк болон банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагаас 
2018-2019 оны хооронд иргэдэд шинээр олгосон зээлийн мэдээллийн дүнг 
нэгтгэн шинжиллээ.

Зураг 13. Зээлдэгчдийн тоо (ББСБ, 
давхардсан тоогоор)

Зураг 14. Зээлийн дүн, ББСБ

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк
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Зээлийн мэдээллийн сангийн тооноос харахад хэрэглээний зээлд 
хязгаарлалт тавьснаар ББСБ-аас шинээр олгосон зээлийн дүн болон 
зээлдэгчдийн тоо нь 2019 оны 1-р сард буюу хязгаарлалт хэрэгжиж эхэлсэн 
үед огцом өссөн байна. ББСБ-аас олгосон зээлийн дүн болон зээлдэгчдийн 
тоон нь банктай дүнтэй харьцуулахад бага хэмжээтэй хэдий ч банкуудын 
хэрэглээний зээлд тавьсан хязгаарлалт нь ББСБ-уудын зээлдэгчдийн тоог 
өсөхөд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн байх талтай байна.

3. ЭКОнОмЕТРИК ШИнЖИЛгЭЭ
Зээлийн зах дээр иргэд, аж ахуй нэгжүүдийн эрэлт болон санхүүгийн 

зуучлагч байгууллагуудын нийлүүлэлтээр тэнцвэрт хүү (үнэ) болон хэмжээ 
тодорхойлогдож байдаг. Зах зээлийн тэнцвэр өөрчлөгдөхөд эрэлтийн эсвэл 
нийлүүлэлтийн талын аль хүчин зүйлс давамгайлсныг шинжилж тогтоох 
нь бодлогын хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлэх, дамжих сувгийг тодорхойлох 
зэрэгт чухал ач холбогдолтой юм.

3.1. Эрэлт, нийлүүлэлтийн загвар
Энэ хэсэгт Mauricio, Pablo, ба Daniel (2010) болон Behrendt (2016) 

нарын ажилд тулгуурлан ББСБ-ын зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн функцыг 
загварчлах, тэдгээрт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох эмпирик 
шинжилгээг гүйцэтгэсэн. Зээлийн эрэлт  болон нийлүүлэлтийн  
функц нь зээлийн хүү болон бусад экзоген хувьсагчдаас хамаарсан систем 
тэгшитгэл байна.

(1)
(2)

Зээлийн зах дээр тэнцвэрийн нөхцөл үргэлж хангагддаг гэж таамагласан 
бөгөөд эрэлт болон нийлүүлэлтийн шокууд  нь уг тэнцвэрийн 
нөхцөлд нөлөөлнө. Мэдрэмжийн коэффициентууд болох ,  
байвал нийлүүлэлт болон эрэлтийн муруй нь харгалзан эерэг болон сөрөг 
налалттай байна. Хэрэв зээлийн нийлүүлэлтэд ямар нэг хязгаарлалттай 
тохиолдолд  утга авна. (1) болон (2) дахь систем тэгшитгэлүүдийн 
хураангуйлсан хэлбэрийг бичвэл дараах байдалтай болно. 

(3)

(4)

Тэгшитгэл (3) болон (4)-ээс харахад зээлийн хүү болон зээлийн 
нийлүүлэлтийн хэмжээ нь эрэлт болон нийлүүлэлтийн бүтцийн шокуудаас 
зэрэг хамаарч байна. Иймд зээлийн хүү болон хэмжээний хоорондох хамаарлыг 
үнэлэх нь  эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмжүүдийн 
талаар нарийн мэдээлэл өгч чадахгүй байх талтай. Тухайлбал мэдрэмжийн 
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коэффициент  нь эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмжүүдийн жигнэсэн дундаж 
болохыг дараах тэгшитгэлээс харж болно.

(5)

(6)

Тиймээс зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн муруйн налалтыг тодорхойлоход 
нэг тэгшитгэлт загвараас илүүтэйгээр ялгаварлах хязгаарлалт (exclusion 
restriction) бүхий инструмент хувьсагчийн (instrumental variable-IV) 
аргачлалд тулгуурлан үнэлэх нь илүү үр дүнтэй бөгөөд бодит мэдээллээр 
хангах боломжтой байдаг (Mauricio, Pablo, & Daniel , 2010). Тэгшитгэл (7) 
болон (8)-д зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн функцийг зээлийн хүү болон 
бусад экзоген хувьсагчдаас хамаардаг гэж үзье.  

(7)
(8)
(9)

Энд  болон  нь систем дэхь экзоген хувьсагчдын векторыг 
илэрхийлэх бол  болон  нь харгалзах параметрүүдийн вектор байна. 
болон  –ийн тэнцвэрээр (9) зах зээлийн тэнцвэр тодорхойлогдоно. 

(10)
(11)

Инструмент хувьсагчийн үнэлгээ нь инструмент хувьсагч болон 
шокуудын хоорондох ковариацыг тэгтэй тэнцүү (9) буюу экзоген байх мөн 
тус хувьсагч нь эндоген хувьсагчтай хамааралтай (10) гэсэн үндсэн хоёр 
нөхцөл хангагдахыг шаардана. 

3.2. Тоон өгөгдөл
Энэхүү шинжилгээнд нийт 187 ББСБ-уудын 2016.III улирлаас 2019.

II улирал хүртэлх панель өгөгдлийг ашиглан банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагуудын хувьд зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн хоёр тэгшитгэлт 
загварыг үнэлсэн. Тайлбарлагдагч хувьсагчийн хувьд тухайн улиралд 
олгосон зээлийн логарифм утгын улирлын өөрчлөлт буюу өсөлтийг 

 авч үзсэн. Харин тайлбарлагч хувьсагчуудын хувьд эрэлт, 
нийлүүлэлтийн талын хүчин зүйлсээс хамаарч тэгшитгэл тус бүрд ялгаатай 
сонгогдсон. ББСБ-ын сарын зээлийн хүү  нь зах зээл дээрх зээлийн 
эрэлт, нийлүүлэлтийн аль ч талд нөлөөлөх боломжтой бөгөөд нийлүүлэлт 
талаас орлогын нөлөөг, эрэлт талд зардлын нөлөөг харуулна.

нийлүүлэлтийн талын бусад экзоген хувьсагчдад төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт , зээлийн харьцаа 
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өөрийн хөрөнгийн логарифм  зэрэг ББСБ-уудын балансын 
үзүүлэлтүүдийг тусгасан. Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлтийг 
үнэт цаас болон бэлэн мөнгөний нийлбэрийн нийт активд эзлэх харьцаагаар 
авч үзсэн (Gambacorta & Marques-Ibanez, 2011). ББСБ-уудын хувьд төлбөр 
түргэн гүйцэтгэх чадвар сайтай буюу мөнгөн хөрөнгө сайтай байх нь 
харилцагчдын санхүүгийн хэрэгцээг богино хугацаанд хангах, улмаар 
зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх нөлөөтэй. 

Мөн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ хангалттай өндөр байснаар зах зээлийн 
эрэлтийг хангахуйц зээлийн нийлүүлэлт хийгдэх, цаашлаад зээлийн тэлэлт 
бий болох боломжийг бүрдүүлнэ (Gambacorta & Shin, 2016). Зээлийн 
багцын эрсдэлийг тодорхойлох хувьсагчийн хувьд тухайн ББСБ-ын зээлийн 
үлдэгдлийн нийт активд эзлэх хувиар авч үзсэн. Зээлийн харьцаа өндөр 
байх нь ББСБ-уудын балансын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлснээр зээлийн 
нийлүүлэлтэд сөрөг нөлөөтэй гэсэн таамаглал дэвшүүлсэн. Түүнчлэн 
хөшүүргийн харьцаа өндөр байх нь эдийн засгийн нөхцөл байдалтай 
уялдан зээлийн эрэлтийг эрчимжүүлэх улмаар өндөр эрэлтийг хангахын 
тулд санхүүгийн байгууллагууд зээлийн нийлүүлэлтээ дахин нэмэгдүүлэх 
зэргээр гинжин нөлөө үзүүлэх талтай юм. 

Эрэлтийн талын хүчин зүйлсд эдийн засгийн өсөлт , инфляци 
, ажилгүйдэл , бодит цалингийн өсөлт , өрхийн дундаж 

зарлага  болон банкуудын зээлийн шалгуурын өөрчлөлтийн 
чиглэлийн индекс 2, банкуудад авч хэрэгжүүлсэн макро зохистой 
бодлогын хэрэгжилтийг илэрхийлэх дамми хувьсагч  зэрэг зээлийн 
эрэлтэд нөлөөлөх макро эдийн засгийн болон бодлогын үзүүлэлтүүдийг 
тусгасан. 

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны өнгөрсөн болон ирээдүйн төлөв байдал 
нь хувийн сектор дахь бизнесийн болон өрхийн санхүүгийн төлөвлөлтөд 
чухал нөлөөтэй буюу зээлийн эрэлтийг тодорхойлох гол үзүүлэлт болдог 
(Behrendt, 2016). Эдийн засгийн төлөв байдлыг тодорхойлох үзүүлэлтээр 
эдийн засгийн өсөлт болон хэрэглээний үнийн индексээр илэрхийлэгдсэн 
инфляцийг авч үзсэн. Инфляцийн түвшин өндөр байх нь зээлдэгчдийн 
өрийн ирээдүйн үнэ цэнийг бууруулах тул энэ нь иргэд, ААН-ийн зээл авах 
хандлагыг өдөөснөөр зээлийн эрэлтийг нэмэгдүүлнэ. Мөн ажилгүйдэл 
нэмэгдэх, өрхийн орлого тасалдах, бодит цалин буурах зэрэг нь өрхийн 
амьжиргаа, орлогын хүрэлцээнд хүндрэл учруулж улмаар иргэд тогтмол 
хэрэглээгээ богино хугацаанд зээлээр санхүүжүүлснээр эрэлтийг өсгөх 
боломжтой.

Олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлуудад (Eugenio et al. 2015, Pınar et 
al. 2017, Ozge & Jane , 2018) макро зохистой бодлогын нөлөөг судлахдаа 
2 Индексийн утга нь [-1; +1] завсарт утга авах бөгөөд индекс өсөх нь банкны шалгуур чангарахыг 

илтгэнэ.
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ихэвчлэн ОУВС-гаас эрхлэн гаргадаг Макро зохистой бодлогын тоймд3 
тооцоологдсон макро зохистой бодлогын индексийг ашиглах хандлагатай 
байдаг. Гэвч Манай орны хувьд макро зохистой бодлогын нэгдсэн болон 
дэд индексийн үзүүлэлтүүд нь хугацааны давтамжийн хувьд төдийлөн 
нарийвчлалтай бус бөгөөд сүүлийн үеийн тоон мэдээллүүд шинэчлэгдэн 
тооцоологдоогүй байгаа тул уг хэрэгжилтийг нөлөөг дараах хоёр 
хувьсагчдаар орлуулав.

Нэгдүгээрт Монголбанкнаас улирал тутам эрхлэн гаргадаг “Банкны 
зээлийн төлөв”-ийн судалгааны үр дүнг ашиглав. Банкнаас зээлдэгчдэд 
тавьж буй шалгуур болон зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт орох нь иргэдийн 
зээлийн эрэлтийг ББСБ-руу шилжихэд нөлөөлөх магадлалтай юм. Иймээс 
тус түүвэр судалгаанд тулгуурлан, банкууд зээлийн шалгуур, нөхцөлөө 
өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд хэрхэн өөрчилсөн талаарх чиглэлийн индексийг 
зээлийн эрэлтэд нөлөөлөгч хүүний бус хүчин зүйлсээр авч үзлээ.

Хоёрдугаарт хэрэглээний зээлд тавьсан хязгаарлалтыг дамми хувьсагчийн 
нөлөөгөөр төлөөлүүлэн авч уг хувьсагчийг эрэлтийн тэгшитгэлд оруулсан. 
Тус дамми хувьсагч нь хэрэглээний зээлд тавьсан хязгаарлалтаас өмнөх 
үеүдэд 0 гэсэн утга авах бол хэрэгжилтийн хугацаанд 1 гэсэн утгыг авна. 
Дээрх эрэлт болон нийлүүлэлтийн талын хувьсагчдын тайлбар болон тоон 
мэдээллийн эх үүсвэрийг Хавсралт 2-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв.

3.3. панель үнэлгээ
Банкууд дах иргэдийн хэрэглээний зээлд тодорхой хязгаарлалтууд 

тавьсантай холбоотойгоор ББСБ-уудын иргэдийн зээлийн эрэлт нэмэгдсэн 
эсэхийг судлахдаа панель өгөгдөл ашиглан хэд хэдэн аргачлалуудаар 
үнэлгээг гүйцэтгэж үр дүнг харьцуулсан болно.

3.3.1. Зээлийн эрэлт
Өмнөх бүлэгт тодорхойлогдсон эрэлтийн тэгшитгэлийн үнэлгээнээс 

харахад аль ч аргачлалын хувьд ББСБ-уудын олгосон зээл нь хүүнээс сөрөг 
хамааралтай буюу эрэлтийн муруйн шинж чанарыг харуулах бөгөөд онолын 
хүрээний таамаглалын дагуу байна (Хүснэгт 1). Үнэлгээ (1)-д зээлийн хүү 
болон олгосон зээлийн хоорондын хамаарлыг нэгтгэсэн Хамгийн Бага 
Квадратын Аргаар (ХБКА, Pooled OLS) үнэлсэн. Тус үнэлгээнд зээлийн 
эрэлтэд нөлөөлөгч бусад хүчин зүйлс нарийн тусгагдаагүй ба тайлбарлагч 
хувьсагч нь үлдэгдэлтэй корреляцитай үед үнэлгээний үр дүн гажуудалтай 
бөгөөд коэффициентийн утга нь хэт эсвэл дутуу үнэлэгдсэн байх магадлалтай 
юм. Иймд бусад удирдлагын хувьсагчдын нөлөөг авч үзсэнээр зээлийн 
хүүний нөлөөллийг бодитоор илрүүлэх боломжтой тул үнэлгээ (2)-т макро 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болон банкны зээлийн шалгуурын өөрчлөлтийг 
үнэлгээнд нэмж оруулсан.

3 IMF’s GMPI survey
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Харин үнэлгээ (3) болон (4)-т тогтмол ба санамсаргүй нөлөөний (Fixed 
effects and Random effects) загварын үр дүнг харуулсан бөгөөд тус 2 
үнэлгээний аргачлалын аль нь илүү тохиромжтойг Хаусмэны шалгуураар 
тодорхойлсон. Тус шалгуурын үр дүнгээр -ын утга нь 7.64, магадлалын 
утга буюу p-value=0.3652 гарсан. Энэ нь 5%-ийн ач холбогдлын түвшин 
бүхий  тархалтын критик утгаас давснаар  таамаглал болох 
санамсаргүй нөлөөний арга гажуудалгүй бөгөөд илүү үр дүнтэй гэдгийг 
няцааж чадахгүй байна. Тус шалгуурын үр дүнгээр үнэлгээний алдаанууд 
нь тайлбарлагч хувьсагчуудтай хамааралгүй гэдгийг харуулах юм.

Үнэлгээ (5) болон (6)-д хоёр шатат инструмент хувьсагчийн үнэлгээний 
(2SLS-IV) үр дүнг харуулав. Уг үнэлгээний тусламжтайгаар нийлүүлэлтийн 
талын нөлөөг хассанаар зөвхөн зээлийн эрэлтийн мэдрэмжийг ялган тооцох 
боломжтой байдгаараа онцлогтой юм. Эрэлтийн талын нөлөөг ялгахын 
тулд нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч хувьсагчдыг сонгож инструмент хувьсагчаар 
үнэлгээнд ашигладаг. Иймд инструмент хувьсагчаар ТТГЧ-ын харьцаа болон 
өөрийн хөрөнгийн хэмжээний логарифм утгыг авч үзсэн. Тус аргачлалын 
хувьд үнэлгээний үр дүн нь гажуудалгүй бөгөөд учир шалтгааныг нарийн 
тайлбарлаж буйг шалгахын тулд дараах тестүүдийг шалгах шаардлагатай 
байдаг.

Инструмент хувьсагчийн үнэлгээ нь зөв тодорхойлогдсон эсэхийг LM 
статистик (Kleibergen-Paap rk) шалгуураар тогтоох боломжтой. Үнэлгээ (5)-
н хувьд тус статистик нь 0.741-тай тэнцүү буюу 1 чөлөөний зэрэгтэй 5%-ийн 
ач холбогдлын түвшин бүхий  тархалтын критик утга болох 3.84-өөс 
бага, магадлалын утга тэгээс их (p-value=0.3893) гарсан нь  таамаглалыг 
няцааж чадахгүй байна. Энэ нь тус тэгшитгэл зөв тодорхойлогдоогүй буюу 
сонгосон инструмент хувьсагч эндоген хувьсагчтай хүчтэй хамааралгүйг 
илтгэнэ. Мөн сонгосон инструмент хувьсагч нь сул эсэхийг тогтоодог F 
статистик (Cragg-Donald Wald F statistic) 0.644-тэй тэнцүү буюу 10%-ийн ач 
холбогдлын түвшин бүхий критик утга болох 16.38-аас (Stock & Yogo, 2005) 
бага байгаа нь төлбөрийн чадварын үзүүлэлт нь инструмент хувьсагчийн 
нөлөөг бүрэн харуулж чадахгүй байна. Мөн инструмент хувьсагчийг 
сул эсэхийг тогтоохдоо F статистикийн утга 10-аас бага үед уг сонгосон 
хувьсагчийг сул инструмент гэж үздэг (Sanderson & Windmeijerabc, 2016).

Хүснэгт 1. Зээлийн эрэлтийн тэгшитгэлийн үнэлгээ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Тайлбарлагч 
хувьсагчид

Pooled
OLS

Pooled
OLS

Fixed 
effects

Random 
effects

IV IV 3SLS

Зээлийн хүү -0.078* -0.0816* -0.230* -0.0816** -3.817 -0.0177 -0.0231
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[0.0431] [0.0445] [0.122] [0.0389] [4.635] [0.106] [0.126]
BLS (Зээлийн 
шалгуур) 1.372*** 1.309*** 1.372*** 0.774 1.382*** 0.545***

[0.321] [0.332] [0.289] [1.112] [0.320] [0.193]
БДНБ-ий өсөлт 
(-3) -0.093*** -0.099*** -0.093*** -0.254 -0.0904*** -0.055***

[0.0204] [0.0213] [0.0176] [0.206] [0.0208] [0.0145]

Инфляци 0.0510* 0.0485 0.0510* 0.0310 0.0514* 0.0198

[0.0272] [0.0297] [0.0273] [0.0939] [0.0271] [0.0203]
Бодит цалингийн 
өсөлт -0.052*** -0.051*** -0.052*** -0.0506* -0.0526*** -0.023***

[0.00931] [0.0100] [0.00885] [0.0291] [0.00930] [0.00631]

Ажилгүйдэл -0.304*** -0.308*** -0.304*** -0.0339 -0.309*** -0.122***

[0.0611] [0.0613] [0.0574] [0.366] [0.0615] [0.0359]
Өрхийн зарлагын 
өсөлт -0.0323 -0.0338 -0.0323 -0.237 -0.0288 -0.0257

[0.0562] [0.0561] [0.0532] [0.285] [0.0565] [0.0306]

Тогтмол 0.2874** 3.540*** 4.090*** 3.540*** 15.00 3.344*** 1.606***

[0.155] [0.309] [0.464] [0.286] [14.25] [0.430] [0.429]
Hausmen test 
(p-value)

0.3652

Sargen-Hansen 0.000 0.000
F-statistics 0.741 111.5***
LM statistic  0.644 57.4***
Инструмент 
хувьсагч

ТТгЧ-
ын 

харьцаа
Observations 1,712 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112
R2 0.0025 0.193 0.252 0.191 0.138

Хаалтанд стандарт алдгааг (robust s.e) харуулав. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 - Cragg-Donald Wald F statistic
  - Kleibergen-Paap rk LM statistic
Харин өөрийн хөрөнгийн логарифм утгыг инструмент хувьсагчаар 

сонгосон үнэлгээний (6) хувьд LM статистик нь 57.4 гарсан бөгөөд 1 
чөлөөний зэрэгтэй 5%-ийн ач холбогдлын түвшин бүхий  тархалтын 
критик утгаас их ба харгалзах магадлалын утга 0.000 байгаа нь  
таамаглалыг няцааж байна. Мөн F статистикийн утга 111.5 буюу критик 
утгаас (Stock & Yogo-16.38 болон Sanderson-Windmeijer-10) өндөр гарсан 
нь өөрийн хөрөнгийн үзүүлэлтийг инструмент хувьсагчаар сонгох нь илүү 
тохиромжтойг харуулсан. Энэ нь тус инструмент хувьсагчийн хувьд IV 
үнэлгээний гол хоёр нөхцлийн нэг болох эндоген хувьсагчтай хамааралтай 
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(relevant condition) бөгөөд корреляци нь сул биш гэсэн нөхцлийг хангаж 
байгааг илтгэх юм. Түүнчлэн инструмент хувьсагчийн үнэлгээ тус бүрд 
нэг инструмент хувьсагч авч үзсэн тул инструмент хувьсагчийн хэтэрч 
тодорхойлогдсон эсэхийг тогтоох боломжгүй. Энэ үед Sargan–Hansen 
шалгуурын утга тэгтэй тэнцүү буюу тэгшитгэлүүд яг тодорхойлогдсон 
байна гэж үзнэ.

Банкууд зээлийн шалгуураа чангаруулах нь ББСБ-уудын зээлийн 
эрэлтийг нэмэгдүүлнэ гэсэн таамаглалыг шалгахад үнэлгээ (2), (3), (4) 
болон (6)-н хувьд уг таамаглал статистикийн 5%-ийн ач холбогдлын 
түвшинд няцаагдахгүй байна. Энэ нь банк хэрэглээний зээлд хязгааралалт 
тавьж зээлийн шалгуураа чангаруулсан нь ББСБ-уудын олгосон зээлийн 
хэмжээг өсгөх нөлөө үзүүлдгийг илтгэнэ. Мөн иргэдийн хэрэглээний 
зээлд тавьсан хязгаарлалтыг дамми хувьсагчаар төлөөлүүлсэн үнэлгээний 
хувьд коэффициент нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой бөгөөд эерэг 
хамааралтай байна (Хавсралт 1). Иймд банкуудад тавьсан хэрэглээний 
зээлийн хязгаарлалтын нөлөөг хоёр хувьсагчаар төлөөлүүлэн шинжлэхэд 
үр дүн хоорондоо нийцтэй гарлаа. Эндээс банкууд зээлийн шалгуураа 
чангаруулж зээлийн нийлүүлэлтэд тодорхой хязгаарлалт тавих нь ББСБ-
ын дундаж зээлийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр дүнг 
харж болохоор байна. Тухайлбал банкны зээлийн шалгуур чангарах буюу 
индексийн утга нэг нэгж хувиар өсөхөд ББСБ-уудын зээлийн улирлын 
дундаж өсөлт 1.4 нэгж хувиар нэмэгдэхээр байна. 

ББСБ-ын зээлийн эрэлтэд нөлөөлөгч бусад хүчин зүйлсийн нөлөөг 
авч үзвэл эдийн засгийн өсөлт болон ББСБ-уудын зээлийн хооронд сөрөг 
хамаарал ажиглагдсан бөгөөд статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан. 
Энэ нь банкны салбарт суурилсан санхүүгийн системтэй манай орны хувьд 
банкны зээл макро эдийн засгийн мөчлөг дагасан шинжтэй байдаг (Doojav & 
Batmunkh, 2018) бол банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагууд нь сүүдрийн 
банкны үйл ажиллагаа явуулах буюу банкны зээлийг тодорхой хэмжээнд 
орлодгоороо илүү мөчлөг сөрсөн шинжтэй байгааг харуулж байна.

Мөн инфляцийн түвшин нь ББСБ-уудын зээлийн эрэлтийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлд харин бодит цалингийн өсөлт бууруулах чиглэлд нөлөө үзүүлдэг 
байна. Инфляци өндөр үед өрхийн хэрэглээний зардал нэмэгдэж, орлогын 
хүрэлцээ муу болох тул иргэд орлогоос давсан зардлаа богино хугацаат 
зээлийн санхүүжилтээр нөхдөг байх талтай. Нөгөөтэйгүүр өндөр 
инфляцийн түвшин нь зээлийн нэрлэсэн үнэ цэнийг хурдан бууруулах 
тул ирээдүйд зээлдэгчдэд учрах санхүүгийн дарамтыг сааруулж зээлийн 
эргэн төлөлтийг сайжруулна. Энэ нь иргэдийн хувьд зээлийн эрэлтээ 
нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдөг байж болох юм. Харин бодит цалингийн өсөлт 
өндөр үед иргэдийн орлогын хүрэлцээ харьцангуй сайжирч худалдан авах 
чадвар дээшилснээр зээлийн шаардлага багасах, улмаар зээлийн эрэлтийг 
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бууруулах нөлөө үзүүлж байна.
3.3.2. Зээлийн нийлүүлэлт
Энэ хэсэгт ББСБ-уудын зээлийн нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч дотоод хүчин 

зүйлсүүдийн талаарх үнэлгээг авч үзсэн. Үнэлгээний үр дүнгээс харахад нь 
нэгтгэсэн ЭХБК арга болон тогтмол, санамсаргүй нөлөөний загваруудын 
хувьд зээлийн нийлүүлэлтэд үзүүлж буй зээлийн хүүний нөлөө сөрөг 
гарсан. Харин хоёр шатат инструмент хувьсагчийн болон гурван шатат 
ХБК-ын аргуудын хувьд зээлийн хүүний коэффициентийн утга эерэг 
бөгөөд статистикийн хувьд ач холбогдолтой гарсан нь онолын таамаглалтай 
нийцтэй буюу нийлүүлэлтийн муруйн шинжийг харуулж байна (Хүснэгт 2).

Хүснэгт 2. Зээлийн нийлүүлэлтийн тэгшитгэлийн үнэлгээ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Тайлбарлагч 
хувьсагчид

Pooled
OLS

Fixed 
effects

Random 
effects

IV IV 3SLS

Зээлийн хүү -0.0692 -0.151* -0.0859* 2.601*** 2.603* 0.983**

[0.0444] [0.0810] [0.0456] [0.843] [1.436] [0.478]

ТТГЧ-ын харьцаа -0.141 -0.724 -0.177 -0.411 -0.208 -0.0125

[0.260] [0.727] [0.188] [0.567] [0.471] [0.222]

Зээлийн харьцаа 0.0415 -0.241 0.0530 0.474 0.389 0.155

[0.246] [0.700] [0.171] [0.522] [0.466] [0.215]

0.0197 0.101 0.0188 0.658*** 0.692* 0.240*

[0.0319] [0.127] [0.0253] [0.235] [0.361] [0.132]

Тогтмол -0.0213 -0.554 0.0437 -17.94*** -18.66* -6.580*

[0.542] [1.882] [0.430] [6.115] [9.975] [3.447]

Hausmen test (p-value) 0.1889

Sargen-Hansen 0.000 0.000

F-statistics 0.741 11.260***

LM statistic  0.644 10.272***

Инструмент хувьсагч Инфляци БДнБ 
өсөлт

Observations 1,712 1,712 1,712 1,112 1,712 1,112
R2 0.004 0.067 0.0035

Хаалтанд стандарт алдгааг (robust s.e) харуулав. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 - Cragg-Donald Wald F statistic
  - Kleibergen-Paap rk LM statistic
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Хоёр шатат инструмент хувьсагчийн үнэлгээнүүдэд нийлүүлэлтийн 
хүчин зүйлсээр өдөөгдсөн зээлийн өөрчлөлтийг ялган авахын тулд эрэлтэд 
нөлөөлөгч хувьсагчид болох инфляци болон бодит ДНБ-ий өсөлтийн 
гурван улирлын хоцрогдолтой утгыг инструмент хувьсагчдаар сонгосон. 
Үнэлгээ (4)-ийн хувьд инфляци нь сайн инструмент болж чадахгүй буюу F, 
LM статистик шалгууруудыг хангахгүй байгаа бол бодит ДНБ-ий өсөлт нь 
эдгээр статистик шалгууруудыг давснаар инструмент хувьсагчаар сонгоход 
тохиромжтойг илэрхийлнэ. Энэ нь үнэлгээ (5)-ийн хувьд гажуудалгүй 
бөгөөд тууштай үнэлгээний үр дүн болохыг харуулж байна. 

Зээлийн харьцаа болон мөнгөн хөрөнгийн активд эзлэх хувь 
статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарсан. Харин ББСБ-уудын зээлийн 
нийлүүлэлтэд хүүнээс гадна өөрийн хөрөнгийн өсөлт чухал нөлөөтэй буюу 
коэффициентийн утга эерэг бөгөөд статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
байна. Тухайлбал өөрийн хөрөнгө нэг хувиар өсөхөд зээлийн нийлүүлэлтийн 
өсөлтийг 0.7 нэгж хувиар нэмэгдүүлдэг гэсэн үр дүнд хүрлээ.

СЗХорооноос бичил санхүүгийн зах зээлийг бэхжүүлэх, чадавхжуулах, 
ирээдүйд үүсч болох болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зах зээл дэх 
мэргэжлийн оролцогчдыг нэмэгдүүлэх, компанийн засаглалыг сайжруулах, 
үр ашгийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ББСБ-
уудын өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх бодлогын 
арга хэмжээ авсан. Энэхүү өөрийн хөрөнгийн өсөлт нь ББСБ-уудын зээл 
олгох эх үүсвэрийн хүрэлцээг сайжруулж улмаар зээлийн нийлүүлэлт 
нэмэгдэх гол хүчин зүйл болж байгаа нь судалгаагаар харагдлаа. 

Систем тэгшитгэлд загвар: Тэгшитгэл (7), (8) болон (9)-д 
тодорхойлогдсоноор зээлийн эрэлт болон нийлүүлэлтийн тэнцвэрээр зах 
зээлийн тэнцвэрт хэмжээ болон хүү тогтох тул нэгэн зэрэг тодорхойлогдсон 
систем загварын үнэлгээг гурван шатат ХБК аргаар (3SLS) үнэлсэн4. Энэ 
тохиолдолд зээлийн хүү нь эндоген хувьсагчийн шинж чанарыг илэрхийлэх 
тул эндоген хувьсагчийн тоо нь тэгшитгэлийн тоотой тэнцүү буюу систем 
яг тодорхойлогдсон гэж үзнэ. 

Уг аргачлал нь тэгшитгэлүүдийн үлдэгдэл хоорондын ковариацыг авч 
үздэгээрээ бусад нэг тэгшитгэлт загварын үнэлгээний аргачлалуудаас онцлог 
бөгөөд хоёр шатат ХБК аргатай харьцуулахад илүү үр ашигтай, тууштай 
үр дүн өгөх боломжтой юм. Гурван шатат үнэлгээний үр дүнг зээлийн 
эрэлт, нийлүүлэлтийн тэгшитгэлүүдийг тус тусд нь үнэлсэн үнэлгээтэй 
харьцуулахад коэффициентийн утгыг бага зэрэг зөрүүтэй ч зээлийн эрэлтийн 
тэгшитгэлийн хувьд зээлийн хүү статистик ач холбогдолгүй байна.

4 Zellner & Theil, (1962) ажлаас дэлгэрэнгүйлэн харах боломжтой.
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4. мАКРО ЗОхИСТОЙ БОДЛОгЫг ББСБ-Д  
хЭРЭгЖүүЛЭх БОЛОмЖ

4.1. макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх боломж, үүсч болзошгүй 
эрсдэл

Арилжааны банкуудын хэрэглээний зээлд хязгаарлалт тавьсан хэдий 
ч уг зээлийн эрэлт бусад санхүүгийн байгууллагууд тэр дундаа банк бус 
санхүүгийн байгууллагад шилжих улмаар тус бодлогын үр нөлөөг бууруулах 
эрсдэл үүсч болзошгүй юм. Иймд хэрэглээний зээлийн тус хязгаарлалтыг 
банк бус санхүүгийн байгууллагуудад мөн адил мөрдүүлснээр эдийн 
засаг, санхүүгийн зах зээлд үүсэх үр нөлөөг гадаад, дотоод орчны (SWOT) 
шинжилгээгээр уг бүлэгт тодорхойллоо.

Давуу тал: 
− Хэрэглээний зээлийн хэт өндөр өсөлт буурах, зээлийн эх үүсвэрийг 

илүү үр өгөөжтэй салбар, төслүүдэд хуваарилах боломж үүснэ. 
Сүүлийн жилүүдэд банк, санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн багцад 

эзлэх хэрэглээний зээлийн хувь хэмжээ нэмэгдэн илүү үр ашигтай өндөр 
төслүүдэд хуваарилагдах боломжтой байсан эх үүсвэр хэрэглээний зээлийг 
санхүүжүүлж байгаа нь өр, орлогын хязгаарлалтыг зээлдэгчдэд тавих нэг 
үндсэн шалтгаан байсан. 

2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар банк бус санхүүгийн байгууллагын 
нийт зээлийн багцын 85.2 хувийг иргэдэд олгосон зээл бүрдүүлж байгаа бол 
14.8 хувийг хуулийн этгээдэд олгосон зээл бүрдүүлж байна. Мөн тайлант 
хугацаанд шинээр олгосон зээлийн 72.7 хувь нь хэрэглээний зориулалттай 
зээлд олгосон байна. Өөрөөр хэлбэл банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас 
зах зээлд нийлүүлж буй зээлийн бүтээгдэхүүний дийлэнх хувь нь хэрэглээний 
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зээлд зориулагдаж байна. 
Гэхдээ банк бус санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн бүтээгдэхүүний 

онцлог нь харьцангуй богино хугацаатай, бага дүнтэй зээл байдаг тул 
хэрэглээний зээлийг голчлон санхүүжүүлдэг юм. Мөн сүүлийн жилүүдэд 
банк бус санхүүгийн байгууллагууд онлайн зээл, гар утсанд суурилсан 
зээлийн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлж эхлээд байна. Эдгээр зээл нь 1 
сарын хугацаатайгаар хамгийн ихдээ 2 сая төгрөг хүртэлх дүнтэйгээр 
олгогдож байгаа бөгөөд уг төрлийн зээл нь тайлант хугацаанд шинээр 
олгосон хэрэглээний зээлийн 41.3 хувийг бүрдүүлж байгаа юм. 

• Хэрэглэгчид очих өрийн дарамтыг бууруулснаар, зээлийн эргэн 
төлөлт сайжирч, чанаргүй зээлийн хэмжээ буурна. 

2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын нийт зээлийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 
хэмжээ 9.0 хувьтай байна. 2017 оны 3 дугаар улиралд 14.3 хувьд хүрээд 
байсан чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ буурч байгаад эдийн засгийн нөхцөл 
байдал сайжирснаас гадна, зээлийн бүтээгдэхүүний үнэ буурсан мөн 
технологийн дэвшил банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд нэвтэрч эхэлсэн 
зэрэг нь нөлөөлсөн байх боломжтой юм. 

Уул уурхай, эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүнээс өндөр хамааралтай манай 
улсын хувьд эдийн засаг өсөлттэй үед иргэд хэрэглээгээ ихээр тэлэн 
түүнийгээ зээлээр санхүүжүүлэх эргээд эдийн засгийн уналтын үед зээлийн 
эргэн төлөлт саарч санхүүгийн системд нөлөөлөх эрсдэлтэй байдаг. Олон 
улсын туршлагаас харахад хэрэглээний зээлд өр, орлогын хязгаарлалтыг 
тавин хэрэгжүүлж буй нэг шалтгаан нь өрхийн орлогын дарамтыг бууруулах 
байдаг бөгөөд ингэснээр зээлийн эргэн төлөлт сайжирч санхүүгийн зах зээл 
дэх чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ буурах нөлөөтэй юм.

Зураг 15. ББСБ чанаргүй зээлийн нийт 
зээлд эзлэх хувь

Зураг 16. ББСБ-ын зээлийн эрсдэлийн сан

Эх сурвалж: СЗХ Эх сурвалж: СЗХ



128

Банкны хэрэглээний зээлийн хязгаарлалтын хэрэгжилт,  
түүний бусад санхүүгийн байгууллагад үзүүлэх нөлөө

Л.Дөлгөөн, Б.Мөнх-Эрдэнэ, 
Б.Батчимэг, Б.Нарантуяа

− Санхүүгийн байгууллагын эрсдэл буурна. 
Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн багцын дийлэнх хувийг 

хэрэглээний зээл бүрдүүлж байгаа тул иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт 
сайжрах нь тухайн байгууллагуудад учрах зээлийн эрсдэлийг бууруулах 
нөлөөтэй юм. 

Гэхдээ банк бус санхүүгийн байгууллагууд нь зээлийн бүтээгдэхүүнээ 
өөрсдийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж бусдаас хадгаламж татан төвлөрүүлдэггүй. 
Өөрөөр хэлбэл банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид нь цэвэр хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгөөрөө өөрөө эрсдэлээ бүрэн даана гэсэн шийдвэрийн 
дагуу тус зах зээлд нэвтэрдэг юм. Мөн СЗХ-оос банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудыг зээлийн чанарын дагуу зээлийн эрсдэлийн санг байгуулан 
ажиллахыг шаарддаг бөгөөд уг санг зохих хэмжээнд тогтмол бүрдүүлдэг. 

Сул тал: 
• Зээлийн бүтээгдэхүүнийг хязгаарласнаар бизнесийн үйл ажиллагаанд 

саад учруулах
Банк бус санхүүгийн байгууллагууд нь өөрийн хөрөнгөөр уг үйл 

ажиллагаагаа явуулан богино хугацаатай, бага дүнтэй зээлийн зах зээл 
дээр голчлон үйл ажиллагаа явуулдаг тул хэрэглээний зээл нь банк бус 
санхүүгийн байгууллагуудын голлох үйлчилгээ байдаг. Мөн санхүүгийн 
зах зээл дэх зохицуулалтын орчныг чангаруулах нь тухайн бизнесийн үйл 
ажиллагаанд хязгаарлалт үүсгэх нөлөөтэй юм. 

Зах зээл дэх бага дүнтэй зээлийн эрэлтийг даган бичил санхүүгийн 
байгууллагууд, банк бус санхүүгийн байгууллагууд нь үйл ажиллагаа 
явуулдаг бөгөөд тус эрэлт зах зээлд байгаа нөхцөлд банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хязгаарлалт учруулах нь тус 
байгууллагууд албан сектороос албан бус секторлуу шилжин үйл ажиллагаа 
явуулах эрсдэлтэй юм. 

• Бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хангуулж ажиллахад хүндрэл 
учрах 

2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар улсын хэмжээнд нийт 539 банк 
бус санхүүгийн байгууллага 245 салбартайгаар үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бөгөөд банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хэрэглээний зээлд өр, 
орлогын хязгаарлалтыг тавин хэрэгжилтэд хяналт тавихад хүндрэл үүсэх 
эрсдэл байгаа юм. 

• Технологийн дэвшлийг ашиглан зээлийн эрсдэлийг үнэлж эхлээд буй 
өнөө үед уг бодлого нь төдийлөн үр ашигтай биш 

Сүүлийн жилүүдэд банк бус санхүүгийн байгууллагууд үйл 
ажиллагаандаа технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн хэрэглэгчдийн зээлийн 
эрсдэлийг алсаас үнэлэн онлайн зээл, гар утсанд суурилсан зээлийн 
үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлж эхлээд байгаа билээ.
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Зураг 17. Гар утсаар зээл авч буй иргэдийн 
нийт зээлдэгчдэд эзлэх хувь

Зураг 18. Гар утсаар олгосон  
зээлийн эзлэх хувь

Эх сурвалж: СЗХ Эх сурвалж: СЗХ
2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 2 банк бус санхүүгийн байгууллага 

зөвхөн гар утсанд суурилсан зээлийн үйлчилгээг эрхэлж 6 банк бус 
санхүүгийн байгууллага онлайн болон гар утсанд суурилсан зээлийн 
үйлчилгээг уламжлалт зээлийн үйлчилгээтэй хослуулан зах зээлд нийлүүлж 
байна. Тайлант хугацаанд салбарын нийт зээлдэгчдийн 46.1 хувь нь зөвхөн 
гар утсаараа зээлийн үйлчилгээ авч байгаа бөгөөд нийт шинээр олгосон 
хэрэглээний зээлийн 41.3 хувийг гар утсаар олгосон зээл эзэлж байна. Тус 
зээлийн бүтээгдэхүүний хувьд чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь нь 
3.7 хувь буюу салбарын дүнгээс 2.5 дахин байгаа юм. 

Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн байгууллагууд технологийн дэвшлийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэн зээлийн эрсдэлийг үнэлж байгаа өнөө үед өр, 
орлогын хязгаарлалтыг заавал хэрэгжүүлэхийг шаардах нь төдийлөн үр 
ашигтай хувилбар биш юм.

Боломж: 
• Арилжааны банкуудад хэрэгжүүлж буй бодлогын хэрэгжилтийг 

дэмжин өрхийн өрийн дарамтыг бууруулах, зээлийн хэт өндөр 
өсөлтийг хязгаарлан, эдийн засгийн халалт бий болохоос сэргийлэх

Хэрэглээний зээлд өр, орлогын хязгаарлалтыг тавьснаар хэрэглэгчдийн 
төлбөрийн чадварыг нийцтэй байлгаж, хэрэглээний зээлийн хэт өндөр 
өсөлтийг сааруулан эдийн засгийн халалт бий болохоос сэргийлэх боломжтой 
бөгөөд арилжааны банкуудад уг хязгаарлалтыг тавин хэрэгжүүлж байна. 

Харин уг хязгаарлалтыг банк бус санхүүгийн байгууллагуудад тавиагүйн 
улмаас хэрэглээний зээлийн эрэлт тус салбарлуу шилжин Монголбанкнаас 
хэрэгжүүлж буй бодлогын үр нөлөө багасах эрсдэл үүсээд байгаа билээ. 
Сүүлийн жилүүдэд банк бус санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн өсөлт 
30-аас дээш хувь, иргэдэд шинээр олгосон зээлийн өсөлт 60 орчим хувьтай 
байгаа нь арилжааны банкуудад хэрэгжүүлж буй уг бодлогоос шалтгаалан 
зээлийн эрэлт тус салбар луу шилжиж байх боломжтойг харуулж байгаа 
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юм. Гэхдээ банк бус санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн уг өндөр өсөлтөд 
Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй бодлогын нөлөөнөөс гадна 2017 оноос 
эхлэн хэрэгжүүлж буй хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
шийдвэр, технологид суурилсан бичил зээлийн үйлчилгээ зах зээлд 
нэвтэрсэн зэрэг нь мөн нөлөөлсөн байх боломжтой. 

• Хэрэглэгчдийн санхүүгийн сахилга бат сайжрах 
Хэрэглээний зээлийн хэт өндөр өсөлт нь нэг талаас иргэдийн санхүүгийн 

сахилга бат сул буйг харуулдаг. Тус бодлого нь хэрэглээний зардлын өсөлт 
нь орлогын өсөлтөөс өндөр байдаг, өр, орлогын харьцаа өндөртэй, зээлийн 
бүтээгдэхүүнээс хамааралтай хэрэглэгчдийн хувьд хэрэглээний зээлийн 
өсөлтийг аажмаар сааруулах замаар өрийн дарамтыг бууруулан, санхүүгийн 
сахилга батад нөлөөлөх боломжтой юм. 

• Үнийн хөөсрөлтөөс сэргийлэх
Эдийн засгийн өсөлтийн үед хэрэглээ нэмэгдэн зах зээл дэх бараа 

бүтээгдэхүүний эрэлт өсөж улмаар үнийн хөөс үүдэх эрсдэл үүсдэг нь үл 
хөдлөх хөрөнгийн салбарт илүү хүчтэй ажиглагддаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнийн хөөсрөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсад өр, орлогын 
хязгаарлалтыг ашигладаг бөгөөд тус бодлогыг хэрэгжүүлэх нь эдийн 
засгийн хэт халалтаас хамгаалах боломжийг үүсгэдэг. 

Эрсдэл: 
• Нэгэнт зах зээлд зээлийн эрэлт өндөр байгаа нөхцөлд нийлүүлэлтийг 

хязгаарлах нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хомсдолд хүргэх, үнийн 
түвшинг өсгөх сөрөг нөлөөтэй 

Зах зээл дээр банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа 
эрхлэгчид олон тоогоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь нэг талаас бага 
хэмжээтэй бичил зээлийн эрэлт өндөр байгааг харуулж байна. Зээлийн 
компаниуд, бичил санхүүгийн байгууллагууд, ломбард зэрэг ихэвчлэн 
хэрэглээний санхүүжилтэд зориулагдсан бичил зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагууд зах зээлд их байх нь тухайн улсын иргэдийн амьжиргааны 
түвшин доогуур, өрхийн орлого нь хэрэглээг бүрэн санхүүжүүлж чадахгүй 
байгааг харуулдаг. Тийм учраас зээлийн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтэд 
нөлөөлөх нь эргээд хангагдаагүй эрэлтийг нэмэгдүүлэх улмаар зээлийн 
бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдүүлэх эрсдэлийг дагуулж болзошгүй. 

• Хэрэглэгчид зээлийн хэрэгцээгээ хангахын тулд албан бус сектороор 
үйлчлүүлэх улмаар илүү их өрийн дарамтад орох

Санхүүгийн зохицуулах хороо “Үндэсний судалгаа, шинжилгээний төв” 
ХХК-тай хамтран улирал тутам санхүүгийн зах зээл дэх хэрэглэгчдийн 
итгэлийг үнэлэх түүвэр судалгааг гүйцэтгэдэг бөгөөд санамсаргүй түүврийн 
аргаар сонгогдсон 1000 гаруй иргэнийг судалгаанд хамруулдаг. Тус 
судалгаанд иргэдийн санхүүгийн зах зээлийн оролцоог тандах зорилгоор 
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өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд зээл авсан эсэх, зээл авахдаа санхүүгийн 
аль байгууллагаас авсан эсэхийг тодорхойлдог бөгөөд 2019 оны 3 дугаар 
улирлын байдлаар судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 41.5 хувь нь зээл авсан 
байна. Эдгээр иргэдийн 56 хувь нь арилжааны банкнаас, 14 хувь нь банк 
бус санхүүгийн байгууллагаас, 1 хувь нь хадгаламж зээлийн хоршоогоор 
үйлчлүүлсэн бол үлдсэн 29 хувь нь албан бус сектор болох хувь хүн, 
ломбарднаас зээл авчээ. Өөрөөр хэлбэл манай улсын зээлийн зах зээлд 
албан бус секторын эзлэх хувь бага биш болох нь уг түүвэр судалгааны үр 
дүнгээс харагдаж байгаа юм.

Зураг 19. Иргэдийн зээлийн санхүүжилтийн 
төрлүүд

Тийм учраас хэрэглэгчид 
зээлийн хэрэгцээгээ хангах, 
санхүүжилтийн асуудлаа 
шийдвэрлэхийн тулд 
арилжааны банкнаас, банк бус 
санхүүгийн байгууллагууд 
руу шилжихээс гадна банк бус 
санхүүгийн байгууллагуудаас 
албан бус сектор луу буюу илүү 
өндөр үнэтэй, хатуу нөхцөлтэй 
зээлийн үйлчилгээг хүртэж, 
өрийн дарамтаа нэмэгдүүлэх 
эрсдэл байна.Эх сурвалж: “Санхүүгийн зах зээлийн 

хэрэглэгчдийн итгэлийг тандах судалгаа” III 
улирлын үр дүн

• Зохицуулалтын бодлогыг зээлийн хязгаарлалт тавьж чангаруулснаар 
сүүдрийн банкны үйл ажиллагаа нэмэгдэнэ.

Зах зээл дэх зохицуулалтын орчин чангарснаар тухайн бизнесийн 
байгууллага үйл ажиллагаагаа далд хэлбэрээр явуулах, зохицуулалтаас зугтах 
эрсдэл үүсдэг бөгөөд банк бус санхүүгийн байгууллагууд зохицуулалтын 
уг шаардлагаас зугтах зорилгоор зээл олгох хуулиар зохицуулагдаагүй 
боломжийг хайхад хүрнэ. Тухайлбал, Хятад улс 2010 онд зээлийн хатуу 
бодлого баримталснаар сүүдрийн банкны тоо огцом өссөн (Sun, 2019). 
Сүүдрийн банк нь санхүүгийн эрсдэл, том хэмжээний зээлийн эргэн төлөлт 
зогсох, системийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэх аюултай.

4.2. Олон улсад ББСБ-д хэрэглээний зээлийн хязгаарлалт тавьж 
байсан туршлага

Манай улсад үйл ажиллагаа явуулж буй банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд нь голчлон богино хугацаатай, бага дүнтэй зээлийн 
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлдэг хэдий ч хадгаламжийн үйлчилгээ 
эрхлэлгүйгээр өөрийн хөрөнгөөр үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлдгээрээ олон 
улс дахь бичил санхүүгийн байгууллагуудаас ялгаатай юм. Өөрөөр хэлбэл, 
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банк бус санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон улсынхтай 
харьцуулаад үзвэл бичил санхүүгийн байгууллагаас илүүтэйгээр зээлийн 
байгууллага, зээлийн компанийн үйл ажиллагаатай илүү төстэй. 

Олон улсын валютын сангаас жил бүр гаргадаг “Макро зохистой 
бодлогын түүвэр судалгаа”-ны 2018 оны үр дүнгээс үзэхэд 42 улс өрхийн 
секторын эрсдэлийг хязгаарлах зорилгоор өр, орлогын хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд өрхийн секторт хэрэгжүүлж буй уг макро 
зохистой бодлогыг арилжааны банкууд баримтлан ажиллаж байна. Харин 
манай улсын банк бус санхүүгийн байгууллагатай төстэй үйл ажиллагаа 
бүхий зээлийн байгууллагуудад уг хязгаарлалтыг хэрэгжүүлсэн тухай 
судалгаа, мэдээлэл олдоц багатай байна. 

4.3. Банкнаас бусад санхүүгийн салбарт мөрдөгддөг макро зохистой 
бодлого 

2008 оны Санхүүгийн хямралаас үүдэлтэй макро зохистой бодлогыг 
банкны салбар төдийгүй хөрөнгийн зах зээл, даатгалын салбар, бичил 
санхүүгийн салбарт хэрэгжүүлэхийг зорин улс орнууд, стандарт тогтоогч 
олон улсын байгууллагууд ажиллаж байна. Хөгжингүй орнууд болон 
санхүүгийн зах зээлийн олон улсын стандарт тогтоогч байгууллагуудын 
хувьд уг бодлогыг нэвтрүүлэх алхмыг хэрэгжүүлээд аль хэдийн 10 жил 
өнгөрсөн тул өдгөө хэрэгжилтийн үнэлгээг хийж байна.

Даатгалын хяналт шалгалтын олон улсын холбооноос 2017 онд 
“Даатгалын гол зарчмууд” стандартынхаа 24 дүгээр зарчимд макро зохистой 
бодлогын стандартыг оруулсан. Уг стандартад системийн эрсдэлийг стресс 
тестийн аргаар үнэлэхийг тусгасан байдаг.      

Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллагаас 2010 онд системийн 
эрсдэлийг бууруулах, удирдах 6 болон 7 дугаар зарчмуудыг хөрөнгийн зах 
зээлийн стандартдаа нэмж оруулсан. Мөн 2008 оны санхүүгийн хямралыг 
судлаачид шинжлэн үзээд системийн эрсдэлд брокер, дилерүүд хамгийн 
их нөлөө бүхий байсныг тогтоосон тул хөгжингүй улс орнууд хөрөнгийн 
зах зээлд макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэхийг ихэд анхаарах болсон. 
Манай улсын хувьд хөрөнгийн зах зээл дэх мэргэжлийн оролцогчдын үйл 
ажиллагаа системд нөлөөлөхүйц биш хэдий ч олон жижиг байгууллагуудын 
эрсдэлийн бөөгнөрөл нийлэн системд эрсдэл учруулдаг тул мөн хэрэгжүүлэх 
нь зохистой гэж үзэн СЗХ-оос эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт, стресс 
тестийг үнэлэхээр ажиллаж байна.

Олон улсын санхүүгийн зах зээлийн хяналт шалгалтын стандарт тогтоогч 
байгууллагууд болох Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл, Базелийн 
хороо, Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага, Даатгалын хяналт, 
шалгалтын олон улсын холбоо зэрэг нь системийн эрсдэлийн тохиолдох 
магадлалыг бууруулахын тулд хоорондын хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлж 
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зохицуулалтын зөрүү үүсэхээс сэргийлэн бодлого зохицуулалтаа уялдуулан 
ажилладаг болсон.

Харин бичил санхүүгийн салбарт үүсч болох системийн эрсдэл нь 
сүүдрийн банкны нөлөө юм. Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс 
сүүдрийн банкийг арилжааны банкны системээс гадуурх зээлийн зуучлалын 
байгууллага болон үйл ажиллагаа гэж тодорхойлжээ. Энэ нь арилжааны банк 
Төв банкны өндөр зохицуулалтын улмаас бичил санхүүгийн салбарт үйл 
ажиллагаа эрхлэхийг хэлнэ. Арилжааны банк зээлийн хатуу зохицуулалтын 
улмаас хөрөнгөө зах зээлийн зохицуулалт багатай хэсэгрүү шилжүүлэх ба 
тус хөрөнгө нь арилжааны банкны санхүүгийн байдлын тайланд хөрөнгө 
оруулалт эсвэл балансын гадуурх дансанд тохируулга хийгдэх боловч 
сүүдрийн банк гэж нэрлэж буй тэдгээрийн охин компаниуд уг хөрөнгө 
оруулалтыг зээлийн санхүүжилтэд шилжүүлдэг.

Сүүдрийн банк системийн эрсдэлийн цаг хугацааны болон хөндлөнгийн 
эрсдэлүүдийг үүсгэх боломжтой. Үүнээс гурван гол эрсдэл нь мөнгөний 
зах зээлийн сангийн эрхлэх эрсдэл, үнэт цаасны санхүүжилтийн хэлцлийн 
мөчлөг, арилжааны банк болон сүүдрийн банк хоорондын холбоо хамаарал. 
Үүний хамгийн эхний зохицуулагчийн байр суурь нь хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн шаардлага болон банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудад 
олгож буй зээлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих байдаг (Gebauer & Mazelis, 
2019).

Манай улсын хувьд арилжааны банкинд тавигдах хяналт, зохицуулалт 
чангарсны улмаас санхүүгийн групп компаниудын тоо нэмэгдэх эрсдэл 
байгаа юм. Тухайлбал, хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн эзэмшлээр харвал 13 
санхүүгийн группүүд үүсээд байгаа бөгөөд арилжааны банкууд санхүүгийн 
группд харьяалагдаж, даатгал, үнэт цаас, хөрөнгө оруулалт, бичил 
санхүүгийн салбаруудад үйл ажиллагаа нь өргөжжээ. Иймд санхүүгийн 
группийн төвлөрлийн, мөн санхүүгийн нийт байгууллагуудын өр, авлагын 
гинжин хэлхээгээр холбогдсон холбоо хамаарлыг удирдах макро зохистой 
бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлага үүсч байна.

5. ДүгнЭЛТ, САнАЛ ЗӨВЛӨмЖ
Энэхүү судалгааны ажлаар Монголбанкнаас банкуудын хэрэглээний 

зээлд хязгаарлалт тавьсантай холбоотойгоор ББСБ-уудын зээлийн өсөлт 
эрчимжсэн эсэх мөн макро зохистой бодлогын арга хэрэгслүүдийг ББСБ-
уудад хэрэгжүүлэх боломжийн талаар судаллаа. Бодлогын нөлөөний 
шинжилгээнд нийт 187 ББСБ-уудын 2016.III-2019.II улирлын хоорондох 
панель тоон мэдээллүүдийг ашигласан бөгөөд эрэлт, нийлүүлэлтийн загварт 
тулгуурлан эконометрик үнэлгээг ялгаатай аргачлалуудын хувьд гүйцэтгэж 
үр дүнг харьцуулав. 

Иймд банкуудын хэрэглээний зээлд тавьсан макро зохистой бодлогын 



134

Банкны хэрэглээний зээлийн хязгаарлалтын хэрэгжилт,  
түүний бусад санхүүгийн байгууллагад үзүүлэх нөлөө

Л.Дөлгөөн, Б.Мөнх-Эрдэнэ, 
Б.Батчимэг, Б.Нарантуяа

нөлөө, түүний үр дүнгийн шинжилгээнүүдэд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг 
хийж болохоор байна.

• ББСБ-уудаас иргэдэд олгох хэрэглээний зээлийн дүн сүүлийн 3 жилд 
эрчимтэй өсөх хандлагатай болсон. Энэхүү өсөлт нь голлох 3 хүчин 
зүйлсээр тайлбарлагдаж байгаа нь ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлсэн бодлого, мэдээллийн 
технологийн дэвшлийг ашигласан финтекийн салбарын огцом 
өсөлт, арилжааны банкуудын хэрэглээний зээлийг хязгаарлах макро 
зохистой бодлогын нөлөө юм.

• Тухайлбал зээлийн эрэлтэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээнээс 
харахад хэрэглээний зээлд хязгаарлалт тавьсантай холбоотойгоор 
банкууд зээлийн шалгуураа чангаруулах нь ББСБ-уудын зээлийн 
эрэлтийг нэмэгдүүлж байна. Загварын үнэлгээний үр дүнгээр банкны 
зээлийн шалгуур чангарах буюу индексийн утга нэг нэгж хувиар 
өсөхөд дунджаар ББСБ-уудын зээлийн улирлын өсөлт 1.4 нэгж 
хувиар нэмэгдэхээр байна.

• ББСБ-ын зээлийн эрэлтэд нөлөөлөгч бусад хүчин зүйлсийн нөлөөг 
авч үзвэл эдийн засгийн өсөлт болон ББСБ-уудын зээлийн хооронд 
сөрөг хамаарал ажиглагдсан. Энэ нь банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагууд нь сүүдрийн банкны шинжтэй буюу банкны зээлийг 
тодорхой хэмжээнд орлож иргэдийн шаардлагатай санхүүжилтийг 
нөхдөг бөгөөд мөчлөг сөрсөн шинжтэй байгааг харуулж байна. Мөн 
инфляцийн түвшин нь ББСБ-уудын зээлийн эрэлтийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлд харин бодит цалингийн өсөлт бууруулах чиглэлд нөлөө 
үзүүлдэг гэсэн үр дүн гарлаа.

• Зээлийн эрэлтийн тэгшитгэлийн үнэлгээнээс харахад ББСБ-уудын 
зээлийн эрэлтэд зээлийн хүүний мэдрэмж сул бөгөөд иргэд хүүний 
түвшингээс илүүтэйгээр бусад нөхцөл, шалгууруудыг голчлон үзэх 
талтай байна. Харин ББСБ-уудын зээлийн хүү өндөр байх нь ББСБ-
уудын ашигт ажиллагааг сайжруулах тул зээлийн нийлүүлэлтэд 
эерэгээр нөлөөлж байна. 

• Түүнчлэн өөрийн хөрөнгийн өсөлт нь ББСБ-уудын зээл олгох эх 
үүсвэрийн хүрэлцээг сайжруулж улмаар зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэх 
гол хүчин зүйл болж байгаа нь судалгааны үр дүнгээр харагдлаа.

Цаашид банк бус санхүүгийн байгууллагуудад иргэдийн зээлийг 
хязгаарлах зохицуулалтын бодлогыг авч хэрэгжүүлэх тохиолдолд дараах 
асуудлуудыг анхаарах нь зүйтэй гэж үзлээ:

• Манай улсад 2011 оноос эхлэн арилжааны банкууд болон бусад 
цөөн тооны санхүүгийн байгууллагууд нь санхүүгийн групп болж, 
санхүүгийн зах зээлд брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын менежмент, 
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сан, даатгал, хадгаламж, зээлийн хоршоо болон банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудад охин компаниа байгуулах замаар үйл ажиллагаа 
эрхлэх болсон. Эдгээр групп компаниудын 6 нь арилжааны банкны 
охин болон холбоотой талууд байгаа тул эдгээрийн төвлөрөл, 
хоорондын холбоо хамаарал нь системийн эрсдэлийг үүсгэх аюултай. 
Иймд уг эрсдэлд тохирсон макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.

• ББСБ-уудын хэрэглээний зээлд хязгаарлалт тавих нь уг зээлээр 
амьжиргаагаа залгуулах сонирхолтой иргэдийг шаардлага бага, 
зардал өндөр бусад эх үүсвэрийг хайхад хүргэж болзошгүй. Ингэснээр 
сүүдрийн банкны нөлөө, бүртгэлгүй санхүүгийн үйлчилгээ, далд 
эдийн засгийн цар хүрээг ихэсгэж, хэрэглэгчдийн хүүгийн дарамтыг 
нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй. 

• Иймд хязгаарлалтын бодлогоос гадна олон нийтийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг төрийн, мэргэжлийн, төрийн бус 
гэх мэт бусад байгууллагатай хамтран тууштай бөгөөд эрчимтэйгээр 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна. Ингэснээр иргэдийг хувийн санхүүгээ 
зөв удирдах, хэрэглээний зээл авах шийдвэрийг ухаалгаар гаргах 
хөшүүргийг бий болгох юм.

Албан ёсны ББСБ-уудын үйл ажиллагаа, мэдээ, тайлангийн бүртгэлийг 
сайжруулах, мөн ББСБ-ын хүрээнд (ломбард, хувь хүн зэрэг) албан бус 
үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг зохицуулах шаардлагаар Банк бус санхүүгийн 
байгууллагын тухай хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах хэрэгтэй байна.
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хАВСРАЛТ
Хавсралт 1. Зээлийн эрэлтийн тэгшитгэлийн үнэлгээ (Дамми)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Тайлбарлагч 
хувьсагчид

Pooled
OLS

Fixed effects Random 
effects

IV IV 3SLS

Зээлийн хүү -0.0707* -0.198* -0.0707* -3.400 0.0711 0.0416

[0.0422] [0.119] [0.0400] [4.478] [0.0993] [0.122]
Дамми (2019q1-
2019q2) 1.848*** 1.828*** 1.848*** 1.364* 1.868*** 1.673***

[0.147] [0.160] [0.151] [0.796] [0.149] [0.148]

БДНБ-ий өсөлт (-3) -0.174*** -0.178*** -0.174*** -0.304* -0.168*** -0.153***

[0.0176] [0.0191] [0.0164] [0.180] [0.0180] [0.0173]

Инфляци 0.0603** 0.0578** 0.0603** 0.0439 0.0610** 0.0478*

[0.0269] [0.0292] [0.0271] [0.0838] [0.0270] [0.0266]
Бодит цалингийн 
өсөлт -0.0790*** -0.0776*** -0.0790*** -0.0721*** -0.0793*** -0.0859***

[0.00859] [0.00935] [0.00880] [0.0273] [0.00863] [0.00863]

Ажилгүйдэл -0.487*** -0.491*** -0.487*** -0.185 -0.500*** -0.439***

[0.0542] [0.0564] [0.0487] [0.429] [0.0549] [0.0427]
Өрхийн зарлагын 
өсөлт -0.140*** -0.139*** -0.140*** -0.312 -0.132*** -0.109***

[0.0442] [0.0455] [0.0406] [0.255] [0.0448] [0.0360]

Тогтмол 5.430*** 5.908*** 5.430*** 15.13 5.017*** 4.500***

[0.348] [0.462] [0.348] [13.05] [0.444] [0.450]
Hausmen test (p-value) 0.4193
Sargen-Hansen 0.000 0.000
F-statistics 0.563 110.32***
LM statistic  0.649 56.567***
Инструмент 
хувьсагч

ТТгЧ-ын 
харьцаа

Observations 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112
R2 0.269 0.324 0.2689 -5.085 0.259 0.253

Хаалтанд стандарт алдгааг (robust s.e) харуулав. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
  - Cragg-Donald Wald F statistic
   - Kleibergen-Paap rk LM statistic
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Хавсралт 2. Хувьсагчдийн дэлгэрэнгүй тайлбар, тоон мэдээллийн эх үүсвэр
хУВЬСАгЧИД ТАЙЛБАР Эх СУРВАЛЖ

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд
ББСБ-ын тухайн улиралд олгсон зээлийн логарифмын 
өөрчлөлт

СЗХ

ББСБ-ын сарын зээлийн хүү СЗХ
ББСБ-ын мөнгөн хөрөнгө, активын харьцаа
ББСБ-ын зээл, активын харьцаа СЗХ
ББСБ-ын өөрийн хөрөнгийн логарифм СЗХ

макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт ҮСХ

Хэрэглээний үний индексээр илэрхийлэгдсэн инфляци ҮСХ

Ажилгүйдлийн түвшин ҮСХ
Бодит цалингийн өсөлт ҮСХ
Өрхийн зарлагын өсөлт ҮСХ

Бусад хувьсагчид
Банкны зээлийн шалгуурын өөрчлөлтийн индекс Монголбанк
Дамми хувьсагч (Бодлогын хэрэгжилттэй үед 1, бусад 
үед 0 гэсэн утга авна)

-



Ц.Бямбацогт1, О.Энхбаяр2
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хУРААнгУЙ
Аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн нь валютын 

ханшийн сулралтаас үүдэлтэй сөрөг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх хандлагатай 
байна. Тиймээс сонгож авсан 175 аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн мэдээллийг 
ашиглан (i) аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад зээлийн хэдэн хувь нь гадаад 
актив, валютын орлогоор баталгаажсан, (ii) гадаад зээлтэй байх нь ханшийн 
сулралтын үед аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн байдалд хэрхэн нөлөөлсөн, 
(iii) аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа доголдоход гадаад өр, ханш, үйл 
ажиллагааны төрөл ямар байдлаар нөлөөлснийг судлав. 

Түлхүүр үгс: Ханшийн сулралт, санхүүгийн байдал
JEL ангилал: E22, F31
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1. УДИРТгАЛ
Энэхүү ажилд сүүлийн жилүүдийн төгрөгийн ам.доллартай харьцах 

ханшийн сулралт нь хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн 
үзүүлэлт, төлбөрийн чадварт ямар нөлөө үзүүлснийг судлахыг зорив.

Хувийн хэвшлийн гадаад өрийн хэмжээ1 эдийн засгийн идэвхижил 
нэмэгдэж, төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш чангарах хандлагатай 
байсан үе буюу 2010-2012 онд огцом өсчээ. Улмаар ханшийн сулрах хандлага 
эрчимжиж, эдийн засгийн өсөлт саарснаар хувийн хэвшлийн гадаад өрийн 
үлдэгдэл тогтворжсон. Гэхдээ гадаад өрийн түвшин өндөр байх нь аж ахуйн 
нэгжүүдийг гадаад шокоос илүү мэдрэмтгий болгоод зогсохгүй хөрөнгө 
оруулалт, санхүүгийн нөхцөл байдалд олон талаар нөлөөлөх эрсдэлтэй юм.

Гадаад зээлийн өсөлт саарснаар хөрөнгө оруулалтын шинжтэй импортын 
хэмжээ буурч гадаад худалдааны тэнцэл сайжирсан ч гадаад өрийн хүүгийн 
төлбөр нэмэгдсэн тул урсгал данс алдагдалтай хэвээр байна. Өөрөөр хэлбэл, 
гадаад эх үүсвэрээр санхүүжсэн төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанаас 
шалтгаалж ханш чангарах суурь нөхцөл бүрдээгүй бөгөөд валютын ханш 
үргэлжлүүлэн суларснаар гадаад зээлийн төлбөрөө төлөхөд хүндрэлтэй 
болж, валютын зээлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн төлбөрийн дарамт улам бүр 
нэмэгдэж байна.

Тиймээс хувийн хэвшлийн валютын зээлийг нарийвчлан судалж одоо 
учирсан болон цаашид бий болох эрсдэлийг тооцоолох зайлшгүй шаардлага 
үүсээд байна. Зээлдэгчдийн валютын хөрөнгө, өр төлбөрийн нийцэл (match), 
өр төлбөрийн хэдэн хувь нь валютын орлогын эх үүсвэрээр баталгаажсан 
(natural hedging) байгааг тогтоох, экспортлогч болон импортлогчдын хувьд 
тус үзүүлэлт ямар ялгаатай байгааг харуулах нь чухал ач холбогдолтой 
юм. Онолын хувьд ханшийн сулралт нь импортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
аж ахуйн нэгжүүдийн зардлыг нэмэгдүүлж, өрсөлдөх чадварт сөргөөр 
нөлөөлөх бөгөөд гадаад валютын хөрөнгө, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн 
хэрэглээ бага манай улсын хувьд ханшийн сулрах дарамтын импортлогч аж 
ахуйн нэгжид үзүүлэх дарамт өндөр байх магадлалтай юм.

Гэхдээ аж ахуйн нэгж тус бүрийн онцлог буюу гадаад өр, валютын 
хөрөнгө, үйл ажиллагааны төрөл зэрэг олон хүчин зүйлсээс хамааран 
ханшийн үзүүлэх нөлөө ялгаатай байх тул уг судалгааг аж ахуйн нэгжийн 
микро тоон өгөгдөл ашиглан гүйцэтгэх нь зүйтэй гэж үзэв. Микро тоон 
өгөгдлийн хувьд аж ахуйн нэгжүүдийн валютын хөрөнгө, өр төлбөрийн 
ялгаатай байдлыг тусгахаас гадна ханшийн өөрчлөлтийн бодит нөлөөг илүү 
нарийн харуулах давуу талтай. Тухайлбал, макро тоон өгөгдөл ашиглан энэ 
төрлийн шинжилгээг гүйцэтгэх тохиолдолд нэг ААН өндөр зээлтэй бусад нь 
бага хэмжээний зээлтэй, зээл нь валютын хөрөнгө, орлогоор баталгаажиж 
ханшийн эрсдэлгүй байх эсвэл валютын зээлийн голлох хэсэг нь импортлогч 
1 Томоохон ААН-ыг ХХК хасаж тооцсон дүн
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нар байх зэрэг тухайлсан үр дүнг гаргах боломжгүй байдаг.
Тиймээс аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн тайлан, гадаад гүйлгээ, гадаад 

өр, худалдаа, үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын позиц, банктай байгуулсан 
санхүүгийн мэдээлэл зэргийг ашиглан энэхүү судалгааг боловсруулав.

Монгол улсын хувьд валютын ханшийн эдийн засаг, гадаад худалдаа, 
инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг макро түвшинд судалсан хэд хэдэн 
судалгааны ажлууд байдаг хэдий ч ААН-ийн тайлан дээр панел өгөгдөл 
ашиглан эконометрикс шинжилгээ хийсэн ажил одоогоор байхгүй байна. 
Түүнчлэн, панел өгөгдлийн хувьд манай улс шиг үзүүлэлтүүдийн тоон 
цуваа богино, зарим мэдээллийн чанар, давтамж хангалттай биш улсын 
хувьд хэрэглэхэд тохиромжтой хэдий ч мэдээллийн олдоцоос шалтгаалан 
төдийлөн ашиглагдахгүй байна. Тиймээс сэдвийн хэрэгцээ, шаардлага, 
судалгаанд ашигласан тоон мэдээлэл манай улсын хувьд харьцангуй 
шинэлэг бөгөөд тус сэдвийн хүрээнд хийсэн анхны судалгаа болж байгаа нь 
энэ ажлын онцлог тал болов.

Зураг 1. Хувийн хэвшлийн гадаад өр, эдийн засгийн өсөлт, ам.долларын ханш
А. Монгол Улсын гадаад өрийн бүтэц Б. Хувийн хэвшлийн гадаад өр

В. Урсгал дансны алдагдал Г. Эдийн засгийн өсөлт ба ханш

Эх сурвалж: Монголбанк, ҮСХ
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Ханшийн аж ахуйн нэгжийн санхүүд үзүүлэх нөлөөллийг микро тоон 
өгөгдөл ашиглан судалсан олон улсын судалгааны ажлуудад ихэвчлэн 
ханшийн сулралтын эерэг нөлөөллийн талаарх уламжлалт ойлголт бодит 
байдал дээр хэрэгждэг эсэх, ханшийн өөрчлөлтөөс улбаалан хямралд хүрсэн 
шалтгаан, гадаад өр, хөрөнгийн зөрүү зэрэг ханшийн аж ахуйн нэгжүүдэд 
нөлөөлөх сувгуудыг судалжээ. Тухайлбал, Krugman (1999) гадаад валютын 
хөрөнгө, өр төлбөрийн зөрүү (currency mismatch) өндөр байх тохиолдолд 
ханшийн сулралтын эерэг нөлөө үгүй болж төлбөрийн чадварын дарамтад 
ордог гэж дүгнэжээ. Céspedes нар (2004) гадаад валютын хөрөнгө, өр 
төлбөрийн зөрүүтэй байдал нь 1997 оны Азийн санхүүгийн хямралын нэг 
гол шалтгаан болсныг микро тоон өгөгдөл ашиглан шинжилж тогтоожээ. 

Харин Cespedes нар (2002) ханшийн сулралтын эерэг нөлөөллийн талаарх 
уламжлалт ойлголт биелдэг эсэхийг судалж, зарим нөхцөлийг сулруулжээ. 
Calvo нар (2004) урсгал дансны алдагдал, долларжилтийн түвшин өндөр 
байхад ханшийн сулралтын сөрөг нөлөө илүү ихсэж, хямралд хүргэх 
өндөр магадлалтай гэж дүгнэсэн бол Echeverry (2003) валютын орлогын эх 
үүсвэрээр баталгаажсан гадаад зээлийг судалснаас гадна бодит ханш суларч 
байх үед гадаад зээлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт ажиллагаа буурсан 
ч хөрөнгө оруулалтын түвшин бусад аж ахуйн нэгжтэй харьцуулахад 
тогтвортой байна гэжээ.

Энэ төрлийн тоон өгөгдөл ашиглан гүйцэтгэдэг дараагийн бүлэг 
судалгааны ажлын сэдэв бол улс орнууд яагаад гадаад валютын зээл авдаг 
шалтгаан буюу ханшийн нөлөөлөх нэг сувгийг судлах юм. Bordo нар (2005) 
тухайн улсын санхүүгийн байгууллагын чадавхи, мөнгөний бодлогын 
дэглэм, санхүүгийн хөгжил нь тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтээр зээл авах 
үндэслэл болдоггүй гэж тогтоосон бол Eichengreen ба Hausmann (2003) 
гадаад валютын хөрөнгө, өр төлбөрийн зөрүүтэй байх үед үүсэх хүндрэл, 
гарах арга замыг тогтоожээ (сэдвийн судлагдсан байдлын дэлгэрэнгүйг 
хавсралт 1-ээс харна уу).

Олон улсад судлагдсан байдал, мэдээллийн хүрэлцээт байдал зэрэгт 
тулгуурлан эл судалгааны хүрээнд аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл, статистик 
шинжилгээ, панел тоон өгөгдлийн эконометрик арга аргачлал ашиглан 
дараах гурван бүлэг асуултад хариулахыг зорив.

Аж ахуйн нэгжүүд гадаад валютын зээл авахад харгалзан үздэг хүчин 
зүйлс юу вэ? Валютын ханш сулрах хүлээлт нь гадаад валютын зээлийн 
эрэлтийг хязгаарладаг уу?

Ханшийн сулралт нь гадаад валютын өртэй ААН-үүдийн санхүүгийн 
шийдвэр гаргалтад ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? Хөрөнгө оруулалтын зардлыг 
бууруулдаг уу?

Гадаад валютын зээлтэй байх, валютын ханш сулрах нь ААН-ын үйл 
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ажиллагаа доголдох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг үү? Экспортлогч болон 
импорлогч аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд тус нөлөө ялгаатай байдаг уу?

Гадаад валютын зээл авахад нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг огцом 
өөрчлөлттэй хувьсагчдыг залруулсан регресс (robust least square)-ийн арга, 
ханшийн сулралт, гадаад өр төлбөр, хөрөнгийн нөлөөг Arellano, Bond нарын 
GMM аргачлал, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа доголдох эрсдэлийг Logit 
загвар ашиглан судлав. 

Судалгааны дараагийн бүлэгт валютын ханшийн аж ахуйн нэгжийн 
санхүүгийн байдалд нөлөөлөх сувгуудыг тодорхойлж, цаашдын шинжилгээ, 
үнэлгээнд ашиглах тоон өгөгдлийн хамрах хүрээг танилцуулах бол 
гуравдугаар бүлэгт эконометрикс загвар, түүний үр дүнг, сүүлийн бүлэгт 
дүгнэлт саналыг тусгав.

2. хАнШИЙн ААн-Ын САнхүүД  
нӨЛӨӨЛӨх СУВАг, ТООн ӨгӨгДӨЛ

2.1. Тоон өгөгдөл
Ханшийн нөлөөг тооцохын тулд 2010-2019 оны гадаад өр, бараа, 

үйлчилгээний экспорт, импортын голлох хувийг бүрдүүлдэг 175 ААН-ийг 
сонгов. Ингэхдээ экспорт, импортын дэд салбар тус бүрээ төлөөлөх байдал, 
үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа зэргийг харгалзсан болно.

Сонгож авсан аж ахуйн нэгжүүдийн 47 нь экспортын үйл ажиллагаа, 
128 нь импортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд 2019 оны байдлаар 61 аж 
ахуйн нэгж нь гадаад валютын зээлийн үлдэгдэлтэй байна.

Мэдээллийн эх сурвалжийн хувьд сонгосон аж ахуйн нэгжүүдийн 
санхүүгийн үзүүлэлтийг Цахим санхүүгийн тайлангийн систем, гадаад 
өрийн мэдээллийг Монголбанк, Сангийн яамны хамтран ашигладаг Өрийн 
удирдлага, санхүүгийн шинжилгээний систем (DMFAS), гадаад гүйлгээний 
өгөгдлийг Монголбанкны нэгтгэдэг Банкуудын гадаад гүйлгээний тайлан 
(ITRS), гадаад худалдааны мэдээллийг Гаалийн Ерөнхий Газрын статистик, 
гадаад активын мэдээллийг Монголбанкинд аж ахуйн нэгжүүдийн ирүүлдэг 
Төлбөрийн тэнцлийн тайлан, аж ахуйн нэгжүүдийн байгуулсан санхүүгийн 
үүсмэл хэрэгслийг Монголбанкны НУСЗЗГ-ын нэгтгэл, бусад макро тоон 
өгөгдлийг Монголбанк, Үндэсний Статистикийн Хорооны мэдээллийн 
баазаас тус тус авч ашиглав (хувьсагчдын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
хавсралтаас харна уу).
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Хүснэгт 1. Хувийн хэвшлийн өрийн бүтэц (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Монголбанк
Гадаад өрийн хувьд нийт үлдэгдлээс томоохон аж ахуйн нэгж, 

Хөгжлийн банк, Монголын Ипотекийн Корпораци, Банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд, бага дүнтэй гүйлгээг хассан дүнгийн дунджаар 86%-ийг 
сонгосон аж ахуйн нэгжүүдийн өрийн үлдэгдэл бүрдүүлж байгаа бөгөөд 
энэ үзүүлэлт судалгаанд хамруулах хугацаа буюу сүүлийн арван жилд 
харьцангуй тогтвортой байна. Өөрөөр хэлбэл сонгосон аж ахуйн нэгжүүд 
нь Монгол Улсын хувийн хэвшлийн нийт гадаад өрийг төлөөлөх чадвар 
өндөр байгаа нь судлахаар зорьж буй үр дүнг гаргахад эерэгээр нөлөөлөх 
юм.

Сонгосон аж ахуйн нэгжүүдийн экспортын хувьд нийт урсгалаас 
томоохон аж ахуйн нэгжийн экспортыг хассан дүнгийн дунджаар 81%-ийг 
бүрдүүлж байгаа бол импортын 43%-ийг тус тус бүрдүүлж байна. Эдгээр 
нь мөн төлөөлөх чадвар хангалттай өндөр байгааг харуулж байна. Түүнээс 
гадна эндээс гадаад валютын зээлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн дийлэнх хэсгийг 
гадаад худалдаа эрхлэгчид бүрдүүлдгийг харж болох юм.

Гадаад худалдаанаас бусад валютын орох, гарах урсгалын хувийн жинг 
дээрхтэй ижил байдлаар тооцоход орох урсгалын 19%, гарах урсгалын 
25%-ийг сонгож авсан аж ахуйн нэгжүүд бүрдүүлж байна.
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Хүснэгт 2. Валютын урсгалын бүтэц (сая ам.доллар)
А. Экспорт Б. Импорт

В. Экспортоос бусад орох урсгал Г. Импортоос бусад гарах урсгал

Эх сурвалж: Монголбанк 
* - Хувийн жинг тооцохдоо том ААН-ыг хассан дүнд харьцуулав

Дээр дурдсан тоон мэдээллийн хамрах хүрээнээс харахад судалгаанд 
сонгосон аж ахуйн нэгжүүд нь Монгол Улсын нийт гадаад валютын урсгалыг 
төлөөлөх чадвар өндрөөс гадна тухайн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа 
нь валютын ханшид нөлөө үзүүлж, улмаар гадаад секторын тогтвортой 
байдалд чухал ач холбогдой болох нь харагдаж байна.

2.2. ханшийн аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн байдалд нөлөөлөх суваг
Валютын ханш нь хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ, эдийн засгийн 

идэвхижилд нөлөөлөх замаар аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны зардал, 
борлуулалтын орлого, түүхий эдийн өртөгт нөлөөлөхөөс гадна өр, төлбөр 
хөрөнгийн үнэлгээ, өрсөлдөх чадварт шууд нөлөө үзүүлэх бөгөөд сувгуудын 
шилжих механизмийг дараах байдалтай байна гэж тодорхойлов.



148

Валютын ханшийн аж ахуйн нэгжийн  
санхүүгийн байдалд үзүүлэх нөлөө Ц.Бямбацогт, О.Энхбаяр

Зураг 2. Валютын ханшийн ААН-ын санхүүгийн байдалд нөлөөлөх сувгууд

Эх сурвалж: Судлаачийн таамаглал
Гадаад худалдааны өрсөлдөх чадварт валютын ханш нөлөөлөх бөгөөд 

энэ нь аж ахуйн нэгжийн мөнгөн орлого/зардлыг өөрчилж улмаар ашиг, 
алдагдлын түвшинг тодорхойлно. Онолын хувьд ханшийн сулралт нь 
экспортыг нэмэгдүүлж, орлогын төгрөгөөр илэрхийлсэн дүнг өсгөх бол 
импортын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн зардлыг нэмэгдүүлж, дотоодод 
үйлдвэрлэдэг бараа үйлчилгээтэй харьцуулахад өрсөлдөх чадварыг 
сулруулна.

Дараагийн нөлөө нь гадаад валютаар авсан зээлийн үндсэн болон хүүгийн 
төлбөрийн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлсэн дүнг нэмэгдүүлнэ. 
Хэрэв аж ахуйн нэгж валютын хөрөнгө, орлогогүй тохиолдолд уг зардлын 
дүн нэмэгдэх бөгөөд ханшийн сулралт нь аж ахуйн нэгжийн зардлыг шууд 
өсгөнө.

Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн хувьд ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан 
зардлыг бууруулах хэдий ч аж ахуйн нэгжийн зардлыг нэмэгдүүлэх 
нөлөөтэй. Түүнээс гадна ханшийн хүлээлтийг тодорхойлохтой холбоотой 
нэмэлт зардлууд гарах боломжтой.

Гадаад валютын актив, өр төлбөрийн хувьд үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр 
илэрхийлсэн дүн ханшийн хөдөлдөөнийг дагаж өөрчлөгдөх бөгөөд аж ахуйн 
нэгжийн санхүүгийн хөшүүрэг2, төлбөрийн чадварт нөлөөлнө.

Дээрхээс нэгтгэн дүгнэхэд валютын ханшийн өөрчлөлт аж ахуйн 
санхүүгийн байдалд хэрхэн нөлөөлөх нь тухайн аж ахуйн нэгжийн гадаад 
валютын өр төлбөр, хөрөнгийн зөрүү, валютын орлого, зардал, санхүүгийн 
үүсмэл хэрэгсэлийн хэрэглээ зэргээс ихээхэн хамаарахаар байна. Тиймээс 
хувийн хэвшлийн нийт аж ахуйн нэгжийн хувьд тус үзүүлэлтийг тооцов.

2 Санхүүгийн хөшүүрэг нь ААН санхүүгийн хүндрэлд орсон тохиолдолд өр төлбөрийн хэдэн хувийг 
өөрийн хөрөнгөөр барагдуулах боломжтойг харуулдаг бөгөөд тус үзүүлэлт өндөр байх нь ААН-
ийн өрийн дарамт нэмэгдэж байгааг илтгэнэ.
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Хүснэгт 3. Монгол Улсын нийт аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад валютын хөрөнгө, өр 
төлбөр, валютын урсгал (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Монголбанк
Гадаад валютын зээлийн дийлэнх хэсгийг харьяат бусаас авсан гадаад 

өр бүрдүүлж буй бөгөөд 2012 оноос хойш өсөлтийн түвшин саарсан ч 
тасралтгүй нэмэгдсээр иржээ. Харин дотоодын банкуудаас авсан валютын 
зээлийн хувьд сүүлийн жилүүдэд буурах хандлагатай байна.

Валютын активын хувьд өр төлбөртэй харьцуулахад бага бөгөөд гадаадын 
банк санхүүгийн байгууллагуудад байршуулсан хөрөнгө 2015 он хүртэл 
өсөөд сүүлийн жилүүдэд буурсан бол дотоодын банкинд байршуулсан 
хөрөнгө 500-700 сая ам.долларын түвшинд хэлбэлзэж, тогтвортой байна.

Цэвэр санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн дүнг төгрөгийн болон валютын 
форвардын зөрүүгээр тооцсон бөгөөд санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн 
хэрэглээ Монгол улсад төдийлөн өндөр биш, голлох дүнг 2012-2015 онуудад 
Монголбанк, Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлсэн “Шатахууны үнийг 
тогтворжуулал дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд байгуулсан хэлцлүүд бүрдүүлж 
байна.

Эдгээрийг нэгтгэн (валютын актив – валютын өр + цэвэр санхүүгийн 
үүсмэл хэрэгсэл) хувийн хэвшлийн гадаад валютын дарамт3 буюу ханшийн 
сулралтын балансад үзүүлэх шууд нөлөөг тооцоход сүүлийн арван жилд 4 
дахин нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, ханшийн сулралтын ахуйн нэгжийн 
санхүүгийн хөшүүрэгт үзүүлэх сөрөг нөлөө улам бүр нэмэгджээ.

3 Balance sheet exposure
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Хүснэгт 4. Сонгосон аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад валютын хөрөнгө, өр төлбөрийн 
зөрүү (гадаад валют дарамт), болон валютын урсгал (сая ам.доллар)

А. Сонгосон аж ахуйн нэгжийн нийт дүн

Б. Экспортлогч аж ахуйн нэгж

В. Импортлогч аж ахуйн нэгж

Эх сурвалж: Монголбанк
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Аж ахуйн нэгжийн баланс дээр ирж буй валютын ханшийн сулралтаас 
үүдэлтэй дарамтыг бууруулах нэг арга зам нь гадаад валютын цэвэр дүн билээ. 
Учир нь аж ахуйн нэгжийн валютын цэвэр урсгал эерэг байх тохиолдолд 
тухайн жилд төлөх өр төлбөрийн ханшийн сулралтаас шалтгаалсан нэмэлт 
дүнг тэнцвэржүүлэх нөлөө үзүүлнэ. Гэвч сүүлийн арван жилийн бараа, 
үйлчилгээний худалдааны тэнцлээс харахад ихэнх хугацаанд сөрөг буюу 
гарах урсгал давамгайлж байжээ. Энэ тохиолдолд ханшийн сулралтын аж 
ахуйн нэгжид ирэх сөрөг нөлөө улам өндөр болох юм.

Жил бүрийн төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн 
өөрчлөлтөд тулгуурлан аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн байдалд учруулж буй 
ханшийн нөлөөг тоймлон тооцоолоход 2012 оноос сөрөг, жилд дунжаар 2.6 
их наяд төгрөгтэй тэнцүү хэмжээтэй байна. Гэхдээ нийт өрийн дүнд хөрөнгө 
оруулалтын шинжтэй, хамаарал бүхий этгээдээс авсан зээлийн дүн орсон ба 
зарим томоохон аж ахуйн нэгжийн нөлөө дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж буй тул 
үүнийг санхүүгийн тайлангийн ханшийн зөрүүний ашиг/алдагдалтай адил 
гэж үзэх үндэслэлгүй юм. Тиймээс хүснэгт 4-т судалгааны хүрээнд сонгосон 
аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд тус үзүүлэлтийг тооцсоныг харуулав. Ингэхдээ 
маш бага дүнтэй байсан санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл болон аж ахуйн 
нэгжээр мэдээлэл олдоогүй дотоодын банкуудад байршуулсан харилцах, 
хадгаламж, дотоодын банкнаас авсан валютын зээлийн дүнг хасаж тооцов.

Сонгосон аж ахуйн нэгжийн тооцооллын үр дүнгээс харахад гадаад 
валютын дарамт тасралтгүй өссөн хэдий ч цэвэр экспортын дүн эерэг буюу 
ханшийн сулралтын сөрөг нөлөөллийг зөөлрүүлэх чиглэлд нөлөөлжээ. 
Гадаад худалдаанаас бусад валютын цэвэр урсгалын хувьд гадаад зээл 
нэмэгдсэн жилүүд буюу 2012 он хүртэл эерэг түүнээс хойш сөрөг болсон ч 
мөнгөн дүн харьцангуй бага хэмжээтэй байна.

Судалгаанд ашиглахаар тоон мэдээллийг бүрдүүлсэн экспортлогч аж 
ахуйн нэгжүүдийн гадаад өрийн хэмжээ импортлогч нараас бага хэдий ч 
гадаад худалдааны үйл ажиллагаанаас олж буй валютын цэвэр урсгалын 
хувьд эерэг дүнтэй, жилийн дундаж борлуулалт гадаад өрийн үлдэгдлээс 
өндөр байна. Харин импортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд гадаад өрөөс 
гадна үйл ажиллагаатай холбоотой валютын гарах урсгалтай байна. Энэ нь 
төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн хувьд ханшийн менежмент сул, ханшаас 
шалтгаалсан эрсдэл хүлээн авах нөхцөл өндөр гэж дүгнэж болохоор юм. 
Түүнчлэн, импортлогч нар гадаад валютын өр өндөртэй байх үед төгрөгийн 
ам.доллартай харьцах ханшийн сулрахад бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг 
импортлоход зарцуулсан валют болон гадаад өрийн төлбөрт төлсөн дүнгээр 
дотоодод борлуулах бараа, бүтээгдэхүүнийхээ үнийг нэмэгдүүлж, энэ нь 
хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх нэг хүчин зүйл болж байх 
магадлалтай. Харин дотоодын үнийг нэмэгдүүлээгүй тохиолдолд аж ахуйн 
нэгжийн санхүүгийн байдал доголдох эрсдэл үүсэх юм.
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Энэ хэсэгт дурдагдсан тооцоолол, дүгнэлт нь аж ахуйн нэгжийн тоон 
мэдээллийг ашиглан гаргасан хэдий ч харьцангуй нийлбэр (aggregate) 
үзүүлэлтэд үндэслэсэн тул аж ахуйн нэгжийн онцлог, үзүүлэлтүүдийн 
бүтцийг бүрэн харуулах боломжгүй юм. Тиймээс дараагийн бүлэгт аж ахуйн 
нэгжүүдийн микро өгөгдлийг ашиглан хийсэн эконометрикс үнэлгээгээр 
илүү тодорхой үр дүнг танилцуулах болно.

3. ЭКОнОмЕТРИКС ШИнЖИЛгЭЭ
Энэ бүлэгт удиртгал хэсэгт дурдсан гурван бүлэг асуултад эконометрикс 

шинжилгээний арга аргачлалуудыг ашиглан хариулахыг зорих бөгөөд 
Bajaras нар (2017)-ын тодорхойлсон микро тоон өгөгдөлийн зарим загвар, 
хувьсагчаас Монгол Улсын хувьд үнэлгээ хийхдээ санаа авав.

3.1. Валютын зээл авахад нөлөөлсөн хүчин зүйлс
Өмнөх хэсэгт дурдсан аж ахуйн нэгжүүдийн нийлбэр үзүүлэлтээс 

гарсан дүгнэлтийг микро тоон өгөгдөл ашиглан шалгаж, аж ахуйн нэгжүүд 
гадаад валютын зээл авахдаа валютын хөрөнгө, орлогын эх үүсвэрээ 
харгалздаг эсэх, ханшийн сулралт нь аж ахуйн нэгжийн зээл авах сонирхлыг 
хязгаарласан эсэхийг тооцож үзэхээр хэт хэлбэлзэлтэй үзүүлэлтүүдийг 
засварласан регресс (Robust least square)-ийн аргыг ашиглан үнэлгээ хийв. 
Аж ахуйн нэгжийн тоон өгөгдлийн хувьд бүртгэл, мэдээллийн олдцоос 
шалтгаалан зарим нэгжийн хувьд хэт өндөр өөрчлөлттэй буюу үнэлгээний 
үр дүнг гажуудуулах магадлалтай тул энэ төрлийн аргачлал тохиромжтой 
гэж үзэв.

(1)
 – Аж ахуйн нэгжийн гадаад өрийн нийт активд эзлэх хувийн жин

 – ААН-ийн санхүү (хөрөнгө, санхүүгийн хөшүүрэг, богино хугацаат 
зээл, борлуулалт)-гийн үзүүлэлт

 – Гадаад валютын дарамттай холбоотой (гадаад актив, экспорт, 
импорт, экспортлогчийн дамми)

 – Макро хүчин зүйлс (банкуудын зээлийн нийлүүлэлт, хүүгийн зөрүү, 
бодит ханш)
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Хүснэгт 5. Валютын зээлд нөлөөлсөн хүчин зүйлс

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Санхүүгийн хөшүүргийг нийт өр төлбөрийг нийт хөрөнгийн хэмжээнд хувааж, богино 
хугацаат зээлийн хувийн жинг нийт зээлийн үлдэгдэлд харьцуулж тооцсон бөгөөд бодит 
ханшийг тооцохдоо ХҮИ-ээр засварласан нэрлэсэн ханшийг ашиглав.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 
гадаад зээлийн хэмжээ валютын орлогоос илүү хамаардаг бол нийт аж 
ахуйн нэгжүүдийн хувьд нийт хөрөнгө, борлуулалтын орлого зэрэг дотоод 
санхүүгийн боломж, барьцаа хөрөнгө чухал нөлөөтэй байна. Үүнээс, 
импортлогч нарын гадаад зээлийн түвшин ямар нэг валютын орлогоор 
баталгаажаагүй гэж өмнөх хэсэгт дурдсан дүгнэлт баталгаажиж байна. 
Үнэлгээнд ашигласан бусад хувьсагчдын хувьд гадаад актив, импортын 
түвшин, хүүгийн зөрүү, дотоодын зээлийн нийлүүлэлт, бодит ханш нөлөөгүй 
бөгөөд тухайн хугацааны сонгосон ААН-ын зээлийн нийлүүлэлтийг 
тодорхойлоогүй байна.

3.2. Ханшийн сулралтын үе дэх гадаад зээлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 
үйл хөдлөл

Аж ахуйн нэгжүүд валютын зээлтэй байх нь ханшийн сулралтыг бодит 
үйл ажиллагаандаа мэдэрч санхүүгийн үйл хөдлөлд өөрчлөлт орох уу? Уг 
нөлөөг тооцохын тулд аж ахуйн нэгжийн нийт зардлын чухал хэсэг болох 
хөрөнгө оруулалтын зардлыг сонгон үнэлгээ хийв. Ингэхдээ ханшийн 
сулралтаас шалтгаалан өрийн үлдэгдэл болон төлбөрийн хэмжээ нэмэгдсэн 
аж ахуйн нэгжийн хувьд бусад зардлаа танах бөгөөд эхний ээлжинд хөрөнгө 
оруулалт саарна гэсэн таамаглал дэвшүүлэв.

Аргачлалын хувьд Arellano ба Bond (1991) нарын анхлан хөгжүүлсэн 
GMM аргачлалаар хийсэн Bajaras нар (2017)-ын загварыг ашиглав. Энэхүү 
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загварын хувьд (i) хугацааны цуваа богино, кросс өгөгдөлийн тоо их, (ii) 
шугаман функцын хамааралтай, (iii) хамаарах хувьсагч нь өөрийн өмнөх 
хугацааны утгаас хамаардаг, (iv) тайлбарлагч хувьсагчид нь бүрэн экзоген 
биш өөрийн өмнөх үеийн утга болон алдаатай хамааралтай, (v) тогтмол 
нөлөө ажиглагдахгүй байх, (vi) кросс нэгж хооронд хетероскедастисити 
болон автокорреляцтай нөхцөлд илүү тохиромжтой юм (Baum, 2013).

(2)

- ААН-ын хөрөнгө оруулалтын зардлын нийт орлогод эзлэх хувь 
 - Бодит ханш * гадаад валютын дарамтад нөлөөлөгч хүчин 

зүйлс (гадаад өр, цэвэр экспорт, цэвэр форвард, гадаад актив, балансийн 
дарамт)

 - Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөгч бусад урьдчилан тодорхойлогдсон 
хүчин зүйлс (predetermined)

 - ААН-ын тогтмол нөлөө
 - Жилийн дамми хувьсагч (ханшийн өөрчлөлт зэрэг нийлмэл шокийн 

нөлөө)
Үнэлгээнд хамаарах бусад урьдчилан тодорхойлогдсон эндоген 

хувьсагчдаар гадаад өр, цэвэр экспорт, гадаад актив, нийт өрийн түвшин, 
мөнгөн хөрөнгө зэрэг үзүүлэлтийг сонгож оруулсан. Инструмент 
үзүүлэлтээр хамаарах болон зарим тайлбарлагч хувьсагчдын хоёр хүртэл 
жилийн хугацааны хоцрогдолтой утгыг сонгосон бөгөөд нийт аж ахуйн 
нэгжийн хувьд хийсэн үнэлгээнээс гадна экспортлогч болон импортлогч аж 
ахуйн нэгжийн хувьд тусдаа үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээнд автокорреляцийн 
алдаа байгаа эсэхийг Arellano ба Bond тестээр шалгав.

Үнэлгээний үр дүнгээс мэдэхийг зорьсон асуултад хариулт өгөх хувьсагч 
бол гадаад өр болон ханшийн үржвэр тул тухайн үзүүлэлтийн үнэлэгдсэн 
утгыг хүснэгт 6-д дэлгэрэнгүй харуулаад дэлгэрэнгүй үнэлгээг хавсралт 
хэсэгт тусгав.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад ханш сулрахад гадаад өртэй аж ахуйн 
нэгжүүдийн хувьд бусад аж ахуйн нэгжүүдтэй харьцуулахад хөрөнгө 
оруулалтаа илүү өндөр хувиар бууруулдаг байна. Өөрөөр хэлбэл, судалгаанд 
сонгож авсан аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд сөрөг нөлөө давамгайлах 
хандлагатай буюу хөрөнгө оруулалтыг бууруулж алдагдсан боломжийн 
зардлыг нэмэгдүүлж байна.
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Хүснэгт 6. Хөрөнгө оруулалтад ханшийн үзүүлэх нөлөө

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Харин экспортлогч аж ахуйн нэгжийн хувьд ханшийн сулралт нь хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болдог бөгөөд гадаад өрөөс үүдэлтэй 
хөрөнгө оруулалтын түвшин буурах сөрөг нөлөөллийг экспортын орлогын 
өсөлт давамгайлах хандлагатай байна. Импортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн 
хувьд сөрөг нөлөө нийт аж ахуйн нэгжүүдийн үнэлгээнээс эрс өндөр буюу 
ханшийн сулралт нь хөрөнгө оруулалтыг бууруулдаг гэсэн үр дүн гарлаа. 
Эдгээр нь онолын таамаглалтай нийцтэй бөгөөд импортлогч нар валютын 
ханш чангарч, эдийн засгийн идэвхижил өндөр байх үед авсан валютын зээл 
нь ханшийн түвшин суларсан сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн зардлыг нэмж, 
хөрөнгө оруулалтын түвшингээ бууруулах нөхцөл байдалд хүргэсэн байна. 

Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөлгч хувьсагчдын шугаман бус нөлөөг 
тооцоолохын тулд хөрөнгө оруулалтыг тэнцүү хэсгүүдэд хуваасан 
регрессийн үнэлгээ (quantile regression) хийв.

Зураг 3. Quantile үнэлгээний үр дүн
А. Гадаад өрийн нөлөө Б. Гадаад өр, хөрөнгийн зөрүүний нөлөө

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн 
Үнэлгээний үр дүнгээс харахад хөрөнгө оруулалтын түвшин өндөр 

аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд сөрөг нөлөөнд илүү давамгай өртдөг бөгөөд 
нэгээс тавдугаар бүлгийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд маш бага хэмжээгээр 
нөлөөлдөг байна.
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3.3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа доголдох эрсдэл
Өмнөх хэсгүүдэд аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлсэн сөрөг нөлөөллийг 

үзүүлсэн бол энэ хэсэгт тус сөрөг нөлөөллийн улмаас үйл ажиллагаа 
доголдож, дампуурах нөхцөл байдалд гадаад өр болон ханш хэрхэн 
нөлөөлснийг ложит загвар ашиглан судлахыг зорив.

(3)

 - Өөрийн хөрөнгө хасах болсон эсвэл үйл ажиллагаагаа зогсоосон 
бол 1, бусад 0

 - Нийт зээлийн үлдэгдэл, активийн харьцаа
 - Гадаад валютын зээлийн өсөлт

 - Тухайн салбартаа эзлэх хувийн жин
 - Бодит ханшийн өсөлт

 - Салбарын гадаад үнийн өсөлт (худалдааны нөхцөл)
 - Экспортлогчийн дамми хувьсагч

Үнэлгээнд ашигласан хувьсагчдын хувьд санхүүгийн үзүүлэлтээс 
гадна экспорт, импортын харгалзах дэд салбарт эзлэх хувийн жин, тухайн 
салбарын бараа бүтээгдэхүүний хилийн үнэ зэрэг салбарын онцлогыг 
харуулсан хувьсагчдыг нэмж оруулав.

Хүснэгт 7. Үйл ажиллагаа доголдоход нөлөөлсөн хүчин зүйлс

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Үнэлгээний үр дүнд санхүүгийн хөшүүрэг, гадаад өрийн өсөлт нь үйл 

ажиллагаа доголдох магадлалыг нэмэгдүүлдэг бол салбартаа эзлэх хувийн 
жин өндөр байх нь бууруулдаг байна. Харин экспортлогчдын хувьд үйл 
ажиллагаа доголдох магадлал импортлогчдоос өндөр байгаа нь гадаад 
зээлийн дундаж хэмжээтэй холбоотой байх магадлалтай бөгөөд валютын 
ханшийн сулралт нь бүх аж ахуйн нэгжид шууд нөлөөлдөггүй гадаад зээлийн 
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сувгаар дамждаг нь харагдлаа. Өөрөөр хэлбэл ханшийн сулралт нийт аж 
ахуйн нэгжид биш зөвхөн зээлтэй аж ахуйн нэгжид сөргөөр нөлөөлдөг гэж 
үзэж болохоор байна.

4. ДүгнЭЛТ
 Монгол Улсын хувийн хэвшлийн гадаад өрийн хэмжээ эдийн засгийн 

идэвхижил нэмэгдэж, валютын ханш чангарах хандлагатай байсан 2010-
2012 онд огцом нэмэгджээ. Тыухайн хугацаанаас хойш өсөлтийн түвшин 
саарч өрийн үлдэгдэл тогтворжсон ч төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 
сүүлийн жилүүдэд тогтмол сулрах хандлагатай байсан нь гадаад өртэй аж 
ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй юм.

Тиймээс уг судалгааны хүрээнд Монгол улсын бараа, үйлчилгээний 
гадаад худалдаа болон гадаад өрийн голлох хувийг бүрдүүлдэг 175 аж ахуйн 
нэгжүүдийн санхүүгийн тайлан, гадаад гүйлгээ, гадаад өр, банкуудтай 
байгуулсан санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл, гадаад активийн мэдээллийг 
ашиглан валютын ханшийн санхүүгийн байдалд үзүүлж буй нөлөөллийг 
статистик шинжилгээ болон эконометрикс үнэлгээ ашиглан тооцоолов.

Статистик тооцооллын үр дүнгээс дурдахад хувийн хэвшлийн нийт 
аж ахуйн нэгжүүдийн валютын хөрөнгө, өр төлбөрийн зөрүү (currency 
mismatch) сүүлийн 10 жилд тасралтгүй нэмэгдсэн бөгөөд ханшийн эрсдэлээс 
сэргийлсэн үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн хэрэглээ, нийтлэг аж ахуйн 
нэгжүүдийн хувьд валютын орлогоор зээлээ төлөх чадамж (natural hedging) 
сул байна. Түүнээс гадна гадаад өрийн үлдэгдэл өссөнөөс жил тутам төлөх 
хүүгийн төлбөр нэмэгдсэн нь урсгал дансны алдагдлыг нэмэгдүүлэх нэг 
шалтгаан болж, ханш сулрах нэг нөхцөл болжээ.

Гадаад зээл авахад экспортлогч нарын хувьд валютын орлого чухал 
нөлөөтэй бол импортлогч4 нарын хувьд нийт хөрөнгө, борлуулалтын өсөлт 
нөлөөлдөг буюу ханш сулрах эрсдэлийг бүрэн тооцоолохгүйгээр зээл авах 
хандлагатай байдгаас гадаад зээлийн төлбөрийн төгрөгөөр илэрхийлсэн дүн 
нэмэгдэж тус зөрүүг дотоодод борлуулж буй бараа, бүтээгдэхүүний үнэнд 
шингээх буюу ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг улам нэмэгдүүлдэг байх 
магадлалтай байна.

Ханшийн сулралт нь өртэй ААН-үүдэд санхүүгийн дарамт үзүүлж 
улмаар хөрөнгө оруулалтын зардлаа бууруулахад хүргэдэг байна. Гэхдээ 
экспортлогч ААН-үүдийн хувьд орлогыг нэмэгдүүлж хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлдэг бол импортлогчдын хувьд бууруулах нөлөөтэй байна. 
Түүнчлэн, хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр ААН-үүдийн хувьд гадаад 
валютын ханшаас үүдэлтэй дарамтыг илүү ихээр мэдэрдэг бөгөөд үүнийг 
гадаад өртөйн улмаас алдагдаж буй нэг төрлийн зардал гэж үзэж болох юм.
4 Судалгаанд сонгож авсан аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 2019 оны байдлаар нийт гадаад өрийн 

үлдэгдэл 5.3 тэрбум ам.доллар бөгөөд үүний 3.0 тэрбум ам.доллар нь импортын үйл ажиллагаа 
явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад өр байна.
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ААН-үүдийн үйл ажиллагаа доголдох магадлалыг санхүүгийн хөшүүрэг 
өндөр байх, гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэх нь нэмэгдүүлдэг бол салбартаа 
эзлэх хувийн жин өндөр байх нь бууруулдаг байна. Харин бодит ханшийн 
болон гадаад зах зээлийн үнийн өөрчлөлт нөлөөгүй буюу ханшийн сулралт 
нь үйл ажиллагаа доголдоход шууд биш өрийн сувгаар дамжин нөлөөлдөг 
нь ажиглагдлаа.

Цаашид энэ байдлаар урсгал дансны алдагдал үргэлжилсэн тохиолдолд 
төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш сулрах дарамт нэмэгдэж гадаад 
өртэй импортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн 
байдал хүндэрч үйл ажиллагаа хумигдах, дотоодод борлуулдаг импортын 
бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх, хөрөнгө оруулалтын зардлаа танах нь эдийн 
засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байна.

Тиймээс хувийн хэвшлийн тэр дундаа валютын актив, орлогогүй ААН-
үүдийн хувьд гадаад зээлээс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
зохицуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, эхний ээлжинд ханшийн 
эрсдэлээс сэргийлсэн үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
боломжийг судлах хэрэгтэй байна.



159

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

АШИгЛАСАн мАТЕРИАЛ
Adebusola, A. A., Sheu, S. A., & Elijah, O.A., 2007, ‘The Effects of External 

Debt Management of Sustainable Economic Growth and Development: 
Lessons from Nigeria’, Munich Personal RePEc Archive, No. 2147, pp. 
1-30.

Arellano, Manuel ба Stephen Bond, (1991), “Some Tests of Specification 
for Panel Data: Monte Carlo Evidence ба an Application to Employment 
Equations”, Review of Economic Studies, 58, (2), 277-297

Barajas, A., Restrepo, S., Steiner, R., Medellin, J.C., & Pabon, C., 2017, 
“Currency Mismatches ба Vulnerability to Exchange Rate Shocks: 
Nonfinancial Firms in Colombia”, IMF Working Paper, vol. WP/17/263. 
1-40.

Berman, N., Martin, P. & Mayer, T. 2009, “How do different exporters react 
to exchange rate changes? Theory, empirics, ба aggregate implications”, 
EFIGE working paper, vol. 20, pp. 1-40.

Bordo, Michael, Christopher M. Meissner, ба Angela Redish (2005), 
“How ‘Original Sin’ was Overcome: The Evolution of External Debt 
Denominated in Domestic Currencies in the United States ба British 
Dominions 1800-2000” Chicago: University of Chicago Press.

Bordo, Michael, Christopher M. Meissner, ба Marc D. Weidenmier, 2006. 
"Currency Mismatches, Default Risk, ба Exchange Rate Depreciation: 
Evidence from the End of Bimetallism," NBER Working Papers 12299, 
National Bureau of Economic Research, Inc.

Calvo, G., A. Izquierdo ба L. Mejía. 2004. “On the Empirics of Sudden Stops: 
The Relevance of Balance-Sheet Effects.” NBER Working Paper 10520. 
Cambridge, United States: National Bureau of Economic Research.

Céspedes, L., R. Chang ба A. Velasco. 2002. “IS-LM-BP in the Pampas.” 
NBER Working Paper 9337. Cambridge, United States: National Bureau 
of Economic Research.

Cheung, Y. & Sengupta, R., 2013, ‘Impact of Exchange rate movements on 
Exports: An Analysis of Indian Non-Financial Sector Firms’, CESifo 
Working Paper, No. 4214, pp. 1-27.

Echeverry, J. нар 2003. “‘Dollar’ Debt in Colombian Firms: Are Sinners 
Punished during Devaluations?” Emerging Markets Review 4(4): 417–
449.

Eichengreen, Barry, Ricardo Hausmann ба Ugo Panizza (2003) “Currency 
Mismatches, Debt Intolerance, ба Original Sin: Why they are not the Same 
ба Why it Matters.” NBER Working Paper #10036. Céspedes, Chang ба 
Velasco (2004)



160

Валютын ханшийн аж ахуйн нэгжийн  
санхүүгийн байдалд үзүүлэх нөлөө Ц.Бямбацогт, О.Энхбаяр

Flota, C., 2014, ‘The Impact of Exchange Rate Movements on Firm Value in 
Emerging Markets: The Case of Mexico’, American Journal of Economics, 
vol. 4(2A), pp. 51-72.

Flбаreau, Marc ба Nathan Sussman (2004) “Old Sins: Exchange Clauses ба 
European Foreign Lending in the 19th Century” in Barry Eichengreen ба 
Ricardo Hausman (eds.), Other People’s Money: Debt Denomination ба 
Financial Instability in Emerging Market Economies. Chicago: Chicago 
University Press.

Janot, M.M., Gacia M.G.P. & Novaes, W., 2008, ‘Balance Sheet Effects in 
Currency Crises: Evidence from Brazil’, Working Paper Series, vol. 162, 
pp. 1-46.

Kim, Y.J., Tesar, L.L. & Zhang, J., 2011, ‘The Impact of Foreign Liabilities 
on Small Firms: Firm-Level Evidence from the Korean Crisis’, Research 
Seminar in International Economics, No. 620, pp. 1-46.

Krugman, P. 1999. “Balance Sheets, the TranSFCer Problem ба Financial 
Crises.” In: P. Isard, A. Razin ба A. Rose, editors. International Finance ба 
Financial Crises. New York, United States: Kluwer Academic Publishers.

Park Y. C., 1985, ‘International Debt and the Developing Countries:Korea’s 
Experience with External Debt Management', A World Bank Symposium, 
vol. 9987, pp.289-328.

Sharma, A. 2016, The effect of a currency depreciation on importers: a firm-
level analysis of Indonesian firms, viewed April 2020,

Toraganli, N. & Yazgan, M.E. 2016, ‘Exchange rates ба firm survival: An 
examination with Turkish firm-level data’, Economic Systems, vol. 40, 
pp. 433-443.

Zhigang, L., Shang-Jin, W. & Hongyong, Z. 2018, ‘Production Chains, 
Exchange Rate Shocks, ба Firm Performance’, RIETI Discussion Paper 
Series, vol. 18-E-058, pp. 1-38.



161

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

хАВСРАЛТ
Хавсралт 1. Эмпирик судалгааны ажлуудын тойм

№ Судалгааны 
ажил Аргачлал Ашигласан 

өгөдөл үр дүн

1 Barajas нар. (2017)

- Logit 
- GMM 
- Quantile 
regression

- Panel data 
- 4280 ААН 
- 9 жил

- Валютын өр нь хөрөнгөөс өндөр 
ААН-үүд ханшийн сулралын дараагаар 
хөрөнгө оруулалтаа бууруулдаг буюу 
үйл ажиллагааны идэвхи саардаг 
- Экспорт нь сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах хүчин зүйл болж өгдөг 
- Гадаад зээлтэй ААН-үүд ханшийн 
форвард илүү ашиглах магадлалтай 
байна.

2 Berman нар (2009) - RLS 
- OLS

- Panel  
- 160 мянга 
ААН 
- 10 жил

- Ханшийн сулралтад тодорхой 
барааны үнийг нэмэх замаар том 
экспортлогчид хариу үзүүлдэг 
- Харин жижиг экспортлогчид эсрэгээр 
хариу үзүүлдэг

3 Bordo нар (2006)

- Difference 
in differences 
(DID)  
- OLS

- Panel  
- 12 улс 
- 27 долоо 
хоног

- Гадаад худалдаанд оролцох нь гадаад 
валютын mismatch-тай ААН хувьд 
гадаад зээл төлөх бололцоог олдож 
өгдөг
- Дэлхийн зах зээл дээрх үнэ өссөнөөс 
шалтгаалж Францын валютын урсгал 
нэмэгдэж гадаад зээл төлөх чадвар нь 
сайжирсан

4 Calvo нар (2004) - OLS  
- Probit

- Panel 
- 105 улс 
- 11 жил

- Гадаад зээлийн долларжилттай 
аж ахуйн нэгжүүдийн зогсолт хийх 
магадлал нь шугаман бус байна 
- Урсгал дансны алдагдал болон 
дотоодын зээлийн долларжилтай байх 
нь өндөр эрсдэлтэй 

5 Torganli ба Yazgan 
(2016)

- Linear 
probality 
model 
- Probit

- Panel 
- 600 орчим 
ААН 
- 8 жил

- Ханш чангарах нь үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг ААН-үүдийн үйл 
ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх 
магадлалыг бууруулдаг

6 Zhigang нар (2018) - OLS
- Panel 
- 20000 ААН 
- 8 жил

- Иений ханш сулрах нь Япон 
ААН-үүдийн борлуулалт, ашгийг 
нэмэгдүүлдэг 
- Жижиг, дунд хэмжээтэй шууд бус 
экспортлогч ААН-үүдийн борлуулалт, 
ашиг мөн нэмэгддэг

7 Cheung ба 
Sengupta (2013)

- Canonical 
correlation 
- OLS

- Panel  
- 4000 орчим 
ААН 
- 10 жил

- Ханш чангарах нь Энэтхэгийн 
экспортлогчдод муугаар нөлөөлсөн 
- Ханшийн хөдөлгөөн нь жижиг 
экспортлогч болон үйлчилгээ 
экспортлогч нарт илүүтэйгээр 
нөлөөлдөг
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8 Echeverry нар 
(2003)

- GMM 
- OLS

- Panel 
- 4000 орчим 
ААН 
- 7 жил

- Долларын зээлтэй аж ахуйн нэгжүүд 
ханшийн сулралтын үед үйл ажиллагаа 
нь заавал мууддаггүй 
- Долларын зээл өндөртэй, экспорт 
багатай аж ахуйн нэгжүүдийн баланс 
ханшийн сулралын үед ихээр мууддаг

9 Eichingreen нар 
(2003)

- Tobit 
regression

- Cross-country 
- 45 улс 
- 6 жил

- Гадаадын хөрөнгө оруулалтад 
нөлөөлдөг Дэлхийн санхүүгийн зах 
зээлд бий болж буй хүндрэлүүдийг 
урьдчилан төсөөлөх хэцүү 
- Аж ахуйн нэгжүүд currency mismatch 
орох нь сул менежментийн үр дүн

10 Flota (2014) - CAPM 
- OLS

- Panel 
- 71 ААН 
- 10 жил

- Том ААН-үүд ханшийн хөдөлгөөнд 
илүү мэдрэг байдаг 
- Гадаад худалдаа эрхэлдэг ААН-үүд 
зөвхөн дотооддоо үйл ажиллагаатай 
ААН-үүдээс ханшийн хөдөлгөөнд бага 
мэдрэг байна 
- Гадаад өр нь ханшийн хөдөлгөөний 
эсрэг ашиглаж болох даатгалын 
механизм

11 Janot нар (2008) - Probit
- Panel 
- 274 ААН 
- 5 жил

- Ханшийн шокын үед currency 
mismatch буюу зээл нь гадаад 
валютаар, орлого нь өөр валтаар байдаг 
ААН-үүд нь хөрөнгө оруулалтаа 
бууруулдаг буюу үйл ажиллагаа нь 
саармагждаг

12 Kim нар (2011) - OLS

- Panel 
- 4000 орчим 
ААН 
- 5 жил

- Хямралын үед жижиг бөгөөд гадаад 
зээлтэй ААН-үүдийн борлуулалт 
буурсан 
- Гадаад худалдаа эрхэлдэг ААН-
үүдийн борлуулалтад хямрал бага 
нөлөөлсөн

13 Sharma (2016) - OLS

- Panel 
- 28000 орчим 
ААН 
- 5 жил

- Гадаад хөрөнгө оруулалттай ААН-үүд 
ханшийн сулралыг илүү удирддаг 
- Азийн хямралын үед импортлогч 
нарын хувьд дотоодын 
үйлдвэрлэгчдээс илүү ашигтай 
ажилладаг

14
Ц.Бямбацогт, 
Б.Цэнгүүнжав 
(2016)

- SVAR - Time series
- 60 улирал

- Төгрөгийн нэрлэсэн ханш сулрах нь 
импортын орц өндөртэй салбаруудын 
үйлдвэрлэлийг бууруулах замаар 
эхний 1-2 улиралд нийт ДНБ-д сөргөөр 
нөлөөлдөг боловч дунд хугацаанд 
экспортод чиглэсэн салбаруудын 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар 
нийт эдийн засагт эерэгээр нөлөөлдөг 
байна.
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Хавсралт 2. Судалгаанд ашиглагдсан тоон өгөгдөлийн эх сурвалж

Тэмдэглэгээ Тайлбар Эх сурвалж

Cash_asset Мөнгөн хөрөнгө, активийн харьцаа

Leverage Санхүүгийн хөшүүрэг

Ln_total_asset Нийт хөрөнгө

Sales_grow Борлуулалтын орлогын өсөлт

Short_debt
Богино хугацаат зээлийн хувийн 
жин

Fc_debt_asset Гадаад өр, активийн харьцаа

Fc_debt_asset*ln_rer
Гадаад өр, нийт хөрөнгийн харьцаа 
* бодит ханш

Ln_fc_debt Гадаад өр

Exp_sales
Экспортын нийт борлуулалтын 
орлогод эзлэх хувийн жин

Imp_opex
Импортын үйл ажиллагааны 
зардалд эзлэх хувийн жин

Net_export_asset Цэвэр экспорт

Net_export_asset*ln_rer
Цэвэр экспорт, нийт хөрөнгийн 
харьцаа 

Ln_for_asset
Гадаад валютын харилцах, 
хадгаламж

Гадаад хөрөнгө оруулалтын 
позиц, Судлаачийн тооцоо

Dom_cred_gdp Дотоод зээлийн нийлүүлэлт

Ln_rer Бодит ханш

Rate_dif
Гадаад, дотоод зээлийн хүүгийн 
зөрүү

Dummy_export
Экспортлогч ААН дамми 
хувьсагч

Гадаад гүйлгээний тайлан, 
Судлаачийн тооцоо

Ind_price Салбарын үнийн өсөлт

Ind_share Салбартаа эзлэх хувийн жин

Санхүүгийн тайлан, 
Судлаачийн тооцоо

Санхүүгийн тайлан,
Гадаад өрийн статистик,
Монголбанкны Статистикийн 
Бюллетень, 
Судлаачийн тооцоо

Гадаад гүйлгээний тайлан, 
Санхүүгийн тайлан,
Монголбанкны Статистикийн 
Бюллетень, 
Судлаачийн тооцоо

Гадаад худалдааны тойм, 
Судлаачийн тооцоо

Монголбанкны Статистикийн 
Бюллетень, 
Судлаачийн тооцоо
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Хавсралт 3. Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөгч хүчин зүйл загварын үр дүн

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Хувьсагч нэр Тайлбар Нийт Экспорт Импорт
-0.030 0.000 -0.231

[0.007]** [0.001] [0.005]*

-0.053 0.017 -0.237

[0.013]** [0.015]* [0.004]**

-0.029 0.021 -0.229

[0.008]** [0.010]* [0.004]**

1.583 -0.068 1.481

[1.481] [0.007] [0.115]

-0.784 -0.003 -0.941

[0.379]* [0.002]* [0.062]**

-0.002 0.000 -0.001

[0.002] 0.000 [0.000]**

0.213 -0.004 0.165

[0.428]** [-0.049] [0.476]

0.377 -0.121 0.169

[0.408]** [-0.111] [0.529]

0.206 -0.151 0.164

[0.340]** [-0.216]** [0.507]

-0.114 0.380 -0.117

[-0.011] [0.017] [-0.139]

0.057 8.063 0.068

[0.021]* [0.076] [0.153]

0.000 0.000 -0.001

[-0.728]* [3.936] [-30.532]

0.000 0.000 0.000

[1.809] [-1.792]* [-14.008]*

0.000 0.000 0.000

[1.443] [1.376] [20.193]

-0.002 -0.003 0.004

[-1.692]** [-3.810] [25.428]

-0.001 0.003 0.001

[-1.960]** [2.354]* [7.989]**

0.000 0.000 0.000

[-1.687] [-0.798] [-26.541]*

Гадаад өр, 
активийн харьцаа

Цэвэр экспорт

Нийт өр, төлбөр, 
активийн харьцаа

Мөнгөн хөрөнгө, 
активийн харьцаа

Total_liab_asset

Total_liab_asset(-1)

Total_liab_asset(-2)

Cash_asset

Cash_asset(-1)

Cash_asset(-2)

Fc_debt_asset

Fc_debt_asset(-1)

Fc_debt_asset(-2)

Net_export_asset

Net_export_asset(-1)

Fc_debt_asset*ln_rer

Гадаад өр, нийт 
хөрөнгийн харьцаа 

* бодит ханш
Fc_debt_asset(-1)*ln_rer(-1)

Fc_debt_asset(-2)*ln_rer(-2)

Net_export_asset*ln_rer
Цэвэр экспорт, 
нийт хөрөнгийн 

харьцаа 
* бодит ханш

Net_export_asset(-1)*ln_rer(-1)

Net_export_asset(-2)*ln_rer(-2)

Эх сурвалж: Эконометрик үнэлгээний үр дүн   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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1. ОРШИЛ
Мөнгө угаах, терроризмийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Олон улсын 

санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (цаашид ФАТФ гэх)-аас авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, стандартын өөрчлөлт, бодлого зохицуулалт 
сүүлийн 20 жилд эрс нэмэгдсээр байна. ФАТФ нь 1990 онд мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны эсрэг 40 зөвлөмж, 
стандартыг анх гарган 1996, 2001, 2003, 2012 онд тус тус шинэчлэн баталжээ. 
Тус зөвлөмжийг гаргаснаас хойш гишүүн байгууллага болон дагаж мөрддөг 
улсын тоо өсөж, зөвлөмжийг дагаж мөрдөөгүй, хамтарч ажиллаагүй, ахиц 
дэвшил гаргаагүй улсыг тус байгууллагаас зарлаж, зарим тохиолдолд хориг 
арга хэмжээ авах хүртэл зохицуулалтуудыг шинээр бий болгосон байна. 
Улс орнууд ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийг заавал биелүүлэх үүрэггүй боловч 
2000 оны 9 сарын 11-ны Террорист халдлагын дараа олон улсын хамтын 
нийгэмлэгээс зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Мөн 2005 
оны НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1617 дугаар тогтоолд улс орнуудыг 
ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийг заавал хэрэгжүүлэхийг шаардсан байна. 

Эдгээр өөрчлөлтүүдтэй холбогдуулан ФАТФ-ын зөвлөмжийг дэлхий 
нийтээрээ Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (цаашид 
мУТСТ гэх) үндсэн стандарт, шаардлага гэж үзэх болсон бөгөөд стандартыг 
биелүүлээгүй улс орныг олон нийтэд зарлан, зарим тохиолдолд хориг арга 
хэмжээ авахыг уриалдаг байна. 

Зураг 1. ФАТФ-ын жагсаалтад орж байсан улсуудын мэдээлэл

 

Эх сурвалж: ФАТФ-ын мэдэгдэл 2000-2019

Олон нийтэд зарлах хэлбэр, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнээс хамаарч 
хар болон саарал жагсаалтад орсон орнууд гэх нэршил бий болсон бөгөөд 
жагсаалтад оруулах ангилал хэд хэдэн удаа өөрчлөгджээ. Тухайлбал, 2008 
он хүртэл ФАТФ-тай хамтарч ажиллаагүй, зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй 
улсыг ФАТФ-ын жагсаалтад оруулдаг байсан бол 2008-2015 онд жагсаалтад 
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орсон улс орнуудыг хориг арга хэмжээнд орсон (цаашид “хар жагсаалт” 
гэх), МУТСТ стандартын биелэлт муу, хамтран ажиллах орнууд тухайн 
улсын эрсдэлийг харгалзах шаардлагатай (цаашид “хар саарал жагсаалт” 
гэх), стандартын биелэлт хангалтгүй, сайжруулах чиглэлээр ажиллаж 
байгаа (цаашид “саарал жагсаалт” гэх) орнууд гэж ангилдаг болжээ. Тус 
өөрчлөлттэй холбоотойгоор 2011-2013 онд ФАТФ-аас 40 гаруй улсыг хар 
саарал, саарал жагсаалтад оруулсан бөгөөд тухайн улсын МУТСТ чиглэлээр 
гаргасан ахиц дэвшлийг харгалзан жагсаалтаас гаргасаар 2014 оноос эхлэн 
жагсаалтад орсон улсын тоо буурчээ.

Одоо мөрдөгдөж буй (2015 оноос хойш) стандартаар хар (албан ёсны 
нэршил нь хориг арга хэмжээ авсан улсууд) болон саарал (албан ёсны 
нэршил нь хяналтанд байгаа бусад орнууд) жагсаалтад багтсан орнуудыг 
зарлаж буй бөгөөд ФАТФ-аас хар жагсаалтанд орсон улс орнуудтай 
санхүү, эдийн засгийн харилцаа үүсгэхдээ дэлхийн санхүүгийн системийг 
хамгаалах, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх 
зэвсэг дэлгэрүүлэх эрсдэлээс сэргийлэхтэй холбоотой хориг арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийг бусад улс орнуудад уриалдаг бол саарал жагсаалтанд 
МУТСТ олон улсын стандартыг хангалттай түвшинд хэрэгжүүлдэггүй 
орнуудыг оруулдаг бөгөөд саарал жагсаалтанд орсон улсын санхүүгийн 
байгууллагатай харилцаа тогтоохдоо мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэх болон үй олноор зэвсэг дэлгэрүүлэхтэй холбоотой эрсдэлийг 
нь үнэлж, эрсдэлд суурилсан тогтолцоог хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.

ФАТФ-аас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд улс орон, банк санхүүгийн 
байгууллагууд маш мэдрэмтгий ханддаг болсон бөгөөд ФАТФ мэдэгдэл 
гарах, ФАТФ болон ФАТФ-тай төстэй бүс нутгийн байгууллагын 
үнэлгээний тайлан, зарим тохиолдолд тухайн байгууллага, улсын хийсэн 
эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн хариу арга хэмжээ авах тогтолцоо бүрдсэн 
байна. Түүнийг дагаад зохицуулагч байгууллагуудаас тавьж буй торгууль, 
шийтгэлийн арга хэмжээ эрс өссөн байна. Тухайлбал, ФАТФ-ын зөвлөмжийн 
хэрэгжилттэй холбоотойгоор АНУ-ын банк, санхүүгийн байгууллагуудад 
тавигдсан торгуулийн нийт хэмжээ 2008-2010 онд 0.1 орчим тэрбум доллар 
байсан бол 2014 онд 15 тэрбум долларт хүрчээ.

Дээрх байдлаар ФАТФ-ын үйл ажиллагаа өргөжиж, МУТСТ тогтолцооны 
шаардлага, хамрах хүрээ нэмэгдэж, тоо мэдээ, судалгаанд суурилсан 
бодлого, хууль эрх зүйн зохицуулт нэн шаардлагатай болсон ч зөвлөмжийн 
үр нөлөөг тооцоолсон цогц судалгааны ажил байхгүй бөгөөд хэд хэдэн 
ажлууд хийгдсэн ч нэгдсэн үр дүнд хүрээгүй байна. Түүнчлэн, Мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой тоо мэдээ, олон нийтэд зарлагдсан 
кэйсүүд цөөхөн учраас судалгаа, шинжилгээний ажил хийх боломж хомс 
байна. Тийм ч учраас улс орнуудаас энэ чиглэлийн мэдээллийг тогтсон 
стандарт, маягтын дагуу авахын тулд ФАТФ-аас МУТСТ-тэй холбоотой тоо 
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мэдээ, статистик гаргах зөвлөмж, ФАТФ (2015)-ийг гаргажээ.
Мөн холбоотойгоор зөвхөн Монгол улсаас гадна бусад хөгжиж буй 

орнууд МУТСТ чиглэлээр судалгаагүй, туршлаггүйгээсээ болж нөөц 
бололцоог буруу хувиарлах хандлага цөөнгүй гарч байв (ОУВС, 2016).

Орчин үеийн техник технологийн хурдтай өөрчлөлтөөс шалтгаалан 
МУТСТ ажиллагааг зохицуулагч байгууллагууд судалгаа болон эрсдэлд 
суурилсан зохицуулалтын тогтолцоог бий болгоход томоохон хүндрэл 
бэрхшээлтэй тулгарч байгаа учраас бодлогын хэрэгжилтэнд алдаа гарах, 
нөөц бололцоог буруу хувиарлах, мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх 
нэрийн дор санхүүгийн үйлчилгээг хумих, хаах, улмаар бүхэл бүтэн улсын 
санхүүгийн харилцааг таслах хүртэл эрсдэл бодитойгоор бий болж байна.

Улмаар МУТС эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрсдэлээс 
зайлсхийх (de-risking), харилцагч хүн, хуулийн этгээдийн санхүүгийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг хумих зэрэг сөрөг үр дагаврууд бий болж байна. 

Тиймээс улс орнууд ФАТФ-ын стандарт, өөрчлөлт шинэчлэлт, түүний 
хэрэгжилт, хяналтын тогтолцоо, стандартыг хэрэгжүүлээгүйгээс үүсэх 
эрсдэл, үр дүнг судалж, нухацтай хандаж эхэлжээ.

Энэ нь нэг талаас тус чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажлыг 
эрчимжүүлэх шаардлага буйг харуулж байгаа бол нөгөө талаас Монгол 
улсыг 2019 оны 10 дугаар сарын 18-нд болсон ФАТФ-ын чуулганаар ОУ-
ын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стандартыг 
биелүүлээгүй орнуудын жагсаалтанд оруулсан нь дэлхий нийтэд МУТСТ 
хүсэл зорилгогүй орон болгон харагдуулж байна. Тиймээс, Монгол 
улс ФАТФ-ын стандартын хэрэгжилтийг хангах, Мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дэлхий нийтийн хүчин чармайлтыг 
дэмжих шаардлагатай болоод байна.

Иймд, энэхүү судалгаагаар зөвхөн Монгол улсын хувьд бус нийт 
жагсаалтад орсон улсын хувьд ФАТФ-ын хэрэгжүүлж буй зөвлөмжийн 
нөлөө, саарал жагсаалтад орох нь эдийн засагт ямар сувгаар нөлөөлөхийг 
тодорхойлж, тооцоолохыг зорив.

Тус чиглэлээр хийгдсэн ажлуудаас харахад саарал жагсаалтанд орсноос 
бий болох сөрөг нөлөөг (1) улс орны түвшинд, (2) банк, санхүүгийн 
байгууллагын түвшинд гэж 2 хувааж авч үзжээ. Жагсаалтанд орсон тухайн 
орны гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурах, гадаадын хөгжлийн 
хөтөлбөрүүд зогсох, зээлийн зэрэглэл буурах, улс орны түвшинд авах зээлийн 
зардал өсөх, зээл авах бололцоо багасах, гадаад валютын нөөц буурах, инфляц 
өсөх, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн бусад валюттай харьцах ханш сулрах 
гэх мэт сөрөг нөлөөллүүд байдаг байна. Банк, санхүүгийн байгууллагын 
хувьд гадаад харилцаа муудах, корреспондент харилцаа тасрах, харилцаанд 
тавигдах шаардлага болон хяналт нэмэгдэх, банк санхүүгийн байгууллагын 
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нэр хүндийн эрсдэл нэмэгдэх, санхүүгийн гүйлгээний зардал өсөх цаашлаад 
бизнесийн зардал өсөх гэх зэрэг нөлөөллүүд бий болно.

Тус ажлын дараагийн бүлэгт холбогдох судалгааны ажлуудыг нэгтгэн 
ФАТФ-ын хэрэгжүүлж буй зөвлөмж, саарал жагсаалтад орох нь эдийн 
засагт ямар сувгаар нөлөөлөхийг тодорхойлж жагсаалтад орсон улсуудын 
үзүүлэлтийг харьцуулсан эмпирик шинжилгээ хийх бол гуравдугаар бүлэгт 
нийт улсуудын хувьд ФАТФ-ын жагсаалтад орох нь эдийн засагт ямар 
нөлөө үзүүлснийг эконометрикс шинжилгээний аргачлал ашиглан тооцов. 
Сүүлийн бүлэгт өмнөх хэсгүүдэд дурьдсан шинжилгээний үр дүнд суурилан 
дүгнэлт, санал гаргасныг танилцуулах болно.

2. СААРАЛ ЖАгСААЛТЫн ЭДИЙн ЗАСАгТ  
үЗүүЛЭх нӨЛӨӨ

Нэг талаас олон улсын байгууллагуудаас мөнгө угаах, терроризмтэй 
тэмцэх чиглэлээр тавих хяналт, зохицуулалт нэмэгдсэн, нөгөө талаас хар 
жагсаалт, саарал жагсаалтад орсон улсуудын эсрэг бусад улс, олон улсын 
санхүүгийн байгууллагуудаас арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн зэргээс үүдэн 
жагсаалтад орсон улсын эдийн засаг, санхүүгийн байдалд олон талаар 
нөлөөлж байна.

ФАТФ-аас мөрдүүлж буй зөвлөмж, стандартыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
олон улсын томоохон санхүүгийн байгууллагууд эрсдэлээс сэргийлэх, 
хяналт шалгалт хийх үйл явц, холбогдох мэдээллийг нэгтгэхтэй холбоотой 
зардлыг бууруулахын тулд буурай хөгжилтэй, хөгжиж буй улсуудын банк 
санхүүгийн байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээ, хамтын ажиллагаагаа хумих, 
жагсаалтад орсон, зохицуулагч байгууллага (ФАТФ болон бусад мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага)-
тай хамтарч ажиллахаас татгалзсан, ахиц дэвшил гаргаагүй улс, тухайн 
улсын банк санхүүгийн байгууллагаас харилцаагаа таслах, зохицуулагч 
байгууллагын зүгээс өгсөн үнэлэлтэд үндэслэн зээлжих зэрэглэл тогтоогч 
агентлагууд үнэлгээгээ өөрчлөх зэрэг эхний ээлжийн сөрөг үр дагавар гарч 
болзошгүй юм.
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Зураг 2. Саарал жагсаалтын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Эх сурвалж: Судлаачийн таамаглал

Тус чиглэлээр хийгдсэн судалгааны ажил, санхүүгийн байгууллагуудын 
дүгнэлт, тооцоололд үндэслэн саарал жагсаалтын эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөг хязгаарлалтад орсны дараа харилцагчаа алдсан, зэрэглэлээ 
бууруулсан улсын хувьд гадаад гуйвуулгын зардал нэмэгдэх, хугацаа урт 
болж хэмжээ буурах, албан бус арга хэлбэр дэлгэрэх, гадаад худалдааны 
санхүүжилт тасарч, төлбөр тооцоо зардалтай болон саатах магадлал нэмэгдэж 
санхүүгийн салбарын хөгжил удаашрах, албан бус салбарын хувийн жин 
нэмэгдэх, гадаад зах зээлээс эх үүсвэр татах зардал өссөнөөс шалтгаалан 
хөрөнгө оруулалт саарах улмаар гадаад валютын захын тогтвортой байдал, 
валютын нөөцөд дарамт учруулах бөгөөд дунд хугацаандаа эдийн засгийн 
өсөлтөд сөргөөр нөлөөлнө гэж тодорхойлов. Уг суваг тус бүрийн үндэслэл, 
дамжих нөлөөг доор дэд хэсгүүдээр тайлбарлав.

Эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагааны харилцаа 
холбоо тасалдах

ФАТФ-ын үйл ажиллагаа эрчимжсэнээс хойш АНУ-ын зарим банк, 
Англи, Австралийн том банкууд хөгжингүй орнуудын мөнгөн гуйвуулгын 
үйлчилгээ явуулдаг олон жижиг банк, санхүүгийн байгууллагуудын 
дансыг хаажээ. Учир нь тэдгээр үйлчилгээ үзүүлэгчид нь зохицуулагч 
байгууллагуудын хувьд өндөр эрсдэлтэйд тооцогддог тул харилцаагаа 
хэвийн хадгалах нь том банкуудад зохицуулагч байгууллагын зүгээс үзүүлэх 
хяналт шалгалт, дарамтыг нэмэгдүүлэхийн дээр харилцагч тус бүрийн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хөтлөх нь зардалтай учир үйл ажиллагаагаа 
таслах1 шийдвэр гаргажээ (Flint, 2015).
1 De-risking гэдэг нь аливаа байгууллага эрсдэлээс зайлсхийхийн тулд авч хэрэгжүүлж буй ерөнхий 

арга хэмжээ буюу илүү нийтийг хамарсан зохицуулалтыг хэлнэ. Тухайлбал, олон улсын төлбөр 
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Дэлхийн нийт мөнгөн гуйвуулгын тодорхой хувь нь зохицуулагч 
байгууллагын зүгээс өндөр эрсдэлтэйд үнэлдэг улсууд руу чиглэсэн байдаг. 
Clay нар (2015)-ын тайланд дурдсанаар 2013 онд гуйвуулсан гурван 
ам.доллар тутмын нэг нь ФАТФ-аас сөрөг үнэлгээ авч жагсаалтад орсон 
орнууд руу чиглэж байна. Үүний 13% нь Базелийн мөнгө угаах эрсдэлийг 
үнэлсэн институцийн индексээс хамгийн өндөр эрсдэлтэйд үнэлсэн 
орнуудын топ 25%-руу чиглэсэн байна. 

Зохицуулагч байгууллагуудын шаардлага, үнэлгээнээс гадна гуйвуулгын 
үйлчилгээ үзүүлэгчид эрсдэлтэй үйл ажиллагаа маш их явуулдаг бөгөөд 
бусад салбартай харьцуулахад мэдээллийн хяналтын систем сул байдаг 
(Keatinge, 2014). Энэ нь зохицуулагч байгууллагын зүгээс тэдний үйл 
ажиллагааг хумих нэг шалтгаан болдог.

Дээрх шалтгааны улмаас дунд, урт хугацаандаа өрсөлдөөн буурч, үнэ 
өсөх дарамт бий болох хэдий ч технологийн дэвшилд суурилсан мөнгөн 
гуйвуулгын арга хэрэгслүүд нэвтрэх болсон, өндөр хэмжээний байгууллагууд 
зардлыг бууруулах зорилт тавьж зөвшилцөлд хүрсэн зэргээс шалтгаалан 
гуйвуулгын зардал дунджаар буурч байна (Дэлхийн банк, 2015).

Гадаад гуйвуулгын шимтгэлийн гуйвуулгын тоонд үзүүлж буй 
нөлөөллийг тооцсон олон судалгааны ажлын үр дүнгээс харахад шимтгэлийн 
дүн нэмэгдэх нь тоо хэмжээг бууруулдаг байна. Gibson нар (2006)-ын Шинэ 
Зеландад цагаачилсан иргэдийн дунд явуулсан судалгаагаар шилжүүлгийн 
зардал тогтвортой үед илүү их мөнгө шилжүүлдэг нь тогтоогджээ. Freund 
ба Spatafora (2008) нар гуйвуулгын хэмжээ шимтгэлтэй урвуу хамааралтай 
болохыг харуулсан. Гуйвуулгын хэмжээ нь өрхийн санхүүд эерэгээр 
нөлөөлж, боловсрол, ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг бөгөөд хэмжээ буурах нь 
ажилгүйдэл, ядууралд сөргөөр нөлөөлдөг ажээ (Haushofer ба Shapiro, 2013).

Дээрх үзүүлэлийн нөлөөгөөр үйл ажиллагаа тасалдсан байгууллагуудын 
шилжүүлгийн зардал нэмэгдэж мөнгөн дүн буурах нөлөөтэй. Хөгжиж буй 
олон улс орны хувьд хувийн шилжүүлэг нь валютын орох урсгалын нэг 
чухал эх үүсвэр, хүмүүсийн амжиргаанд чухал нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл 
байдаг. Тиймээс шилжүүлгийн зардал нэмэгдэх нь нийт шилжүүлгийн тоог 
бууруулах, албан бус сувгийг нэмэгдүүлэх нөлөө үзүүлнэ.

Эдийн засгийн хүндрэлд орсон улсуудын хувьд шилжүүлэг нь өрхийн 
санхүүг дэмжих замаар нийт эрэлтийг тогтвортой түвшинд байлгахад 
нөлөөлөхийн дээр шилжүүлэг албан салбараар хийгдэх нь санхүүгийн 
хөгжил, банкны салбарын үйл ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлдөг байна 

тооцооны үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага дундаж зээлжих зэрэглэлтэй бүх банктай харилцаагаа 
хязгаарлах нь үүний нэг жишээ юм. Энэ тохиолдолд тухайн банк тус бүрийн үйл ажиллагааг 
үнэлж, эрсдэлийн түвшинг тооцоолохгүй бөгөөд нийтлэг үзүүлэлтийг шалгуур болгон эрсдэлийн 
ерөнхийд нь бууруулах үндэслэлээр шийдвэр гаргасан байдаг. 

 De-banking гэдэг нь тухайн харилцагчийн нөхцөл байдлыг харгалзан тус бүрд нь тохирсон шийдвэр 
гаргах үйл явцыг хэлнэ. Энэ нь голцуу De-risking үр дүнгээс үүдэлтэй байдаг.
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(Lowery ба Ramachandran, 2015).
харилцагч банкаа алдах, худалдааны санхүүжилтийн зардал өсөх
Банкууд гадаад гуйвуулгаас гадна валют арилжаа, худалдааны 

санхүүжилтийн олон төрлийн гүйлгээг улс хооронд хийдэг. Банкнаас аль нэг 
улс руу төлбөр тооцоо хийхэд тус улсад салбаргүй, мөнгөн тэмдэгт биетээр 
байхгүй тохиолдолд тухайн улсын банкинд данс нээх замаар төлбөр тооцоог 
хурдан шуурхай гүйцэтгэх боломжтой болдог бөгөөд үүнийг харилцагч 
банкны үйл ажиллагаа (correspondent banking) гэдэг. 

Харилцагч банктай байх нь улс хоорондын шилжүүлэгт чухал хүчин 
зүйл болдог бөгөөд тус төрлийн харилцаатай банк байхгүй тохиолдолд 
төлбөр тооцоо удаан, өндөр зардалтай байдаг (Дэлхийн Худалдаа болон 
Санхүүгийн судалгаа, 2014).

Олон улсын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимийн 2014 оны судалгаагаар 
харилцагч банкны хоорондын харилцаа сүүлийн жилүүдэд 30%-иар буурчээ. 
Британы Банкуудын холбооны СВИФТ системийг өгөгдөл дээр хийсэн 
тайлангаар өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн улсуудын төлбөр тооцоо хоёр 
жилд 6%-иар буурчээ. Харин СВИФТ-ын өөрийн тайланд дурдсанаар топ 
80 банк болон Америк, Европ, Дундад Ази, Африкийн бүсийн хоорондын 
харилцаа тасралтгүй буурч байна. Cook ба Soramäki (2014) нар 2007 онд 
оффшор банкны бүсийг өндөр эрсдэлтэйд тооцох болсон нь банк хоорондын 
харилцаанд сөргөөр нөлөөлсөн гэжээ. ОУВС болон Арабын банкны 
нэгдлийн судалгаагаар жагсаалтад орсон улсуудаас бусад улсад эрсдэлийг 
бууруулах (de-risking) нөлөө ажиглагдаагүй харин харилцаатай банкнуудын 
мэдээллийг бүртгэж хянах зардал нэмэгдэж буй талаар дурджээ.

ФАТФ-ын зөвлөмжид банк санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид өөрийн 
болон өөрийн харилцагч банкны үйлчлүүлэгчийн талаар мэдээлэлтэй байх 
шалгуур тавьдаг. Тухайлбал, харилцагч банкны гэрээ байгуулж эхлэхэд 
тухайн банкны бизнесийн үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын тогтолцоо, 
мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг 
эсэх, тухайн банкаар үйлчлүүлэгчийн талаар гэх мэт маш олон төрлийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл шаарддаг. Тиймээс, мөнгө угаах, терроризмтэй 
тэмцэх стандартууд харилцагч банкуудын хамтын ажиллагаа буурах үндсэн 
шалтгаануудын нэг болсон байх магадлал өндөр юм.

Харилцагч банкны тоо цөөрснөөс үүдэн бий болох хамгийн эхний үр 
дагавар нь төлбөр тооцооны зардал нэмэгдэх, худалдааны санхүүжилт 
зогсох бөгөөд энэ нь гадаад худалдаанд сөргөөр нөлөөлнө. Учир нь гадаад 
худалдааны төлбөр тооцооны хамгийн чухал хэрэгслүүдийн нэг болох 
худалдааны санхүүжилт харилцагч банкны хамтын ажиллагаатай цуг зогсох 
эрсдэл өндөр байдаг.
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Зээлжих зэрэглэл муудах, хөрөнгө оруулалт буурах
Фитч агентлагийн мэдээлснээр мөнгө угаалт, терроризмийг 

санхүүжүүлэхийн эсрэг арга хэмжээний хэрэгжилт нь улсын зээлжих 
зэрэглэлд бусад ямар ч санхүүгийн бус хүчин зүйлээс илүүтэйгээр 
нөлөөлдөг байна. Тус агентлагаас нийгэм, эдийн засгийн орчин, засаглалын 
хүчин зүйлсийн зээлжих зэрэглэл тогтооход ямар хэмжээнд нөлөөлж буйг 
өргөн хүрээнд судалж санхүүгийн гэмт хэргийн эсрэг хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ нь хамгийн чухал үзүүлэлтийн нэг болж байсан талаар дурджээ. 
Нэг талаас зохицуулагч байгууллагуудын зүгээс мөнгө угаалтын эсрэг 
хангалттай арга хэмжээ авахгүй байх нь олон хүчин зүйлсээр дамжин тухайн 
улсын эдийн засаг, санхүүгийн байдалд сөргөөр нөлөөлж зээлжих зэрэглэл 
муутгах үндэслэл болох, нөгөө талаас мөнгө угаалтын эсрэг хангалттай 
арга хэмжээ авахгүй байх нь тухайн улсын институцийн чадавхийг муутгах 
буюу зээлжих зэрэглэлд сөргөөр нөлөөлөх нэг үзүүлэлт болох юм. 

Тухайн улсын зээлжих зэрэглэл нь хөрөнгө оруулагчдад зээлдэгч 
талын санхүүгийн хүндрэлд орох эрсдэл, чадамжийн талаар мэдээлэл өгөх 
чухал үзүүлэлт бөгөөд гадаад зах зээлээс хөрөнгө босгоход голлох нөлөө 
үзүүлдэг (Boot нар, 2005). Ижил санхүүгийн үзүүлэлттэй улсуудаас сонголт 
хийхдээ хөрөнгө оруулагч нар зэрэглэл өндөртэй улсыг сонгох магадлал 
өндөр байдаг (Cantor ба Packer, 1996). Зээлжих зэрэглэл муутах нь гадаад 
зах зээлээс эх үүсвэр татах зардлыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг 
бууруулах, санхүүгийн салбарын хөгжлийг сааруулах нөлөөтэй байдгыг 
судалж тогтоожээ (Luitel ба Vanpee, 2018).

хөрөнгө оруулалт саарч санхүүгийн салбарын хөгжил удаашрах
Маш олон хөгжиж буй орнууд санхүүгийн либералчлалын үр нөлөөг 

хүртдэг. Либералчлал нь гадаад тэнцвэрийг хангах, хөгжлийн зориулалт 
бүхий гадаад валютын орох урсгал бий болгох, дотоодын санхүүгийн зах 
зээлийг хөгжүүлэх зэрэг олон эерэг нөлөө үзүүлдэг. Энэ нь голчлон экспортын 
өрсөлдөх чадваргүй, гадаад валютын нөөцөө тогтвортой түвшинд байлгах 
боломжгүй, гадаад төлбөр тооцооны асуудалтай хөгжиж буй орнуудын 
хувьд давуу тал болдог. Харин тус эерэг нөлөөлөлтэй зэрэгцэн санхүүгийн 
зах зээл нь нээлттэй улс, оффшор бүсүүд рүү мөнгө угаах, татвараас зугтах, 
терроризмыг санхүүжүүлэх, хууль бус арга замаар бий болсон хөрөнгө зэрэг 
санхүүгийн гэмт хэрэгт хамаарах мөнгөн урсгал илүү чиглэх сөрөг талтай 
(Farias ба Almeida, 2013). 

Хууль бус мөнгөний талаар судалсан ихэнх ажлууд санхүүгийн 
либералчлалын хөгжиж буй орнуудын бизнес, санхүүгийн салбар, эдийн 
засагт хэрхэн нөлөөлснийг тооцоолоход чиглэдэг байна. Хөрөнгийн урсгал 
нь төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх замаар эерэг нөлөө үзүүлдэг ч зэрэгцээд 
олон улсын байгууллагуудын хяналт шаардлагатай тулгардаг. Өөрөөр 
хэлбэл хөгжиж буй орнуудад хөрөнгийн урсгал өндөр байх нь зохицуулагч 
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байгууллагын зүгээс тавих хяналт, шалгалт нэмэгдэх, гадаадын харилцагч 
хамтран ажиллахаас татгалзах зэрэг сөрөг нөлөө, зардлыг бий болгодог.

Obstfeld ба Rogoff (1998) нар хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ болон хууль 
бус мөнгөтэй холбоотой гарч буй сөрөг нөлөөг жижиг нээлттэй эдийн засагт 
хэрхэн нөлөөлөхийг судалжээ. Хууль бус эх үүсвэртэй мөнгө нь гэмт хэрэг, 
хээл хахууль зэрэг эдийн засгийн бүтээмжийг муутгадаг үйл ажиллагаатай 
холбогдсон байдаг учраас урт хугацаандаа бүтээмж болон үйлдвэрлэлийн 
түвшинг аль альныг бууруулдаг байна. ФАТФ зэрэг мөнгө угаах, бохир 
мөнгөтэй тэмцэх үйл ажиллагааны стандарт тогтоодог, сэргийлэх арга хэмжээ 
авахыг уриалдаг зохицуулагч байгууллагын зүгээс жагсаалтад оруулсан, 
анхааруулсан тохиолдолд тухайн улсын хувьд (i) хөрөнгийн урсгалыг 
үргэлжлүүлэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ч жагсаалттай холбоотой бусад 
сөрөг нөлөө, хязгаарлалтад өртөх эсвэл (ii) зохицуулагч байгууллагын 
зүгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсний үр дүнд 
хөрөнгийн урсгал саарах нөлөөтэй. Уг хоёр тохиолдлын аль аль нь эдийн 
засаг болон хөрөнгийн урсгалд сөргөөр нөлөөлнө.

Түүнчлэн, макро эдийн засагт онолын хувьд хууль бус мөнгө нь гадаад 
секторын тогтвортой байдалд нөлөөлж санхүүгийн салбарыг тогтворгүй 
болгодог. Хөрөнгийн урсгалын хяналт, шаардлагын улмаас мөн хууль 
журмын дагуу орж ирж буй хөрөнгө оруулалт саарах, хөрөнгө гадагшлах 
зэрэг нөлөө гардаг бөгөөд энэ нь экспортод суурилсан эдийн засагтай 
орнуудын хувьд төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд хүргэдэг. Түүгээр зогсохгүй 
дотоод зээлийн түвшин дээрх хязгаарлалт, шалгалтаас шалтгаалан буурах, 
санхүүгийн салбар сөрөг нөлөөлөлд илүү автамтгай болох зэрэг үр дүн 
гардаг байна (Obstfeld ба Rogoff, 1998).

Farias ба Almeda (2013) нар ФАТФ, ГАФИ зэрэг олон улсын стандартыг 
мөрдөх нь тухайн улсын олон улсын зах зээл дээрх нэр хүндийг нэмэгдүүлэх 
нөлөө үзүүлэх магадлалтай. Хяналт, мэдээллийн систем үр дүнтэй байх 
тохиолдолд хууль бус мөнгөний урсгал буурна. Гэхдээ тухайн улс болон олон 
улсын байгууллагын хооронд стандартыг хэрэгжүүлэх, тайлагнах түвшин 
ялгаатай байх ёс суртахууны гажуудал үүсэх тохиолдол бий. Тухайлбал, 
дотоодын эдийн засгийн оролцогчид гадаадын хөрөнгө оруулагчдад 
хяналт тавих замаар орох урсгалыг бууруулахын эсрэг байх тохиолдолд ёс 
суртахууны гажуудал бий болно. Өөрөөр хэлбэл, гадны хөрөнгө оруулагчид 
тухайн эдийн засагт оруулсан хөрөнгө оруулалтаа бүрэн буцааж татах 
боломжгүй тохиолдолд дотоодын эдийн засгийн оролцогчид хөрөнгийн 
тодорхой хэсгийг төлөхөөс зайлсхийх хандлага гаргана. Энэ тохиолдолд 
эдийн засаг хөрөнгө оруулагчдад хязгаарлалт тавьж энэ нь тухайн улсын 
гадаад зах зээлээс татах хөрөнгө оруулалтыг сааруулах, гаднаас эх үүсвэр 
татах зардал, хүүгийн түвшинг нэмэгдүүлэх нөлөөтэй. Эргэн төлөлтийн 
түвшин баталгаатай тохиолдолд хөрөнгө оруулагчдын итгэл нэмэгдэж 
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эх үүсвэрийн хүү бага байх нөхцөл болдог. Эндээс гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын хэрэгцээ шаардлага өндөр жижиг нээлттэй эдийн засгийн 
хувьд ФАТФ зэрэг байгууллагуудаас зөвлөдөг зохицуулалтын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлснээр хөрөнгө оруулалтаа бууруулах үр дүн үзүүлэх магадлал 
өндөр юм. 

Хуримтлалын түвшин бага улсуудын хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалтаас 
өндөр хамааралтай байдаг бөгөөд хууль бус мөнгөний орох урсгалыг 
хүлээн авах магадлалтай байдаг. Эдийн засаг дахь орох урсгалын хувийн 
жин өндөр байх тусам урсгал дансны алдагдал өндөр байх бөгөөд валютын 
ханшаа тогтвортой барихад чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлдэг тохиолдолд 
валютын нөөцийн хүрэлцээний асуудал урган гардаг. Энэ нь улмаар макро 
эдийн засгийн тогтвортой байдалд нөлөөлж гадаад сөрөг нөлөөллөөс илүү 
мэдрэмтгий болгодог. Олон улсын туршлагаас улсын өр өндөр байх тусам 
гадаад валют илүү үнэлэгдэж, хямралын давтамж нэмэгддэг байна (ОУВС, 
2013).

Саарал жагсаалтад орж байсан улсуудын эдийн засгийн үзүүлэлт
Энэхүү бүлгийн өмнөх хэсэгт дурдсан эдийн засгийн үзүүлэлтүүд саарал 

жагсаалтад орсон улсуудын хувьд онолын таамаглал болон судлаачдын 
тодорхой хугацааны, бүлэг улсуудын хувьд хийгдсэн судалгааны үр дүнтэй 
нийцтэй байгаа эсэхийг шалгах, дараагийн бүлэгт хийсэн эконометрик 
шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулах зорилгоор хар, хар саарал жагсаалтад 
орж байсан улсуудын тухайн хугацааны үзүүлэлтийг эдийн засгийн ижил 
ангилалтай жагсаалтад ороогүй улсын дундажтай харьцуулан хүснэгт 1-д 
харуулав.

Эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээ (de-banking)-ний үр дүн буюу саарал 
жагсаалтад орсон орнуудын банк, санхүүгийн байгууллагуудын гадаад 
шилжүүлгийн зардал жагсаалтад орсон жилд бусад улсын дундажтай 
ижил чиглэлтэй байгаа нь үйлчилгээ үзүүлэгч томоохон банк, санхүүгийн 
байгууллагын зүгээс саарал жагсаалтад орсон улсуудыг онцлохгүйгээр 
нийтлэг эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ (de-risking) хэрэгжүүлсэн, тус 
салбарт технологийн дэвшил нэвтрэх болсноор зардал буурч байгаа зэргээс 
шалтгаалсан байх магадлалтай юм.

Жагсаалтад орсон болон ижил хөгжиж буй орнуудын хувьд харилцагч 
банк (corresponding bank)-ны тоо, хамтын ажиллааг илэрхийлсэн, судалгаанд 
ашиглах боломжтой тоон мэдээллийн олдоц хангалтгүй байна. Тиймээс тус 
сувгийн нөлөөллийг гадаад худалдааны нээлттэй байдал, дотоодын банк 
санхүүгийн байгууллагын тогтвортой байдлын үзүүлэлтээр төлөөлүүлэв. 
Тоон мэдээллээс харахад мэдэгдэхүйц ялгаа ажиглагдахгүй байна. Энэ нь 
дээр дурдсантай ижил буюу саарал жагсаалтад орсон улсуудыг онцолж 
харилцаагаа таслахаас илүүтэйгээр мөнгө, угаах терроризмтэй тэмцэх 
чиглэлээр хангалттай ажил хийгдэхгүй байгаа, эрсдэл өндөртэй улсуудад 
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ижил арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэж болохоор байна.
Зээлжих зэрэглэл, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хувьд ижил, 

харин жагсаалтад орсон улсуудын засгийн газрын өрийн түвшин буурах, 
нийт гадаад өр тогтвортой байх хандлагатай байгаа бол бусад улсын хувьд 
засгийн газрын өр, нийт гадаад өр аль аль нь өссөн байна. Үүнээс, олон 
улсын донор байгууллагуудын хувьд саарал жагсаалттай холбоотойгоор 
хөгжиж буй орнуудад олгох зээлийн хэмжээ хязгаарладаг, гадаад зах зээл 
дээр хөрөнгө босгох зардал нэмэгдсэнээс шалтгаалан гадаад өр тогтвортой 
байх нөхцөл бүрддэг гэж таамаглаж болохоор байна.

Дээрх сувгаар дамжин бусад эдийн засгийн үзүүлэлтэд хэрхэн 
нөлөөлснийг харахад хэрэглээний үнэ, валютын ханш, гадаад валютын 
албан нөөцөд тодорхой нөлөө үзүүлсэн байдал харагдахгүй байна. Харин 
гадаад худалдаа, урсгал шилжүүлэг, тусламж, хүүгийн зардлын нийлмэл 
нөлөөгөөр урсгал дансны алдагдал илүү өндөр хувиар нэмэгдсэнээс харахад 
саарал жагсаалт нөлөөлсөн байх магадлалтай гэж таамаглал дэвшүүлж 
болохоор байна.

Түүнчлэн, эдийн засгийн өсөлтийн хувьд саарал жагсаалтад орсон 
улсуудын хувьд илүү хэлбэлзэл өндөртэй байгаа нь аливаа сөрөг шокын 
нөлөөлөл нэмэгдсэн, саарал жагсаалттай холбоотой хязгаарлалтаас 
шалтгаалсан байх талтай.
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Хүснэгт 1. 2008-2018 онд ФАТФ-ын хар, хар саарал  
жагсаалтад орсон улсын эдийн засгийн үзүүлэлт

Эх сурвалж: Дэлхийн банк, Fitch, Moody’s, S&P агентлагын зээлжих зэрэглэл, 
судлаачийн тооцоо

* - 2008 оноос хойш ФАТФ-ын хар саарал, саарал жагсаалтад орсон орнуудын заасан 
хугацааны дундаж үзүүлэлт. Хэдэн онд орсноос үл хамааран ялгаатай жилүүдэд орсон 
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улсын тухайн үзүүлэлтийн дунджийг харуулсан болно.
** - НҮБ-аас гаргасан улс орнуудын эдийн засгийн ангиллын дагуу хөгжингүй ангиллын 

улсуудын дээрх тооцоололтой ижил аргачлалаар бодсон дундаж үзүүлэлт
*** - ФАТФ-ын жагсаалтад орсон бүх улс (хар жагсаалтад орсон Иран, Хойд 

Солонгосоос бусад)-ууд

Дээр дурдсан нөлөөллийг харахад ихэнх үзүүлэлтийн хувьд саарал 
жагсаалтаас илүүтэйгээр мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх үйл ажиллагаа 
хангалтгүйн улмаас нийтлэг хориг хязгаарлалт тавьснаас шалтгаалан сөрөг 
үр дүн гарсан гэж таамаглаж болохоор байна. Гэхдээ уг тооцоололд тухайн 
үзүүлэлтэд үзүүлсэн бусад хүчин зүйлийн нөлөөг тооцоогүй, хугацааны 
хувьд дунд, урт хугацаанд нөлөө нь тодорхой гарах магадлалтай учир 
дараагийн бүлэгт харуулах эконометрикс шинжилгээнээс илүү тодорхой үр 
дүн гарах юм.

3. ЭКОнОмЕТРИКС ШИнЖИЛгЭЭ
Энэ бүлэгт онолын таамаглал, бусад судалгааны үр дүнд үндэслэн өмнөх 

хэсэгт тодорхойлсон саарал жагсаалтын эдийн засагт нөлөөлөх сувгуудыг 
эконометрикс аргачлалаар шинжлэх болно.

Farias ба Almeda (2013) нарын тодорхойлсноор хуримтлал бага, төсвийн 
болон урсгал тэнцлийн алдагдалтай улсын хувьд гадны хөрөнгөөс илүү 
хамааралтай байдаг. Гадаад хөрөнгийн орох урсгал нь төлбөрийн тэнцлийн 
алдагдлыг санхүүжүүлэх, төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх зэрэгт голчлон 
зарцуулагддаг хэдий ч хөгжиж буй улууд ихэвчлэн бүтээмж, хөрөнгө 
оруулалтын үр ашиг муутай байдаг. Олон улсын туршлагаас улс төрийн 
тогтворгүй байдал, институцын сул хөгжил, хөрөнгө оруулалтын муу 
үр ашиг нь хөгжиж буй улсуудын олон улсын зах зээлд гарах боломжийг 
хязгаарладаг. Хэдийгээр бараг бүх улсад ийм сорилт тулгардаг ч жижиг 
эдийн засагтай орнуудад хамгийн ихээр нөлөөлдөг байна. Тийм ч учраас 
гадаадын хөрөнгийн зах зээлээс эх үүсвэр татах боломжгүй улсууд гадаадын 
хөрөнгө оруулалтаас өндөр хамааралтай, нээлттэй болдог нь хууль бус мөнгө 
тухайн улс руу чиглэх нэг шалтгаан болно. Хөрөнгийн урсгалын хэмжээнээс 
шалтгаалан жижиг эдийн засагтай улсын гадаад валютын нөөц нэмэгдэх, 
валютын ханш хэлбэлзэх бөгөөд мөн үүнтэй уялдаатайгаар урсгал дансны 
алдагдал нэмэгдэх нь орох урсгалын сөрөг нөлөөг нэмэгдүүлдэг. Өөрөөр 
хэлбэл, хөрөнгийн орох урсгалын хувийн жин өндөртэй улсуудын хувьд 
бусад хөрөнгө оруулалтын өгөөж ижилтэй улсуудтай харьцуулахад хууль 
бус мөнгөний орох урсгал өндөр байх магадлалтай. Хөрөнгө оруулалтын 
өгөөж, үр ашгийг үл харгалзвал хууль бус мөнгө эзэмшигч тухайн улсад 
нэвтрэх болон хөрөнгөө буцааж татах боломжийг харгалзана. Үүнийг 
тодорхойлох хамгийн оновчтой үзүүлэлт нь ФАТФ-аас гаргаж тухайн улсын 
үнэлгээ, жагсаалтын мэдээлэл, бусад байгууллагын тооцдог авилгалын 
индекс, институцын үзүүлэлтүүд юм.
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Дээрхээс гадна өмнөх бүлэгт дурдсанаар олон улсын банк, санхүүгийн 
болон зэрэглэл тогтоогч байгууллагын эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээний 
нөлөөгөөр хөгжиж буй, буурай хөгжилтэй, МУТСТ зөвлөмжийн хэрэгжилт 
султай улсуудын эсрэг хориг арга хэмжээ авч авч хэрэгжүүлэх нь тухайн 
улсуудад сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай.

Тиймээс эконометрикс шинжилгээнд мөнгө угаалтын эсрэг арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн түвшин, ФАТФ-ын жагсаалтын нөлөөг тусад нь 
үнэлэх нь зүйтэй юм. Учир нь ихэнх хориг арга хэмжээ жагсаалтаас илүүгээр 
нийтийг хамарсан эрсдэлтэй бүлгийг чиглэсэн байх нь түгээмэл байдаг нь 
тус чиглэлээр хийгдсэн судалгааны үр дүнгүүдээс харагддаг.

Дээрх таамаглал, тоон мэдээллийн хүртээмжид тулгуурлан гадаад 
валютын шилжүүлгийн зардал (remit), гадаад худалдааны нээлттэй байдал 
(openness), гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (fdi), засгийн газрын өр (gov_
debt), улсын нийт гадаад өр (debt), урсгал данс (ca), гадаад валютын нөөц 
(gir), валютын ханш (reer), зээлжих зэрэглэл (rating)-д ФАТФ-аас гаргадаг 
мөнгө угаах, терроризмын эсрэг тухайн улсын хэрэгжүүлж буй ажлын 
үнэлгээ (basel_aml_index), жагсаалтад оруулах (grey_list) нь ямар байдлаар 
нөлөөлөхийг үнэлэв.

(1)
Энд,  – дээр дурдсан тухайн улсын хамааран хувьсагч,  – тухайн 

улсын тогтмол нөлөө,  – тухайн улсын тухайн хугацаанд саарал 
жагсаалт орсон эсэхийг харуулах хувьсагч,  – Базелийн мөнгө 
угаалтын эсрэг арга хэмжээний индекс (Basel AML index),  – хамааран 
хувьсагчийн өмнөх хугацааны утга, тухайн улсын эдийн засаг, бүс нутгийн 
онцлогыг харуулсан дамми хувьсагч болон бусад хамааран хувьсагчийг 
тайлбарлах хувьсагчид,  – тухайн улсын хугацааны тренд,  – стандарт 
алдаа болно.

Тоон өгөгдөл
Шинжилгээг хийхдээ Дэлхийн банкны мэдээллийн санд бүртгэлтэй 217 

орны ФАТФ-аас жагсаалт зарлаж эхэлсэн буюу 2000 оноос эхлээд 2018 он 
хүртэлх хугацааны панель тоон өгөгдлийг ашигласан. Зарим хувьсагчдын 
олдцоос шалтгаалан үнэлгээ тус бүрд хамрагдсан орон, хугацаан цувааны 
тоог ялгаатай байдлаар сонгосон. 

Нэрлэсэн дүнгээр илэрхийлсэн хувьсагчдыг ДНБ-нд харьцуулсан утга, 
ам.доллар, индекс, PPP зэрэг харьцуулах боломжтой нэгжээр илэрхийлсэн 
үзүүлэлтүүдийн логарифм утгыг үнэлгээнд ашигласан (дэлгэрэнгүйг 
хавсралт 1-ээс харна уу).

Зээлжих зэрэглэлийн үзүүлэлтийн хувьд дамми болон индекс гэсэн 
хоёр төрлийн хувьсагчаар төлөөлүүлсэн. Дамми хувьсагчийн хувьд 
зээлжих зэрэглэл болон төлөв өмнөх зэрэглэлээс буурсан бол 1, өссөн эсвэл 
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өөрчлөгдөөгүй бол 0 утгыг авах бол индексийн хувьд зэрэглэл тогтоогч 3 
байгууллага (Moodys, S&P, Fitch)-ын зэрэглэлийн дунджаар хамгийн муу 
зэрэглэлтэй тохиолдолд 1, хамгийн сайн тохиолдолд 21 байхаар тус тус 
сонгосон (зэрэглэлийн индексийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт 
2-оос харна уу).

Улс бүрийн хөгжлийн ялгаатай түвшнийг тодорхойлохын тулд 
үнэлгээний хамааран хувьсагчаас шалтгаалан НҮБ-ийн ангилал 
(хөгжингүй улс, шилжилтийн эдийн засагтай улс, хөгжиж буй улс, буурай 
хөгжилтэй), Дэлхийн банкны ангилал (өндөр, дундын дээд, дундын доод, 
бага орлоготой)-ын дагуу дамми хувьсагч үнэлгээнд оруулсан (ангиллын 
дэлгэрэнгүй задаргааг хавсралт 3-аас харна уу).

Саарал жагсаалтыг илэрхийлэх хувьсагчийн хувьд ФАТФ-аас зарласан 
мэдээллийг ашигласан бөгөөд хар жагсаалтад орсон улсыг хамруулаагүй 
(ФАТФ-ын жагсаалтад орсон улсуудын жагсаалтыг хавсралт 4-өөс харна 
уу).

Мөнгө угаахын эсрэг, терроризмтэй тэмцэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн 
түвшинг “Засаглалын Базель Институц”-ээс ФАТФ-аас гаргасан үнэлгээ 
болон бусад институцийн үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан тооцдог Базелийн 
мөнгө угаалтын эсрэг арга хэмжээний индексийг ашигласан нь мөнгө 
угаалтын эсрэг арга хэмжээний хэрэгжилтийн түвшин, эсрэг эрсдлээс 
сэргийлэх үйл ажиллагааг илүү тодорхой харуулах юм.
Шигтгээ: Базелийн мөнгө угаалтын эсрэг арга хэмжээний индекс
Базелийн Засаглалын Институцээс 2012 оноос эхлэн улс орнуудын Мөнгө угаалтын эсрэг 
арга хэмжээний индексийг жил тутам зарлах болсон. Тус индексийг тооцоход (i) МУТСТ 
стандартын үр дүн, (ii) авилгал, хээл хахуулийн үзүүлэлт, (iii) санхүүгийн ил тод байдал, 
стандартын хэрэгжилт, (iv) олон нийтэд нээлттэй байдал, хариуцлага, (v) хуульзүй, 
улстөрийн эрсдэлийг үнэлдэг ФАТФ, Транспэрэнси Интернэшнл, Дэлхийн банк, Дэлхийн 
эдийн засгийн форум зэрэг байгууллагийн 15 төрлийн мэдээллийн эх сурвалжийг 
ашигладаг. Базелийн тооцсон индекс нь мөнгө угаалтын хэмжээг илэрхийлэхгүй ч 
нэгдсэн индекс нь МУТС эрсдэлийг үнэлэх маш чухал үзүүлэлт юм. Нэгдсэн индекс нь 
1-10 хүртэлх утга авах бөгөөд өндөр байх тусам эрсдэл ихтэй болохыг харуулна

Загварын үр дүн
Саарал жагсаалт болон эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээний харьцангуй 

богино хугацааны нөлөөг шинжлэх шаардлагатай байсан тул эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийн хувьд энгийн регресс, зээлжих зэрэглэл бууруулахад 
нөлөөлдөг эсэхийг тогтоох шинжилгээний хувьд пробит, зээлжих зэрэглэлд 
үзүүлэх ерөнхий нөлөөг эрэмбэлсэн ложит аргачлалыг ашиглав. Энгийн 
регрессийн хувьд улсын, хугацааны тогтмол нөлөө, дамми хувьсагч болон 
нийт үнэлгээний тогтвортой байдлыг статистикийн тестүүдийг харгалзан 
сонгосон.

Үнэлгээгээр саарал жагсаалт, мөнгө угаалтын индексийн нөлөөг 
илрүүлэхийг зорьсон ч хамаарах хувьсагчдад нөлөө үзүүлдэг бусад 



181

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

тайлбарлах хувьсагч, хамаарах хувьсагчийн өмнөх үеийн утга, зарим 
үнэлгээнд тухайн улс, бүс нутгийн онцлогийг харуулсан дамми хувьсагч 
оруулах замаар үнэлгээний утга гажуудахаас сэргийлэв (үнэлгээнд 
ашигласан хувьсагчдын дэлгэрэнгүйг хавсралт 5-аас харна уу).

ФАТФ-ын МУТСТ зөвлөмж, стандартын өөрчлөлтөөс шалтгаалан 
үнэлгээг гурван өөр төрлийн хугацааны интервал болон улсуудын ангиллаар 
хийсэн. Эхний загвараар тоо ФАТФ-ын ямар нэг жагсаалтад орсон нь эдийн 
засагт хэрхэн нөлөөлснийг тооцохыг зорьсон тул бүх улсын 2000 оноос 
хойшхи өгөгдлийг ашигласан бөгөөд дамми хувьсагч ямар нэг жагсаалтад 
орсон бол 1 утга авна. Дараагийн загвараар ФАТФ-ын 2008 оноос хойш 
зарлах болсон хар саарал, саарал жагсаалтын нөлөөг шилжилтийн, хөгжиж 
буй, буурай хөгжилтэй орнуудын хувьд тооцсон. Гуравдахь загвараар ФАТФ-
аас 2015 оноос зарлах болсон саарал жагсаалтын нөлөөг Монгол улстай 
орлогын ижил ангилал буюу Дэлхийн банкнаас дундын доод орлоготой гэж 
ангилсан улсуудын хувьд тооцсон бөгөөд тус үнэлгээнд Базелийн мөнгө 
угаалтын эсрэг арга хэмжээний индексийг нэмж оруулав. Өөрөөр хэлбэл, 
загвар тус бүрээс хамааран ФАТФ жагсаалтын дамми хувьсагч нь өөр өөр 
утгыг илэрхийлнэ. Тодруулбал, загвар 1-ийн хувьд тухайн улс тухайн жилд 
ФАТФ-ын ямар нэг жагсаалтад орсон бол 1, бусад тохиолдолд 0; загвар 2-ын 
хувьд хар саарал, саарал жагсаалтад орж байсан бол 1, ямар нэг жагсаалтад 
ороогүй бол 0; загвар 3-ын хувьд саарал жагсаалтад орж байсан бол 1, ямар 
нэг жагсаалтад ороогүй бол 0 утгыг тус тус авна.
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Хүснэгт 2. Эконометрикс үнэлгээний үр дүн

( ) - стандарт алдааг харуулсан. Харгалзах ач холбогдолын түвшин *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1

Загвар 1. Нийт улсын хувьд бүх төрлийн жагсаалтын дамми хувьсагч 
(тухайн жилд ФАТФ-ын ямар нэг жагсаалтад орсон бол 1, ороогүй бол 0)-
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тай 2000-2018 оны үзүүлэлт дээр хийсэн үнэлгээ,
Загвар 2. НҮБ-ийн ангиллын хөгжингүй орнуудаас бусад хар саарал, 

саарал жагсаалтад орсон эсвэл жагсаалтад огт ороогүй орнуудын 2008-
2018 оны үзүүлэлт дээр хийсэн үнэлгээ,

Загвар 3. Дэлхийн банкны орлогын ангиллаар Монгол улстай ижил 
түвшний буюу дундын доод орлоготой, тухайн жилд зөвхөн саарал 
жагсаалтад орсон эсвэл огт жагсаалтад ороогүй улсуудын 2015-2018 оны 
үзүүлэлт дээр хийсэн үнэлгээ.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад бүх загварын хувьд гадаад шилжүүлгийн 
зардал ФАТФ-ын жагсаалт, МУТСТ үйл ажиллагааны дутагдалтай байдлаас 
шалтгаалан нэмэгдсэн гэсэн таамаглалыг няцааж байна. Гэхдээ тайлбарлагч 
хувьсагчийн хувьд 200 ам.доллар гадны улс руу шилжүүлэхэд гарах дундаж 
зардлыг илэрхийлж буй учир сүүлийн жилүүдэд гарсан технологийн 
дэвшлийн нөлөөгөөр шилжүүлгийн зардал буурсантай холбоотой байж 
болох юм. Мөн зардал нэмэгдэхэд нөлөөгүй гэсэн үр дүнгээс гүйлгээний 
тоо буурсан, гадаад гүйлгээ хийх үйлчилгээ тасалдсан гэж үзэж болохгүй 
юм. Тиймээс энэ төрлийн үнэлгээг СВИФТ зэрэг байгууллагаар хийгдсэн 
гүйлгээний тоо, нийт мөнгөн дүн зэрэг төлбөртэй мэдээллийн эх сурвалжийг 
ашиглан хийвэл илүү ач холбогдолтой үр дүн гарах магадлалтай юм.

Гадаад худалдааны эргэлтийн хувьд жагсаалтад орсны дараах жил буурах 
хандлагатай ба мөнгө угаалтын эсрэг арга хэмжээний үнэлгээ нөлөөгүй 
байна. Үүнээс ФАТФ-ын жагсаалтаас шалтгаалан гадаадын харилцагч 
банк (correspondent bank) хамтын ажиллагаагаа хумьсан, худалдааны 
санхүүжилтийн үйл ажиллагаа тасалдсан эсвэл гадаад худалдаа хэлбэрээр 
мөнгө угаах байдал буурсан гэж таамаглаж болохоор байна. Гэхдээ тухайн 
хувьсагч нь зөвхөн загвар 1 болон 2-ын хувьд ач холбогдолтой байгаа учраас 
тус нөлөө нь хар болон хар саарал жагсаалтад орох буюу хориг арга хэмжээ 
авах, хамтран ажиллахдаа эрсдэлийг харгалзах зөвлөмжийн нөлөө байх 
магадлалтай юм. Өөрөөр хэлбэл, 2015 оноос өмнө тус төрлийн нөлөө илүү 
өндөр байсан байж болохоор байна.

Жагсаалтад орох нь зээлжих зэрэглэл болон төлөв буурах магадлалыг 
нэмэгдүүлж, жагсаалтад ороогүй, эдийн засгийн ижил үзүүлэлттэй бусад 
улстай харьцуулахад зэрэглэл өсөх магадлалыг бууруулах нөлөөтэй 
гэсэн үр дүн гарчээ. Түүнчлэн, зэрэглэл тогтоогч байгууллагууд мөнгө 
угаахтай тэмцэх үйл ажиллагаа (Базел индекс)-наас илүүтэйгээр ФАТФ-ын 
жагсаалтыг харгалздаг гэж дүгнэж болохоор байна. Энэ нь зэрэглэл тогтоогч 
байгууллагууд эрсдэлээс зайлсхийх нэгдсэн арга хэмжээ (de-risking)-нээс 
илүүтэйгээр тухайн улсын нөхцөл байдлыг харгалзан үздэгээс болсон байх 
талтай. Засгийн газрын нийт өрийн хувьд ФАТФ-ын жагсаалт, МУТС үйл 
ажиллагааны аль альнаас хамааран өөрчлөгдөхгүй байгаа нь мөн зээлжих 
зэрэглэлтэй холбоотой байх магадлалтай юм.
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Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хувьд жагсаалтад орсны дараа 
жил дунджаар буурах нөлөөтэй байдаг бол Монгол улстай ижил орлогын 
ангилалтай орнуудын хувьд жагсаалтад орохоос илүүтэйгээр, мөнгө 
угаалтын эсрэг арга хэмжээний хангалтгүй авч хэрэгжүүлэх нь сөргөөр 
нөлөөлдөг гэсэн үр дүн гарчээ. Энэ МУТСТ арга хэмжээг зохицуулагч 
байгууллагуудын зүгээс томоохон хөрөнгө оруулагчдад тавих хяналтаа 
сүүлийн жилүүдэд нэмэгдүүлсний үр дүн байж болох юм.

ФАТФ жагсаалт болон мөнгө угаахтай тэмцэх арга хэмжээний гадаад 
өрийг нэмэгдүүлэх нөлөө нь дээр дурдсан зээлжих зэрэглэл муудах, засгийн 
газрын өрд нөлөөлөхгүй байх үр дүнтэй нийцгүй байна. Тэгэхээр энэ нь 
хөрөнгө оруулалт буурснаас шалтгаалан хувийн хэвшлийн зээл авах, гадны 
байгууллагаас санхүүжилт татах эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэхтэй холбоотой 
байх магадлалтай юм.

Урсгал данс, гадаад валютын нөөц, валютын ханшид ФАТФ-ын 
жагсаалт нөлөөгүй байгаа нь гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалт, гадаад 
зээлийн өөрчлөлтийн эсрэг тухайн улсын авч хэрэгжүүлсэн бодлого, арга 
хэмжээ жагсаалтад ямар хугацаанд байсан зэрэг өөр олон хүчин зүйлээс 
шалтгаалсан байх талтай.

4. ДүгнЭЛТ
Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-

аас Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МУТСТ) үндсэн 
стандарт, зөвлөмжийг гаргаж дэлхий нийтээрээ дагаж мөрдөхийг уриалж, 
биелүүлээгүй улс орныг олон нийтэд зарлах, хэрэгжилтийн түвшин 
хангалтгүй улсуудтай хамтран ажиллахдаа эрсдэлийг харгалзах арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэхийг гишүүн орон, олон улсын томоохон банк санхүүгийн 
байгууллагуудад уриалах болсон нь хөгжиж буй, буурай хөгжилтэй улс 
орнуудад олон талаар нөлөөлөх болжээ.

Мөнгө угаалт, терроризмийн талаарх дэлгэрэнгүй, бодит тоон мэдээлэл 
хомс байдгаас шалтгаалан ФАТФ-аас зарласан жагсаалтын нөлөөллийг 
тооцсон судалгааны ажил цөөн бөгөөд МУТСТ арга хэмжээний хэрэгжилт 
хангалтгүй байх нь эдийн засагт хэрхэн нөлөөлсөн талаар голлон судалсан 
байна.

Голлох судалгааны ажлыг нэгтгэн дүгнэвэл МУТСТ арга хэмжээний 
хэрэгжилт хангалтгүй байх, ФАТФ-ын жагсаалтад орох нь (i) хамтран 
ажилладаг банк, санхүүгийн байгууллагын хүрээг хумиж гадаад шилжүүлэг, 
төлбөр тооцоо, санхүүгийн үйлчилгээ авах зардлыг нэмэгдүүлж тухайн 
улсын мөнгөн гуйвуулга, гадаад худалдааг бууруулах, (ii) зээлжих 
зэрэглэлд сөргөөр нөлөөлж гадаад зах зээлээс эх үүсвэр татах боломжийг 
бууруулж, хүүгийн зардлыг нэмэгдүүлэх, (iii) хяналт шалгалт, мэдээллэх 
үйл явцаас шалтгаалан хөрөнгө оруулалт, валютын орох урсгал саарч дээрх 
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нөлөөллүүдийн улмаас төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд орж, валютын ханш 
сулрах, эдийн засгийн өсөлт саарах нөлөөг үзүүлэх магадлалтай байна.

Тиймээс (i) ФАТФ-ын жагсаалтад орох нь эдийн засагт ямар нөлөө 
үзүүлэхийг тооцох, (ii) МУТСТ арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байх 
буюу эрсдлээс сэргийлж үнэлгээ хангалтгүй улсуудад нийтэд нь хориглох 
арга хэмжээ авах нь жагсаалтад орохтой ижил нөлөө үзүүлж буй эсэхийг 
тодорхойлох, (iii) ФАТФ-аас өнгөрсөн хугацаанд зарласан хар, хар саарал, 
саарал жагсаалтын үзүүлэх нөлөөллийн ялгаатай байдлыг тусад нь харуулах 
зорилт тавьж энэхүү ажлыг гүйцэтгэлээ.

Судалгааны хүрээнд жагсаалтад орсон улсуудын эдийн засгийн 
үзүүлэлтийг бусад ижил орлогын ангилалтай улсуудтай харьцуулсан 
шинжилгээг хийсэн бөгөөд нөлөөллийг тооцсон ихэнх үзүүлэлтийн хувьд 
ФАТФ-ын жагсаалтаас илүүтэйгээр МУТСТ үйл ажиллагаа хангалтгүй 
улсуудын эсрэг нийтэд нь сөрөг арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байдал 
ажиглагдлаа.

Эконометрикс шинжилгээний хувьд ФАТФ-ын жагсаалт зарлах 
ангиллын өөрчлөлт, улс орнуудын тоон мэдээллийн олдоц, орлого, эдийн 
засгийн хөгжлийн түвшнээс хамааруулан 3 төрлийн үнэлгээг гүйцэтгэв.

Нийт улсуудад ФАТФ-ын жагсаалтад орох нь ямар нөлөө үзүүлэхийг 
2000-2018 оны 217 улсын хувьд панель өгөгдөлийн шинжилгээ ашиглан 
гүйцэтгэхэд ФАТФ-ын ямар нэг жагсаалтад орох нь гадаад худалдаа, 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, зээлжих зэрэглэл өсөх магадлалыг 
бууруулж, гадаад зээлийг нэмэгдүүлдэг байна.

ФАТФ-аас жагсаалтыг ангилж зарлах болсноос хойшхи хар саарал, 
саарал жагсаалтад орсон нөлөөллийг 2008-2018 оны шилжилтийн, хөгжиж 
буй, буурай хөгжилтэй улсуудын хувьд гүйцэтгэхэд гадаад худалдааг 
бууруулж, зээлжих зэрэглэл буурах магадлалыг нэмэгдүүлж, зэрэглэл 
өсөх магадлалыг бууруулах нөлөөтэй байна.

Харин Монгол улстай орлогын ижил ангилалтай улсуудын хувьд саарал 
жагсаалтад орох2, МУТСТ арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байх нь 
ямар нөлөө үзүүлэхийг нөлөөг харахын тулд 2015-2018 оны хувьд Дэлхийн 
банкны ангиллаар орлогын дундын доод түвшний улсуудын өгөгдөл дээр 
үнэлгээ хийхэд саарал жагсаалт нь зээлжих зэрэглэлд сөргөөр нөлөөлдөг 
бол мУТСТ арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байх нь шууд 
хөрөнгө оруулалтыг бууруулж, гадаад өрийг нэмэгдүүлэх нөлөөтэй 
байна. Гадаад өрийг нэмэгдүүлэх нь зээлжих зэрэглэл буурахтай нийцгүй 
байгаа нь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт буурах, зарим тохиолдолд 
өмнө оруулсан хөрөнгөө татах нөлөөллөөс шалтгаалан гадаад зээлийн эрэлт 
нэмэгдэх сувгаас болсон байх талтай юм.
2 2016 оноос хар саарал жагсаалтыг зарлахаа больж зөвхөн хар болон саарал жагсаалт зарладаг 

болсон
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Дээрх гурван үнэлгээг нэгтгэн дүгнэвэл гадаад худалдаа, хөрөнгө 
оруулалт буурах, гадаад өр нэмэгдэхэд хар, хар саарал жагсаалтад 
орох нь илүү нөлөөлдөг бол зээлжих зэрэглэл муудахад ангилал 
хамаарахгүйгээр ФАТФ-ын жагсаалтад орох сөргөөр нөлөөлж байна. 
мУТСТ арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байхаас үүдэх сөрөг 
нөлөөлөл сүүлийн жилүүдэд нэмэгдсэн бөгөөд саарал жагсаалтаас 
илүүтэйгээр шууд хөрөнгө оруулалтыг бууруулах нөлөөтэй байдаг 
байна.

Бусад сувгийн нөлөөллийн хувьд тодорхой үр дүн гараагүй нь панель 
өгөгдлийн тоон мэдээллийн олдоц хангалтгүй, зарим үзүүлэлт төлбөртэй 
байсан учир олдсон мэдээллээр төлөөлүүлэн үнэлгээ хийснээс шалтгаалсан 
байх талтай. Тухайлбал, гадаад шилжүүлэг, харилцагч банкны тоо мэдээлэл 
олдоогүйн улмаас шилжүүлгийн зардал, худалдааны санхүүжилтийн 
зардлаар төлөөлүүлсэн нь үр дүнд сөргөөр нөлөөлсөн гэж таамаглаж 
болохоор байна.

Энэхүү судалгааны ажлаар саарал жагсаалт болон МУТСТ хэрэгжилт 
хангалтгүй байхын эсрэг эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн 
нь улс орнуудад ямар сувгаар дамжин нөлөөлөхийг нэгдсэн байдлаар 
тодорхойлж, үзүүлэлт тус бүрийн нөлөөллийг тооцоолсон нь онцлог болсон 
бөгөөд жагсаалтын ангиллын хувьд тогтвортой 4-5 жил болсны дараагаар3 
урт хугацааны нөлөөг эконометрикс үнэлгээний аргачлалаар дахин үнэлж 
үр дүнг тодорхой болгох шаардлагатай юм.

3 Ангилал хэд хэдэн удаа өөрчлөгдөж дан саарал жагсаалтыг 2016 оноос хойш зарласан тул урт 
хугацааны нөлөөллийг тооцох боломжийг хязгаарлаж байна.
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Хавсралт 1. Судалгаанд ашиглагдсан тоон өгөгдөл
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Саарал жагсаалтад орсноор  
эдийн засагт үзүүлж болзошгүй нөлөө Ц.Бямбацогт, Л.Очгэрэл

Хавсралт 2. Зээлжих зэрэглэлийн индекс

Индексийг тооцохдоо 3 агентлагийн зэрэглэлийн дунджаар тооцсон 
бөгөөд жилд нэгээс олон удаа зэрэглэлээ шинэчлэсэн тохиолдолд сүүлийн 
зэрэглэлээр, тухайн жилд шинээр тогтоогоогүй бол өмнөх жилээс 
өөрчлөгдөөгүй гэж үзэв.
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Хавсралт 3. Дэлхийн банкнаас гаргасан улс орнуудын орлогын түвшний ангилал

Эх сурвалж: Дэлхийн банк
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Саарал жагсаалтад орсноор  
эдийн засагт үзүүлж болзошгүй нөлөө Ц.Бямбацогт, Л.Очгэрэл

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын улс, орнуудын хөгжлийн ангилал

Эх сурвалж: “Дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ба төлөвлөгөө” тайлан, 2019 он, 
НҮБ 
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Хавсралт 4. ФАТФ жагсаалтад орж байсан улсууд
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Үргэлжлэл
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Үргэлжлэл
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Саарал жагсаалтад орсноор  
эдийн засагт үзүүлж болзошгүй нөлөө Ц.Бямбацогт, Л.Очгэрэл

Үргэлжлэл
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Үргэлжлэл
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Саарал жагсаалтад орсноор  
эдийн засагт үзүүлж болзошгүй нөлөө Ц.Бямбацогт, Л.Очгэрэл

Үргэлжлэл
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Үргэлжлэл

Эх сурвалж: ФАТФ-ын мэдэгдэл 2000-2019
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Саарал жагсаалтад орсноор  
эдийн засагт үзүүлж болзошгүй нөлөө Ц.Бямбацогт, Л.Очгэрэл

Хүснэгтийн тайлбар

* - Албан бус нэршил, ** 2008-2009 оны мэдэгдэлд жагсаалтад оруулсан 
шалтгаан 2010-2015 оноос бага зэрэг ялгаатай байсан хэдий ч албан бус 
нэршлийн хувьд ижил өнгөөр тодруулав

Хүснэгтэд (i) жагсаалтад орсон улс гарах хүртэл тухайн жагсаалтдаа 
байсан, (ii) нэг жилийн өөр өөр мэдэгдэлд саарал болон хар саарал 
жагсаалтад орсон бол хар саарал ангилалд байсан, (iii) ондоо багтаад 
жагсаалтаас гарсан ч тухайн жилийн 3 мэдэгдлийн аль нэгэнд дурдагдсан 
бол жагсаалтад орсон гэж тэмдэглэв.
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Хавсралт 5. Эконометрикс үнэлгээнд ашигласан тайлбарлагч хувьсагчид



Б.Баярдаваа1, Б.Эрхэмбаяр2, Л.Мижиддорж3 

1 МБГ-ын захирал, bayardavaa@mongolbank.mn
2 МБГ-ын эдийн засагч, erkhembayar.b@mongolbank.mn, mijiddorj.l@mongolbank.mn 
3 

монголбанк

мАКРО ЭДИЙн ЗАСгИЙн ТӨЛӨВ,  
ЦААШИД БОДЛОгЫн хУВЬД  

АнхААРАх АСУУДЛУУД
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол Улсын сүүлийн 10 жилийн макро 

эдийн засгийн гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийж, эдийн засгийн өсөлт, 
мөнгөний бодлого, Улсын төсвийн өнөөгийн төлөв болон цаашид анхаарах 
бодлогын асуудлуудыг авч үзлээ. Эдийн засгийн өсөлт хэсэгт өсөлтийн 
нийтлэг хэв шинжүүд, өсөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, эдийн засгийн 
сүүлийн мөчлөгт шинжилгээ хийв. Төсвийн бодлого хэсэгт төсвийн 
төлөв, төсвийн бодлогын мөчлөг дагасан байдал, төсвийн тогтвортой 
байдлын тухай, мөнгөний бодлого хэсэгт бодлогын арга хэлбэрийн сонголт, 
мөнгөний бодлогын шилжих механизм, мөнгөний бодлого ба макро 
зохистой бодлогын уялдааг авч үзэв. Эцэст нь дээрх тооцоо шинжилгээний 
үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, макро эдийн засгийн бодлогын цаашид анхаарах 
асуудлуудыг тодорхойллоо.

Түлхүүр үгс: Макро эдийн засгийн төлөв, эдийн засгийн мөчлөг, мөчлөг 
сөрсөн бодлого 

JEL ангилал: E60, E66
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цаашид бодлогын хувьд анхаарах асуудлууд Б.Баярдаваа, Б.Эрхэмбаяр, Л.Мижиддорж

1. УДИРТгАЛ
Монгол улсын хувьд эдийн засгийн гадаад орчинд гарч буй өөрчлөлт 

эдийн засгийн төлөвт хүчтэй нөлөөтэй болохтой зэрэгцэн бодлого 
боловсруулж хэрэгжүүлэхэд гадаад хүчин зүйлийг анхаарах шаардлага 
улам бүр нэмэгдлээ. Аливаа бодлого, зохицуулалтын өөрчлөлтийг хийхдээ 
худалдааны болон санхүүгийн түнш орнууд, олон санхүүгийн болон бусад 
зохицуулагч байгууллагууд болон олон улсын хамтын нийгэмлэгүүдтэй 
харилцах харилцаанд үзүүлэх нөлөө, гадаад өрийн тогтвортой байдалд 
хэрхэн нөлөөлөхийг харгалзан үзэх шаардлагатай. 

Мөнгө, сангийн бодлого, санхүүгийн зохицуулалтуудын өнөөгийн болон 
ирээдүйд тогтвортой үргэлжлүүлэх орон зай нь гадаад төлбөрийн чадвар, 
түүний тогтвортой байдлаар хязгаарлагдах тул бодлого, зохицуулалтыг 
дунд хугацааг харж төлөвлөж, хэрэгжүүлэх нь тогтвортой байдалд дэмжлэг 
үзүүлнэ. Монгол улсын эдийн засгийн хувьд бодит бизнесийн мөчлөг 
3 орчим жил, санхүүгийн мөчлөг 3 орчим жил, улс төрийн сонгуулийн 
мөчлөг 4 жил бөгөөд эдгээр нь давхцах эрсдэл өндөр байна. Иймд макро 
бодлого, зохицуулалт нь аливаа мөчлөгийн нөлөөг бууруулах бус харин 
нэмэгдүүлэх эрсдэл өндөртэй байгаа тул бодлого боловсруулах институцийн 
хараат бус байдлыг эрх зүйн хүрээнд болон бодит амьдрал дээр бэхжүүлэх 
шаардлагатай.

Макро тогтвортой байдлыг хангах, бэхжүүлэхэд сангийн болон мөнгөний 
бодлогын хараат бус байдал маш муу байгаа нь тухайн бодлогын дотоод, 
гадаад эдийн засгийн болон улс төрийн мөчлөг дагасан байдлаас харагдана. 

Төсвийн бодлогын хувьд бодлогын хараат бус байдал хангалттай биш 
байгаа нь сонгууль угтсан төсвийн зардлын өсөлтөөс харагдаж байна. 
Зардлын өсөлт нь төсвийн орлогод төдийлөн захирагдахгүй төдийгүй 
төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн шалгууруудыг өөрчлөх 
байдлаар өрийн тогтвортой байдлыг алдагдуулсан байна. Монгол улсын 
хувьд сангийн бодлого ерөнхийдөө мөчлөг дагасан шинжтэй бөгөөд гадаад, 
дотоод эдийн засгийн мөчлөгөөс үл хамааран сонгуулийн болон түүний 
өмнөх жилд төсвийн зардал 2000 оноос хойш дунджаар 26-27 хувиар өсдөг 
буюу нийт дунджаасаа 6-7 нэгж хувиар өндөр байна. Зарим жилүүдэд 40 
хүртэл хувиар төсвийн зардал өсч байжээ.

Сангийн бодлогын орон зай нь төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх дотоод 
чадавхаас гадна гадаад санхүүжилтийн чадавхаас хамаарна. Тиймээс ДНБ-
ий 60 орчим хувьтай тэнцэх орлого, зарлагын урсгалыг зохицуулдаг макро 
эдийн засгийн бодлого боловсруулагчийн хувьд сангийн бодлого нь Засгийн 
газрын дотоод болон гадаад өрийн тогтвортой байдлаас гадна нийт эдийн 
засгийн гадаад, дотоодын өрийн тогтвортой байдлыг дунд, урт хугацаанд 
хангах, алдагдуулахгүй байхаар аливаа бодлогын шийдвэрүүдээ гаргах 
шаардлагатай.
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Эдийн засгийн бодлогууд өнөөгийн эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэхээс 
илүүтэй дунд урт хугацааны өсөлтийн хөдөлгүүрийг тэтгэж, өсөлт 
тогтвортой үргэлжлэх бололцоог бүрдүүлэх нь хамгийн чухал байна. Эдийн 
засгийн урт хугацааны өсөлтийн хөдөлгүүрийг бий болгож, тэтгэхийн тулд 
нэг талаас санхүүжилтийн өртөг, түүний тогтвортой байдал чухал байна. 
Нөгөө талаас хувийн бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх, эдийн засаг дахь 
төсвийн хэмжээг бууруулах шаардлагатай. Олон улсын байгууллагуудын 
судалгааны үр дүнгүүдээс харахад манай орны хувьд бүтээмж төдийлөн 
нэмэгдэхгүй, дэд бүтэц, төрөлжилт муу, авилга ихтэй зэргээс шалтгаалан 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага, мөн санхүүжилтийн зардал өндөр байгаа 
нь өсөлтөд саад болох гол хүчин зүйлс болж байна. Түүнчлэн шаардлагагүй 
төсвийн хэмжээг хязгаарласнаар тогтворжуулах бодлогын зардал буурах 
юм. Мөнгөний болон санхүүгийн, сангийн бодлогын тогтворжуулах 
арга хэмжээ нь эцэстээ хувийн хэрэглээ, хөрөнгө оруулалтын бууралтыг 
дагуулдаг. 

Төсвийн бодлогын мөчлөг сөрөх чадамжийг нэмэгдүүлэхэд эдийн засгийн 
гадаад, дотоод орчны таатай үед төсвийн нөөц хуримтлуулах чухал боловч 
манай улсын хувьд хэрэгжихгүй байна. Ингэснээр эдийн засгийн идэвхжил 
сулрах үед буюу төсвийн бодлогоор эдийн засгийг дэмжих шаардлага 
тулгарахад өрийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулахгүйгээр зөөлөн 
бодлого хэрэгжүүлэх бололцоог алдагдуулж байна. Судалгааны үр дүнгээс 
харахад төсвийн зардлын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөний талаар 
эерэг бас сөргөөр нөлөөлдөг тухай холимог дүгнэлтүүд байгаа бол дунд, 
урт хугацаандаа сөрөг нөлөөтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн нь анхаарал татаж 
байна. Эдгээр дүгнэлтүүд нь Монголын эдийн засгийн хувьд Рикардогийн 
тэнцэлд тулгуурласан онолын үзэл баримтлал оршин байж болзошгүй, 
төсвийн тэлэлтийг баланслуулах зорилгоор хэрэгжүүлдэг хатуу мөнгөний 
бодлогын нөлөө давамгайлж хувийн секторын эрэлт буурдаг, алдагдлыг 
санхүүжүүлэх дарамт нь эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй байж болзошгүй 
гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна. 

Мөнгөний бодлогын үр нөлөө нь шокыг сөрөх чадвартай, санхүүгийн 
зуучлалаа тогтвортой үргэлжлүүлж чадах тогтвортой санхүүгийн системээс 
шууд хамааралтай. Түүнчлэн хөрөнгийн урсгал чөлөөтэй манай эдийн 
засгийн хувьд валютын ханшийн харьцангуй уян хатан бус зохицуулалт 
(ханшийн түвшин, интервенц) нь мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх орон зайд 
нөлөөлж байна. Төгрөгийн ханш сулрахаас хамгаалах олон нийтийн болон 
улс төрийн дарамт нь валютын ханшийн хэт үнэлэгдсэн байдалд хүргэх 
хандлагатай бөгөөд эцэстээ ханшийн гажуудлыг арилгах огцом тохируулга 
хийх нөхцөлийг бий болгож байна. Зарим тохиолдолд инфляци бага үед ч 
мөнгөний бодлогоор эдийн засгийг дэмжих бололцоог хумиж байна. Энэ 
нь ихэнхдээ эдийн засгийн гадаад тэнцэл, валютын нөөцийн хүрэлцээтэй 
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байдлаас шалтгаалж байна. Энэ нь 2016 оны эдийн засгийн хүндрэлийн үед 
тод харагдсан.

Монголбанкны мөнгөний бодлогын хараат бус байдлыг хангах буюу 
цэвэр эдийн засаг, зах зээлийн төлөвт хөтлөгдсөн шийдвэр гаргах бололцоог 
бүрдүүлэх шаардлагатай. Бодлогын итгэл даасан байдлыг бүрдүүлснээр 
хүлээлтийг удирдах, улмаар бодлогын зардлыг бага байлгах бололцоо 
бүрдэнэ. (Д.Түвшинжаргал 2019)-ын судалгаанд дурдсанаар төв банкны 
үнийн тогтвортой байдлын зорилтыг хангахад хуулийн хүрээнд бие даасан 
хараат бус байдал хангалтгүй ба тухайн улсын хуулийн засаглал (rule of law)-
ын чанар чухал, мөн нөгөө талаас тухайн улс эрдэс бүтээгдэхүүн экспорлогч 
байх нь төв банкны бие даасан байдлыг бууруулах, сорилт болдог нь бусад 
улсын туршлага болон хийгдсэн судалгааны ажлаас харагдаж байна гэжээ.

Зах зээлийн тогтолцоонд шилжиж өнөө цагийн Төв банк үүссэнээс 
хойших 29 жилийн хугацаанд томилогдон ажиллаж байсан Төв банкны 
найман Ерөнхийлөгчөөс долоо нь хугацаанаасаа өмнө ажлаа өгч байснаас 
тав нь УИХ-ын сонгуулийн жилд, хоёр нь УИХ-ын сонгуулийн өмнөх болон 
дараах жилд хугацаанаасаа өмнө ажлаа өгсөн байна. Төсвийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэгч Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа 4 жил боловч бодитоор 
ажилласан дундаж хугацаа нь 1 жил 3 сар байна.

2. ЭДИЙн ЗАСгИЙн ӨСӨЛТ
Уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалт, түүнийг дагасан импорт , 

худалдааны салбарын эрчтэй өсөлтийн улмаас 2010–2014 оны хооронд эдийн 
засаг маш хурдтай буюу 2 оронтой тоонд хүрч өсөж байсан бол гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт татарсан, төслүүд хэрэгжиж дууссан, түүхий эдийн 
дэлхийн захын үнэ унасан зэргээс шалтгаалж 2015 оноос 2017 оны эхний 
хагас хүртэл өсөлтийн хурд харьцангуй бага буюу дунджаар 3 орчим хувиар 
өсөж, тэр дундаа 2016 оны 3-р улиралд эдийн засаг агшиж байв. Харин 2017 
оны 3-р улирлаас хойш хөрөнгө оруулалт сэргэсэн, түүхий эдийн үнэ өссөн 
зэргээс шалтгаалж өсөлт 6-аас 7 хувийн орчимд байна. (Зураг 1) 

Өсөлтийг зардлын бүрэлдэхүүнээр задлан харвал өмнөх хэсэгт 
дурдсантай адил өсөлт нэмэгдэхэд үндсэн хөрөнгийн хуримтлал буюу 
хөрөнгө оруулалт голлон нөлөөлдөг байна. 2009 оны сүүлээр Оюу толгойн 
гэрээг байгуулж хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр 2012 оныг дуустал 
импортын тоног төхөөрөмж хурдтай нэмэгдэж ДНБ-ий өсөлтөд хөрөнгө 
оруулалт болон импортын үзүүлэх нөлөө ихэсчээ.
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Зураг 1. Эдийн засгийн өсөлт1, салбараар

Эх сурвалж: ҮСХ 

Эцсийн ашиглалтын бүрэлдэхүүн дунд хамгийн тогтвортой байдаг 
хувьсагч болох хувийн хэрэглээ 2010 – 14 оны өндөр өсөлтөд томоохон 
эерэг нөлөөтэй байв. Харин 2015 оноос хойш өрхийн хэрэглээ эдийн 
засгийн мөчлөгийг даган өөрчлөгдөж өсөлтөд үзүүлэх эерэг нөлөө саарсан 
бол засгийн газрын хэрэглээ 2014 он хүртэл өсөлтөд том нөлөөтэй байсан 
нь сүүлийн жилүүдэд харьцангуй буурсан байна (Зураг 2). 

Зураг 2. Эдийн засгийн өсөлт, эцсийн ашиглалтын бүрэлдэхүүнээр

Эх сурвалж: ҮСХ

Түүнчлэн дотоод эрэлт сүүлийн гурван жилд хоёр оронтой хурдаар 
нэмэгдэж байна. Дотоод эрэлтийн энэхүү өсөлтөд хөрөнгө оруулалтын эрэлт 
маш том нөлөө үзүүлсэн бөгөөд энэ нь импортын эрэлтийг ч нэмэгдүүлжээ. 
1 4 улирлын гулсах нийлбэрээс тооцсон өсөлт
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Тухайлбал, эдийн засгийн хүндрэлийн үе болох 2016 онд дотоод эрэлтийн 
жилийн өсөлт 0.4 хувь байсан бол 2018 онд 12.7 хувиар, 2019 оны 3-р 
улирлын байдлаар 12.1 хувиар нэмэгдсэн байна.

Зураг 3. Дотоод эрэлтийн өсөлт2, бүрэлдэхүүнээр

Эх сурвалж: ҮСХ

Эдийн засгийн идэвхжил, дотоод эрэлт нэмэгдэхэд түүнийг дагаад 
импортын эрэлт нэмэгдэж байна. Манай улсын эдийн засгийн бүтэцтэй 
холбоотойгоор өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний 30-40 хувь мөн 
импортын, машин, тоног төхөөрөмж буюу хөрөнгө оруулалтын шинжтэй 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээ бүхэлдээ импортоор хангагддаг. Монгол улсын 
хувьд орлого 1 хувь нэмэгдэхэд импорт 1.6 хувиар нэмэгдэж байна 
(Б.Дуламзаяа, 2018). 

Түүнчлэн сүүлийн жилүүдийн өсөлтийн хандлагаас харахад гадаадын 
хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхэд гадаадаас авах бизнесийн, техникийн, 
худалдааны болон мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний зардал нэмэгдэж 
байна. Төлбөрийн тэнцлийн мэдээллээс харахад 2017-2019 онд ийм 
төрлийн үйлчилгээнд тухайн жилүүдэд харгалзан 600 сая ам.доллар, 794 
сая ам.доллар, 590 сая ам.долларын төлбөр төлжээ3.

Дэд бүтцийн хөгжлийн сул дорой байдал нь экспортын хэмжээг дагасан 
машин, техник түүний сэлбэг хэрэгслийн импортын эрэлтийг нэмэгдүүлж 
байна. Нүүрсний экспорт 2017 онд 33 сая тонн, 2018 онд 35.8 сая тонн, 2019 
онд 36.5 сая тонн болж эдийн засгийн өсөлт, валютын урсгалд томоохон 
нөлөө үзүүлжээ. Нүүрсний экспортод авто замын тээвэр голлох үүрэг 
гүйцэтгэж байгаатай холбоотойгоор сүүлийн гурван жилд 59.5 мянган 
ачааны авто машин импортолсон байна. Түүнчлэн энэ төрлийн автомашины 
2 4 улирлын гулсах нийлбэрээс тооцсон өсөлт
3 2019 оны 11 дүгээр сарын байдлаарх Монголбанкны төлбөрийн тэнцлийн статистик мэдээлэл.
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төлбөрт 896.2 ам.доллар зарцуулсан. Нөгөө талаас нүүрсний зах зээлийн 
монопсони байдал нь худалдан авагч талтай хамтран тээврийн үйлчилгээг 
үзүүлэх нөхцөл байдлыг үүсгэдэг. Төлбөрийн тэнцлийн мэдээллийг задалж 
тооцоход 2017-2019 онд Монгол улсын экспортын тээврийн үйлчилгээнд 
нийт 1.1 тэрбум ам.доллар зарцуулсан бөгөөд энэ нь нийт тээврийн 
үйлчилгээний 47 хувь, нийт эскпортын орлогын 6 хувьтай дүйцэж байна.

Манай орны хувьд хөрөнгө оруулалтын өгөөж бага, мөн санхүүжилтийн 
зардал өндөр байгаа нь өсөлтөд саад болж байна. Хөрөнгө оруулалтын 
өгөөж бага байхад дараах зүйлс голлон нөлөөлж байна. Үүнд: 

• Эдийн засгийн өсөлт биет хөрөнгийн хуримтлалаас голлон 
шалтгаалж, бүтээмж төдийлөн нэмэгдэхгүй байна. 

• Дэд бүтэц муутай, тодруулбал олон улсын байгууллагуудын 
судалгаанаас харахад дэд бүтцийн ихэнх үзүүлэлтүүдээр дэлхийн 
улсуудын дундуур эсвэл дундаас хойгуур байрыг эзэлж байна.

• Авилгын үзүүлэлтүүд дорвитой сайжрахгүй, тэр дундаа эдийн 
засгийг нуруундаа үүрч яваа уул уурхайн салбарт элбэг байна.

• Өмчийн эрхийг хамгаалах байдал муу байна. 
• Засгийн газрын бодлогын дарамтын үзүүлэлтээр Монгол улс дэлхийд 

104-р байранд буюу бодлогын дарамт өндөртэй орны тоонд орж 
байна. Тодруулбал, манай улсын засгийн газрын бодлогын тогтвортой 
байдал болон уялдаа муу, аливаа өөрчлөлтөд уян хатан бус, ирээдүйд 
чиглэсэн бодлого хангалтгүй байна.

• Эдийн засаг төрөлжихгүй байгаа гэсэн хүчин зүйлүүд голлон багтаж 
байна. 

Харин хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр байхад хадгаламжийн түвшин 
бага бөгөөд хэлбэлзэл өндөртэй, банкны салбарын төвлөрөл өндөртэй, 
олон улсаас санхүүжилт авах зардал өндөр байгаа нь чухал нөлөөтэй байна 
(Б.Эрхэмбаяр & Б.Аръяасүрэн, 2019).
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Шигтгээ 1. Эдийн засгийн өсөлтийн мөчлөгт шилжсэнийг илэрхийлэх макро эдийн засгийн 
үндсэн үзүүлэлтүүд ба түүний тайлбар

Уналтын доод үе Сэргэлтийн үед
Зээлийн өсөлт  -5% (2015.07-2016.05)  +24% (2018)
Зээлийн хүү (ЖДх)  20%+  16.9% (2018.12)

ДнБ-ийн өсөлт  -1.4% (2016Q3, 4улирлын 
нийбэр); -6.0% (2016Q3) +6.9% (2018); +8.1% (2018Q4)

Инфляци  Дефляци (2016Q3-Q4)  Инфляци 7.3% (2019M1)
Зээлжих зэрэглэл  Унасан (2014-2016)  Сайжирсан (2018)
Төлбөрийн тэнцэл  -$2.6 тэрбум (2013-2016)  +$1.32 тэрбум (2017-2018)
Валютын нийт нөөц  $1 тэрбум  $3.5 тэрбум (2018.12)
Ажилгүйдлийн түвшин   11.6% (2016Q1)  6.6% (2018Q4)

Төсвийн тэнцэл  -₮1.4 их наяд (2011-2017 оны 
дундаж)  +11.9 тэрбум (2018)

Өрхийн бодит орлого  2014Q1-2016Q4 хооронд 
дараалсан 12Q

 2017Q1-ээс өссөн; 7.4% 
(2018Q4)

хувийн хэрэглээ  2016Q2-2016Q3  3.3% (2018Q4)

хөрөнгө оруулалт  Дунджаар -18.3% (2013Q1- 
015Q4)  27.2% (2018)

Эдийн засгийн сүүлийн уналт болон сэргэлтийг тоймлон авч үзье. Тоон мэдээллээс харахад эдийн 
засгийн хүндрэлийн доод үе нь 2016 онд тохиож, 2017 оноос сэргэж эхэлсэн байна. Эдийн засагт 
төсөв болон төлбөрийн тэнцлийн хямралд өртөхийн зэрэгцээ энэ хос хямрал нь банкны салбарын 
давхар хүндрэлтэй давхцаж байна. Хүндрэлийн үед эдийн засгийн дотоод болон гадаад тэнцвэр 
алдагдсан байна. Эдийн засгийн өсөлт 2016 оны 3 дугаар улиралд -6%, өмнөх 4 улирлын нийлбэр 
дүнгээр -1.4% руу унаж, ажилгүйдлийн түвшин хоёр оронтой тоонд хүрсэн бол инфляци 2016 оны 
сүүлийн саруудад дефляцид хүрсэн нь эдийн засгийн дотоод тэнцвэл алдагдсаныг илтгэнэ. Гадаад 
валютын нийт нөөц импортын 3 сарын хэрэгцээг хангах, богино хугацаат гадаад өглөгийг хасаж 
тооцвол сөрөг түвшинд хүрч, 2017-2018 онд төлөгдөх гадаад өрийн хэмжээ 7.2 тэрбум ам.доллартай 
тэнцэж байсан нь гадаад төлбөрийн чадварыг алдагдсаныг илтгэнэ. Энэ үед зээлжих зэрэглэл 
буурч “junk” ангилалд шилжиж хүү өссөн, гадаад зах зээл дээр гарах боломж маш хязгаарлагдмал, 
гадаад болон дотоод бондуудын хувьд дан болон давхар дефолтын хувилбар яригдаж байсан нь гол 
хүндрэлийг үүсгэж байсан юм. Гадаад өр өндөр түвшинд хүрсэн тул цааашид дахин ийм нөхцөл 
үүсгэхгүйн тулд макро тогтвортой байдлыг алдагдуулахгүй байхад чиглэсэн бодлогын ач холбогдол 
өндөр байна.

Энэхүү нөхцөл үүссэн үед олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай харилцааг сэргээх, төсөв, 
мөнгөний бодлогод тохиргоог цаг алдалгүй хийх, валютын ханшинд шаардлагатай тохиргоог хийж 
хэт үнэлэгдсэн байдлыг засах арга хэмжээ авсан нь үр дүнгээ өгсөн юм. Энэхүү бодлогын арга 
хэмжээнүүд богино хугацаанд үр дүнд хүрэхэд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, экспортын үнэ 
болон хэмжээний өсөлт дэмжлэг болсон байна. Эдийн засгийн сэргэлтийг тоон мэдээллээс харвал: 
Бодит эдийн засагт: 

• Уналтын доод үед ДНБ-ийн бодит өсөлт 2016 оны 3-р улиралд -6%, 4 улирлын -1.4% 
байв. Эдийн засагт сэргэлт бий болсноор 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар өсөлт 
+7.3% болж эрчимжсэн байна. 

• Өрхийн бодит орлого 2014 оны I улирлаас 2016 оныг дуустал 12 улирал дараалан агшиж 
байсан бол 2017 оны I улирлаас хойш сүүлийн 10 улирал дараалан инфляцийг давж 
бодитоор өслөө. 

• Ажилгүйдлийн түвшин 2016 оны I улиралд 11.6% байсан бол 2018 оны IV улиралд 6.6% 
болж буурлаа. 
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Санхүүгийн секторт: 
• Зээл 2015 оны 7-р сараас хойш 11 сарын турш сард дунджаар 5% агшиж байв. Харин 

2018 онд банкны салбар 22 их наяд төгрөг, 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 15 их наяд 
төгрөгийн зээлийг зах зээлд нийлүүлсэн байна. Ингэснээр зээлийн үлдэгдэл 2018 онд 3.6 
их наяд төгрөг, 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 0.9 их наяд төгрөгөөр өсөлттэй байна. 

• Бизнесийн зээлийн өсөлт 2018 оны 2 дугаар улирлаас хойш 6 улирлын турш 2 оронтой 
тоогоор өсөж байгаа нь бизнест дэмжлэг болж байна.

•  Зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2011 оны 1-р сараас хойш өсөж оргил үедээ 2015 оны 
11-р сард 20.6% хүрч байсан бол эдийн засаг тогтворжиж, макро эрсдэл буурснаар хүү 
2018 оны сүүлээс 2019 оны 9-р сар хүртэл 16.9% орчимд хадгалагдаж байна. 

Валютын орох урсгал ба валютын нөөц: 
• Валютын нийт нөөц 2012 оны эцсээс буурч 2016 оны 3-р улиралд $1 тэрбум байсан бол 

2019 оны 9-р сарын эцэст 3’986 сая ам.долларт хүрлээ. 
• Зээлжих зэрэглэл 2014-2016 онд 3 дараалан унан сөрөг төлөвтэй байсан (Moodys Caa1, 

Fitch B-, S&P B-). 2018 оноос сайжирч (Moodys B3, Fitch B, S&P B) тогтвортой төлөвт 
үнэлэгдэж байна. 

• Гадаад худалдааны эргэлт 2016 онд $8.3 тэрбумаас 2018 онд $12.9 тэрбум болж 
нэмэгдсэн. Экспорт 2015 онд $4.7 тэрбум байсан бол 2018 онд $7 тэрбум болж өссөн 
байна.

• ГШХО орох урсгал 2015 онд $64 сая байсан бол 2018 онд $2.2 тэрбумд хүрсэн.
Төсөв:

• Төсөв 2011 оноос хойш алдагдалтай явсан бол 2018 оноос тэнцэл эерэг болсон.
• Татварын орлого 2018 онд 30%, 2019 онд 20% өсөлттэй явна. 
• Шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээ 2016 онд 5.7 их наяд буюу ДНБ-ий 23.9% байсан 

бол 2019 онд 2.3 их наяд буюу ДНБ-ий 6.3% болж буураад байна.
Инфляци: Улсын хэмжээнд 2016 оны 8-10 сард 3 сар дараалсан дефляци ажиглагдсан бол эдийн 
засаг сэргэж, эрэлт нэмэгдсэнээр инфляци зорилтот түвшний орчимд тогтворжиж байна. Хэдийгээр 
сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нийт инфляцийн 40 орчим хувийг хэрэглээний сагсны 20 хүрэхгүй 
хувийг бүрдүүлдэг мах, хүнсний ногоо, шатахуун, хатуу түлш зэрэг 3-4 төрлийн бүтээгдэхүүн 
тайлбарлаж байгаа ч энэ оны эцэст инфляци 8 орчим хувьтай гарахаар хүлээгдэж байна.

3. мОнгОЛ УЛСЫн ТӨСВИЙн БОДЛОгО
Төсвийн бодлого ба эдийн засгийн өсөлт
Төсвийн бодлого нийт эрэлтэд шууд болон шууд бус байдлаар нөлөөлнө. 

Засгийн газар хэрэглээгээ нэмэгдүүлэх, эсвэл татварын хэмжээгээ бууруулах 
нь нийт эрэлтийг нэмэгдүүлдэг. Шинээр бий болсон эрэлтийг хангахын 
тулд үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэлийн хэмжээгээ өсгөж ажлын байр бий 
болгох нь төсвийн бодлогын нийт эрэлтэд үзүүлж буй шууд нөлөө юм. 
Үйлдвэрлэгчид болон ажил эрхлэгчдийн орлого өссөнөөр бусад бараа 
бүтээгдэхүүний эрэлтийг нэмэгдүүлэх ба энэ үйл явц цаашид давтагдсаар 
төсвийн бодлогын нийт эрэлтэд үзүүлэх шууд бус нөлөөллийг бий болгодог. 
Төсвийн зардал эсвэл татварын хэмжээг өөрчлөхөд нийт үйлдвэрлэлд гарах 
өөрчлөлтийг төсвийн үржүүлэгч гэх бөгөөд төсвийн үржүүлэгчийг зөв, 
зохистой тооцоолох нь төсвийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад 
чухал ач холбогдолтой байдаг.

Манай улсын хувьд төсвийн бодлогын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг 
судалсан хэд хэдэн судалгаанууд байдаг бөгөөд судалгаанд ашигласан 
арга зүйгээс хамаарч үр дүн харилцан адилгүй байна. Тодруулбал, зарим 
судалгааны үр дүн төсвийн зардал нэмэгдэх нь ДНБ-д сөрөг нөлөөтэй 
төсвийн алдагдал 10 хувиар нэмэгдэхэд ДНБ-ий өсөлт 3 нэгж хувиар буурах, 
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өрийн хэмжээнээс үл хамааран төсвийн бодлого эдийн засагт сөрөг нөлөө 
үзүүлэх хэдий ч Засгийн газрын өр босго утгаас давсан үед Засгийн газрын 
зардал нэмэгдэхэд ЭЗӨ-д үзүүлэх нөлөө 2 дахин их байна (Л.Даваажаргал 
нар, 2019). Нөгөө талаас 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 засгийн өсөлтийг бууруулна гэсэн дүгнэлтэд 
хүрчээ (Д.Ган-Очир, 2011; Д.Ган-Очир & Л.Даваажаргал, 2017). 

Харин Б.Эрхэмбаяр, Ж.Энхбаяр (2017) нарын төсвийн үржүүлэгч 
тооцсон судалгаагаар Монгол улсын төсвийн зардлын үржүүлэгч 0.5, урт 
хугацааны зардлын үржүүлэгч 2.5, татварын үржүүлэгч -0.33 байна хэмээн 
дүгнэжээ. Өөрөөр хэлбэл, Засгийн газар төсвийн зардлыг 100 тэрбум 
төгрөгөөр танахад ДНБ эхний улиралд 50 тэрбум төгрөгөөр, урт хугацаанд 
250 тэрбум төгрөгөөр буурах бол татварын орлогыг 100 тэрбум төгрөгөөр 
өсгөхөд ДНБ эхний улиралд 33 тэрбум төгрөгөөр хумигдах сөрөг нөлөөтэй 
юм. 

Төсвийн тогтвортой байдал
Төсвийн орлого, зардлын динамикийг харвал 2017 оноос бусад 

жилүүдэд төсвийн зардал жилээс жилд тэлсээр 2019 онд 11 их наядыг давж 
ДНБ-ий 32.3 хувьд хүрсэн байна. Харин төсвийн зардал буурсан 2017 оны 
хувьд тухайн жил зардал буурсан бөгөөд үүнд ОУВС-гийн хөтөлбөрийн 
хүрээнд төсвийн орлоготой уялдуулан төсвийн алдагдал, Засгийн газрын 
өрийг тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлсэн нь голлон нөлөөлөв. Төсвийн 
орлого 2010-аас 2013 оны хооронд хурдтай нэмэгдэж байсан ч 2014-2016 
онуудад төдийлөн нэмэгдэлгүй 2013 оны түвшинд тогтвортой ДНБ-д эзлэх 
дүнгээрээ 2016 онд 24.4 хувь болж, 2013 оны түвшнээс 7.8 нэгж хувиар 
буурсан юм. Харин энэ хугацаанд зардал хурдтай тэлж байснаас шалтгаалж 
төсвийн алдагдал өсөж улмаар 2016 онд түүхэнд байгаагүй өндөр дүн 
болох 3.7 их наяд төгрөг буюу ДНБ-ий 15 хувьд хүрсэн байна (Зураг 4). 
Зардлын өсөлтийг авч үзвэл 2013 онтой харьцуулахад 2016 оны эцэст 3.3 
их наяд төгрөг буюу ДНБ-ий 7.5 хувьтай тэнцэж байна. Түүнчлэн 2013 
оноос Монгол улсын Нэгдсэн төсвөөс гадна Монгол улсын хөгжлийн банк 
болон Монголбанкны эх үүсвэрээр их хэмжээний төсвийн шинжтэй зардал 
гаргасан нь төсвийн нэгдмэл байдал алдагдахад хүргэв. Эдгээрийг оруулж 
тооцвол төсвийн алдагдал 2013, 2016 онуудад ДНБ-ий 20 хувийг давж байв 
(Зураг 5).
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Зураг 4. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 
орлого, зардал, тэнцэл, ДНБ-д эзлэх %

Зураг 5. Төсвийн нийт тэнцэл, төсвийн 
шинжтэй зардлуудыг оруулснаар

Эх сурвалж: Сангийн яам Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Төсвийн ужгирсан алдагдал үүсч, төсвийн тогтвортой байдал алдагдахад 
нэгдмэл бус олон төсөв, түүнийг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, төсвийн орлогыг 
хэт өөдрөг төсөөлөх байдал, сонгуулийн мөчлөг дагаж төсвийн зардлыг огцом 
нэмдэг байдал, төсвийн зардлыг жилээс жилд өндөр дүнгээр нэмэгдүүлж, 
алдагдал ихтэй төсөв баталж байсан, “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” 
хуулийг дагаж мөрдөхгүй тойрох зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлсөн байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас 2010 онд Хөгжлийн банк байгуулах 
шийдвэр гаргаж, 2011 оны эхээр Монгол улсын хөгжлийн банкны хууль 
батлагдсан. Улмаар 2011 оны 5-р сард нээлтээ хийж, 2012 оны 3 дугаар сард 
580.0 сая ам.долларын “Дунд хугацааны евро бонд”-ыг олон улсын зах зээл 
дээр 5.75%-ийн хүүтэйгээр арилжаалснаар Монгол Улсын эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжсэн, Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх болон стратегийн ач 
холбогдол бүхий салбарын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх 
зорилгоор зээл олгож эхэлсэн байна. Хөгжлийн банкны хувьд 2012 онд 
489.7 тэрбум төгрөгийн, 2013 онд 1663.5 тэрбум төгрөгийн, 2014 онд 1487.7 
тэрбум төгрөгийн, 2015 онд 706 тэрбум төгрөгийн, 2016 онд 389.6 тэрбум 
төгрөгийн төсөвт тусаагүй зээлийг олгосон байна. Монголбанкны хувьд 
“Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр”, “Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр”, “Сайн 
хөтөлбөр” зэрэг хөтөлбөрүүдийг 2012-оос 2016 оны хооронд хэрэгжүүлж 
ихээхэн хэмжээний төсвийн шинжтэй зардлыг гаргасан нь төсвийн гадуур 
төсвийн шинжтэй үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэнд тооцогддог. 

2016 оноос эхлэн төсвөөс гадуур зарцуулагдаж буй зардлуудыг төсөвт 
хамруулан тооцож байх, Монголбанкнаас төсвийн шинжтэй аливаа төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхгүй байх ерөнхий зарчмыг бодлого боловсруулагчид 
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баримталсан байна. Энэ нь 2017 оноос хэрэгжүүлсэн ОУВС-гийн хөтөлбөрийн 
бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд тавигдсан шаардлага болсон байна4. Тус 
зарчмын хүрээнд Монголбанкнаас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байсан 
хөтөлбөрүүдийн зээл эргэн төлөгдөж, шинээр санхүүжүүлэх арга хэмжээ 
зогссон юм. Харин дээрх хөтөлбөрүүдээс “Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр”-
ийг үргэлжлүүлэхгүй байх шаардлагыг ОУВС-гаас Монголбанкинд тавьсан 
хэдий ч эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг харгалзан уг хөтөлбөрийг 
Монголбанкнаас нэмэгдүүлэхгүй буюу зөвхөн үндсэн төлбөрийн эргэн 
төлөлтөөр санхүүжилтийг хязгаарлаж, 2019 оны эцэс хүртэл үргэлжлүүлсэн 
юм. Ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтөөр санхүүжүүлэх зарчмын хүрээнд 
Монголбанкнаас 2017 онд 243 тэрбум төгрөг, 2018 онд 191 тэрбум төгрөг, 
2019 онд 333 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгожээ.

Төсвийн зардлын өсөлт, бүтцийг ажиглавал УИХ–ын сонгуультай жил 
болон түүний өмнөх жилд төсвийн зардал огцом тэлж байна. Тэр дундаа 
шилжүүлэг, хөрөнгийн зардал өмнөх онуудаас илүү хурдтайгаар өсөж, 
сонгуулийн дараа жил төсвийн зардлын өсөх хурд саарах, агших хандлага 
ажиглагдаж байна. Өмнөх 3 удаагийн сонгуулийн жилд хөрөнгө оруулалтын 
зардал дунджаар өмнөх оноос 79 хувиар өсөж байсан бол сонгуулийн өмнөх 
жил болох 2007, 2011, 2015 онуудад дунджаар 42 хувиар нэмэгдсэн байна.

Төсвийн тогтвортой байдал алдагдахад нөлөөлсөн өөр нэг хүчин 
зүйл нь төсвийн орлого тасалдахад төсвийн зардлыг танах бус алдагдлыг 
нэмэгдүүлэх байдлаар олон удаа тодотгол хийж зардлаа нэмэгдүүлж байсан 
явдал юм. Тухайлбал, 2013-2017 онуудад жилд дунджаар 1.45 удаа төсвийн 
тодотгол хийсэн байна. 

Төсвийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд мөрдөх шаардлагатай тусгай 
шаардлагуудыг хангаж чадаагүй тохиолдолд зардал, алдагдлыг орлоготой 
уялдуулан бууруулахын оронд тусгай шаардлагын босго утгуудыг өөрчлөх 
байдлаар төсвийн тогтвортой байдлыг хангах хуулийн үр дүнг бууруулж 
байна. 

Ийнхүү төсвийн тэлсэн бодлого тууштай хэрэгжүүлсэн нь шаардлагатай 
санхүүжилтийн хэмжээг жилээс жилд нэмэгдүүлж, түүний эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэх зорилгоор дотоод, гадаадаас ихээхэн хэмжээний зээл авч байсан 
нь Засгийн газрын өрийн хэмжээ огцом нэмэгдэх үндэс болов. Тодруулбал, 
2013 онд ДНБ-ий 42 хувьтай тэнцэж байсан өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлсэн 
Засгийн газрын өр 2016 онд ДНБ-ий 79 хувьд хүртэл нэмэгдэж байв. Үүнийг 
нэрлэсэн дүнгээр нь тооцвол ДНБ-ий 90 хувиас өндөр байсан юм.

Өрийн хэмжээ хурдтай нэмэгдэх нь төсөвт ирэх хүүний дарамтыг 
4 2016 онд Хөгжлийн банкны зардлын зарим хэсгийг төсөвт нэмж тусгасан, УИХ-н сонгуультай 

холбоотой төсөвт тусгагдаагүй зарцуулсан зардлууд болон Хан-Ресурсын төлбөр, концесс, 
векселийн төлбөр зэрэг нэг удаагийн шинжтэй зардлуудыг төсөвт нэмж тусгаснаар төсвийн 
алдагдлын хэмжээ 15.3 хувьд хүрч нэмэгдсэн. 

5 5 жилийн хугацаанд 7 удаа тодотгол хийсэн. 2015, 2017 онуудад 2 удаа тодотгосон бол бусад 
онуудад 1 удаа тодотгол хийжээ.
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нэмэгдүүлснээр манай улс 2012 – 2017 оны хооронд өр, хүүний төлбөрийн 
спирал маягийн дарамтанд орсон гэж үзэж болох юм. Учир нь 2012 онд 
зээлийн үйлчилгээний төлбөрт тэнцвэржүүлсэн орлогын 2.6 хувьтай тэнцэх 
төлбөрийг зарцуулж байсан бол энэ дүн жил дараалан өссөөр 2016 онд 
тэнцвэржүүлсэн орлогын 16.9 хувьд, 2017 онд 15.9 хувьд хүрсэн юм. Улмаар 
2017 оны 4-р сард ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-т 
хамрагдсанаар өндөр хүүтэй зээлүүдээ бага хүүтэй хөтөлбөрийн зээлээр 
сольж, төсвийн сахилга баттай бодлого хэрэгжүүлсэн, төсвийн орлого 
хурдтай нэмэгдсэн зэрэг нь шалтгаалж зээлийн үйлчилгээний төлбөр буурах, 
хүүний төлбөр тэнцвэржүүлсэн орлогын 10 хувиас6 доош орох үндэс болов. 

2016 онд ДНБ-ий 11.2 хувьтай тэнцэж байсан анхдагч тэнцэл 2018 онд 
ДНБ-ий 5.9 хувьтай тэнцэх эерэг дүнтэй гарчээ. Төсвийн нэгдмэл байдлыг 
хангасан нь уул уурхайн болон уул уурхайн бус салбарт хүчтэй эерэг нөлөө 
үзүүлсний зэрэгцээ төсвийн зардлын өсөлтийг хязгаарлахад нэмэр болов. 
Үүнтэй зэрэгцэн хөнгөлөлттэй зээлээс шалтгаалж 2018 онд хүүний төлбөр 
ДНБ-ий 1 нэгж хувьтай тэнцэх дүнгээр буурчээ. Төсвийн нэгдмэл байдал 
хангагдсан, хөнгөлөлттэй зээл авсан, эдийн засгийн идэвхжил сайжирсан 
зэргээс шалтгаалж Засгийн газрын өрийн ДНБ-д эзлэх хувь 2 жилийн дотор 
14 нэгж хувиар буурч 2018 оны эцэст ДНБ-ий 73 хувьтай тэнцэж байна7. 
Харин өнөөгийн үнэ цэнд тулгуурлан Засгийн газрын тооцсоноор сүүлийн 
3 жилд 24 нэгж хувиар буурч, 2019 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 55.1 
хувь болсон байна. 

Хэдийгээр төсвийн орлого тэлж, алдагдал буурч байгаа ч өрийн түвшин 
өндөр хэвээр байна. Иймд 2017-19 оны хооронд хэрэгжүүлсэн төсвийн 
сахилга баттай бодлогоо цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
юм.

Төсвийн бодлогын мөчлөг дагасан байдал
Мөчлөг сөрсөн бодлого нь энгийнээр Засгийн газар хувийн сектор дахь 

худалдан авах чадварын бууралт, ажлын байрны хомсдолыг нөхөх зорилгоор 
шинээр ажлын байр бий болгох, орлогыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлэх явдал юм. 

Жижиг, нээлттэй эдийн засагтай, хөгжиж буй орнууд нь төсөвт сөргөөр 
нөлөөлөх шокод өртөмтгий байдаг. Эдгээр шокод байгалийн баялгийн үнэ 
огцом буурах, гадаад худалдааны нөхцөл өөрчлөгдөх, хөрөнгийн дотогшлох 
урсгал зогсох, байгалийн гамшиг тохиолдох, тусламжийн орлого буурах 
зэрэг багтана. Шокын нөлөөгөөр төсвийн орлого буурч, шаардлагатай 
зардлын хэмжээг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ санхүүжилт олоход хэцүү, илүү 
үнэтэй болгодог. Иймд хямралыг богино хугацаанд, хүндрэл багатайгаар 
туулахын тулд мөчлөг сөрсөн төсвийн бодлого хэрэгжүүлж эдийн засгийн 
6 2019 оны гүйцэтгэлээр, 2020 оны батлагдсан төсвөөр ДНБ-ий 10 хувиас бага байна.
7 IMF Country Report No. 19/297
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өсөлтийн үед нөөц сан бий болгох нь оновчтой юм. Судалгаанаас харвал 
хөгжиж буй орнууд ихэвчлэн мөчлөг дагасан бодлого хэрэгжүүлдэг гэж 
дүгнэсэн байдаг (Graciela L. Kaminsky et al., 2005). Учир нь мөчлөг сөрсөн 
бодлого хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн бэрхшээл тулгардаг гэж үздэг. Үүнд: 

Дотоод болон гадаад зах зээлийн хязгаарлалт (Gavin & Perotti, 1997; 
Calderón & Schmidt-Hebbel, 2008): Өндөр хөгжилтэй орнууд эдийн засгийн 
идэвхжил суларсан үед төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэхийн тулд өмнөх 
хуримтлалаа зарцуулах, бусад орноос хөрөнгө оруулалт татах замаар 
алдагдлаа санхүүжүүлэх боломжтой байдаг бол хөгжиж буй орнуудын хувьд 
санхүүжилтийн эх үүсвэр нь ихэвчлэн дотоод болон гадаад зах зээлд бонд 
гаргах, зээл авах аргууд байдаг. Өрийн хэмжээ нэмэгдэх нь өрийн тогтвортой 
байдалд сөрөг нөлөөтэй тул хөгжиж буй орнуудад мөчлөг сөрсөн бодлого 
хэрэгжүүлэх нь хүндрэлтэй болдог.

Институцийн орчин болон улс төрийн бүтэц (Lane, 2003; Talvi & Végh, 
2005): Институцийн орчин сул хөгжсөн оронд үйлдвэрлэл өндөр өсөлттэй 
үед төсвийн зардлыг төсвийн орлоготой уялдуулан нэмэгдүүлдэг. Ингэснээр, 
хуримтлал үүсгэх боломжийг хязгаарлаж ирээдүйд мөчлөг дагасан макро 
бодлого хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Иймд мөчлөг сөрсөн төсвийн 
бодлого хэрэгжүүлэх анхдагч нөхцөлүүд нь хуримтлал үүсгэх, институцийн 
орчинг сайжруулах явдал юм.8

Зураг 6. Үйлдвэрлэлийн зөрүү8 болон 
төсвийн төлөв

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Монгол улсын төсвийн бодлогын 
төлөвөөс харахад 2010 онд төсвийн 
хумих бодлого, 2018 онд нейтраль 
бодлого хэрэгжүүлсэн бол бусад 
онуудад үргэлж төсвийн тэлэх бодлого 
хэрэгжүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн зөрүү 
2010 онд сөрөг байсан ч 2011-14 оны 
эдийн засгийн хурдтай өсөлтийн үед 
эерэг болсон бол 2015-17 оны эдийн 
засгийн хүндрэлийн үед эргэн сөрөг 
болж, улмаар 2018 оноос хойш эерэг 
үйлдвэрлэлийн зөрүүтэй байна. 
Үйлдвэрлэлийн зөрүү болон төсвийн 
төлөвийг харьцуулан үзэхэд манай 
улс 2015-17 оны хооронд мөчлөг 
сөрсөн бодлого хэрэгжүүлсэн бол 
бусад онуудад мөчлөг дагасан 
бодлого хэрэгжүүлсэн байна. (Зураг 
6)

9

8 Үйлдвэрлэлийн зөрүүг GAP загвараас авав
9 Төсвийн тогтвортой байдлын хязгаарлалтууд зөрчигдөх, уг хязгаарлалтуудаас тойрох эрсдэлийг дагуулдаг.
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Шигтгээ 2. Мөчлөг дагасан төсвийн бодлого ба макро тогтвортой байдал
Улс орнуудын хямралд өртсөн нөхцөл байдлыг судлахад доорх зүй тогтол ажиглагдаж 

байна (Бүдүүвч 1). Эдийн засгийн хямрал үүсэх, эдийн засгийн тогтворгүй байдал 
үүсэх нэг шалтгаан нь мөчлөг сөрсөн төсвийн бодлого хэрэгжүүлэх боломжийг алдах 
явдал юм. Эдийн засгийн дотоод болон гадаад таатай нөхцөл тохиож буй үед төсвийн 
санхүүгийн чадавхийг хуримтлуулах бололцоо бүрддэг. Харамсалтай нь энэ боломжийг 
улс орнууд ашиглахгүйгээр төсвийн орлогын өсөлттэй зэрэгцүүлэн зардлыг тэлэх бодлого 
хэрэгжүүлбэл төсвийн санхүүгийн нөөц хуримтлагдахгүйгээс гадна эдийн засгийн богино 
хугацааны халалт үүсэх эрсдэлийг дагуулдаг. Түүнчлэн тухайн эдийн засагт дотоод 
болон гадаад орчны таатай нөхцөл бүрдсэн үед гадаад санхүүжилтийн боломж нээгддэг 
байна. Энэ нь төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэхэд ямар нэгэн хүндрэлгүйгээр зардлыг 
нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл, төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлт 
муудан төсвийн сахилга бат алдагдаж, богино хугацааг харсан мөчлөг дагасан бодлого 
хэрэгждэг. 

Албан ёсны төсвийн зардлын өсөлтийг даган төсвийн алдагдал нэмэгдэхээс гадна 
төсвийн орлогыг хэт өөдрөгөөр төсөөлөх9, албан бус зэрэгцсэн төсвүүд бий болох (Засгийн 
газрын төрөл бүрийн баталгаа, хөнгөлөлтүүд, хүлээж болзошгүй өглөг нэмэгдэх, Төрийн 
өмчит банк, ААН-ийн зарлага, алдагдал нэмэгдэх гэх мэт) замаар төсвийн далд хэлбэрийн 
алдагдлыг нэмэгдүүлдэг. 

Төсвийн алдагдал нэмэгдсэнээр урсгал тэнцлийн алдагдлыг бий болгохын зэрэгцээ 
санхүүжилтийн асуудлыг дагуулна. Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэхийн тулд гадаад 
болон дотоод зах зээлээс шинээр зээл авах (ирээдүйн орлогоо өнөөдөр хэрэглэх зарчим), 
алдагдал нэмэгдсэн үед өмнөх өрийг төлөхийн оронд хугацааг нь сунгахаас өөр сонголтгүй 
болно. Энэ нь дотоод болон гадаад зах зээл дээр зээлийн хүүний түвшинг өсгөж, улсын 
төсөвт болон төлбөрийн тэнцэлд хүүний зардлын дарамтыг бий болгодог. 
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Төсвийн алдагдал ихээхэн нэмэгдсэн үед дотоод болон гадаад зах зээл дээр бонд гаргаж 
санхүүжүүлэх нь дефолтын эрсдэл болон хүүний өсөлтөөс шалтгаалан хүндрэлтэй болох 
тул Төв банкаар төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх дарамт нэмэгддэг. Төв банкны хараат 
бус байдал сайн хангагдаагүй, институцийн хөгжил сайн төлөвшөөгүй үед Төв банкнаас 
төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх тохиолдол элбэг байна. Тухайлбал, Аргентин улсын 
хэд хэдэн удаагийн хямралд өртсөн том шалтгаан нь төсвийн мөчлөг дагасан бодлого 
байхын зэрэгцээ Төв банк нь төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлсэн, валютын ханш нь уян 
хатан бус байсан нь нөлөөлсөн байна (Francisco Buera 2019). Ийнхүү төсвийн алдагдлыг 
Төв банкнаас санхүүжүүлбэл эдийн засагт эрэлтийн шинжтэй инфляцийг нэмэгдүүлж, 
урсгал тэнцлийн алдагдлыг улам даамжруулах нөлөөтэй. Үүнтэй зэрэгцэн валютын ханш 
сулрах дарамт нэмэгдэх бөгөөд интервенц хийх замаар валютын ханшийг тогтвортой 
барих бодлого явуулбал гадаад валютын нөөц шавхагдах эрсдэл нэмэгдэж эдийн засгийн 
гадаад тэнцэл алдагдахад хүргэнэ. Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг эдийн засгийн суурь 
үзүүлэлтүүд муудсан үед тогтвортой барих оролдлого ихэнхдээ бүтэлгүйтэх бөгөөд 
ханш огцом сулардаг. Ханш сулрах үед эдийн засгийн секторуудад ялангуяа ААН-ийн 
хувьд зээлийн долларжилт өндөр, валютын төрлийн ялгаатай байдал үүссэн үед зээлийн 
чанаргүйдэл нэмэгдэж банкны системийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулна. Ингэснээр 
макро эдийн засгийн тогтвортой байдал алдагдахтай зэрэгцэн санхүүгийн тогтвортой 
байдал алдагдах эрсдэл бий болно. Гадаад валютын нөөцийн хүрэлцээ багассан, макро 
болон санхүүгийн зах зээл дээр эрсдэл хуримтлагдсан үед гадны хөрөнгө оруулагчдын 
итгэл саарч, зээлжих зэрэглэл муудан дотоод болон гадаад зах зээл дээрээс хөрөнгө 
босгоход улам хүндрэлтэй болно. Хөрөнгө босгосон ч зээлийн хүүний зардал маш өндөр 
болох бөгөөд энэ нь эргээд төсвийн алдагдал улам бүр өсөх гол шалтгаан болдог байна.

Шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээ 2010 оноос хойш жил бүр 
нэмэгдсээр 2016 онд 6.8 их наяд, 2017 онд 8.8 их наяд буюу хамгийн өндөр 
дүнд хүрч байв. 2012–17 оны хооронд их хэмжээний дотоод бонд гаргаж 
төсвийн алдагдлын санхүүжүүлж байсан нь дараа онуудад дотоод үнэт 
цаасны төлбөр нэмэгдэх шалтгаан болжээ. Улмаар 2018 оноос дотоодод 
бонд гаргахаа зогсоож, өмнө байсан бондуудаа төлж байна (Зураг 7).

Зураг 7. Шаардагдсан санхүүжилтийн дүн, бүрэлдэхүүнээр

Эх сурвалж: Сангийн яам
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Төсвийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн бүтцийг харвал 2017 он хүртэл 
голлон дотоод үнэт цаас гаргаж санхүүжилтийн хэрэгцээгээ хангаж байсан 
бөгөөд 2010-17 оны хооронд нийт 16.1 их наяд төгрөгийн дотоод үнэт цаас 
арилжаалсан байна. Харин 2012, 2016-17 онуудад гадаад захад гаргаж 
арилжаалсан үнэт цаас санхүүжилтийн эх үүсвэрт өндөрт дүн эзэлж байна. 
2017 оны 5 дугаар сараас ОУВС-гийн хөтөлбөрт хамрагдсан тул төсөл, 
хөтөлбөрийн зээлүүд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг голлон бүрдүүлж байна. 

Зураг 8. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн бүтэц10

Эх сурвалж: Сангийн яам

Монголбанкинд байрших Засгийн газрын харилцах болон хадгаламжийн 
дансны үлдэгдлийг харвал гадаад үнэт цаас гаргасан жилүүдэд харилцах 
данс зузаарсан байна (Зураг 8). Шинээр авсан зээл, өрийн эргэн төлөлтийн 
харьцаа тогтмол 100% давж байгаа нь Засгийн газрын өр жилээс жилд 
нэмэгдэж байсныг харуулж байна (Зураг 9). 2018 онд зээл, үнэт цаасны 
үндсэн төлбөр болон зээлийн үйлчилгээний төлбөрт нийт 3761.3 тэрбум 
төгрөг төлж, 1257.5 тэрбум төгрөгийн зээл болон үнэт цаас шинээр 
гаргаснаар шинээр авсан зээл, өрийн эргэн төлөлтийн харьцаа 33 хувьд 
хүрч 2011 оноос хойш анх удаа 100 хувиас бага түвшинд хүрэв.

10 Бусад хэсэгт МУХС-гаас улсын төсөвт шилжүүлэх шилжүүлэг, өмч хувьчлал, урьдчилж орсон 
орлого болон ЗГ-н харилцах, хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлтийг агуулсан.
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Зураг 9. Монголбанкинд байрших ЗГ-н 
дансны үлдэгдэл

Зураг 10. Шинээр авсан зээл, өрийн эргэн 
төлөлтийн харьцаа

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Шигтгээ 3. Төсөвтэй холбоотой богино хугацааны хүндрэл: 2016 оны 8-р сарын 
байдлаар Монголбанкнаас өгч байсан дүгнэлт
Эдийн засгийн ойрын ирээдүйд дараах хүндрэл учрахаар байна. Үүнд:

· Улсын төсөв зардлаа санхүүжүүлэх боломжгүй болж байна. Тухайлбал, төсвийн 
орлого 2016 онд батлагдсан төсвөөс 1.6 их наяд төгрөгөөр тасарч байгаа боловч 
зардлын дүн батлагдсан төсвөөс 1.9 их наяд төгрөгөөр нэмэгдэж, алдагдал 900 
тэрбумаас 4.4 их наяд төгрөгт хүрэхээр байна. Үүнтэй зэрэгцэн ЗГ-ын бондын 
эргэн төлөлтийг нэмж тооцвол 6.5 их наяд төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй болоод 
байна. Гэтэл дотоодын зах дээр энэ их хэмжээний ЗГ-ын зээлийг даах боломж 
алга байна. Тухайлбал, нийт ТБҮЦ-ыг ЗГҮЦ-д хөрвүүлнэ гэвэл хүрэлцэхээргүй 
байна. Одоогийн ТБҮЦ-ны нийт хэмжээ 840 тэрбум төгрөг л байна. Үүнийг нөхөж 
Монголбанкнаас ЗГ-т зээл олгох боломж гадаад валютын цэвэр албан нөөцөөр 
хязгаарлагдаж байна. ГВЦАН -400 орчим сая ам. доллар байгаа бөгөөд ЗГ-т зээл 
олгоогүй байхад л оны эцэст -928 сая ам.доллар болж дордож болзошгүй байна. 

· Цаашид төсвийн зардлыг бууруулахгүй бол 2016 оны эцэст ЗГ-ын өрийн 
хэмжээ 18.7 их наяд төгрөг буюу ДНБ-ий 77 хувь болохоор байна. Мөн өрийн 
үйлчилгээний хүүний зардал 2016 оны эцэст нийт төсвийн орлогын 20 орчим 
хувь буюу 1 их наяд төгрөгт (үндсэн төлбөрийг оруулаагүй) хүрэхээр байгаа 
бол 2017 оны эцэст 1.5 их наяд төгрөг буюу төсвийн орлогын 25-30 хувь болж 
өсөхөөр байна. Энэ нь төсвийн тогтвортой байдал, өрийн тогтвортой байдлыг 
алдагдуулах эрсдэлийг бий болгож байна.

· Мөн төсвийн их хэмжээний зардал нь ЗГ-ын өрийг их хэмжээгээр нэмэгдүүлж, 
төсвийн болон дотоод, гадаад өрийн тогтвортой байдлыг алдагдуулахаас гадна 
урсгал тэнцлийн алдагдлыг нэмэгдүүлж, улмаар төгрөгийн ханш, гадаад валютын 
нөөцийг бууруулах дарамтыг бий болгож байна. 

· ЗГ-ийн өр сүүлийн дөрвөн жилд 5 дахин өссөнөөр 2017-2022 онуудад 3.5 тэрбум 
ам.долларын эргэн төлөлтийн дарамт (2017-2018 онд 1.23 тэрбум $, 2019-2022 
онуудад 2.25 тэрбум ам.доллар) учруулж байна. Энэ гадаад эрсдэлд өрийн эмзэг 
байдлыг улам нэмэгдүүлж байна. 
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· Хамгийн сүүлд S&P агентлаг зээлжих зэрэглэлийг B-ээс В- болгож бууруулсан 
бөгөөд үүний гол үндэслэл нь төсвийн алдагдал өссөн, ЗГ-ийн өр өссөн, гадаад 
өр болон өглөгийн хүндрэл үүсэх эрсдэлтэй, ЭЗӨ саарсан зэрэг болно. 

· Өр болон баталгаа гэсэн мэдэгдэж буй өр төлбөрөөс гадна болзошгүй өр 
төлбөрүүдээс төсөвт ихээхэн дарамт учрах эрсдэлтэй байгаа ба уг өр төлбөрүүд 
ЗГ-ын нарийн хяналтаас гадуур явж байна.

· Төсвийн зардал нь эдийн засгийн боломжит, бодит нөхцөл байдалтай нийцтэй 
биш өндөр түвшинд хадгалагдах тохиолдолд зээлээ эргүүлэн төлөх эдийн засгийн 
дотоод нөөц боломж хуримтлагдана гэсэн хөрөнгө оруулагчдын хүлээлт буурч, 
гадаад болон нийт өрийн үйлчилгээг хийж чадахгүй гэсэн хүлээлт нэмэгдэн 
шинээр бонд гаргах боломжгүй байдалд хүргэнэ. 

· Энэхүү нөхцөл байдал нь эдийн засаг гадаад санхүүжилтээс хэт хамааралтай 
эмзэг байдал руу түлхэж, эдийн засгийн бие даасан байдлыг алдагдуулахаар 
байна.

Санал
· 2016-2018 эхний хагас хүртэл төсвийн зардлын хэмжээг төсвийн анхдагч тэнцэл 

(primary balance) алдагдалгүй байх түвшинд хүртэл эрс бууруулах нь хямралт 
байдлаас гарч, эдийн засгийн бие даасан, тогтвортой өсөх орчинг бүрдүүлэхэд 
маш чухал алхам болно.

· Бодлогын зохицуулалт хийж, ЗГ-ын өрийн удирдлагын хувьд эн тэргүүний 
сорилт нь 2017-2018 онуудад төлөгдөхөөр байгаа 1,230 сая ам.долларын ЗГ-ын 
арилжааны өрийг амжилттай дахин санхүүжүүлэх явдал болоод байна.

· Монгол улсын дунд хугацааны өрийн удирдлагыг сайжруулах шаардлагатай 
байна.

4. мӨнгӨнИЙ БОДЛОгО
Мөнгөний бодлогын үр нөлөөтэй байдал санхүүгийн зах зээлийн 

чадавхи, валютын ханшийн зохицуулалт, төсвийн бодлого, эдийн засгийн 
гадаад тэнцлээс шалтгаалж байна. Түүнчлэн бодлогын үр нөлөөтэй байдалд 
Төв банкны хараат бус байдал ч чухал нөлөөтэй болж байна. 

Валютын ханшийн зохицуулалт
Төв банк мөнгөний бодлогын орон зай, валютын ханшийн зохицуулалтын 

дилеммад байна. Валютын ханшийн харьцангуй уян хатан бус байдал нь 
мөнгөний бодлогын орон зайг бууруулж байгаа бол валютын ханшийн 
дарамт нь ихэнхдээ Төв банкнаас экзоген байдлаар бий болохын зэрэгцээ 
валютын ханш сулрахад бий болох сөрөг нөлөөллөөс болгоомжлох төлөвт 
байна. Гэхдээ валютын ханшийн шокыг шингээх чанарыг ашиглаж эдийн 
засгийн гадаад, дотоод тэнцвэрийг хангах шаардлагаар тохируулга хийхээс 
аргагүй нөхцөлтэй тулгарсаар байна. Валютын ханшийн зохицуулалт, 
мөнгөний бодлогын орон зай хоёрын сонголт нь боломжгүй гурвалын 
онолоор үндсэндээ тайлбарлагдах бөгөөд доорх шигтгээнд ерөнхий зарчмыг 
харуулав.
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Шигтгээ 4: Боломжгүй гурвал
Дэлхийн төв банкууд 1) аливаа гадаад гүйлгээнд хязгаарлалтгүй буюу валютын орох, 
гарах урсгал нээлттэй, 2) үндэсний валютын нэрлэсэн ханшаа тогтвортой, 3) мөнгөний 
бодлогоо бусад улс орноос хараат бусаар хэрэгжүүлэхийг зорьж байсан тохиолдол олон 
байдаг. Мөнгөний бодлогын хараат бус байдал гэдэг нь өөр улс орноос үл хамааран 
дотоодын инфляцийг удирдах чадвар юм. 
Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр дээрх зорилтууд өөр хоорондоо зөрчилдөх нь олон орны 
жишээн дээр харагдаж байсан бөгөөд 1960 онд Роберт Мюнделл, Маркус Флеминг нар 
эдгээр 3 зорилт нэгэн зэрэг хангагдах ямар ч боломжгүй, зөвхөн аль нэг хос зорилт л 
хангагдах боломжтой гэсэн үндэслэл гаргаснаар “Боломжгүй гурвал” гэсэн ойлголт бий 
болжээ. 

Тухайлбал, Төв банк A хувилбарт хамаарах 2 зорилтыг зэрэг хэрэгжүүлэх гэвэл хараат бус 
мөнгөний бодлогоос татгалзах шаардлагатай болно гэсэн үг юм. 
А хувилбар: Тогтмол ханш болон хөрөнгийн чөлөөтэй урсгал
А-хувилбарыг сонгох тохиолдолд Төв банк бие даасан хараат бус мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлж чадахгүй. Жишээ нь хөрөнгийн урсгал гадагшилж эхэлсэн үед дотоодын 
валютын ханшид сулрах дарамт ирнэ. Ханшийг сулруулахгүйн тулд Төв банк хүүг 
өсгөх шаардлагатай болно. Гэтэл энэ үед бизнесийн идэвхжлийг дэмжихийн тулд хүүг 
бууруулах шаардлага байсан бол энэ нь эдийн засгийн өсөлтөд шууд сөргөөр нөлөөлөх 
болно. Нөгөө талаас ханшийн сулралтыг хүүгээр бус валютын интервенц хийх замаар 
зогсоох гэж оролдож болох ч, энэ нь валютын нөөцөө алдах, улмаар ханшаа тогтмол 
барих гэж оролдоод нийт эдийн засгаа хямралд өртүүлэх явуур муутай үйлдэл болох юм. 
Ялангуяа гадаад валютын нөөц, валютын орлого багатай, урсгал тэнцэл нь алдагдалтай, 
үндэсний хуримтлал бүрдээгүй, эдийн засгийн дархлаа султай орны хувьд А хувилбар 
хэзээ ч тохирохгүй. 
Б хувилбар: хараат бус мөнгөний бодлого ба хөрөнгийн чөлөөт урсгал
Төв банк Б-хувилбарыг сонговол чөлөөт ханшийн дэглэмтэй байна (Тухайлбал, АНУ-
ын ХНБ). Эдийн засгийн нөхцөл байдал муудсанаас шалтгаалан Төв банк мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэн, хүүний түвшинг бууруулсан гэе. Энэ тохиолдолд хөрөнгө 
оруулагчид өгөөж багатай дотоодын валютыг бус харин илүү өгөөжтэй гадаад валютыг 
илүүд үзэх тул дотоодын валютын ханш сулрах дарамттай тулгарна. Засгийн газрын 
хувьд эдийн засгийн өсөлт юу юунаас чухал тул хүүг бага түвшинд хадгалж ханшаа 
сулруулахаас өөр аргагүйд хүрнэ. Ханшийн сулралтыг зогсоохын тулд валютын нөөцөөс 
зарж болох ч, энэ хувилбарын хувьд интервенц нь ханшийг хамгаалахад бус, зөвхөн 
хэлбэлзлийг зөөлрүүлэхээр хязгаарлагдана. 
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Иймд дотоодын валютын ханш нь эдийн засгийн суурь нөхцөлөөс хамаарч уян хатан 
тогтох ба ингэснээр гадаад орчны сөрөг өөрчлөлтийн дотоодын эдийн засаг дахь таагүй 
нөлөөллийг ханш өөртөө шингээгч нь болох юм. Хөрөнгө оруулалт ихээр шаардлагатай, 
нээлттэй бөгөөд чөлөөт эдийн засагтай, гадаад зах зээлээс хамаарал өндөртэй, хараат бус 
мөнгөний бодлого бүхий орны хувьд энэ хувилбар хамгийн тохиромжтой. 
В хувилбар: Тогтмол ханш ба хараат бус мөнгөний бодлого
Хэрвээ Төв банк мөнгөний бодлогоо бусад улсын Төв банкнаас хараат бусаар 
хэрэгжүүлээд ханшаа тогтмол түвшинд барих сонирхолтой бол хөрөнгийн урсгалд 
зайлшгүй хязгаарлалт тогтоох шаардлагатай болно (Тухайлбал, Хятадын Төв банк). 
Эдийн засгийн нөхцөл байдал муудсанаас шалтгаалан Төв банк мөнгөний нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэн, хүүний түвшинг бууруулсан гэе. Нөгөө талаас дэлхийн санхүүгийн хямрал 
нь дотоодын валютын ханш сулруулах дарамтыг бий болгож болно. Энэ нөхцөлд ханшийг 
тогтмол барих цорын ганц арга зам нь хөрөнгийн гадагшлах урсгалыг хүчээр зогсоож 
хяналт тавихад оршино. Урсгал тэнцэл, улмаар төлбөрийн тэнцэл нь байнгын ашигтай 
байдаг, дотоодын үйлдвэрлэл, экспортын чадамж үлэмж хөгжсөн, үндэсний хуримтлал 
ихтэй, гадаад валютын хэрэгцээ шаардлага багатай, дархлаа сайтай эдийн засагт энэ нь 
байж болох хувилбар боловч манайх шиг эдийн засагт огт тохирохгүй хувилбар.
Эх сурвалж: Төрийн мөнгөний бодлогын 2015 оны үндсэн чиглэл

Хэдийгээр валютын ханшийн зохицуулалтын хүрээнд харгалзан үзэх 
эдийн засгийн хүчин зүйлс байгаа ч олон нийт, улс төрийн зүгээс төгрөгийн 
ханшийг харьцангуй тогтвортой байлгах дарамт шахалт нь гадаад валюттай 
харьцах төгрөгийн ханшийг харьцангуй уян хатан бус, зарим үеүдэд хэт 
үнэлэгдсэн түвшинд удаан хадгалж, гадаад валютын нөөц дээр дарамт авах 
үр дагавартай байна. Түүнчлэн Төв банкны үндсэн зорилтыг төгрөгийн 
тогтвортой байдлыг хангах гэж тодорхойлсон нь мөнгөний бодлогын хараат 
бус байдалд сөргөөр нөлөөлөх зарим тохиолдолд төсвийн шинжтэй үйл 
ажиллагаанд оролцох эрх зүйн шалтгаан болж байна. Ургамалсувд нарын 
судалгаанд дүгнэснээр Төв банкны хараат бус байдлыг сайжруулах чиглэлээр 
хууль эрх зүйн шинэчлэлүүд хийгдсэн ч цаашид хэрэгсэл, шийдвэр гаргалт, 
Төв банкны санхүүгийн байдал, удирдлагын томилгоо, үндсэн зорилтын 
салаа утгыг арилгах зэргээр хараат бус байдлыг сайжруулах шаардлагатай 
гэж үзсэн байна (Н.Ургамалсувд 2019).
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Зураг 11. Тэнцвэрт ханш Зураг 12. Ханшийн хэлбэлзэл 2 стандарт 
хазайлт

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол Эх сурвалж: Монголбанк
Санхүүгийн зуучлал тогтвортой байдал
Санхүүгийн зах зээлийн чадавх нь мөнгөний бодлогын шилжих сувгийн 

ажиллах эсэх, мөнгөний бодлого үр дүнтэй байхад чухал нөлөөтэй. 
Санхүүгийн зах зээл ялангуяа банкны салбар санхүүгийн зуучлалаа хэвийн 
үргэлжлүүлэх чадавх нь тухайн санхүүгийн нэгжийн төлбөрийн чадвар, 
түүнийг тодорхойлох чанаргүй зээлээс ихээхэн хамаарна. Чанаргүй зээл нь 
төлбөрийн чадвараас гадна валютын ханшийн харьцангуй хөшүүн байдалд 
нөлөөлж буй өөр нэг хүчин зүйл болж байна. Өөрөөр хэлбэл, төгрөгийн 
гадаад валюттай харьцах ханшийн хэлбэлзлээс шалтгаалан зээлийн 
долларжилтын түвшнээс шалтгаалан санхүүгийн системийн тогтвортой 
байдал алдагдах эрсдэл юм. Манай улсын хувьд долларжилт нэмэгдэх 
нь төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг бууруулах (эх үүсвэрийн өсөлтийн 
тогтворгүй байдлыг нэмэгдүүлэх), төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөх 
(чанаргүй зээлийг нэмэгдүүлэх) замаар санхүүгийн системийн тогтвортой 
байдалд сөргөөр нөлөөлж байна (Д.Энхзаяа 2011). Төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш нь бусад макро шокуудтай харьцуулахад чанаргүй зээлийн 
вариацын хамгийн их хэсгийг тайлбарлах бөгөөд хүчтэй нөлөө нь 3 сарын 
дараа илэрч 9 сарын турш хадгалагддаг байна (Б.Баярдаваа 2014). Төгрөгийн 
болон гадаад валютын зээлийн хүүний зөрүүтэй холбоотойгоор зээлийн 
долларжилт нэмэгдсэнээр ирээдүйд чанаргүй зээлийн эрсдэл хуримтлагдаж 
байна. Чанаргүй зээлийн хувь 2018 оны эцсийн байдлаар төгрөгийн зээлийн 
хувьд 10%, гадаад валютын зээлийн хувьд 13.3% буюу төгрөгийн зээлтэй 
харьцуулахад 3.3 нэгж хувиар өндөр байна.



223

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

Зураг 13. Зээлийн долларжилт Зураг 14. Чанаргүй зээл валютаар

  

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк
Санхүүгийн тогтвортой байдлыг тодорхойлогч гол хүчин зүйл болох 

зээлийн чанаргүйдлийн эрсдэлийн бууруулахад Төв банкны хяналт, 
шалгалт макро зохистой бодлогын мөчлөг сөрж, урьдчилан сэргийлсэн 
арга хэмжээ чухал ач холбогдолтой байна. Түүнчлэн зээл олголтын үйл явц, 
эрсдэлийн үнэлгээ, банк болон зээлдэгчийн харилцаа чанаргүй зээлийн 
эрсдэлийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой. ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд банкны системд хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ нь банкны зээлийн нийлүүлэлт, бизнес стратегид нөлөөлж 
байна. Эдийн засгийн савалгаа ихтэй манай улсын хувьд банкны салбарын 
эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд хяналт шалгалт, хяналт 
шалгалтын ул мөрөөр авч хэрэгжүүлэх аргаa үр дүнтэй болгож, эрсдэл 
хуримтлуулахгүй байх, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг сайжруулах чиглэлээр 
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Банкны салбарын 
хувьд эх үүсвэрийн төвлөрлөөс үүдэлтэй сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ авч, зах зээлд шаардлагатай хэрэгслүүдийг хөгжүүлэх, 
шинээр нэвтрүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал, харилцах, хадгаламжийн 
эх үүсвэрийн төвлөрлөөс үүдэлтэй хүүний дарамт болон эргэн дуудагдах 
эрсдэлийг бууруулахын тулд хадгаламжийн сертификатыг хөрөнгийн бирж 
дээр арилжаалагддаг хэрэгсэл болгон хөгжүүлж болох юм (Б.Баярдаваа, 
Н.Ургамалсувд, Б.Батмөнх, 2020).

мөнгөний бодлогын хараат бус байдал
Төв банкны мөнгөний бодлогын хараат бус байдлыг бодитоор 

хэрэгжүүлэх нь чухал хэдий ч хууль эрх зүйн хэм хэмжээ, зохицуулалтын 
хувьд анхаарах асуудлууд байна. Төв банкны Төв банкны хараат бус байдал 
болон хууль эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд хэд хэдэн судалгааны ажлууд 
хийгдэж анхаарах, сайжруулах асуудлуудыг тодорхойлсон байна. Тухайлбал, 
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(Д.Түвшинжаргал 2019)-ийн дүгнэснээр манай улсын төв банкны бие даасан 
байдал хуулийн хүрээнд дунд зэрэг ялангуяа засгийн газарт олгох зээлийн 
хязгаарлалт дээр сул байна. Мөн “...2018 оны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 
Монголбанк Засгийн газар олгох зээлийн хугацааг хязгаарлах, Төв банкны 
хуульд хуулийн этгээд, тухайлсан банкинд эдийн засгийн давуу байдал бий 
болгохыг хориглох, мөнгөний бодлогын хороотой болж хамтын шийдвэр 
гаргах болсон зэрэг ахиц гарсан байна...” гэжээ.

Түүнчлэн Төв банкны мөнгөний бодлогын хараат бус байдлыг 
алдагдуулахад өнөөгийн үйлчилж буй хууль эрх зүйн байдал нөлөөлж 
байна. Өмнө нь дурдсанчлан Монголбанкны үндсэн зорилтыг төгрөгийн 
тогтвортой байдлыг хангах хэмээн хоёрдмол утгатай тодорхойлсон нь нэгд; 
үе үеийн удирдлагууд өөр өөрөөр тайлбарлаж, ач холбогдол өгөх байдлаар 
цаг хугацааны нийцгүй байдлыг бий болгох, хоёрт; эдийн засгийн аливаа 
мөчлөгийн үед валютын ханшийг тогтворжуулах бодлогын хэрэгсэл болгон 
ашиглах бололцоог хязгаарлах, гуравт; Монголбанкаар төсвийн шинжтэй 
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн эрсдэлийг үүсгэж байна. Мөн 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлд Улсын Их Хурал мөнгөний 
бодлогыг тодорхойлохоор зохицуулсан нь олон улсын нийтлэг жишгээс 
ялгаатай өвөрмөц зохицуулалт болжээ (Ж.Сайнхишиг, 2019).

Монгол улсын үндсэн хуульд төрийн мөнгөний бодлогыг Улсын Их Хурал 
жил бүр тодорхойлох агуулга бүхий зохицуулалт нь макро эдийн засгийн 
болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүргийг хэрэгжүүлэх Төв 
банкны бодлого үйл ажиллагаанд улс төр орж, Төв банкны үйл ажиллагааг 
аж ахуйн шинжтэй болгох талбар болохоос гадна Мөнгөний бодлогын 
үр дүнг цаг хугацааны хувьд бодитоор хэмжиж хэлэлцэх нөхцөлийг 
үүсгэхгүй байна. Мөнгөний бодлогын чиглэлээр хийгдсэн судалгаануудын 
үр дүнгээс харахад мөнгөний бодлогын хэрэгсэлд гарсан өөрчлөлт эдийн 
засгийн өсөлт, инфляцид үзүүлэх нөлөө 7-8 улирлын дараа хамгийн хүчтэй 
мэдрэгдэн 4-6 жилийн дараа нөлөөлөл нь арилж байна. Түүнчлэн жил бүр 
Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийг УИХ-аар 
батлуулах үйл явц нь үндсэн чиг үүрэгтэй холбоотой эсэхээс үл хамаарсан 
нэмэлт, арга хэмжээний заалтуудыг тусган Төв банкийг хэрэгжүүлэх шахалт 
үзүүлэх замаар хараат бус байдалд эрсдэл учруулдаг. Мөнгөний бодлогын 
үндсэн чиглэлийг жил бүр батлуулахын оронд макро эдийн засгийн төлөв, 
бодлогын арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар тайлагнадаг тогтолцоонд шилжих 
шаардлагатай. Ингэснээр макро эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдалд 
мэргэжлийн хандлагаар анхаарах, сангийн бодлого, мөнгөний бодлого, 
санхүүгийн зохицуулалтын үүргийг ялгаа ач холбогдлыг ойлгож, бодлогын 
уялдааг хангахад хувь нэмэртэй. 

Цаашид Төв банкны хараат бус байдлыг хууль эрх зүйн хувьд шат 
ахиулан хангахад үндсэн хуулийн болон Төв банкны тухай хуулийн 
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зохицуулалтыг сайжруулах шаардлагатай хэмээн судлаачид дүгнэсэн 
байна. Төв банкны зорилго, чиг үүрэг, бодлого боловсруулах, бодлогын 
шийдвэр гаргах, тэдгээр шийдвэрээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бие даасан 
байдлыг баталгаажуулахад Үндсэн хуулийн зохицуулалт чухал үүрэгтэй 
(Д.Гангабаатар 2019). Төв банк нь үндсэн хуулийн эрх зүйн харилцааны 
субъект болсон тохиолдолд түүний шийдвэр, үйл ажиллагаа мөн Үндсэн 
хуулийн шүүхийн хяналтад орох юм. Энэ нь тус институцийн хараат бус, 
хариуцлагатай байдлын түвшинг дээшлүүлж, улс төрөөс хараат бусаар 
шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн шийдэл байхыг үгүйсгэхгүй 
(Ж.Сайнхишиг 2019).

макро зохистой бодлого
Макро зохистой бодлогын хүрээнд зээлийн эрэлт болон нийлүүлэлтэд 

нөлөөлөх хэрэгслүүдийг системийн эрсдэл хуримтлагдахаас урьдчилан 
сэргийлэх, зээлийн өсөлтийг зохистой түвшинд хадгалах байдлаар 
ашиглах нь мөнгөний бодлогод дэмжлэг болно. Зээлийн хэт өсөлт нь 
Мөнгөний бодлого болон макро зохистой бодлого хослуулан хэрэглэх нь 
нийгмийн баялгийн хохирлыг бууруулахад чухал нөлөөтэй байна. Мөн 
мөнгөний бодлогын арга хэрэгслүүд нь инфляци болон валютын ханшинд 
илүү нөлөөтэй байхад банкны өөрийн хөрөнгийн болон заавал байлгах 
шаардлагууд нь зээлийн өсөлт, зээлийн хүүд илүү нөлөөтэй байна (Gan-
Ochir 2018). Түүнчлэн зээл болон зээлийн хүү нь инфляцийн төсөөллийн 
алдааны вариацын харгалзан 27%, 50%-ийг тайлбарлаж байна (Bayardavaa 
2016). 

Бүдүүвч: Мөнгөний бодлого ба макро зохистой бодлого
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Энэхүү хэрэгслийг үр дүнтэй ашигласнаар зах зээлд оролцогчдын 
санхүүгийн хөшүүргийг зохистой түвшинд хадгалснаар шокын үед үүсэх 
санхүүгийн үр дагаврыг хязгаарлаж, хямралаас түргэн гарах бололцоог 
бүрдүүлнэ. Монголбанк 2019 онд макро зохистой бодлогын хүрээнд 
зээлийн долларжилтыг бууруулах зорилгоор гадаад валютын орлогогүй 
зээлийн эрсдэлийн жинг төгрөгийн зээлээс 50 нэгж хувиар өндөр буюу 150 
хувиар тогтоосон байна. Эх үүсвэрийн долларжилтыг бууруулах хүрээнд 
валютын ЗБН-ийг төгрөгөөс 4.5 нэгж хувиар өндөр буюу 15 хувиар тогтоон 
мөрдүүлж байна. Түүнчлэн хэрэглээний зээлийн хэт өсөлтийг сааруулах, 
өрхийн өрийн дарамт гүнзгийрэхээс сэргийлэх зорилгоор хэрэглээний 
зээлийн өр-төлбөрийн харьцааны дээд хязгаарыг 60 хувиар, хугацааг 
30 сараар тогтоон мөрдүүлээд байна. Өрхийн өрийн хэмжээ нэмэгдэх нь 
богино хугацаанд эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх боловч дунд 
хугацаанд сөрөг нөлөөтэй төдийгүй шугаман бус байдлаар сөрөг нөлөө нь 
илрэх бөгөөд 2018 оны байдлаар эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөх 
түвшинд хүрсэн байна (Б.Цэнд-Аюуш 2017). Түүнчлэн хэрэглээ, нийт 
эрэлт буурах мөчлөгт ороход өрхийн зээл нөлөөлсөн бөгөөд өрхийн орлого 
буурснаас шалтгаалан зээлийн чанар муудах хэмжээнд хүрээгүй хэдий ч 
цаашид өрхийн зээл үргэлжлэн өссөн тохиолдолд санхүүгийн тогтвортой 
байдалд сөргөөр нөлөөлөх бодит эрсдэл байгааг судалгаагаар дүгнэсэн 
байна (Ц.Бямбацогт 2018). 

мөнгөний бодлогын нөлөө
Мөнгөний бодлого нь хэрэгслийн хувьд бодлогын хүү, макро, микро 

зохистой бодлогын зорилгоор авч хэрэгжүүлж зохистой харьцааны шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт, олон нийттэй харилцах харилцаанд тулгуурлан 
хүлээлтийг удирдан замаар хэрэгжиж байна.

Мөнгөний бодлогын хүүний инфляци, эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх 
нөлөө нь санхүүгийн зах зээлийн хөгжил болон бусад хүчин зүйлээс ихээхэн 
хамааралтай. Мөнгөний бодлогын шийдвэр гаргахад ашиглаж буй жижиг 
бүтцийн загварын шинжилгээнээс харахад бодлогын хүүний 1 нэгж хувийн 
шок инфляцид үзүүлэх нөлөө 6 улирлын дараа хамгийн хүчтэй илрэх бөгөөд 
шокын нөлөө 16 улирлын туршид хадгалагдаж байна. Харин эдийн засгийн 
өсөлтөд 8 улирлын дараа хамгийн хүчтэй нөлөө нь илрэх бөгөөд бууруулах 
нөлөө 12 улирлын туршид хадгалагдаж байна (Зураг 15). Бодлогын хүүний 
хүлээгдээгүй нэг хувийн хүүний шок нь зээлийн хүүг 1-2 улирлын дараа 0.4 
нэгж хувиар нэмэгдүүлэх нөлөөтэй байна (Bayardavaa 2016).
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Зураг 15. Бодлогын хүүний шок хариу үйлдлийн функц

 
Эх сурвалж: Монголбанк
Манай эдийн засгийн уул уурхайн салбарын төвлөрөл өндөртэй байдлаас 

шалтгаалан экспортын үнэ болон хэмжээ, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
болон зээлийн нөлөө хүчтэй байна. Эдийн засгийн агентуудын мөчлөг 
сөрсөн санхүүгийн удирдлага хангалтгүй үед дан ганц бодлогын хүүгээр 
мөнгө, зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг удирдах боломж хязгаарлагдмал. 
Өөрөөр хэлбэл, бодлогын хүү нь макро тогтвортой байдлыг хангах замаар 
санхүүгийн тогтвортой байдалд дунд хугацаанд дэмжлэг болох хэдий ч энэ 
нь мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт биш бөгөөд нөлөө нь суларч байна. 
Монгол улсын өрхийн зээлийн микро стресс тестийн судалгаагаар чанаргүй 
зээлд бодлогын хүүний үзүүлэх нөлөө суларч байгааг дүгнэсэн байна 
(Ц.Бямбацогт 2017).
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5. ДүгнЭЛТ, САнАЛ
Дээрх тооцоолол, шинжилгээнд үндэслэн дараах санал, дүгнэлтүүдийг 

хийж байна. Үүнд:
• Эдийн засгийн бодлого 1) мөчлөг сөрөх (ялангуяа эдийн засгийн 

таатай үед), 2) төсөв, мөнгө, санхүүгийн зохицуулалт, бодлогын 
хараат бус байдлыг хангах, 3) эдийн засагт хийгдэх шаардлагатай 
тохиргоог цаг алдалгүй хийж хямралын үед гарч болзошгүй хохирлыг 
хязгаарлах байдлаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

• Мөнгөний бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд долларжилтыг 
бууруулах, санхүүгийн мөчлөгийн удирдлагыг сайжруулах, ханшийн 
гажуудал үүсгэхгүй байх, Төв банкны хараат бус байдлыг сайжруулах.

• Мөнгөний бодлого макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хүрээнд бодлогыг хараат 
бусаар хэрэгжүүлэх бололцоог хангаж, дараах эрх зүйн өөрчлөлтийг 
хийх шаардлагатай. Үүнд:
o Төв банкны үндсэн зорилтын салаа утгыг арилгах эсвэл эрэмбэлж, 

тодорхой болгох.
o Төв банкны Ерөнхийлөгчийн эргүүлэн татах санал гаргах болон 

ажлаас чөлөөлөх шийдвэрийн санал хураалтын босгыг өндөрсгөх. 
Хугацаанаас өмнө огцруулах асуудал УИХ-ын нийт гишүүдийн 
олонхийн саналаар шийдэгдэх гэх мэт. 

o 2-3 жилийн хугацаанд Мөнгөний бодлогын хорооны нэгээс олон 
гишүүн өөрчлөгдөхгүй байх.

o Монголбанкны Ерөнхийлөгч нарын цалин, урамшууллыг 
салбарын удирдлагын түвшинд нийцүүлж, Монголбанк бие даан 
шийддэг болох.

• Төсвийн бодлогын хараат бус байдлыг хангахын тулд төсвийн 
тогтвортой байдалд зардлын хязгаарлалтыг оруулах, тогтвортой 
байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх босгыг өндөрсгөх, 
олон төсөв үүсэхээс сэргийлэн төсвийн нэгдмэл байдлыг хангах 
зохицуулалтыг төсвийн зардал, алдагдал, санхүүжилтийн тооцоололд 
оруулах. 

• Өмнөх 10 жилийг харвал Монгол Улс ОУВС-ийн хөтөлбөрт 
хамрагдаагүй жилүүдэд үргэлж төсвийн тэлэх бодлого хэрэгжүүлж, 
төсвийн сахилга бат алдагдсан, мөчлөг дагасан шинжтэй байжээ. 
Эдийн засгийн өсөлт өндөр байх үед хангалттай хэмжээний нөөц 
сан үүсгээгүйгээс эдийн засаг агшсан үед төсвийн алдагдал өсөж, 
их хэмжээний өр үүссэн нь эргээд төсөв болоод нийт эдийн засагт 
ихээхэн дарамт болж байна. Цаашид эдийн засгийн идэвхжил сайн 
байх үед хуримтлалаа нэмэгдүүлэх, зардлын өсөлтийг хязгаарлах 
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шаардлагатай байна. Түүнчлэн төсвийн тогтвортой байдлыг 
хангасан, сахилга баттай төсвийн бодлогыг биет даан хэрэгжүүлэх, 
төсвийн зардлын томоохон бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох шилжүүлэг, 
хөрөнгийн зардал сонгуулийн мөчлөг дагаж өөрчлөгддөг байдлыг 
арилгах.

• Хэдийгээр төсвийн орлого тэлж, алдагдал буурч байгаа ч өрийн 
түвшин өндөр хэвээр байна. Иймд 2017-19 оны хооронд хэрэгжүүлсэн 
төсвийн сахилга баттай бодлогоо цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 
гадаад өрийн тогтвортой байдлыг хангах. 

• Макро эдийн засаг болон санхүүгийн системд үүссэн өөрчлөлтүүд, 
авч хэрэгжүүлсэн бодлогын арга хэмжээ нь гадаад эрэлтийн өөрчлөлт, 
түүхий эдийн үнийн мөчлөгийг дагасан шинжтэй байна. Иймд төсөв, 
мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ эдийн засгийн дотоод тэнцэлд 
анхаарахаас гадна гадаад тэнцэлд нөлөөлөх байдлыг харгалзан үзэж, 
тооцож байх. 

• Орлого нэмэгдэхэд импорт илүү хурдаар нэмэгдэж байгаагаас 
валютын гадагшлах урсгал нэмэгдэж байна. Дунд, урт хугацаанд 
эдийн засгийн гадаад, дотоод тэнцэл эдийн засгийн төрөлжилтийг 
гүнзгийрүүлэх нь зүйтэй.
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол Улсын санхүүгийн салбарын төлөв 

байдалд дүн шинжилгээ хийж, санхүүгийн зах зээлийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийн шинжилгээг Growth-at-Risk (GaR) аргачлал болон санхүүгийн 
мөчлөгийг бизнесийн мөчлөгтэй харьцуулах техник ашиглан тооцооллоо. 
Санхүүгийн зах зээл дэх өөрчлөлтүүд нь гадаад эдийн засгийн орчны нөхцөл 
байдлаас өндөр хамааралтай бөгөөд эдийн засгийн мөчлөгийн хэлбэлзлийг 
нэмэгдүүлдэг болох нь шинжилгээний үр дүнгээс харагдаж байна. Түүнчлэн 
санхүүгийн салбарт тулгамдаад буй хадгаламжийн төвлөрөл, чанаргүй зээл, 
хувьцаа эзэмшлийн төвлөрлийн тухай асуудлуудыг тодорхойлж, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай бодлогын арга хэмжээний тухай санал 
дэвшүүллээ.

Түлхүүр үгс: Санхүүгийн мөчлөг, эдийн засгийн мөчлөг, мөчлөг сөрсөн 
бодлого 

JEL ангилал: E60, E66
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1. УДИРТгАЛ
Дотоодын санхүүгийн зах зээлийн төлөв байдал, бодлого 

боловсруулагчдын зохицуулалт, бодлогын арга хэмжээ нь Монгол Улсын 
эдийн засгийн өсөлтийн төлөв, тогтвортой байдлыг тодорхойлогч гол хүчин 
зүйлсийн нэг болж байна.

Санхүүгийн салбарын төлөв, эрсдэлийг тодорхойлогч гол хэмжүүр 
болох санхүүгийн мөчлөг нь бизнесийн мөчлөг болон эрдэс бүтээгдэхүүний 
үнэтэй хүчтэй хамааралтай байна. Хэдийгээр эдгээр 3 мөчлөгийн хувьд 
шалтгаан, үр дагаврын эмпирик судалгаа хараахан байхгүй ч эдийн 
засгийн онцлог нөхцөл байдлыг харгалзан үзвэл гадаад орчны тааламжтай 
нөхцөл нь санхүүгийн болон бизнесийн мөчлөгийн суурь шалтгаан болох 
үндэслэлтэй. Санхүүгийн нөхцөл байдлын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх 
нөлөө нь эдийн засгийн мөчлөгийн төлөвөөс шалтгаалан эдийн засгийн 
өсөлт саарсан үед сөрөг нөлөө үзүүлж байна.

Түүнчлэн санхүүгийн мөчлөг нь бодлого, зохицуулалт өөрчлөгдөхгүй гэж 
үзвэл бодит бизнесийн мөчлөгийн далайцыг нэмэгдүүлэх нөлөөтэй. Банк, 
санхүүгийн салбарын бизнес эрхэлж буй байдал нь дунд, урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг эрхэмлэж байгаа хэдий ч бодит нөхцөл байдлаас харвал 
богино хугацааны ашигт ажиллагаанд өндөр ач холбогдол өгч байгаа нь 
зээлийн олголт, төлбөрийн чадварын төлөв байдал, гүйцэтгэх удирдлага 
ба хувьцаа эзэмшигчийн харилцаанаас харагдаж байна. Макро тооноос 
харвал гадаад шоконд санхүүгийн систем маш эмзэг, санхүүгийн зуучлал, 
зээлийн нийлүүлэлтийг гадаад, дотоод аливаа шокоос хамааралгүйгээр 
хангах чадамж сул байгаа юм. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын болон эрдэс 
бүтээгдэхүүний эерэг мөчлөгийн үед банкны салбарын зээлийн үлдэгдлийн 
жилийн өсөлт 60 гаруй хувьд хүрч байсан бол 2013 онд 30 хүрэхгүй хувьд, 
2015-2016 онд 0 орчим хувьд хүрч буурсан байна. Шинээр олгосон зээлийн 
хэмжээ 2015 онд жилийн өмнөх түвшнээсээ 20 орчим хувиар агшиж, 
чанаргүй зээлийн хэмжээ төгрөгийн зээлийн хувьд 7.1% хүрч байсан бол 
2008-2009 оны эдийн засгийн хүндрэлийн үед мөн 12.3%-д хүрчээ. Зээлийн 
чанаргүйдэл гадаад валютын зээлийн хувьд төгрөгийн зээлээс ойролцоогоор 
хоёр дахин өндөр байна. 

Санхүүгийн мөчлөгийн гадаад орчны төлөвийг дагасан байдал нь нэг 
талаас бодлого боловсруулагчид, зохицуулагчдын арга хэмжээ мөчлөг 
сөрөх шаардлагын үүднээс авч үзвэл хангалтгүй байсныг илтгэнэ. Нөгөө 
талаас санхүүгийн секторын зохистой удирдлагаар дамжуулан гадаад 
шокын бодит эдийн засагт ирэх нөлөөг зөөлрүүлэх боломж буйг илтгэж 
байна. Өөрөөр хэлбэл, гадаад шокын таатай үед санхүүгийн хөшүүрэг 
(leverage)-ийг хэт нэмэгдүүлэлгүйгээр санхүүгийн нөөцийг хуримтлуулах 
замаар эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэх, сөрөг шокын үед бүрдүүлсэн 
санхүүгийн нөөцийг ашиглах бололцоог бүрдүүлэх юм. Энэ маягийн 
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санхүүгийн удирдлагыг макро зохистой бодлогын хүрээнд мөчлөг сөрсөн 
зохистой харьцааны шаардлагууд нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Төв банкны тухай хуулийн 2018 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр Монголбанк макро 
зохистой бодлого, түүний хууль ёсоор бодлогын хэрэгсэл болгон ашиглаж 
эхлээд байна. Макро зохистой бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлснээр цаашид 
гадаад сөрөг шокыг даган банкны салбарт төлбөрийн чадварын доголдол 
үүсдэг байдлаас сэргийлэх, улмаар гадаад нөхцөлөөс харьцангуй хамаарал 
багатайгаар зээлийн нийлүүлэлт, санхүүгийн зуучлал хэвийн үргэлжилж, 
санхүүгийн систем шокыг өдөөгч биш харин зөөлрүүлэгч байх бололцоо 
бүрдэнэ.

Санхүүгийн систем тогтвортойгоор санхүүгийн зуучлалаа 
үргэлжлүүлэхэд макро зохистой бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхээс гадна 
банкны системд тулгараад буй эх үүсвэрийн төвлөрөл болон хувь эзэмшлийн 
төвлөрлөөс үүдэлтэй сөрөг нөлөөг сааруулах шаардлагатай. Банкны хувь 
эзэмшлийн төвлөрөл нь банкны засаглалаар дамжин банкны тогтвортой 
үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй. Харин харилцах, 
хадгаламжийн төвлөрөл нь банкуудад хүүний зардлыг нэмэгдүүлэх, актив, 
пассивын хугацааны зөрүүг дордуулах, эх үүсвэрийн төвлөрлөөс үүдэлтэй 
бусад сөрөг үр дагаврын нөхцөлийг бий болгох байдлаар банкинд дарамт 
учруулна.

2. САнхүүгИЙн САЛБАРЫн ӨнӨӨгИЙн  
нӨхЦӨЛ БАЙДАЛ

Монгол Улсын хувьд санхүүгийн зуучлалын үүргийг голчлон банкны 
систем гүйцэтгэж байна. Тодруулбал, сүүлийн 9 жилийн дунджаар 
санхүүгийн байгууллагуудаас эдийн засагт олгосон нийт зээлийн 96 хувийг 
банкууд, 3 хувийг банк бус санхүүгийн байгууллагууд, 1 хувийг хадгаламж 
зээлийн хоршоод бүрдүүлжээ. Үүнээс санхүүгийн системийн өөрчлөлтийг 
голлон тайлбарлагч банкны салбарын зээлийн үлдэгдэл сүүлийн 20 гаруй 
жилийн хугацаанд хурдацтай нэмэгдэж, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн 
хэрэглээ, хөрөнгө оруулалтыг тэтгэж байна (Зураг 1, 2). Зээлийн өсөлтийг 
эдийн засгийн салбаруудын ангиллаар шинжилвэл 2002-2009 оны хугацаанд 
нийт зээлийн дийлэнхийг худалдаа, боловсруулах, барилгын салбарт олгож 
байсан бол 2010 оноос хойш уул уурхайн салбарын өсөлт эрчимжиж, үл 
хөдлөх хөрөнгийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр уул уурхай, 
барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн салбар болон хэрэглээний зориулалттай 
зээлийн өсөлт эрчимжжээ.

Эдийн засгийн бүтэц, өрсөлдөх чадвар, орлогын түвшин ойролцоо 
бусад улс орнуудтай харьцуулахад манай улсын хувьд зээлийн хүртээмж 
харьцангуй өндөр байна. Монгол Улсад хадгаламжийн байгууллагуудаас 
хувийн секторт олгосон зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 1997 оноос 2018 оны 
хугацаанд 5 хувиас 60 орчим хувьд хүрч өсжээ. Энэ нь далайд гарцгүй 
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болон өрсөлдөх чадвар ойролцоо бусад улсуудтай харьцуулахад 10-15 нэгж 
хувиар өндөр үзүүлэлт юм. Харин уул уурхайн экспорт өндөртэй болон нэг 
хүнд ногдох ДНБ-ий түвшин ойролцоо орнуудын хувьд зээлийн ДНБ-д эзлэх 
хувь 2018 оны эцэст 60 орчим хувь буюу манай улстай ойролцоо түвшинд 
байна.

Зураг 1. Монгол Улсын банкны системийн 
зээлийн жилийн өсөлт, салбаруудаар

Зураг 2. Хувийн секторт олгосон зээлийн 
ДНБ-д эзлэх хувь, улс болон бүс нутгуудаар

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Дэлхийн банк
Нийт хадгаламж, хөрөнгө оруулалтын зөрүү нь тухайн улсад шаардлагатай 

санхүүжилтийн дүнг илэрхийлэх чухал үзүүлэлт болдог. Тодруулбал, 
тус үзүүлэлт эерэг байх нь дотоод дахь нийт хадгаламж эдийн засагт 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд хангалттай хүрэлцэхийг 
илтгэнэ. Харин сөрөг утга нь хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд 
дотоодын хадгаламж хангалтгүй бөгөөд гадаад эх үүсвэрээр зөрүү хэсгийг 
санхүүжүүлэх эсвэл дотоод эрэлтийн өсөлтийг сааруулах шаардлагатай 
байгааг харуулдаг. Монгол Улсын хувьд энэхүү үзүүлэлт сүүлийн жилүүдэд 
тогтмол сөрөг түвшинд хадгалагдаж байгаа буюу дотоод эдийн засаг дахь 
хадгаламж хангалтгүй бөгөөд гадаад санхүүжилтийн шаардлага өндөр 
байна (Зураг 3). Тухайлбал 2018 оны хувьд нийт хадгаламж, хөрөнгө 
оруулалтын зөрүү -4 орчим их наяд төгрөгт хүрсний дийлэнхийг хувийн 
секторын хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт бүрдүүлжээ (Хүснэгт 1). Эдийн засагт 
үүссэн энэхүү санхүүжилтийн дутагдлыг хувийн секторт орж ирсэн ГШХО, 
Засгийн газар болон Хөгжлийн банкны гадаад зээл, бондын хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн байна. Гадаад хөрөнгийн цэвэр урсгал эерэг байж, 
төсвийн дотоод санхүүжилтийн шаардлага бага байсан нь бусад сектороос 
санхүүгийн сектор руу шилжих хөрөнгийн урсгалыг нэмэгдүүлж, улмаар 
хувийн секторт олгох зээлийн үлдэгдэл нийт 4 орчим их наяд төгрөгөөр 
өсөхөд нөлөөлжээ.
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Зураг 3. Хадгаламж, хөрөнгө оруулалтын 
зөрүү, ДНБ-д эзлэх хувиар

Хүснэгт 1. Эдийн засгийн секторууд 
хоорондын хөрөнгийн урсгалын шинжилгээ, 

2018 он
Дотоод 
эдийн 
засаг

үүнээс:
гадаад 
секторЗасгийн 

газар*
хувийн 
сектор

Санхүүгийн 
сектор

үндэсний нийт 
орлого 29,890 5,203 23,083 1,604^

Хэрэглээ 20,185 -3,782 -16,402

Хөрөнгө 
оруулалт 13,922 -1,409 -12,513

Экспорт 21,828 1,604^ -21,828

Импорт -23,660 23,660

Анхдагч 
орлого -3,237 3,237

Шилжүүлэг 853 -853

Санхүүгийн бус 
тэнцэл -4,216 12 -5,832 1,604 4,216

Санхүүжилт 
(цэврээр) 4,548 -42 5,820 -1,323 -4,548

Гадаад 6,030 697 5,287 47 -6,030

Дотоод -1,482 -739 533 -1,276 1,482

* - Хөгжлийн банкны мэдээллийг нэмж 
харуулав.
^ - Төв банкнаас мөнгөжүүлсэн алтны дүнг 
нийт экспортод тусгасан.

Эх сурвалж: ҮСХ Эх сурвалж: Монголбанк
 

3. САнхүүгИЙн ЗАх ЗЭЭЛИЙн ЭДИЙн ЗАСАгТ  
үЗүүЛЭх нӨЛӨӨЛӨЛ

Банкны системээс олгох зээл нь ийнхүү дотоодын хэрэглээ, хөрөнгө 
оруулалтыг санхүүжүүлэх гол эх үүсвэрийн нэг болж байгаа өнөөгийн 
нөхцөлд санхүүгийн салбар нь эдийн засгийн дунд болон урт хугацааны 
тогтвортой өсөлтөд хэрхэн нөлөөлдөг тухай судлах шаардлага нэмэгдэж 
байна. Монгол Улсын хувьд уул уурхайн салбарт түшиглэсэн эдийн засгийн 
бүтэцтэй, банкны систем давамгайлсан санхүүгийн системтэй тул зээлийн 
өсөлтийн хэлбэлзэл нь түүхий эдийн үнийн мөчлөг болон гадаад эдийн 
засгийн орчноос өндөр хамааралтай байна. Энэхүү хамаарлаас шалтгаалан 
санхүүгийн систем дэх эмзэг байдал өсөж, эдийн засгийн тогтвортой 
өсөлтийг дэмжих зорилт алдагдах эрсдэл нэмэгдэж байна. Тодруулбал, гадаад 
орчны таатай үед банкууд зээлийн нөхцөлөө сулруулж, зээлийн өсөлтийг 
богино хугацаанд тогтворгүй байдлаар огцом тэлэх хандлага нэмэгддэг. 
Энэхүү нөхцөлд эдийн засагт гадаад орчноос хамааралтай гэнэтийн сөрөг 
шок үүсэхэд банкуудын зээлийн чанар огцом муудаж, зээлийн тасалдал 
үүссэнээр эдийн засгийн уналтыг улам даамжруулах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

3.1. Санхүүгийн болон бизнесийн мөчлөгийн хамаарал
Энэхүү хэсэгт Монгол Улсын хувьд санхүүгийн мөчлөгийг тооцож, 

үр дүнг бизнесийн мөчлөгтэй харьцуулах замаар санхүүгийн системийн 
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эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлохыг зорилоо. Санхүүгийн 
мөчлөгийн тухай ойлголт нь 2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын 
дараа үеэс эдийн засагчид болон бодлого боловсруулагчдын дунд түгээмэл 
ашиглагдаж эхэлжээ. Хөгжингүй орнуудын хувьд бизнесийн мөчлөг 
харьцангуй тогтвортой үед санхүүгийн системээс үүдэлтэй эдийн засгийн 
хямрал үүссэн. Энэ үйл явдал нь макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 
хангахад зөвхөн бизнесийн мөчлөгийг оновчтой удирдах хангалтгүй бөгөөд 
санхүүгийн системийн тогтвортой байдал, түүний мөчлөг чухал нөлөөтэй 
гэдгийг харуулжээ. Санхүүгийн мөчлөг нь санхүүгийн салбарын идэвхжлийг 
илэрхийлдэг чухал хэмжигдэхүүн бөгөөд бизнесийн мөчлөгөөс давтамж 
багатай, харьцангуй удаан үргэлжилдэг ба дунд хугацааны санхүүгийн 
мөчлөгийг тодорхойлсноор санхүүгийн хямралыг дохиолох боломжийг 
олгодог (Borio et al., 2012). 

Монгол Улсын санхүүгийн мөчлөгийг тодорхойлохдоо шинээр олгосон 
бодит зээл, зээл ДНБ-ий харьцаа, хөрөнгийн захын ТОП-20 индекс, орон 
сууцны үнийн индекс болон экспортын үнэ зэрэг хувьсагчдыг сонгон авч 
статистик шүүлтүүрийн аргаар хувьсагч тус бүрийн мөчлөгийг тодорхойлон, 
тэдгээрээс хүчин зүйлийн үндсэн бүрэлдэхүүн ялгах (PCA) шинжилгээгээр 
санхүүгийн ерөнхий мөчлөгийг тооцооллоо. 

Зураг 4. PCA аргачлалаар тооцсон 
санхүүгийн мөчлөг, бүрэлдэхүүнээр

Зураг 5. Санхүүгийн мөчлөг ба бизнесийн 
мөчлөгийн харьцуулалт

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк
Шинжилгээний үр дүнгээс харвал, санхүүгийн ерөнхий мөчлөгийн 

хэлбэлзлийг шинээр олгосон зээл, ТОП-20 индексийн мөчлөг голлон 
тайлбарлаж байгаа бөгөөд уул уурхайн салбарын нөлөө нэмэгдсэн үеэс 
эхлэн экспортын үнийн мөчлөгийн хэлбэлзэл чухал нөлөөг үзүүлэх болжээ 
(Зураг 4).
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Бусад судалгааны ажлуудын үр дүнтэй нийцтэйгээр1 Монгол Улсын 
санхүүгийн мөчлөг нь бизнесийн мөчлөгтэй харьцуулахад далайц өндөр, 
үргэлжлэх хугацаа удаан бөгөөд давтамж багатай байна (Хүснэгт 2). 
Санхүүгийн ерөнхий мөчлөгийн нэг бүтэн үргэлжлэх хугацаа 20.3 улирал 
буюу 5 орчим жил байна. Харин бизнесийн мөчлөг нь дунджаар 10.8 улирал 
буюу 2.5 орчим жил үргэлжилж байгаа бөгөөд хамгийн сүүлийн ёроолын 
цэг нь 2017 оны III улиралд тохиосон бол оргил цэг нь 2018 оны IV улиралд 
тохиожээ. Санхүүгийн мөчлөгийн хувьд оргил цэгүүд нь 2003 оны IV 
улирал, 2007 оны III улирал, 2011 оны III улирал, 2018 оны IV улирлуудад 
тохиосон бол ёроолын цэгүүд нь 2001 оны I улирал, 2005 оны I улирал, 2009 
оны II улирал, 2016 оны I улиралд тохиосон байна.

Хүснэгт 2. Эргэлтийн цэгийн шинжилгээний үр дүн

Үзүүлэлтүүд Санхүүгийн мөчлөг Бизнесийн мөчлөг

мөчлөгийн хугацаа Тэлэлт 10.25 улирал 4.1 улирал
Уналт 10 улирал 6.7 улирал

мөчлөгийн далайц, % Тэлэлт 10.9 4.8
Уналт -15.2 -4.9

Эх сурвалж: Монголбанк

Санхүүгийн болон бизнесийн мөчлөгийн хөдөлгөөнийг тайлбарлавал 
дээрх 2 мөчлөг нь экспортын бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзэлтэй уялдан 
зэрэг өөрчлөгдөж байна. Тухайлбал, дэлхийн санхүүгийн хямралын 
дараа 2010 оны эхэн үеэс дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ эргэн 
өсөхтэй зэрэгцэн гадаад эрэлт сайжирч, уул уурхайн салбарын томоохон 
төслүүдийг даган ГШХО нэмэгдсэн нь эдийн засагт эерэгээр нөлөөлжээ. 
Улмаар эдийн засгийн өсөлт эрчимжиж, банкны салбарын зээл олголт 
хурдацтай нэмэгдсэн бөгөөд үүнийг дагаад хөрөнгийн үнэ сэргэж эхэлсэн 
байна. Гэсэн хэдий ч 2012 оноос эхлэн БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт 
саарч, дэлхийн зах зээл дээрх эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ эргэн буурч эхэлсэн 
бөгөөд түүхий эдийн үнийн мөчлөгийн уналт нь манай улсын санхүүгийн 
мөчлөгийн уналтыг гүнзгийрүүлэхэд том нөлөөг үзүүлснээр эдийн засгийн 
өсөлт саарч, банкны салбарт хүндрэл үүссэн нь санхүүгийн системд эрсдэл 
дахин хуримтлагдахад хүргэжээ.

3.2. Growth-at-Risk (GaR) аргачлалын шинжилгээ
GaR аргачлалаар өнөөгийн санхүүгийн системд үүсэх аливаа төрлийн 

өөрчлөлтүүд нь ирээдүйн эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлөхийг 
судаллаа. Өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн нийтлэг хөдөлгөөнийг 
1 Тухайлбал, Borio (2014); Hiebert, Jaccard болон Schuler (2018); Till Strohsal (2015); Verona (2016); 

Galati, et al. (2016); Grinderslev (2017) нарын судалгааны ажлуудад АНУ болон Европын аж 
үйлдвэржсэн орнуудын санхүүгийн мөчлөг дунджаар 15-16 жил үргэлжилдэг бөгөөд энэ нь 
бизнесийн мөчлөгөөс 8-9 жилээр урт байна. Харин Зүүн Азийн орнуудын санхүүгийн мөчлөгийг 
тооцоолсон Pontines (2017)-ын судалгаанд бизнесийн мөчлөг нь 3-6 жил үргэлжилж, санхүүгийн 
мөчлөг нь үүнээс бага зэрэг урт буюу 8 орчим жил үргэлжилж буй үр дүн гарчээ.
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илэрхийлэх фактор хувьсагчдыг статистик аргачлалаар ялган авч, тэдгээрийн 
өөрчлөлтийн эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөллийг квантил регресс 
(quantile regression)-ийн аргаар шинжиллээ. Энэ аргачлал нь эдийн засгийн 
өсөлтийн цэгэн үнэлгээнээс гадна тархалтад гарах өөрчлөлтийг судалдаг 
тул санхүүгийн системийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан эдийн засагт эрсдэл 
нэмэгдэж буй эсэхийг тодорхойлох боломж олгоно (IMF 2019).

Монгол Улсын хувьд энэхүү аргачлалаар шинжилгээг боловсруулахад 
санхүүгийн нөхцөлийн индекс, санхүүгийн хөшүүрэг (leverage) болон 
гадаад эдийн засгийн төлөвийг илэрхийлэх 3 фактор хувьсагчдыг 
тодорхойлж, үнэлгээнд ашиглав2. Санхүүгийн нөхцөлийн индекс нь зах 
зээлд оролцогчид санхүүжилтийн эх үүсвэрийг богино хугацаанд бага 
зардлаар олох боломжтой байгаа эсэхийг илэрхийлнэ. Уг фактор 1 стандарт 
хазайлтаар чангарах тохиолдолд эдийн засгийн өсөлт суурь төсөөлөлтэй 
харьцуулахад медиан утгаар 3.6 нэгж хувь, моод утгаар 1.6 нэгж хувиар 
саарах нөлөөтэй үр дүн гарч байна. Харин санхүүгийн байгууллагуудын 
балансын тэлэлтийг илэрхийлэх санхүүгийн хөшүүргийн фактор 1 стандарт 
хазайлтаар буурахад эдийн засгийн өсөлт суурь төсөөллөөс медиан утгын 
хувьд 3.1 нэгж хувиар буурч байна. Энэхүү тохиолдолд медиан утгын хувьд 
нөлөөлөл өндөр бөгөөд моод утгын хувьд төдийлөн өөрчлөлтгүй буюу 
эдийн засгийн өсөлтийн тархалт зүүн тал руу хэлбийж байгаа нь эдийн 
засгийн өсөлт саарах эрсдэл нэмэгдэж байгааг илэрхийлнэ.

Зураг 6. Эдийн засгийн өсөлтийн 
төсөөллийн тархалт, 4 улирлын дараа

Хүснэгт 3. GaR шинжилгээний  
гол үр дүнгүүд

үзүүлэлт GaR 5% GaR 
10%

Өсөлт<0 
магадлал

Суурь 
төсөөлөл 1.2 3.1 3%

FCI 1 с.х 
чангарах -4.5 -0.1 10%

Leverage 1 с.х 
буурах -8.0 -3.7 22%

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

2 Санхүүгийн нөхцөлийн индекс (FCI)-ийн факторыг тооцоход орон сууцны үнийн индекс, БХЗ-ын 
репо хэлцлийн хүү, инфляци, бодлогын хүү болон ТБҮЦ-ны хүүний зөрүү, шинээр олгосон зээлийн 
хүү, валютын ханш, ГВЦН зэрэг хувьсагчдыг ашиглав. Харин санхүүгийн хөшүүргийн факторт 
зээлийн өсөлт, орон сууцны үнэ, орлого болон үнэ, түрээсийн харьцаа, чанаргүй зээлийн нийт зээлд 
эзлэх хувь, зээл, хадгаламжийн харьцааны үзүүлэлтүүд багтсан. Экспортын бүтээгдэхүүний 
үнийн индекс, ГШХО, БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт, ХНБ-ны хүү зэрэг хувьсагчид нь гадаад 
факторыг тодорхойлж байна.
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GaR аргачлалаар тооцсон шинжилгээний үр дүнгээс дүгнэхэд 
санхүүгийн зах зээлд үүсэх гэнэтийн сөрөг өөрчлөлтүүд нь эдийн засгийн 
өсөлтийн цаашдын төлвийг бууруулдаг бөгөөд эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг 
байна. Тодруулбал, дээрх 3 хувилбар төсөөллийн хувьд суурь төсөөлөлтэй 
харьцуулахад эдийн засгийн өсөлт огцом саарах, хямралын нөхцөл 
байдал үүсэх эрсдэл илүү өндөр байна. Хувилбар төсөөллийн хувьд эдийн 
засгийн өсөлтийн тархалтын сүүл хэсгийн утгууд (GaR 5%, GaR 10%) нь 
суурь төсөөллөөс 3-9 нэгж хувиар өндөр байгаа нь үүнийг илэрхийлэх юм 
(Хүснэгт 3). 

Квантил регрессийн үр дүнгээс дүгнэхэд эдийн засгийн өсөлт саарч 
байгаа нөхцөлд санхүүгийн нөхцөлийг чангаруулах нь уналтыг цаашид 
улам даамжруулах нөлөөтэй байна. Тухайлбал, эдийн засгийн өсөлт 
дунджаас бага түвшинд буюу 10 болон 25 хувийн квантилын интервалд 
харъяалагдаж байгаа үед өнөөгийн санхүүгийн нөхцөлийн индексийг 
1 нэгжээр чангаруулах нь 4 улирлын дараах эдийн засгийн өсөлтийг 
харгалзан 0.6 болон 0.4 нэгжээр3 бууруулдаг үр дүн гарлаа. Мөн санхүүгийн 
нөхцөлийн индексийн ийм нөлөөлөл нь эдийн засгийн өсөлтийн хамгийн 
бага 10 хувийн квантилын хувьд хамгийн өндөр 90 хувийн квантилтай 
харьцуулахад 1.2 нэгжээр өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн 
өсөлт түүхэн дундажтай ойролцоо эсвэл дунджаас өндөр байгаа нөхцөлд 
санхүүгийн нөхцөлийг чангаруулах нь ирээдүйн эдийн засгийн өсөлтийг 
төдийлөн бууруулдаггүй байна.

Санхүүгийн зах зээлд үүсэх сөрөг шокын бодит үйлдвэрлэлд үзүүлэх 
нөлөөлөл ийнхүү өндөр байгаа нөхцөлд санхүүгийн системийн эрсдэл 
даах чадварыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн уналтыг улам даамжруулдаг 
нөлөөллийг бууруулах шаардлагатай.

4. БАнКнЫ СИСТЕмД ТУЛгАРЧ БУЙ ЭРСДЭЛүүД
Монгол Улсын хувьд зээлийн хүү өндөр, чанаргүй зээлийн дүн их бөгөөд 

банкуудын хувьцаа эзэмшлийн төвлөрөл өндөр байгаа нь санхүүгийн 
системээс эдийн засгийн дунд болон урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг 
дэмжих боломжийг хязгаарлаж байна. Иймд эдгээр хүчин зүйлсийн талаар 
дор авч үзье.

4.1. Зээл, хадгаламжийн хүү ба хадгаламжийн төвлөрөл
Банкны системд хадгаламжийн хүү өндөр, түүнийг дагаад хүүний 

зардал, зээлийн хүү өндөр тогтох хандлага ажиглагдаж байна. Үүний нэг том 
шалтгаан нь банкуудын хадгаламжийн төвлөрөл, том дүнтэй хадгаламжийн 
төлөөх үр ашиггүй өрсөлдөөн юм. Банкны системд том дүнтэй хадгаламж 
өндөр хувийг эзэлж байгаагийн зэрэгцээ банкууд том дүнтэй хадгаламжийг 
татах зорилгоор зарласан хүүнээс өндрөөр нэмэлт хүү амлах хандлагатай 

3 Энэхүү үр дүн нь 95 хувийн итгэх магадлалтайгаар статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна.
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байна. Ингэснээр хадгаламжийн дундаж хүү өндрөөр тогтох, түүнийг 
дагаад зээлийн хүү өндөр байх, цөөн тооны том хадгаламж эзэмшигчдээс 
хамааралтай жижиг банкууд өндөр хүүтэй эрсдэлтэй зээл олгох нөхцөлд 
хүргэж байна. Олон улсын туршлагаас харахад хадгаламжийн төлөөх 
өрсөлдөөн нэмэгдсэнээр банкуудын эх үүсвэрийн зардал өсөж, эрсдэл 
өндөртэй зээлдэгчид өндөр хүүтэй зээл олгох сонирхол давамгайлах тул 
банкны салбарын зээлийн эрсдэл мөн нэмэгддэг байна (Craig and Dinger 
2013).

Банкны салбарын хадгаламжийн дүнг хадгаламж эзэмшигчдийн тоотой 
харьцуулан үзэхэд цөөн тооны харилцагчид нийт хадгаламжийн дийлэнхийг 
эзэмшдэг байна. Тодруулбал, 2019 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 
хадгаламж эзэмшигчдийг дансны тоогоор авч үзвэл 97.3 хувь нь 20 сая 
төгрөг хүртэлх хадгаламжтай бөгөөд энэ нь нийт хадгаламжийн 19.5 хувийг 
бүрдүүлж байна. Мөн 1.1 хувь нь системийн нийт хадгаламжийн 69.7 хувийг 
эзэмшиж байна (Хүснэгт 4).

Хүснэгт 4. Банкны системийн хадгаламжийн бүтэц,  
2019 оны 11 дүгээр сарын эцсийн байдлаар

№ Интервал
Үлдэгдэл Дансны тоо

Дүн 
(тэрбум ₮) Хувь, % Хуримт-

лагдсан % Тоо Хувь, % Хуримт-
лагдсан %

1 1 сая төгрөг хүртэл 333 2.3% 2.3% 2,597,954 79.7% 79.7%
2 1-2 сая төгрөг хүртэл 297 2.1% 4.4% 210,149 6.4% 86.2%
3 2-5 сая төгрөг хүртэл 641 4.5% 8.9% 206,158 6.3% 92.5%
4 5-10 сая төгрөг хүртэл 641 4.5% 13.3% 92,726 2.8% 95.3%
5 10-20 сая төгрөг хүртэл 891 6.2% 19.5% 63,674 2.0% 97.3%
6 20-50 сая төгрөг хүртэл 1,547 10.8% 30.3% 50,826 1.6% 98.8%
7 50-100 сая төгрөг хүртэл 1,415 9.9% 40.2% 20,530 0.6% 99.5%
8 100 сая төгрөгөөс дээш 8,593 59.8% 100.0% 17,436 0.5% 100.0%
 нийт 14,358 100.0% 3,259,453 100.0%

Эх сурвалж: Монголбанк

Банкны систем дэх хадгаламж эзэмшигчдийн тэгш бус байдал нь эдийн 
засаг дахь орлогын тэгш бус хуваарилалтаас их байна (Зураг 7 & Хүснэгт 5). 
Дэлхийн банкнаас 2016 онд тооцсон тоон мэдээллийн дагуу нийт орлогын 
20 хувийг Монгол Улсын хүн амын 40 хувь эзэмшиж байжээ. Харин хүн 
амын өндөр орлоготой 20 хувь нь нийт орлогын 40 хувийг бүрдүүлжээ. 
Мөн дээрх 2 үзүүлэлтүүдийн хувьд тэгш бус байдлыг хэмжих Жини 
коэффициентийг тооцвол хадгаламжийн төвлөрлийн хувьд тус үзүүлэлт нь 
орлогын хуваарилалттай харьцуулахад 0.6 нэгжээр өндөр байна (Хүснэгт 
5).
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Зураг 7. Лоренцийн муруй, орлогын 
хуваарилалт болон хадгаламжийн 

төвлөрлийн хувьд тооцсон

Хүснэгт 5. Жини коэффициент*, орлогын 
хуваарилалт болон хадгаламжийн 

төвлөрлийн хувьд тооцсон

үзүүлэлт
Gini коэффициент

үзүүлэлт Gini коэффициент

Орлогын тэгш бус 
хуваарилалтын 

муруй
0.32

хадгаламжийн 
төвлөрлийн муруй 0.92

Эх сурвалж:Дэлхийн банк, Монголбанк Эх сурвалж:Дэлхийн банк, Судлаачийн 
тооцоо

Банкуудын том дүнтэй хадгаламж эзэмшигчээс хамаарах хамаарал 
нэмэгдэхийн хэрээр хадгаламжийн хүүнд төлөх хүүний нэмэгдэл өндөр 
байна. Банкны хадгаламжийн багцыг судлахад том дүнтэй (100 сая 
төгрөгөөс дээш) хадгаламжид тусгай нөхцөлөөр буюу тухайн банкнаас олон 
нийтэд зарласан хадгаламжийн хүүнээс өндөр хүү олгодог тохиолдлууд 
цөөнгүй байгаа юм. Банк тус бүрийн 100 том харилцагчдын хадгаламжийн 
мэдээлэлд үндэслэн хадгаламжийн хүүг судалж үзэхэд нэг өдөр, ижил 
хугацаатайгаар байгуулсан 2 хадгаламжийн гэрээний хүү нь хадгаламжийн 
дүнгээс хамааран зөрүүтэй буюу том дүнтэй хадгаламжид дунджаар 3 
хүртэл хувийн нэмэгдэл хүүг олгож байна (Зураг 8). Түүнчлэн, эх үүсвэрийн 
төвлөрөл өндөр буюу пассив талаас цөөн тооны том дүнтэй хадгаламжаас 
хамааралтай банкуудын хувьд том дүнтэй хадгаламжид тусгай нөхцөлөөр 
олгох хүүний нэмэгдэл харьцангуй өндөр байгаа хандлага ажиглагдлаа 
(Зураг 9).

Эдгээр тооцооллууд нь банкны системд хадгаламжийн төвлөрөл хэт 
нэмэгдсэн, банкууд өндөр дүнтэй эх үүсвэрийн төлөө өндөр зардлаар, хүчтэй 
өрсөлдөж байгааг илтгэнэ. Иймд мөнгөний бодлогын зээл, хадгаламжийн 
хүүнд үзүүлэх нөлөөг сайжруулах, банк хоорондын захын хөгжлийг 
дэмжих, хадгаламжийн төвлөрлөөс улбаатай өндөр хүү тогтох процессийг 
сааруулах чиглэлд бодлого, зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.



245

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

Зураг 8. Тусгай хадгаламжийн мэдээлэл* Зураг 9. Хадгаламжийн төвлөрөл  
болон тусгай хадгаламжийн нэмэгдэл 

хүүний хамаарал*

Эх үүсвэр: Монголбанк Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
4.2. хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрөл
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуудын дийлэнх 

хувьцааг цөөн тооны хөрөнгө оруулагчид эзэмшиж байна (Хүснэгт 8). 
Банкны систем дэх хувьцаа эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах нь банкны 
засаглалыг сайжруулж, банкны шийдвэр гаргах үйл явц, харилцан хяналтыг 
сайжруулах нөлөөтэй. 

Хүснэгт 8. Банкуудын хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийн мэдээлэл

№ Банкууд хувьцаа 
эзэмшигчдийн тоо

хамгийн том 
1 хувьцаа 

эзэмшигчийн хувь

хамгийн том 
2 хувьцаа 

эзэмшигчийн хувь
1 Хаан банк 5 41% 64%
2 Голомт банк 5 78% 87%

3 Худалдаа хөгжлийн 
банк 6 67% 85%

4 ХАС банк 12 20% 37%
5 Төрийн банк 2 75% 100%
6 Улаанбаатар банк 3 96% 100%
7 Капитрон банк 4 34% 58%

8 Тээвэр хөгжлийн 
банк 3 72% 91%

9 Чингис Хаан банк 3 46% 77%
10 Кредит банк 6 26% 46%
11 Богд банк 2 91% 100%
12 Ариг банк 2 61% 100%

13 Үндэсний хөрөнгө 
оруулалтын банк 5 52% 82%

Дундаж 4.5 58% 79%
Эх сурвалж: Банкуудын вэб хуудаснаас нэгтгэсэн мэдээлэл
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4.3. Чанаргүй зээл
Банкны системийн чанаргүй зээл өндөр байгаа нь санхүүгийн системийн 

эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж, улмаар зээлийн нийлүүлэлт тогтвортой өсөх, 
эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих боломжийг хязгаарлаж байна. 
Чанаргүй зээлийг салбаруудын ангиллаар авч үзвэл эдийн засгийн өсөлтийг 
голлон бүрдүүлэгч уул уурхай, боловсруулах, барилга, худалдааны салбарын 
чанаргүй зээл сүүлийн жилүүдэд өндөр түвшинд хүрлээ. Тухайлбал 2019 
оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт чанаргүй зээлийн 65 хувийг дээрх 4 
салбарын зээл бүрдүүлж байна. Уул уурхайн салбараас хамаарал өндөртэй 
манай улсын эдийн засгийн хувьд экспортын бүтээгдэхүүний үнэ буурч, 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт саарснаас шалтгаалан эдийн засгийн 
өсөлт богино хугацаанд огцом буурсан нь чанаргүй зээл нэмэгдэхэд голчлон 
нөлөөлсөн.

Зураг 10. Банкны системийн чанаргүй 
зээлийн дүн, валютын төрлөөр

Зураг 11. Чанаргүй зээлийн дүн, 
салбаруудаар

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк

5. ДүгнЭЛТ, САнАЛ
Дээрх тооцоолол, шинжилгээнд үндэслэн дараах санал, дүгнэлтүүдийг 

хийж байна. Үүнд:
• Санхүүгийн системийн эмзэг байдал нэмэгдсэнээр гадаад эдийн 

засгийн орчны таагүй нөхцөлд зээлийн чанар огцом муудах, зээлийн 
тасалдал бий болохоос шалтгаалан эдийн засгийн уналт улам 
даамжрах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Иймд санхүүгийн системийн 
эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэх, мөчлөг сөрсөн бодлогын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх.

• Санхүүгийн систем дэх хадгаламжийн төвлөрөл болон чанаргүй 
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зээлийн асуудлууд нь санхүүгийн зуучлал тогтвортой үргэлжлэхэд 
сөргөөр нөлөөлөх гол хүчин зүйлс болж байна. Зээл олголтын 
стандартыг сайжруулах, эх үүсвэрийн төвлөрлийг багасгахад 
чиглэсэн зохицуулалт болон санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг 
нэвтрүүлэх. Түүнчлэн, ёс зүйн гажуудал үүсэхгүйгээр чанаргүй 
зээлийг шийдвэрлэх тогтолцоог бүрдүүлэх нь зүйтэй.

• Банкны гол эх үүсвэр болох хадгаламжийн төвлөрлөөс үүдэлтэй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн бодлого, зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх, санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх, 
хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.
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хАнШИЙн ИнФЛЯЦАД үЗүүЛЭх нӨЛӨӨ:  
ЦАг хУгАЦААнЫ хУВЬД хУВЬСАх пАРАмЕТР,  

хУВЬСАх ВАРИАЦ БүхИЙ VAR  
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Ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө: Цаг хугацааны хувьд хувьсах 
параметр, хувьсах ВАРИАЦ бүхий VAR загварын үнэлгээ

Б.Дуламзаяа,  
Г.Амартүвшин

хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажилд бид ХҮИ-ээр тооцсон инфляц, үйлдвэрлэлийн 

зөрүү, төгрөгийн нэрлэсэн ханш (ам.доллар, юань, бодит үйлчилж буй 
ханш), бодлогын хүү, зэсийн үнийн 2007-2019 оны сарын давтамжтай 
тоон мэдээлэлд үндэслэн цаг хугацааны хувьд хувьсах параметр, хувьсах 
хэлбэлзэл бүхий векторавторегрессив TVP-VAR загварыг ашиглаж, Монгол 
улсын хувьд ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг тооцлоо. Судалгааны үр 
дүнгээр төгрөгийн ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө сүүлийн 13 жилийн 
хугацаанд буурч, шокын үргэлжлэх хугацаа богиноссон байна. Түүхэн 
хугацаанд ханш 1 хувиар сулрах шок инфляцыг 1.3 нэгж хувь хүртэл 
нэмэгдүүлж, хамгийн уртдаа 24 сарын турш хадгалагдаж байжээ. Харин 
2019 оны 9-р сарын байдлаар төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 1 
хувиар сулрахад инфляц 5 сарын дараа 0.42 нэгж хувь хүртэл нэмэгддэг, 
төгрөгийн юаньтай харьцах ханш 1 хувиар сулрахад инфляц 6 сарын дараа 
0.36 нэгж хувь хүртэл нэмэгддэг, төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 
1 хувиар сулрахад инфляц 8 сарын дараа 0.45 нэгж хувь хүртэл нэмэгдэж 
цаашид буурсаар эдгээр ханшийн шокын нөлөө инфляцад нийт 13-15 сарын 
турш хадгалагддаг байна.
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1. ОРШИЛ, СУДЛАгДСАн БАЙДАЛ
Векторавторегрессив загвар нь эдийн засгийн шинжилгээнд хамгийн 

өргөнөөр ашиглагддаг эконометрик хэрэгслүүдийн нэг юм. Төв банкууд энэ 
төрлийн загварыг бүтцийн хязгаарлалт (SVAR), Бэйсийн үнэлгээ (BVAR, 
Large BVAR), хүчин зүйлээр өргөтгөсөн (FAVAR) зэрэг олон хэлбэрээр 
үнэлж, бодлогын шинжилгээнд ашиглаж байна. Харин сүүлийн жилүүдэд 
хөгжиж буй нэг хэлбэр нь цаг хугацааны хувьд хувьсах параметр, хувьсах 
хэлбэлзэл (стандарт хазайлт) бүхий векторавторегрессив (TVP-VAR) загвар 
юм. Санхүүгийн эконометрик шинжилгээнд өргөнөөр ашиглагддаг хувьсах 
хэлбэлзлийг макро эдийн засгийн эмпирик шинжилгээний VAR загварт 
ашиглах санааг анх Uhlig (1997), Cogley, Sargent (2001), Primiceri (2005) 
нар санал болгосон байдаг. Тухайлбал, Primiceri (2005) цаг хугацааны 
хувьд бүх параметр нь хувьсах шинж чанартай, хувьсах хэлбэлзэл бүхий 
векторавторегрессив загвар (TVP-VAR)-ыг Марков гинжин сүлжээ Монте 
Карло аргыг ашиглан Бейсийн аргаар үнэлэх аргачлалыг дэвшүүлсэн нь 
энэ чиглэлээр шинжилгээ хийх олон судалгааны ажлуудын үндэс суурь 
болсон. Үүнээс хойш Nakajima (2011) симуляцийн шинжилгээгээр хувьсах 
параметр бүхий VAR загварыг тогтмол стандарт хазайлттай болон хувьсах 
стандарт хазайлттайгаар харьцуулан үнэлж, хувьсах хэлбэлзэл буюу хувьсах 
стандарт хазайлттай загварын үнэлгээний үр дүн нь зөв бөгөөд бодит утгатай 
илүү ойр болохыг нотолсон. Мөн тэрээр Япон Улсын сүүлийн 30 жилийн 
макро үзүүлэлт дээр TVP-VAR загварын эмпирик үнэлгээ хийж, мөнгөний 
бодлогын хариу үйлдэл сүүлийн 10 жилд өмнөх 20 жилээсээ харьцангуй 
суларч, бүтцийн өөрчлөлт гарсан гэж дүгнэсэн.

Ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг тооцсон эмпирик судалгааны 
ажлууд олон байдаг. Эдгээрээс бидний шинжилгээтэй төстэй, ханшийн 
инфляцид үзүүлэх динамик нөлөөг судалсан ажлуудаас дурьдвал Mihaljek, 
Klau (2000) нар 14 эрчимтэй хөгжиж буй орнуудын ханшийн инфляцад 
үзүүлэх нөлөөг хамгийн бага квадратын аргаар үнэлж, 1990-ээд оноос хойш 
ханшийн дам нөлөө суларсан гэж дүгнэжээ. Мөн Nogueira (2007) хөгжсөн 
болон эрчимтэй хөгжиж буй орнуудын ханшийн дам нөлөөг ARDL загвар 
ашиглан судалж, инфляцыг онилох арга хэлбэрт шилжсэнээс хойш ханшийн 
дам нөлөө суларсан, гэхдээ ханшийн үзүүлэх нөлөө бүрэн алга болоогүй, 
урт хугацаанд ханш инфляцад нөлөөтэй хэвээр гэдэг үр дүнд хүрчээ. 
Taylor (2000) ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө бүтцийн хувьд өөрчлөгдөх 
шалтгааныг хөшүүн үнэ бүхий микро загварт суурилан судалж, инфляцын 
түвшин бага дэглэмд макро эдийн засгийн бодлогод итгэх иргэдийн итгэл 
өндөр байдаг тул энэ нь ханшийн шокыг шингээгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Улмаар нам, тогтвортой инфляцын орчин нь эдийн засгийн агентуудын 
хүлээлтийг оновчтой удирдсанаар ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө 
сулардаг гэсэн санааг дэвшүүлсэн. Түүнчлэн, TVP-VAR загвараар ханшийн 
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инфляцад үзүүлэх нөлөөг шинжилсэн сүүлийн үеийн судалгаануудад 
Arratibel, Michaelis (2014), Çatık, Karaçuka, Gök (2016), Cross (2017), Alexius, 
Holmberg (2017) зэрэг ажлуудыг дурдаж болно. Бид энэхүү судалгаагаар 
бусад орнуудад ажиглагдаж буй ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө сулрах 
хандлага Монголын эдийн засгийн хувьд илэрч байгаа эсэхийг шалгах 
болно.

Манай эдийн засгийн хувьд төгрөгийн ханшийн инфляцад үзүүлэх 
нөлөөг векторавторегрессив загвараар шинжилсэн хэд хэдэн судалгааны 
ажлууд хийгдсэн бөгөөд тэдгээр нь харилцан адилгүй үр дүнд хүрсэн байдаг. 
Тухайлбал, Д.Ган-Очир (2009, 2010), Ц.Саяан (2013), Н.Амар, Л.Дөлгөөн 
(2014), Л.Даваажаргал (2015) нар ханшийн өөрчлөлт инфляцад үр нөлөөтэй 
гэж дүгнэсэн бол Barnett, Bersch, Ojima (2012) болон Б.Баярдаваа, Ч.Алтан-
Өлзий, Б.Ундрал (2017) нар ханшийн өөрчлөлт нь инфляцад нөлөөгүй гэж 
дүгнэжээ /Хүснэгт 1/.

Хүснэгт 1. Монголын эдийн засгийн хувьд ханшийн инфляцад  
дамжин нөлөөлөх коэффициент

Судлаач Арга хугацаа үр дүн

Д.Ган-Очир (2009)

Recursive VAR
(Шат.үнэ, ДНБ, 
Ханш, ХҮИ, 
М1)

1998-2008

Төгрөгийн ханш 1 хувиар сулрахад сарын 
инфляц 5-7 сарын дараа 0.2 нэгж хувиар ↑

Ц.Саяан (2013)

SVAR
(ХҮИ, Үйлд.
зөрүү, Ханш, 
Бод.хүү)

1998-2012

Төгрөгийн ханш 1 хувиар сулрахад инфляц 6 
сарын дараа 0.3 нэгж ↑

H.Амар, Л.Дөлгөөн 
(2014)

Recursive VAR
(АҮБИ, Зээл, 
Ханш, ИмХҮИ, 
ХҮИ)

2000-2013

Ханшийн инфляцад үзүүлэх шууд нөлөө 8 
сар, (0.12 нэгж хувь ↑), шууд бус нөлөө 5 сар 
(0.17 нэгж хувь ↑)

Barnett, Bersch, 
Ojima (2012)

Филлипсийн 
тэгшитгэл
(Инфляц, Үйлд.
зөрүү, Ханш 
өөрч.)

2002-2011

Төгрөгийн ханшийн өөрчлөлтийн инфляцад 
үзүүлэх нөлөө статистикийн хувьд ач 
холбогдолгүй. Энэ нь 2008 оныг хүртэл 
ханшийн хөдөлгөөнд Төв банкны оролцоо 
өндөр байсантай холбоотой.

Б.Баярдаваа, 
Ч.Алтан-Өлзий, 
Б.Ундрал (2017)

SVAR (ХҮИ, 
ДНБ, Ханш, 
Зээл, Зээл.
хүү, ЭксҮИ, 
Төсвийн 
тэнцэл, Шат.
үнэ, БХЗХүү)

2002-2015

Төгрөгийн ханшийн инфляцад үзүүлэх 
нөлөө статистикийн хувьд ач холбогдолгүй. 
Ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөний зарим 
хэсэг нь зээлийн сувагт давхар агуулагдсан 
байж болзошгүй.

Л.Даваажаргал 
(2015)

TVP-VAR
(Инфляц, 
Цалин, Ханш) 2000-2014

ГШХО нэмэгдэж, ханш чангарч байх үед 
ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө сул (0.16 
хувь), ГШХО татарч, эдийн засгийн идэвхжил 
↓ үед ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө 2 
дахин их (0.3 хувь)



253

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

Дээрх ялгаатай үр дүнгүүд нь төгрөгийн ханшийн инфляцад үзүүлэх 
нөлөө цаг хугацааны хувьд хувьсан өөрчлөгдсөн, эсвэл зарим хугацаанд 
ханш инфляцад нөлөөгүй болдог байж болзошгүй гэсэн таамаглалыг бидэнд 
төрүүлж байгаа бөгөөд ханшийн динамик нөлөөг тооцох хэрэгцээг үүсгэж 
байгаа юм.

TVP-VAR загвар нь эдийн засгийн суурь бүтцийн цаг хугацаанаас 
хамааран хувьсан өөрчлөгдөх шинж чанарыг уян хатан үнэлэх боломжийг 
олгодог. . Энэхүү загварыг манай эдийн засгийн хувьд эмпирикээр үнэлэх ач 
холбогдлыг доорх байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд: 

• Үйлдвэрлэлийн зөрүү, инфляц, ханшийн өөрчлөлт, бодлогын хүү 
зэрэг үндсэн макро үзүүлэлтүүдийн хоорондын динамик хамаарлыг 
шинжлэх, уг хамааралд бүтцийн өөрчлөлт, шилжилт гарсан эсэхийг 
тодорхойлох;

• Төгрөгийн ам.доллар, юань зэрэг голлох гадаад валюттай харьцах 
ханшуудын инфляцад үзүүлэх нөлөө харилцан ялгаатай эсэхийг 
харьцуулан шинжилж, эдгээр нь хугацааны туршид хэр тогтвортой 
байдгийг ажиглах;

• Инфляц зорилтот түвшинд ойр үед Төв банк хүлээлтийг илүү 
оновчтой удирдаж, улмаар ханшийн инфляцад үзүүлэх дам нөлөө 
сулардаг гэсэн Taylor (2000)-ын таамаглалыг шалгах; 

• Үнэлэгдсэн үр дүнг дунд хугацааны төсөөлөл хийх загварын 
калибрацийг сайжруулах, төсөөллийн алдааг бууруулахад ашиглах 
давуу талтай.

Бид судалгааны ажилдаа Монголбанк бодлогын хүүг нэвтрүүлснээс 
хойшхи үе буюу 2007-2019 оны зэсийн үнэ, нэрлэсэн ханш, үйлдвэрлэлийн 
зөрүү, инфляц, бодлогын хүү гэсэн 5 хувьсагчдын сарын тоон өгөгдөлд 
суурилан Nakajima (2011)-ын санал болгосон TVP-VAR загварыг ашиглаж, 
манай орны хувьд төгрөгийн ханшийн инфляцад үзүүлэх динамик нөлөөг 
тооцон, өмнөх судалгааны ажлын үр дүнгүүдтэй харьцуулан шинжилнэ. 
Мөн загварын үнэлгээнд бодлогын хүүг нэмж оруулсан нь зөвхөн ханшийн 
сувгаас гадна мөнгөний бодлогын хүүний сувгийн динамик нөлөөг давхар 
харах боломж олгох юм.

Энэхүү судалгааны ажил дараах бүтэцтэй. 1. Оршил болон судлагдсан 
байдал, Монголд энэ чиглэлээр хийгдсэн эмпирик ажлууд 2. TVP-VAR 
загварын судалгааны аргачлалын тухай 3. Монголын макро эдийн засгийн 
тоон өгөгдөлд суурилан TVP-VAR загварыг үнэлж, үр дүнг танилцуулах 
шинжилгээний хэсэг 4. Дүгнэлт гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.
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2. СУДАЛгААнЫ АРгАЧЛАЛ
Энэхүү судалгаанд бид Nakajima (2011)-ийн адилаар цаг хугацааны 

хувьд хувьсах параметр, хувьсах стандарт хазайлт бүхий TVP-VAR загварыг 
ашиглана. Тус загвар нь хувьсагчдын хоорондын хамаарал, шокын нөлөөг 
хугацааны үе бүрт шинжилж, эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийг илүү 
бодитоор харуулдгаараа онцлог юм. Загварын бүх параметрүүд нэгдүгээр 
эрэмбийн санамсаргүй алхаа процесс байх ба энэ нь параметрүүдийн 
түр зуурын (temporary) болон байнгын (permanent) шинж чанарыг таних 
боломжийг олгох юм. 

VAR загварыг цаг хугацааны туршид хувьсах параметртэй боловч 
үлдэгдлийг тогтмол хэлбэлзэлтэйгээр үнэлэх нь үнэлгээний гажуудал 
үүсгэх эрсдэлтэй. (Nakajima (2011)) Иймд TVP-VAR загварыг стохастик 
хэлбэлзэлтэйгээр үнэлэх нь загвар буруу тодорхойлогдох (misspecification) 
эрсдэлээс сэргийлнэ. Загварын үлдэгдлүүдийг стохастик хэлбэлзлээр 
тодорхойлох нь үнэлгээ хийхэд хүндрэл учруулж, үнэлгээний гажуудал 
үүсгэх тул энэ төрлийн үнэлгээг Бейсийн MCMC (Markov chain Monte Carlo) 
аргачлалаар тооцдог. 

2.1 Загвар
Хугацааны туршид хувьсах параметр, хувьсах стандарт хазайлт бүхий 

VAR загвар дараах хэлбэртэй байна: 
(1)

 энд  нь эндоген хувьсагчдын  хэмжээст вектор, 
 нь хугацааны туршид хувьсах коэффициентүүдийн  

хэмжээст матриц,  нь үлдэгдлийн хугацааны туршид хувьсах ковариацын 
 хэмжээст матриц юм. Рекурсив тодорхойлогч нь дараах хэлбэрээр 

тодорхойлогдоно. 

Энд  нь диагоналийн элементүүд нь нэгтэй тэнцүү доод гурвалжин 
матриц,  хугацааны туршид хувьсах стандарт 
хазайлтуудын диагональ матриц юм. 

 нь  коэффициентүүдийн хөндлөн вектор,  нь доод 
гурвалжин матриц -ын элементүүдийн хөндлөн вектор,  

 гэж үзье.
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 хувьд  диагональ матриц, 
 байна. 

Nakajima (2011)-ын дагуу TVP-VAR загварын үнэлгээг хялбаршуулах 
үүднээс дараах таамаглалуудыг тус үнэлгээнд ашиглав. Үүнд:

 нь доод гурвалжин матриц байх бүтцийн хязгаарлалт тавьсан буюу 
VAR загвар рекурсив байдлаар тодорхойлогдоно гэж үзсэн. Энэ нь 
MCMC алгоритмаар үнэлэх VAR загварын үнэлгээг илүү хялбар болгодог. 

TVP-VAR загвараар олон тооны параметрүүд үнэлэх шаардлагатай 
болдог тул хэт параметрчлэгдэх асуудлаас зайлсхийхийн тулд параметрүүд 
нь AR(1) процесс бус санамсаргүй алхааг дагадаг байхаар шууд 
загварчласан.

Хугацааны туршид хувьсах параметрүүдийн үлдэгдлийн вариац-
ковариацын матриц диагональ матриц байхаар загварчилдаг. Үнэлгээг хялбар 
болгох үүднээс стандарт хазайлтын үлдэгдлийн вариац-ковариацын 
матрицыг мөн диагональ матриц гэж үзсэн.

2.2. үнэлгээний аргачлал
TVP-VAR загварыг Бейсийн Markov chain Monte Carlo (MCMC) аргаар 

тооцох нь тохиромжтой байдаг. MCMC арга нь параметрүүдийн приор 
магадлалын нягтын функц болон түүврийн өгөгдөлд тулгуурлан хамтын 
постериор тархалтыг олдог.

 гэж үзвэл -ийн приор магадлалын нягтын 
функц  байна. Тэгвэл  өгөгдсөн нөхцөлд дараах MCMC алгоритмаар 
түүвэрлэлт хийж, постериорын тархалтыг олно. 

1.   эхний утгыг өгөх.
2.   - аас  - г түүвэрлэх.
3.  - аас  - г түүвэрлэх.
4.  - аас  - г түүвэрлэх.
5.  - аас  - г түүвэрлэх.
6.  - аас  - г түүвэрлэх.
7.  - аас  - г түүвэрлэх.
8. 2 дугаар алхам руу буцах гэх мэтээр маш олон давтах.
Түүвэрлэлт хийх 2-7 алхмуудын талаар дэлгэрэнгүйг Nakajima (2011) 

харж болно.
3. ШИнЖИЛгЭЭнИЙ хЭСЭг

3.1 Тоон өгөгдөл
Цаг хугацааны хувьд хувьсах параметр, хувьсах хэлбэлзэл бүхий VAR 

үнэлгээг хийхэд түүврийн хугацаа урт байх тусам үнэлгээний үр дүн илүү зөв 
гардаг тул түүврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор тоон өгөгдлийг сарын 
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давтамжтайгаар сонгон авч ашиглалаа. Ингэхдээ Монголын эдийн засгийн 
инфляц, үйлдвэрлэлийн зөрүү, ханш, бодлогын хүү, дэлхийн зах зээл дээрх 
зэсийн үнэ гэсэн үзүүлэлтүүдийн 2007 оны 8-р сараас 2019 оны 9-р сарын 
хоорондох 147 түүврийн утгыг үнэлгээнд оруулсан. Түүврийн хугацааг 
ийнхүү Монголбанк бодлогын хүүг нэвтрүүлснээс хойш хугацаагаар 
сонгосон нь үүнээс өмнөх хугацаанд бодлогын хүүний өгөгдөл байхгүй, 
түүнийг Төв банкны үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүүгээр орлуулах гэтэл 
ТБҮЦ-ны хүүний хэлбэлзэл хэт өндөр байсан1 нь орон зайн тогтвортой 
хувьсагч олоход сөргөөр нөлөөлж байсан тул үр дүнд буруугаар нөлөөлнө 
гэж үзсэн юм.

Зэсийн үнэ, хэрэглээний үнийн индекс, ханш (a. төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш, b. төгрөгийн юаньтай харьцах ханш, c. нэрлэсэн үйлчилж 
буй ханш) гэсэн хувьсагчдад улирлын зохицуулалт хийн, логарифм авч, 
12 сарын өөрчлөлтийг тооцсон. Харин үйлдвэрлэлийн зөрүүг тооцохдоо 
улирлын зохицуулалт хийсэн улирлын бодит ДНБ-ээс Калман фильтер 
ашиглан потенциал үйлдвэрлэлийн түвшнээс хазайх зөрүүг ялгаж, үүнийгээ 
шугаман нийлбэрийн аргаар сарын цуваанд задалсан. Ийнхүү хувиргасан 
хувьсагчид стационарь эсэхийг ADF тестээр шалгахад бүх хувьсагчид 
стационарь байв /Хүснэгт Х1/. Харин бодлогын хүү (Төв банкны үнэт 
цаасны болон банк хоорондын захын жишиг хүү)-г ямар нэг хувиргалтгүй 
шууд оруулсан болно.

Хүснэгт 2. Загварт орсон хувьсагчдын тайлбар2

хувьсагчид Тайлбар Эх сурвалж
1 Зэсийн үнийн 

өөрчлөлт
Дэлхийн зах зээл дээрх зэсийн үнийн 
жилийн өөрчлөлт

World Bank 
Commodities Price 
Data

2 Үйлдвэрлэлийн 
зөрүү

Монголбанкны мөнгөний бодлогын GAP 
загвараар тооцсон үйлдвэрлэлийн зөрүү

Монголбанк

3 Ханшийн 
өөрчлөлт

Төгрөгийн ам.доллартай харьцах сарын 
дундаж нэрлэсэн ханшийн жилийн өөрчлөлт

МонголбанкТөгрөгийн юаньтай харьцах сарын дундаж 
нэрлэсэн ханшийн жилийн өөрчлөлт
Төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш2ийн 
жилийн өөрчлөлт

4 Жилийн инфляц Улаанбаатар хотын хэрэглээний үнийн 
индексийн жилийн өөрчлөлт

ҮСХ

5 Бодлогын хүү Төв банкны бодлогын хүү (жилийн) Монголбанк

1 ТБҮЦ-ны жигнэсэн дундаж хүүний хэлбэлзэл 2000M1-2007M7 хугацаанд 37 хувь байгаа бол 
бодлогын хүүний хэлбэлзэл 2007М8-2019М9 хугацаанд 16 хувь байна.

2 Худалдааны голлох түнш 22 орнуудын валютуудын төгрөгтэй харьцах ханш
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Зураг 1. Тоон өгөгдөл болон тэдгээрийн стандарт хазайлт

Зураг 1-с харахад зэсийн үнийн өөрчлөлт, инфляц, ханшийн өөрчлөлт 
гэсэн үзүүлэлтүүд 10 жилийн өмнө үетэй харьцуулахад хэлбэлзэл нь 
багасчээ. Харин үйлдвэрлэлийн зөрүүний хэлбэлзэл харьцангуй тогтвортой 
байна. Бодлогын хүүний хувьд санхүү, эдийн засгийн хямралын үеэр буюу 
2009 оны 3 сард хүүг 4.25 нэгж хувиар нэмэгдүүлсэн болон мөнгөний хэт 
тэлэх бодлогын үр дүнд ханш сулрах дарамт огцом нэмэгдсэнээр 2016 оны 
8-р сард бодлогын хүүг 4.5 нэгж хувиар нэмэгдүүлснээс бусад үед хэлбэлзэл 
маш бага байна.

3.2 приор сонголт
TVP-VAR загварын орон зайн хувьсагчид нь эдийн засаг дахь алгуур болон 

гэнэтийн өөрчлөлтийн аль алиныг илэрхийлдэг бөгөөд маш мэдрэмтгий 
шинж чанартай байдаг тул Бейсийн MCMC алгоритмаар үнэлэхэд приорын 
сонголт чухал байдаг. Хэрэв коэффициентуудын приорыг хэт сул сонговол 
загвар илүү тодорхойлогдох (overidentification) асуудал үүсэх магадлалтай. 
Харин приорыг хэт чангаар сонговол хувьсах параметрийн шинж чанарт 
нөлөөлж, хамаарлыг дутуу үнэлэх эрсдэлтэй.

Цаг хугацааны хувьд хувьсах параметрүүдийг энэ загварт санамсаргүй 
алхаа процесс гэж үзэж байгаа учраас бид параметрийн  
утгуудад приор зааж өгнө. Приорыг 2 янзаар өгөх боломжтой. Эхнийх 
нь Primiceri (2005)-ын санал болгосноор параметрийг хэвийн тархалттай 
гэж үзэн, түүний дундаж, стандарт хазайлтыг тогтмол VAR загвар үнэлж, 
үнэлэгдсэн утгыг приорын дундаж, стандарт хазайлтад орлуулж тавих юм. 
Хоёр дахь нь параметр, харилцах хамаарал, хэлбэлзлийн эхний утгын талаар 
бид ямарч мэдээлэлгүй гэж үзээд жигд тархалттай (flat) приор сонгох юм3. 
3 Koop and Korobilis (2010) TVP-VAR загварын приорын сонголтын талаар дэлгэрэнгүй тайлбар, 
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Бид цаг хугацааны хувьд хувьсах параметрүүд , харилцан хамаарал 
, бүтцийн шокын хэлбэлзэл (h)-ийн приоруудыг жигд тархалттай байхаар 

сонгосон.   
 Мөн Σβ матрицыг урвуу гамма тархалттай, 

хялбарчлах зорилгоор диагональ матриц (буюу шокуудын ковариац 
хоорондоо хамааралгүй) гэж үзсэн бөгөөд матрицыг диагональ биш гэсэн 
туршилт үнэлгээнүүдийг хийж үзэхэд үнэлгээнд төдийлөн өөрчлөлт гараагүй 

  TVP-VAR загварын хугацааны хоцрогдлыг 
тогтмол VAR загварын оновчтой хугацааны хоцрогдол шалгах тестийн үр 
дүнд тулгуурлан 2 сар байхаар үнэлгээнд ашигласан.

үнэлэгдсэн түүврийн зам, постериорын тархалт, динамик харилцан 
хамаарал 

Зураг 2-т түүврийн автокорреляцийн функц, түүврийн зам (sample path), 
зарим параметрүүдийн постериорын тархалтыг дүрслэв. Үнэлгээнд нийт 
10000 түүвэр авч эхний 1000 утгыг тооцооноос хассан. Эхний утгуудыг 
хассаны дараа түүврийн зам тогтвортой харагдаж байна. Түүврийн 
автокорреляци тогтмол буурч байгаа нь бидний MCMC түүврийн аргачлал 
бага автокорреляцитай бөгөөд орон зайн түүврийн утгуудыг үр ашигтайгаар 
үүсгэж байгааг илтгэж байна.

Зураг 2. TVP-VAR загварын үнэлгээний үр дүн
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Зурагт: Түүврийн автокорреляци (дээд мөр), түүврийн зам (дунд мөр), 
постериорын тархалт (доод мөр)

санааг дэвшүүлж тавьсан.
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Хүснэгт 3. TVP-VAR загварын үнэлгээний үр дүн

параметр Дундаж Ст.хаз 95%дээд 95%доод Geweke үр ашиггүй байдал
sb1 0.0023 0.0003 0.0018 0.0028 0.296 7.4

sb2 0.0023 0.0003 0.0018 0.0029 0.61 7.28

sa1 0.0041 0.0008 0.0029 0.0061 0.722 19.9

sa2 0.0052 0.0014 0.0032 0.0087 0.35 33.89

sh1 0.0061 0.003 0.0034 0.0127 0.591 85.17

sh2 0.0056 0.0018 0.0034 0.0098 0.443 45.02

TVP-VAR загвар (Lag=2) Итерацийн тоо: 10000

MCMC түүвэр ашиглан тооцсон постериорын дундаж, стандарт хазайлт, 
95 хувийн итгэх интервал, Geweke-ийн конвергенцийн диагностик болон 
үр ашиггүй байдлын факторыг Хүснэгт 3-т харуулав. Энд 6 параметрүүд 
постериорын тархалт руу дөхдөг (convergence) гэсэн тэг таамаглалыг 5 
хувийн итгэх магадлалын түвшинд няцааж чадахгүй байгаа бөгөөд үр 
ашиггүй байдлын фактор 100-с бага байгаа нь үнэлгээний үр дүн зөв (robust) 
болохыг илтгэж байна.

Зураг 3. Харилцан хамаарлын коэффициентууд ( )-ын үнэлэгдсэн постериорын 
дундаж болон стандарт хазайлт
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Ханшийн өөрчлөлт (төгрөгийн ам.доллартай харьцах) болон инфляцын 
харилцан хамаарал эерэг буюу төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 
сулрахад инфляц өсдөг бөгөөд уг хамаарал цаг хугацааны туршид буурсан 
байна. Бодлогын хүү болон үйлдвэрлэлийн зөрүүний харилцан хамаарлын 
постериорын дундаж утга нь сөрөг, бодлогын хүү болон инфляцын 
харилцан хамаарлын постериорын дундаж утга нь эерэг, харин инфляц 
болон үйлдвэрлэлийн зөрүүний харилцан хамаарлын постериорын 
дундаж утга нь сөрөг бөгөөд эдгээр харилцан хамаарлууд цаг хугацааны 
туршид төдийлөн өөрчлөгдөөгүй байна. Харин ханшийн өөрчлөлт болон 
үйлдвэрлэлийн зөрүүний харилцан хамаарал, ханшийн өөрчлөлт болон 
бодлогын хүүний харилцан хамаарал, зэсийн үнийн өөрчлөлт болон бусад 
хувьсагчдын хоорондын харилцан хамаарал цаг хугацааны туршид хувьсан 
өөрчлөгдөж иржээ /Зураг 3/. Гэхдээ эдгээр өөрчлөлт нь огцом, хүчтэй биш 
байгаа нь эмпирик үнэлгээг хийсэн сүүлийн 12 жилд мөнгөний бодлогын 
үндсэн зорилт, ханшийн дэглэмд бүтцийн томоохон өөрчлөлт ороогүйтэй 
нийцтэй байна.

3.4. хариу үйлдлийн функц
Энэ хэсэгт гадаад шок, эрэлтийн шок, ханшийн шок, бодлогын 

хүүний шокуудын бусад хувьсагчдад үзүүлэх нөлөөг энгийн (тогтмол 
коэффициенттой) VAR загварын хариу үйлдэл болон TVP-VAR загварын 
хариу үйлдэлтэй харьцуулан шинжилнэ. TVP-VAR загварын хариу үйлдэл 
нь хугацааны үе бүрт тухайн шок бусад хувьсагчдад хэрхэн нөлөөлөхийг 
шинжилдгээрээ энгийн VAR загвараас давуу талтай.

Гадаад шокын нөлөө. Загварт гадаад шокоор зэсийн үнийг төлөөлүүлэн 
авч үзсэн бөгөөд зэсийн үнийн эерэг шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх 
нөлөөг энгийн VAR болон TVP-VAR загвараар харьцуулбал:

Энгийн VAR загварын үр дүнгээр дэлхийн зах зээл дэх зэсийн үнэ 1 хувиар 
өсөхөд үйлдвэрлэл 3-4 улирлын дараагаас өсч, төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш 2 улирлын дараагаас чангарах нөлөөг үзүүлж байна. Зэсийн 
үнэ өссөнөөр үйлдвэрлэл өсч, дотоод эрэлт нэмэгдэх тул инфляц нэмэгдэнэ. 
Зэсийн үнийн эерэг шок богино хугацаанд бодлогын хүүг бууруулах нөлөөг 
үзүүлэх бол 5-6 улирлын дараагаас өсгөх нөлөөг үзүүлж байна. /Зураг 4a./ 
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Зураг 4a. Зэсийн үнийн шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх нөлөө

TVP-VAR загварын үр дүнгээс харахад зэсийн үнийн эерэг шокын 
үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөө хугацааны дийлэнх үеүдэд эерэг байгаа бол 
сүүлийн улирлуудад сөрөг болсон байгаа нь зэсийн үнийн шокын хэмжээ 
буурсантай холбоотой. Мөн төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийг 
чангаруулах нөлөө түүхэн хугацааны туршид буурсан байна. 2007-2010 оны 
хооронд зэсийн үнэ өсөхөд төгрөгийн ханш илүү чангарч байсан бол энэхүү 
нөлөө сүүлийн 3 жилийн хугацаанд харьцангуй буурчээ. Зэсийн үнийн 
эерэг шок 2007-2013 хооронд бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх нөлөөг үзүүлж 
байсан бол сүүлийн нэг жилийн хугацаанд зэсийн үнийн шок бодлогын 
хүүнд төдийлөн нөлөөгүй болсон байна. Мөн зэсийн үнийн шок инфляцыг 
өсгөх нөлөө үзүүлж байгаа боловч 2015 оны сүүлээс энэхүү нөлөө буурч, 
сүүлийн улирлуудад 1 жилийн дараах нөлөө нь сөрөг болоод байна /Зураг 
4b/. Зэсийн үнийн шок 3 сарын дараа хамгийн өндөр байж, алгуур буурсаар 
1 жилийн дараа сөрөг түвшинд очиж байгаа бол бусад хувьсагчдад үзүүлэх 
нөлөөг авч үзвэл эрэлтэд урт хугацаанд илүү эерэг нөлөөтэй, харин ханшид 
харилцан адилгүй байна. Тухайлбал, зэсийн үнийн эерэг шок 6 сарын дараа 
ханшийг илүү чангаруулж байгаа бол 1 жилийн дараа нөлөө нь харьцангуй 
буурсан байна. 
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Зураг 4b. Зэсийн үнийн шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх нөлөө

Эрэлтийн шокын нөлөө. Эрэлтийн шокоор үйлдвэрлэлийн зөрүүг 
төлөөлүүлэн авч үзсэн бөгөөд бусад хувьсагчдад хэрхэн нөлөөлж байгааг 
харьцуулбал:

Энгийн VAR загвараар үйлдвэрлэлийн зөрүү ДНБ-ий 1 нэгж хувиар 
өсөхөд бодит эдийн засагт төгрөгийн эрэлт ихсэх тул төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш чангарна. Бодлогын хүү богино хугацаанд буурч, 6-7 улирлын 
дараагаас эргэн нэмэгдэхээр байна. Мөн үйлдвэрлэл тэлснээр хүчин 
зүйлсийн үнэ, цаашлаад бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсч, инфляц 3-4 улирлын 
дараагаас өсөх нөлөөг үзүүлж байна. /Зураг 5a./ Онолын хувьд эрэлтийн 
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шок үүсэхэд инфляц нэмэгдэж, бодлогын хүүг өсгөх нөлөө үзүүлэх боловч 
богино хугацаанд ханш чангарч, инфляц буурч байгаа тул бодлогын хүү 
ийнхүү буурах хариу үйлдлийг харуулж байна. Харин дунд, урт хугацаанд 
онолын хувьд нийцтэй байна. 

Зураг 5a. Эрэлтийн шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх нөлөө

TVP-VAR загвараар дотоод эрэлтийн шокын ханшид үзүүлэх нөлөө 
харьцангуй тогтвортой байна. Мөн эрэлтийн шокын бодлогын хүүнд 
үзүүлэх нөлөө 2011 оноос хойш тасралтгүй буурч, сүүлийн 2 жилийн 
хугацаанд эрэлтийн шоконд мөнгөний бодлогоор хариу үйлдэл үзүүлээгүй 
харагдаж байна. Харин 2007 оны сүүлээс 2008 оны эхэн хагас, 2010 оны 
эхнээс 2013 оны эхэн хагас хүртэлх хугацаанд эрэлтийн шок өндөр 
байснаар инфляц өсөх нөлөөг үзүүлжээ. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 
эрэлтийн шокын хэмжээ буурч байгаатай холбоотойгоор инфляцад үзүүлэх 
нөлөө буурсан дүр зураг ажиглагдлаа /Зураг 5b/. Эрэлтийн шокын ханшид 
үзүүлэх нөлөө харьцангуй тогтвортой байгаа нь интервенцийн нөлөө 
загварт тусгагдаагүйтэй холбон тайлбарлаж болох юм. Түүнчлэн, эрэлтийн 
шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх 1 жилийн дараах нөлөө өндөр байгаа бол 
богино хугацаанд ханш чангаруулах, хүү бууруулах нөлөө хэвээр байна. 
Харин энгийн VAR загвараас ялгаатай нь эрэлтийн шок инфляцыг богино 
хугацаанд бууруулдаггүй, өсгөх нөлөө үзүүлдэг бөгөөд нөлөө нь хугацаа 
нэмэгдэх тусам ихсэж байна.

Зураг 5b. Эрэлтийн шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх нөлөө
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ханшийн шокын нөлөө. Төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн 
ханш сулрахад бусад хувьсагчид ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг харьцуулбал: 

Энгийн VAR загвараар төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханш 1 
хувиар сулрахад бодлогын хүү 3-4 сарын дараа, инфляц 2 улирлын дараагаас 
нэмэгдэж, инфляц 6 сар хүртэлх хугацаанд 0.5 нэгж хувь хүртэл нэмэгддэг 
байна /Зураг 6а/.

Зураг 6a. Ханшийн шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх нөлөө

TVP-VAR загвараар төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн ханшийн 
шокын бодлогын хүүнд үзүүлэх 3 ба 6 сарын дараах нөлөө 2007-2010 он, 
2015 оны сүүлээс одоог хүртэлх хугацаанд эерэг буюу ханш сулрах нь 
бодлогын хүүг өсгөдөг гэсэн онолын дүгнэлттэй нийцтэй байжээ. Харин 
2013-2014 онд ханшийн сулралт нь бодлогын хүүнд нөлөөгүй байсан байна. 
Энэ нь тус хугацаанд ханшийн огцом сулралтад бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх 
замаар хариу үйлдэл үзүүлэх бус интервенц хийх замаар сааруулж байсантай 
холбоотой байж болох юм. Мөн нэрлэсэн ханш сулрах шокын инфляцад 
үзүүлэх 6 сарын дараах нөлөө түүхэн хугацаанд хамгийн өндөр байна. 
2012-2014 он буюу эдийн засгийн идэвхжлийг дагаад импортын хэмжээ 
өссөн жилүүдэд ханшийн дамжих нөлөө бусад үеүдтэй харьцуулахад 
өндөр байсан бол 2016 оны сүүл хагасаас энэ нөлөө суларсан байна. Мөн 
2011-2016 онд ханшийн дамжих нөлөө илүү удаан хугацаанд буюу 1 жил 
үргэлжилдэг байсан бол 2018 оны сүүл хагасаас ханшийн инфляцад үзүүлэх 
1 жилийн дараах нөлөө тэгийн орчимд байгаа нь ханшийн нөлөө богино 
хугацаанд арилдаг болсныг илтгэж байна /Зураг 6b/. Ханшийн инфляцад 
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үзүүлэх нөлөөг дараагийн хэсэгт дэлгэрүүлэн авч үзнэ.
Зураг 6b. Ханшийн шокын бусад хувьсагчдад үзүүлэх нөлөө

нэрлэсэн хүүний шокын нөлөө. Нэрлэсэн хүү 1 хувиар нэмэгдэхэд 
бусад хувьсагчид ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг харьцуулбал:

Зураг 7a. Нэрлэсэн хүүний шокын инфляцад үзүүлэх нөлөө
Энгийн VAR загварын хариу 
үйлдлээр нэрлэсэн хүү өссөнөөр 
мөнгөний бодлогын төлөв чангарах 
тул үйлдвэрлэл буурч, улмаар инфляц 
3-4 улирлын дараагаас буурахаар 
байна. Нэрлэсэн хүү 1 хувиар өсөхөд 
инфляц 3 улирлын дараа 0.5 нэгж 
хувиар буурдаг байна.

TVP-VAR загварын хувьд 2007 оноос 2017 оны эхний хагас хүртэлх 
хугацаанд нэрлэсэн хүү өсөх нь инфляцыг 6 сарын дараа хамгийн хүчтэй 
бууруулж, уг нөлөө саарсаар 1 жилийн дараа харьцангуй бага нөлөөтэй 
байна. Харин сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нэрлэсэн хүүний шокын 
инфляцад үзүүлэх 6 сарын дараах нөлөө өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад 
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алгуур буурч, 1 жилийн дараах нөлөө нь алгуур нэмэгдсэн байгаа нь 
бодлогын хүүний инфляцад үзүүлэх нөлөө хугацааны туршид нэмэгдэж 
буйг харуулж байна /Зураг 7b/.

Зураг 7b. Нэрлэсэн хүүний шокын инфляцад үзүүлэх нөлөө

Түүнчлэн, хугацааны ялгаатай үеүдэд дээрх шокуудын бусад хувьсагчдад 
хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байсныг мөн харьцуулахыг зорилоо.4 Хугацааг 
сонгохдоо эдийн засгийн тэлэлтийн үе буюу 2011, 2013 оны 9 сарыг, харин 
уналтын үе буюу 2009, 2016 оны 9 сарыг тус тус сонгон харьцуулав /Зураг 
8/. 

4  TVP-VAR загварыг ижил хувьсагчид, ижил приорын сонголттойгоор Eviews програм дээрх Time 
Varying SVAR addin ашиглан Gibbs sampling аргаар үнэлж, хариу үйлдлийн функцийг нь өөрсдийн 
судалгааны хариу үйлдлийн функцтэй харьцуулахад нийцтэй үр дүн гарч байсан. Энэ нь бидний 
үнэлгээний үр дүнд аргачлалаас шалтгаалсан ямар нэг алдаа үүсээгүй болохыг давхар нягталж 
байгаа юм
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Зураг 8. TVP-VAR загварын хариу үйлдлийн функц эдийн засгийн сэргэлт, уналтын үеүд

• Эдийн засгийн агшилтын үед зэсийн үнэ нэмэгдэх нь үйлдвэрлэл 
болон инфляцад илүү удаан хугацаанд эерэг нөлөөг үзүүлж байгаа 
бол тэлэлтийн үед зэсийн үнийн шокын үйлдвэрлэл болон инфляцад 
үзүүлэх нөлөө богино хугацаанд эерэг, дунд хугацаанд сөрөг нөлөөг 
үзүүлж байна. 

• Эдийн засгийн агшилт ба тэлэлтийн үе дэх эрэлтийн шокын ханшид 
үзүүлэх нөлөө харьцангуй ойролцоо байна. Энэ нь мөн Төв банкны 
оролцооны улмаас ханшид үзүүлэх нөлөө нь бүдгэрсэнтэй холбоотой 
байж болох юм. 

• Эдийн засгийн уналтын үед ханш сулрах нь богино хугацаанд 
бодлогын хүүг илүү нэмэгдүүлж байгаа бол тэлэлтийн үед уг нөлөө 
харьцангуй бага байна. Харин эдийн засгийн тэлэлтийн үед ханш 
сулрах шокын инфляцад үзүүлэх нөлөө илүү өндөр байгаа нь эдийн 
засаг идэвхжиж, хэрэглээ өсч, импорт илүү нэмэгддэгтэй холбоотой 
гэж таамаглаж байна. 

• Эдийн засгийн тэлэлтийн үед нэрлэсэн хүү нэмэгдэх нь инфляцыг 
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богино хугацаанд бууруулах боловч 1 жил хагасын дараагаас эргээд 
өсгөх нөлөөг үзүүлж байна. Харин уналтын үед нэрлэсэн хүү 
инфляцыг бууруулж, 5-6 улирлын дараагаас уг нөлөө арилж байна.

ханшийн өөрчлөлтийн инфляцад үзүүлэх нөлөө
Бид ханшийн өөрчлөлтийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг: 1). Төгрөгийн 

ам.доллартай харьцах ханш, 2). Төгрөгийн юаньтай харьцах ханш, 3). 
Төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш (NEER) 5-ийн хувьд тооцож6, 
хариу үйлдлийн функцийг харьцуулан шинжиллээ. Үнэлгээнд ашигласан 
төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн динамикийг доорх зурагт дүрслэв. Эдгээр 3 
нэрлэсэн ханшийн хөдөлгөөн ерөнхийдөө ижил динамиктай харагдаж байна 
(Зураг 9). Гэхдээ төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 2015-16, 2019 
онуудад төгрөгийн ханш рублийн эсрэг чангарсан нөлөөгөөр ам.доллар 
болон юанийн ханштай харьцуулахад илүү чангарах чиглэлд хөдөлж байжээ.

Зураг 9. Төгрөгийн ханшийн жилийн өөрчлөлт

MCMC аргаар үнэлэгдсэн харилцан хамаарлын үнэлгээг шинжилбэл 
төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш болон инфляцын харилцан хамаарлын 
динамик коэффициент 2010 оныг хүртэл эерэг (төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах нэрлэсэн ханш сулрахад инфляц өсдөг) бөгөөд түүнээс хойш эерэг 
хамааралтай хэвээр боловч ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө буурчээ. 
Энэ үр дүн нь инфляц зорилтот түвшиндээ ойр байж, хүлээлтийг удирдах 
чадвар нэмэгдэхэд ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө сулардаг гэсэн Taylor-
ийн таамаглалтай нийцтэй юм. Гэхдээ инфляцын зорилтот түвшнээс хазайх 
хазайлт болон ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг харьцуулан харахад шууд 
эерэг хамаарал төдийлөн хүчтэй ажиглагдахгүй байна /Зураг 11/. Харин 
төгрөгийн юаньтай харьцах ханш болон инфляцын харилцан хамаарлын 
коэффициентийн постериорын утга цаг хугацааны туршид харьцангуй 
5 Худалдааны голлох түнш 22 орнуудын валютуудын төгрөгтэй харьцах ханш
6 Ингэхдээ тоон өгөгдөлд эдгээр ханшуудыг орлуулан тавьж, 3 TVP-VAR үнэлсэн.
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тогтвортой, төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш болон инфляц хоорондын 
харилцан хамаарал 2014 оныг хүртэл сул, 2014 оноос хойш нэмэгдсэн үр 
дүн гарч байна.

3 төрлийн ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг харьцуулан шинжилж 
Зураг 10-т дүрслэв.

Зураг 10. Ханш 1 хувиар сулрах шокын инфляцад үзүүлэх хариу үйлдэл
3 сарын дараах хариу 

үйлдэл
6 сарын дараах хариу 

үйлдэл
12 сарын дараах хариу 

үйлдэл

ху
га

ца
аг

аа
р

2013 оны 9 сар 2016 оны 9 сар 2019 оны 9 сар

ш
ок

оо
р

Ханш 1 хувиар сулрах шокын инфляцад үзүүлэх хариу үйлдлийг 
харьцуулбал: 

• Ханшийн 3 сарын дараа инфляцад үзүүлэх нөлөө юанийн ханш болон 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханш (neer)-ийн хувьд ойролцоо, ам.долларын 
хувьд арай хүчтэй байна. 2011 оныг хүртэл ханш 1 хувиар сулрахад 
3 сарын дараа ам.долларын инфляцад үзүүлэх нөлөө 0.5 нэгж 
хувь, юань, neer-ийн инфляцад үзүүлэх нөлөө 0.4 нэгж хувь байсан 
бол сүүлийн жилүүдэд уг нөлөө алгуур буурч 2019 оны 9-р сарын 
байдлаар ам.долларын инфляцад үзүүлэх нөлөө 0.4 нэгж, юань, neer-
ийн хувьд 0.2-0.25 нэгж хувь болжээ /Зураг 10 Зүүн дээд булан/.

• Ханшийн 6 сарын дараа инфляцад үзүүлэх нөлөөний хувьд neer 
хамгийн хүчтэй, үүний дараа юанийн ханш, хамгийн сул нь 
ам.долларын ханш байна. Neer сулрахад инфляцад эхний 3 сардаа 
нөлөө бага ч цаашид эрчимжиж 6 сарын дараа инфляцыг 2007-2015 
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оны хугацаанд 0.8-1.3 нэгж хувь хүртэл нэмэгдүүлэх нөлөөтэй байсан 
бол юанийн хувьд инфляцыг 0.75-0.9 нэгж хувь хүртэл нэмэгдүүлэх, 
ам.долларын хувьд инфляцыг 0.6 нэгж хувь хүртэл нэмэгдүүлэх 
нөлөөтэй байсан. Харин эдгээр ханшийн инфляцыг 6 сарын дараа 
өсгөх нөлөө сүүлийн жилүүдэд багасч, нөлөө нь ойролцоо болсон 
бөгөөд 2019 оны 9-р сарын байдлаар юань, neer-ийн хувьд инфляцыг 
6 сарын дараа 0.4 нэгж хувиар нэмэгдүүлдэг, ам.долларын хувьд 
инфляцыг 6 сарын дараа 0.5 нэгж хувь хүртэл нэмэгдүүлэх нөлөөтэй 
байна /Зураг 10 дээд мөр, голын/. 

• Ханшийн 12 сарын дараа инфляцад үзүүлэх нөлөөний хувьд түүхэн 
хугацаанд neer, юанийн ханшийн шок инфляцад 12 сарын дараа 
хүчтэй нөлөөтэй хэвээр, ам.долларын шок багассан байсан бол 
сүүлийн жилүүдэд уг нөлөө буурч, ханш суларснаас хойш 12 сарын 
дараа гэхэд шокын нөлөө бараг бүрэн арилдаг болжээ. Тухайлбал, 
2019 оны 9-р сарын байдлаар neer, юанийн ханшийн шок 12 сарын 
дараа инфляцад 0.1-0.2 нэгж хувийн эерэг нөлөөтэй бол ам.долларын 
шок 12 сарын дараа бүрэн арилж 0 нөлөөтэй болсон байна /Зураг 
10 зүүн дээд булан/. Ийнхүү ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө цаг 
хугацааны туршид буурч байгаа нь бусад орнуудад ажиглагдаж буй 
хандлагатай нийцтэй юм. 

• Ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг шокын үргэлжлэх хугацааны хувьд 
харьцуулан шинжиллээ /Зураг 10 доод мөр/. Ингэхэд ам.долларын 
ханшийн шокын нөлөө юань, neer-ийн шокын нөлөөнөөс илүү богино 
хугацаанд үргэлжилдэг байна. Тухайлбал, 2013 онд ам.долларын шок 
инфляцыг 8 сарын дараа хамгийн хүчтэй буюу 0.64 нэгж хувь хүртэл 
өсгөж байсан бол юань, neer-ийн шок мөн хугацаанд инфляцыг 11 
сарын дараа 1-1.15 нэгж хувь хүртэл өсгөж байжээ. Уг нөлөө 2016 
онд богиносч, ам.долларын шок инфляцыг 6 сарын дараа хамгийн 
ихдээ 0.46 нэгж хувь хүртэл өсгөсөн бол юань, neer-ийн шок мөн 
хугацаанд инфляцыг 8 сарын дараа 0.54-0.64 нэгж хувь хүртэл өсгөж 
байжээ. Харин 2019 оны байдлаар ам.долларын шок инфляцыг 5 
сарын дараа хамгийн ихдээ 0.42 нэгж хувь хүртэл өсгөсөн бол юань, 
neer-ийн шок мөн хугацаанд инфляцыг 6-8 сарын дараа 0.36-0.45 
нэгж хувь хүртэл өсгөж байна. Нийт шокын инфляцад үзүүлэх хариу 
үйлдлийн үргэлжлэх хугацаа 2013 онд 24 сар байсан бол 2016 онд 
ам.долларын хувьд 16 сар, юань, neer-ийн хувьд 20 сар болж буурсан, 
2019 онд шокын инфляцад үзүүлэх нөлөө ам.долларын хувьд 13 сар, 
юань, neer-ийн хувьд 15 сар болж буураад байна.

Ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөний дээрх үр дүнгүүд нь 1-р хэсэгт 
дурдсан Монголын эдийн засгийн хувьд өмнө нь үнэлэгдсэн эмпирик 
судалгааны ажлуудын үр дүнгээс илүү хүчтэй байна.
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4. ДүгнЭЛТ
Энэхүү судалгааны ажилд бид 2007-2019 оны Монголын эдийн засгийн 

макро үзүүлэлтүүдэд үндэслэн, цаг хугацааны хувьд хувьсах параметр, 
хувьсах хэлбэлзэл бүхий векторавторегрессив TVP-VAR загварыг үнэлж, 
Монгол улсын хувьд ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг тооцлоо. TVP-VAR 
загвар нь ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө цаг хугацааны туршид хэрхэн 
өөрчлөгдөж ирснийг харах боломж олгож байна.

Судалгааны үр дүнгээр төгрөгийн ханшийн инфляцад үзүүлэх нөлөө 
сүүлийн 13 жилийн хугацаанд буурч, шокын үргэлжлэх хугацаа богиноссон 
байна. Түүхэн хугацаанд ханш 1 хувиар сулрах шок инфляцыг 1.3 нэгж хувь 
хүртэл нэмэгдүүлж, хамгийн уртдаа 24 сарын турш хадгалагдаж байжээ. 
Харин 2019 оны 9-р сарын байдлаар төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 
1 хувиар сулрахад инфляц 5 сарын дараа 0.42 нэгж хувь хүртэл нэмэгддэг, 
төгрөгийн юаньтай харьцах ханш 1 хувиар сулрахад инфляц 6 сарын дараа 
0.36 нэгж хувь хүртэл нэмэгддэг, төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 
1 хувиар сулрахад инфляц 8 сарын дараа 0.45 нэгж хувь хүртэл нэмэгдэж 
цаашид буурсаар эдгээр ханшийн шокын нөлөө инфляцад нийт 13-15 сарын 
турш хадгалагддаг байна. Үнэлэгдсэн үр дүнг дунд хугацааны төсөөлөл 
хийх загварын калибрацийг сайжруулах, инфляцийн богино хугацааны 
төсөөлөл, шинжилгээнд ашиглах ашиглах боломжтой. TVP-VAR загварын 
хариу үйлдлийн функцууд нь энгийн VAR загварын хариу үйлдэл болон 
Eviews програм дээр Gibbs sampling аргаар үнэлсэн TVP-VAR загварын 
хариу үйлдлүүдтэй нийцтэй байна. 

Түүнчлэн, түүвэрлэн авсан эдийн засгийн тэлэлтийн болон уналтын 
үеүдэд ханшийн шок, гадаад шок, мөнгөний бодлогын шокын нөлөө 
харилцан адилгүй байна. Эдийн засгийн тэлэлтийн үед ханш сулрах шокын 
инфляцад үзүүлэх нөлөө уналтын үетэй харьцуулахад илүү өндөр, мөн 
уналтын үед ханш сулрахад бодлогын хүүгээр богино хугацаанд илүү хүчтэй 
хариу үйлдэл үзүүлдэг байна. Зэсийн үнийн шок эдийн засгийн уналтын 
үед үйлдвэрлэл, инфляцад илүү удаан хугацаанд эерэгээр нөлөөлдөг бол 
сэргэлтийн үед богино хугацаанд эерэг нөлөөтэй, уг нөлөө урт хугацаанд 
сөрөг болдог байна. Нэрлэсэн хүү эдийн засгийн уналтын үед инфляцыг 
бууруулдаг бол эдийн засгийн сэргэлтийн үед богино хугацаанд бууруулах 6 
улирлын дараагаас эргээд өсгөх нөлөө үзүүлдэг байна. Эмпирик үнэлгээгээр 
шинжилсэн сүүлийн 12 жилд макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийн 
динамик харилцан хамааралд огцом, хүчтэй өөрчлөлт гараагүй нь энэ 
хугацаанд мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт, ханшийн дэглэмд бүтцийн 
томоохон өөрчлөлт ороогүй болохыг эмпирикээр нотлон харуулж байна.
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хАВСРАЛТ
Хүснэгт Х1. Нэгж язгуурын тестийн үр дүн (ADF)

Null Hypothesis: the variable has a unit root

At Level
Зэсийн үнэ
өөрчлөлт

Ханшийн 
өөрчлөлт

Жилийн 
инфляци

Үйлдвэр. 
зөрүү

Бодлогын 
хүү

With Constant t-Statistic -3.4179 -2.9652 -2.5429 -3.2223 -4.5712

Prob.  0.0118  0.0406  0.1075  0.0207  0.0002
** ** n0 ** ***

With Constant & 
Trend t-Statistic -3.4059 -2.9717 -3.7159 -3.1775 -4.5989

Prob.  0.0545  0.1438  0.0243  0.0931  0.0015
* n0 ** * ***

Without Constant & 
Trend t-Statistic -3.4208 -2.3743 -0.8602 -3.2328 -0.1053

Prob.  0.0007  0.0175  0.3418  0.0014  0.6458
*** ** n0 *** n0

At First Difference
Зэсийн үнэ
өөрчлөлт

Ханшийн 
өөрчлөлт

Жилийн 
инфляци

Үйлдвэр. 
зөрүү

Бодлогын 
хүү

With Constant t-Statistic -7.4958 -7.8128 -4.4220 -3.0408 -8.4380

Prob.  0.0000  0.0000  0.0004  0.0335  0.0000
*** *** *** ** ***

With Constant & 
Trend t-Statistic -7.4694 -7.7916 -4.4333 -3.0371 -8.5965

Prob.  0.0000  0.0000  0.0027  0.1259  0.0000
*** *** *** n0 ***

Without Constant & 
Trend t-Statistic -7.5212 -7.8391 -4.4332 -3.0514 -8.4316

Prob.  0.0000  0.0000  0.0000  0.0025  0.0000
*** *** *** *** ***

Notes:
a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and (no) Not Significant  
b: Lag Length based on SIC
c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Зураг 11. Инфляцийн зорилтоос хазайх хазайлт болон  
Ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө
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хУРААнгУЙ
Уг судалгааны ажилд МУ-ын хөдөлмөрийн зах зээл дэх нийгмийн 

халамжийн нөлөөний сувгуудыг тодорхойлж, үнэлэхийг зорилоо. Судалгааг 
2018 оны Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, хөдөлмөрийн зах зээлийн 
талаарх боломжит тоон мэдээлэл, төсвийн халамжийн сангийн зарцуулалт 
зэргийг ашиглан гүйцэтгэсэн. Улмаар хөдөлмөрийн зах зээл дэх халамжийн 
нөлөөг олон хувьсагчтай энгийн регрессийн загварыг ашиглан тооцсоны 
үр дүнд халамжийн нийт зардал нэмэгдсэн нь ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин, ажил эрхлэлт, бодит дундаж цалин, ажилгүйдэл зэрэгт нөлөөгүй 
болох нь тогтоогдсон. Харин зөвхөн хувиараа аж ахуй эрхлэх хандлагыг 
бага зэрэг бууруулах нөлөөтэй байна. Уг үр дүн тоон мэдээллийн олдоц, 
чанар, эконометрик загварын сонголтын тодорхой бус байдлаас ихээхэн 
шалтгаалж байгаа ба цаашид нийгмийн халамжийн хөтөлбөр бүрийн хувьд 
микро түвшний тоон мэдээллийг бүрдүүлж, халамжийн хөтөлбөр бүрийн 
хувьд хөдөлмөрийн зах болон эдийн засаг дахь нөлөөг нарийвчлан үнэлэх 
нь зүйтэй юм.

Түлхүүр үгс: Мөнгөн халамж, хөдөлмөрийн зах зээл, ажил эрхэлтийн 
түвшин, ажилгүйдэл, бодит цалин 

JEL ангилал: D31, D52, D21, E21, E52
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1. ОРШИЛ
Монгол Улсын Засгийн Газраас Дэлхийн зах зээл дээрх алт, зэс, нүүрс 

зэрэг уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ өссөн 2000-аад оноос МУ-ын 
төсвийн орлого нэмэгдэхтэй зэрэгцэн тус орлогыг иргэдэд тэгш хүртээх, 
өрхийн орлогод дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор суурь халамжууд дээр шинээр 
олон төрлийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. 2005 оноос 
эх орны хишиг 10 мянга, Тавантолгойн сая 500 мянган төгрөгийн хувьцаа, 
түүний урьдчилан худалдан авалт, хүүхдийн мөнгөн тусламж 20 мянга, 
оюутны 70 мянга, шинээр гэрлэгсдийн 500 мянган төгрөгийн тусламж, 
ээжүүдийн, ахмад настны зэрэг олон төрлийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг 
дурдаж болно. Гэвч зарим халамжийн хөтөлбөрүүд эдийн засгийн мөчлөг 
даган хэрэгжиж, төсвийн нөхцөл, шинээр ЗГ бүрдэх зэрэгтэй уялдан 
өөрчлөгдсөн эсвэл зогссон. Эдгээрээс зөвхөн хүүхдийн мөнгөн тусламжийг 
одоогоор тууштай хэрэгжүүлж байна.

Дээрх мөнгөн халамжуудыг нийт иргэдэд хавтгайруулан олгосноор улсын 
төсвийн ачаалал ихээхэн нэмэгдсэн, тухайлбал 2006 оноос хойш дунджаар 
ДНБ-ий 1.24 хувьтай тэнцэх хэмжээний халамжийн зардлыг улирал 
бүр улсын төсөвт тусган, зарцуулж иржээ. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд 
тэтгэврийн зээлийг тэглэсэн, хүүхдийн 100 мянган төгрөгийг олгож эхэлсэн 
нь ЗГ-ын өр нэмэгдэхэд хүргэж байна. Ийнхүү нийгмийн халамж төсвийн 
ачаалал, улмаар улсын өрийг нэмэгдүүлэх сөрөг талтайгаас гадна иргэдийн 
бэлэнчлэх сэтгэлгээг урамшуулж, улмаар ажил эрхлэлтийг бууруулж 
болзошгүй байжээ. 2008 оноос МУ-ын ажиллах хүчний оролцооны түвшин, 
ажил эрхлэлтийн түвшин аажим буурчээ. 

Түүнчлэн дээрх халамжийн хөтөлбөрүүдийн МУ-ын макро эдийн 
засаг, ялангуяа хөдөлмөрийн зах зээл дэх нөлөөний талаар судалгаа, 
шинжилгээ хомс байдаг, зөвхөн нийгмийн халамжийн ажиллах хүчний 
оролцооны түвшинд үзүүлэх нөлөө болон хүүхдийн мөнгөн тусламжийн 
эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөний талаар цөөн тооны 
судалгаа хийгджээ. Аливаа халамж газарзүйн байдал, нас, хүйс, боловсрол 
зэргийн ялгаатай байдлаас хамаарч тухайн иргэн болон өрхүүдэд ялгаатай 
нөлөө үзүүлдэг, иймээс тус нөлөөг судалж тогтооход өрх, иргэд зэргийн 
микро түвшний дэлгэрэнгүй тоон мэдээлэл зайлшгүй шаардлагатай, харин 
манай улсад уг тоон мэдээлэл хараахан бүрдээгүй байна. 

Иймд уг судалгаанд халамжийн хөдөлмөрийн зах зээл дэх нөлөөний 
сувгуудыг тодорхойлох, мөн макро түвшний хөдөлмөрийн зах зээлийн 
тоон мэдээллүүдийг ашиглан улсын төсвөөс санхүүжигдэж буй халамжийн 
сангийн зарцуулалт хөдөлмөрийн зах зээлд ялангуяа ажиллах хүчний 
оролцоо, ажил эрхлэлтийн түвшин, ажилгүйдэл, хувиараа аж ахуй эрхлэх 
хандлага, бодит дундаж цалин зэрэгт хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар 
судалахаар зорилоо. Түүнчлэн МУ-д одоогоор олгогдож буй халамжууд 
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өрхүүдэд хэрхэн тархсаныг 2018 оны Өрхийн Нийгэм Эдийн Засгийн 
Түүвэр судалгааны микро түвшний тоон мэдээллийг ашиглан харууллаа.

Судалгааны бүтцийн хувьд 2-р бүлэгт сэдвийн судлагдсан байдал, 3-р 
бүлэгт халамжийн хөдөлмөрийн зах зээл дэх нөлөөний сувгуудын талаар, 
4-р бүлэгт эконометрик шинжилгээний үр дүн, 5 дугаар бүлэгт дүгнэлт, 
зөвлөмжийг тус тус танилцуулна.

2. СУДЛАгДСАн БАЙДАЛ
Улс орнууд нийгмийн халамжийг хэрэгжүүлэхдээ орлогын тэгш бус 

байдлыг бууруулах, эдийн засгийн өгөөжөөс иргэдэд тэгш хүртээх, мөн 
ахмадууд, хүүхдүүд, хөдөлмөрийн чадваргүй иргэд зэрэг нийгмийн зорилтот 
бүлгүүдэд мөнгөн тусламж олгох зорилгоор хэрэгжүүлдэг. Дийлэнхдээ 
иргэд нь эдийн засгийн үр өгөөжөөс тэгш бус хүртдэг, шударга бус байдал 
өндөр улс орнуудад нийгмийн халамж өндөр байдаг. Улс орнуудын ЗГ-уудаас 
тус үүргээ биелүүлэх арга зам нь янз бүр байгаагаас халамжийн нөлөө, үр 
дүн нь ялгаатай байдаг. Нөгөө талаас нийгмийн халамж нь иргэдийн залхуу 
хойрго байдлыг нэмэгдүүлж, ажил эрхлэлтийг бууруулдаг гэсэн хандлага 
байдаг. 

Төрөөс олгож буй мөнгөн тусламж, халамж ард иргэдийн залхуу хойрго 
байдалтай хамааралтай байгаа эсэхийг илрүүлэх зорилгоор (Pavao, 2016) 
нийгмийн халамжийг ЗГ-аас яагаад хэрэгжүүлдэг талаар хэд хэдэн улсуудын 
иргэдээс асууж, үр дүнг нэгтгэжээ. Тэрээр тус асуултад асуулгад оролцсон 
иргэн хэрвээ тухайн улсад шударга бус байдал өндөр байдаг гэж хариулсан 
бол 0, харин залхуурал байдаг гэж хариулсан бол 1 гэсэн тоог харгалзуулсан 
ба тухайн улсын дундаж оноог Зураг 1-д нэгтгэж харууллаа. Үүнд босоо 
тэнхлэгт халамжийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувийг харуулсан.

Зураг 1. Халамжийн зардлын  
ДНБ-д эзлэх хувь, шалтгаан

Судалгааны үр дүнд 
дийлэн улс орнууд, 
ялангуяа Зүүн 
Европын улс орнууд 
болох Украин Эстон, 
Беларусь, Серби, 
Румын, Молдав, 
Жүрж, Армен 
улсуудад халамжийн 
хэмжээ харьцангуй 
өндөр байдаг бөгөөд 
иргэд нь үүнийг 
ихэвчлэн шударга 
бус байдалтай холбон 
тайлбарлажээ. 

Эх сурвалж: Абхижит, Рена Ханна, Габриел, Бенжамин 



280

Нийгмийн халамжийн хөдөлмөрийн  
зах зээл, ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөө С.Мөнхчимэг

Харин зөвхөн Филиппин улсын хувьд залхуурал харьцангуй өндөр 
байдаг, үүний улмаас халамжийн хэмжээ тус улсад харьцангуй бага байжээ.

Халамжийн хөдөлмөрийн зах зээлийн нөлөөлөх сувгийг дийлэнхдээ 
өрхийн түвшний тоон мэдээлэл дээр үндэслэн тогтоох хандлага түгээмэл 
байдаг бөгөөд тухайн нэг халамжийн хөтөлбөрийн хувьд нийт болон 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт, хувиараа болон ХАА эрхлэх 
хандлага, ажилласан цаг, цалин, хөлсөнд хэрхэн нөлөөлсөн эсэхийг судалсан 
судалгаанууд түгээмэл байдаг. Хүснэгт 1-д хэд хэдэн улс орнуудын хувьд 
ялгаатай төрлийн нийгмийн халамжийн хөдөлмөрийн зах зээлд үзүүлэх 
нөлөөний талаар хийгдсэн судалгаануудын үр дүнг хураангуйлан харууллаа.

Хүснэгт 1. Эмпирик судалгааны тойм

 Судалгааны 
нэр Улс, хөтөлбөр хөтөлбөрийн 

төрөл үр дүн

1  (Garganta & 
Gasparini, 2015) Аргентин  AUH

Нөхцөлт 
мөнгөн 

тусламж 
(НМТ)

Тус халамж хүүхэдгүй өрхүүдтэй 
харьцуулахад хүүхэдтэй өрхүүдийн 
албан ажил эрхлэлтийг бууруулсан.

2  (Foguel & 
Barros, 2010) Бразил Хүүхдээ 

сургуульд 
хамрагдуулах, 

эмнэлгийн 
үйлчилгээ авах 

нөхцөлтэй 
ядуу өрхүүдэд 

чиглэгдсэн 
15- 90 ам.дол  

(Болса 
Фамилиа)

НМТ

Ажил эрхлэлт эмэгтэйчүүдийн хувьд 
1 нэгж хувиас багаар нэмэгдсэн 
бол эрэгтэйчүүдийн хувьд 2-3 
нэгж хувиар нэмэгдсэн. Харин 
эмэгтэйчүүдийн хувьд долоо хоногт 
ажиллах цаг 0.6-2.6 цагаар буурсан, 
эрэгтэйчүүдийн хувьд 0.6-1.6 цагаар 
нэмэгджээ. 

3  (Ribas & 
Soares, 2011) Бразил, НМТ

Ажил эрхлэлтэд тодорхой нөлөө 
ажиглагдаагүй. Харин албан сектор 
дахь ажил эрхлэл буурсан.

4

 (De Brauw, 
Gilligan, 
Hoddinott, & 
Roy)

Бразил НМТ

Ажил эрхлэлтэд илт нөлөө 
ажиглагдаагүй. Долоо хоног тутмын 
албан секторын ажлын 8 цаг албан 
бус секторт шилжсэн.

5 Ferreira.Filmer 
& Schady (2009) Камбодж  CESSP НМТ

Ажил эрхлэлт, ажлын цаг, 
цалин зэрэгт тодорхой нөлөө 
ажиглагдаагүй.

6 Chen et al (2013) БНХАУ  Ди Бао

Нөхцөлт 
бус мөнгөн 

тусламж 
(НБМТ)

Нийт орлого нэмэгдсэн боловч 
зан, үйлийн тодорхой өөрчлөлт 
ажиглагдаагүй. Судлаачид хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхэд оролцож буй хүмүүс 
нь шаардлагатай хүн амыг хамарч 
чадаагүй гэж дүгнэсэн. 
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7

 (Attanasio, 
Gomez, Rojas, & 
Vera-Hernandez, 
2004)

Колумб  Familias en 
Accion НМТ

Ажил эрхлэлтэд тодорхой нөлөө 
ажиглагдаагүй. Гэхдээ хөдөөгийн 
эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт 3 нэгж 
хувиар нэмэгдсэн.

8  (Galiani & 
McEwan, 2013) Хондурас 

Өрхийн 
бүтцээс 
хамааран сард 
4-23 ам.дол 
олгосон. 
(PRAF II)

НМТ

Ажил эрхлэлтэд тодорхой нөлөөгүй. 
Өрхийн хувьд эрэгтэйчүүдийн 
ажил эрхлэлт бага зэрэг нэмэгдсэн, 
эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтэд 
нөлөөгүй

9  (Alzia, 2013) Хондурас  PRAF II НМТ Ажил эрхлэлтэд нөлөөгүй байсан.

10
 (Asfaw, Davis, 
Dewbre, Handa, 
& Winters, 2014)

Кени 

 Нялх болон 
эмзэг бүлгийн 
хүүхдийн 
мөнгөн 
тусламж

НБМТ

Нийт ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг 
тооцоогүй. Эмэгтэйчүүдийн ХАА-н 
бус ажил эрхлэлт буурсан, харин 
эрэгтэйчүүдийнх өссөн. Эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн аль ч тохиолдолд 
ХАА-н ажил эрхлэлт буураагүй, 
харин цалин хөлс буурчээ.

11  (Haushofer & 
Shapiro, 2013) Кени  GiveDirectly НБМТ

Орлогын үндсэн эх сурвалж нь 
цалингийн, ХАА-н ажил, эсвэл 
ХАА-н бус ажил эрхлэлт эсэх дээр 
тодорхой үр дүн ажиглагдаагүй.

12 Covarrubias et 
al. (2012) Малави

Нийгмийн 
мөнгөн 
шилжүүлэг

НБМТ

Цалинтай ажил эрхлэлт сар бүр 7 
хоногоос 3-5 өдөр болж буурсан. 
Нийт ажил эрхлэлтэд дэх нөлөөг 
тооцоогүй.

13 Skoufias et 
al.(2008) Мексик 

Сарын 13 
ам.дол 
олгосон. (PAL)

НБМТ

Нийт ажил эрхлэлтэд нөлөөгүй 
байсан. Харин ХАА-н ажлаас ХАА-н 
бус ажил руу
шилжилт хийгдсэн дүр зураг 
ажиглагдсан.

14 Parker & 
Skoufias (2000) Мексик  Progresa НБМТ Нийт ажил эрхлэлтэд нөлөө 

үзүүлээгүй.

15
Skoufias & 
Vincenzo Di 
Maro (2008)

Мексик  Progresa НБМТ
Нийт ажил эрхлэлт болон ажилласан 
цагт нөлөөгүй байсан.

16 Alzua, Cruces & 
Ripani (2013) Мексик  Progresa НБМТ

Нийт болон ХАА-н ажил 
эрхлэлтэд нөлөөгүй байсан. Харин 
хөдөлмөрийн насны эмэгтэйчүүдийн 
долоо хоног дутмын суурь ажлын 
цаг 42 цагаас 0.4-өөр нэмэгджээ.
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17 Maluccio & 
Flores (2005) Никарагуа 

Жилийн 
224 ам дол, 
сургуулийн 
хамрагдалт 

бүрд жилийн 
112 ам.дол, 
хүүхэд бүрт 

жилийн 
21 ам.дол 

олгосон. (RPS)

НБМТ

Нийт болон эмэгтэйчүүдийн ажил 
эрхлэлтэд нөлөөгүй, эрэгтэйчүүдийн 
долоо хоног тутмын ажлын цаг 5-аар 
буурчээ.

18 Maluccio (2007) Никарагуа НБМТ

Нийт ажил эрхлэлтэд нөлөөгүй, 
эмэгтэйчүүдийн долоо хоног тутмын 
ажлын цаг 4, эрэгтэйчүүдийх 8 
цагаар тус, тус буурчээ.

19 Alzua, Cruces &  
Ripani (2013) Никарагуа НМТ

Нийт ажил эрхлэлтэд нөлөөгүй. 
Хэдийгээр эрэгтэйчүүдийн 
ажилласан цаг долоо хоног тутам 
1.5-с 2.7, эмэгтэйчүүдийнх 4-с 5.7 
цагаар буурсан ч статистикийн хувьд 
ач холбогдолгүй үнэлэгджээ. 

20 Nasan (2010) Пакистан 

Эмэгтэй 
оюутнуудад 
чиглэгдсэн 
НБМТ

НБМТ

Цалинтай ажилд өдөр болгоны 47 
минут бүрээс 24-32 минутаар буурах 
нөлөө байсан ч, өрхийн ажил суурь 
600 минутаас 100-120 минутаар 
нэмэгдсэн. Нийт ажил эрхлэлт дэх 
нөлөөг тооцоогүй.

21 Chaudhury et al. 
(2013) Филлипин

Хүүхдийн 
тооноос 
хамааран 
сар бүр 11-
30 ам.дол 
олгосон. (PPP)

НМТ Нийт ажил эрхлэлт, болон ажлын 
цагт нөлөөгүй байсан.

22 Amarante et al. 
(2011) Уругвай  PANES НБМТ

Тус програм нь албан секторын 
цалинг бууруулсан. Албан бус 
секторын тоон мэдээлэл байгаагүй.

23
American 
Institutes for 
Research (2013)

Замби
 Хүүхдийн 
мөнгөн 
тусламж

НБМТ

Хөдөлмөрийн орлого эрс буурсан 
боловч ХАА-н бус үйлдвэрлэлийн 
болон ХАА-н ажил эрхлэлт 
нэмэгдсэнээр цалин, хөлс буураагүй.

Хүснэгтээс харахад дээрх улсуудад хэрэгжүүлсэн халамжийн 
хөтөлбөрүүд дийлэнхдээ орлого багатай өрхүүдэд чиглэгдсэн ба ажил 
эрхлэлт, ажилласан цаг, эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт, цалин хөлс, иргэдийн 
ХАА эрхлэх хандлагад хэрхэн нөлөөлснийг шинжилсэн судалгаанууд 
түгээмэл байна. Тухайлбал дээрх халамжийн хөтөлбөрүүдийн үр дүнд 
Аргентин, Бразил, Малави зэрэг улсад нийт албан секторын ажил эрхлэлт, 
ажилласан цаг буурсан, Камбож, БНХАУ, Колумб, Гондурас, Мексик, 
Никарагуа, Филиппин зэрэг улсад нөлөөгүй, Замби, Пакистан улсуудад 
нэмэгдсэн. Харин эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт Мексик, Колумб улсад 
нэмэгдсэн, Бразил, Гондурас, Никарагуа зэрэг улсад буурсан. Цаашилбал 
цалин, орлогын хэмжээ Уругвай, Кени улсуудад буурсан, Замби, Камбож 
улсад нөлөөгүй байв.
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МУ-д 2006 оноос хавтгайруулан олгож эхэлсэн халамжийн ажил эрхлэлт 
дэх нөлөөний талаар өрхийн түвшний микро тоон мэдээлэлд үндэслэн 
сүүлийн үед (Batchuluun & Dalkhjab, 2014) болон (Dandarchuluun, 2019) 
судалгаанууд хийгджээ. 

Тухайлбал “хүүхдийн мөнгөн тусламж”-ийн эмэгтэйчүүдийн ажил 
эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг (Dandarchuluun, 2019) судалж, ҮСХ-ны Өрхийн 
Нийгэм Эдийн Засгийн Түүвэр судалгааны панел өгөгдлийг ашиглан 
МУ-д хүүхдийн мөнгийг олгож эхлэхээс өмнөх үе (2002-2003), дараах үе 
(2007-2008)-үүдийг харьцуулахад хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн ажиллах 
хүчний оролцооны түвшин халамжаас шалтгаалан 12.3 нэгж хувиар 
буурсныг илрүүлсэн. Мөн хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн ажилласан цаг 
жилийн туршид 155.3 цагаар буурсан тооцоолжээ. 

Харин ҮСХ-ны Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Түүвэр Судалгааны панел 
тоон өгөгдлийг ашиглан (Batchuluun & Dalkhjab, 2014) ажиллах хүчний 
оролцооны түвшинд халамж хэрхэн нөлөөлснийг шинжилж халамжийн 
бодлого хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш ажиллах хүчний оролцооны түвшин 
3.4-5.4 нэгж хувиар буурсныг тогтоожээ. Цаашилбал ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин нь эрэгтэй, эмэгтэй болон хот, хөдөөгөөр ялгаатай 
байжээ. Үүний нэг шалтгаан нь хотын эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 
хөдөөгийн эмэгтэйчүүд илүү бага насны хүүхэдтэй байх хандлагатай, харин 
хотын эмэгтэйчүүд 15 наснаас дээш насны хүүхэдтэй байх хандлагатай 
байдаг тул эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт хөдөөтэй харьцуулахад өндөр 
байдаг. Мөн хотын эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин нь ажиллах хүчний 
оролцооны түвшинд ихээхэн нөлөөтэй байв. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд 
хөдөөд ажиллах хүчний оролцооны түвшин бага байгаа нь нүүдэлчин мал 
аж ахуй эрхлэлттэй салшгүй холбоотой байжээ. Түүнчлэн тус судалгаанд 
зах зээл дээр тогтож буй цалин, хөлсөнд ажлын туршлага болон боловсрол 
өндөр нөлөөтэй байв. Гэвч боловсролын түвшин нь эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд, 
хот хөдөөд ялгаатай байдлаар нөлөөлж байв. Тухайлбал цалингийн цэвэр 
зөрүү 0.07, харин сургуульд хамрагдсан жил, нас, байрлал зэргийг тооцвол  
уг зөрүү 0.132 болж өсч байжээ. 

МУ-ын хувьд хөдөлмөрийн зах зээл, ажиллах хүчний оролцооны 
түвшний талаар макро түвшний тоон мэдээлэл ашиглан хийсэн судалгаа 
ховор байдаг. Харин олон улсад хийгдсэн судалгаануудаас дурдвал (Grigoli, 
2018) хөдөлмөрийн зах зээл, ажиллах хүчний оролцооны түвшинд нөлөөлж 
буй хүчин зүйлсийн талаар хөгжингүй улсуудын панел тоон мэдээллийг 
ашиглан, шинжилсэн. Тус судалгаанд ажиллах хүчний оролцооны түвшинд 
хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого болон институцийн нөхцөл байдал чухал 
нөлөөтэй болох нь тогтоогдсон. Тухайлбал үүнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
татвар, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тогтолцоо, хөдөлмөрийн зах зээлд 
чиглэгдсэн ЗГ-аас олгож буй шилжүүлэг, тусламж, хөдөлмөрийн шилжилт, 
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үйлдвэрчний эвлэлийн тархалт, цалинг тодорхойлох хүчин зүйлс, өрхийн 
дотор болон гадуурх хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого (хүүхдийн мөнгө, 
боловсрол, хагас цагаар ажиллах боломж, ээжийн чөлөө гэх зэрэг), тэтгэвэрт 
гарах нас, тэтгэврийн тогтолцоо зэрэг багтана. Цаашилбал бүтцийн 
өөрчлөлт, боловсролын түвшин, эдийн засгийн мөчлөг зэрэг нь ажил эрхлэлт, 
хөдөлмөрийн зах дахь оролцоонд нөлөөлж байжээ. Харин хувь хүмүүсийн 
хувьд хийсэн шинжилгээний үр дүнд технологийн дэвшил ажиллах хүчийг 
шахан гаргах хандлага нэмэгдсэн ч боловсрол болон хөдөлмөрийн зах зээлд 
чиглэсэн бодлогоор (халамж гэх мэт) сөрөг нөлөөг бууруулах боломжтой 
гэж дүгнэжээ.

3. нИЙгмИЙн хАЛАмЖИЙн АЖИЛ ЭРхЛЭЛТЭД  
нӨЛӨӨЛӨх СУВгУУД

МУ-д нийгмийн халамжийн хөдөлмөрийн зах зээлд хэрхэн нөлөөлж 
буйг тооцохын өмнө төрөл бүрийн халамж, мөнгөн тусламж, шилжүүлэг 
ямар сувгаар хөдөлмөрийн зах зээлд нөлөөлж болохыг тодорхойлох 
шаардлагатай. (Baird, McKenzie, & Ozler, 2018) аливаа улсын ЗГ-аас олгож 
буй мөнгөн тусламж нь эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт, хувиараа 
ажил эрхлэлт болон хөдөлмөрийн хөлсөнд хэд хэдэн сувгаар нөлөөлдөг 
болохыг тодорхойлсон бөгөөд түүнийг Хүснэгт 2-д нэгтгэн харууллаа. 
Үүнд: 

Мөнгөн тусламж орлогыг түр хугацаанд нэмэгдүүлснээр иргэдийн 
чөлөөт цагийг эрхэмлэх хандлага нэмэгдэж, ажил эрхлэлтийг бууруулдаг 
(орлого/амралтын  орлуултын суваг). Гэвч зарим мөнгөн тусламж бага 
орлоготой өрхийн гишүүдийн эрүүл мэнд (эрүүл мэндээс үүдэлтэй 
бүтээмжийн суваг), хүмүүн капиталыг (хүмүүн капитал хуримтлалын 
суваг) сайжруулснаар урт хугацаанд ажил эрхлэлтэд эерэг нөлөө үзүүлдэг. 
Мөн хувиараа ажил эрхлэлт (хувиараа аж ахуй эрхлэлтийн хөрөнгийн 
суваг) болон эрсдэлтэй бизнес эхлүүлэх (даатгалын суваг) хандлага 
нэмэгддэг, ялангуяа эрэгтэйчүүдийн хувьд уг суваг илүү хүчтэй байдаг 
ажээ. Цаашилбал халамжид хамрагдсан иргэд илүү боломж бүхий ажил 
хайх хандлага нэмэгдсэнээр (ажил хайхад хөрөнгө оруулах суваг) богино 
хугацаанд ажил эрхлэлтэд сөрөг нөлөө үзүүлэх ч урт хугацаанд цалин, 
орлого өсөхөд нөлөөлдөг. Гэвч зарим нөхцөлт мөнгөн тусламж (нөхцөлт 
үйл ажиллагаанаас хамаарах нөхцөлт суваг) ажиллах цагийг бууруулж, 
ажил эрхлэлтэнд сөргөөр нөлөөлдөг, харин нөхцөлт ажил эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх (ажиллах/ажиллахгүй байх нөхцөлийн нөхцөлт нөлөө) тухайн 
нөхцөлөөс хамаарч, ажил эрхлэлтэд харилцан адилгүй нөлөөлдөг. Эцэст нь 
цалин хөлстэй ажлаас хувиараа ажил эрхлэлт рүү шилжих боломж өндөр, 
тусламжид хамрагдсан иргэд цалинтай ажлаас гарсан тохиолдолд ЗГ-ын 
шилжүүлгүүд тусламжид хамрагдаагүй иргэдийн ажил эрхлэлт, орлогыг 
нэмэгдүүлэх боломжтой. Улмаар хүмүүс чөлөөт цагийг эрхэмлэх хандлага 
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нэмэгддэг байна (ерөнхий тэнцвэрийн нөлөө).
Ялгаатай мөнгөн тусламж хөдөлмөрийн зах зээлд ялгаатай нөлөө 

үзүүлдэг. Хэд хэдэн төрлийн ЗГ болон бусад мөнгөн тусламжуудын ажил 
эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөг Хүснэгт 3-д нэгтгэж харууллаа. Үүнд:

 ЗГ-ын “нөхцөлт мөнгөн тусламж” нийт ажил эрхлэлт, амралтад 
нөлөөлөхгүй ч хувиараа аж ахуй эрхлэлтэд бага зэрэг нөлөөтэй, бизнес 
эрхлэлтийг богино хугацаанд нэмэгдүүлдэг. Харин “нөхцөлт бус мөнгөн 
тусламж”  хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн хувьд ажлаа солих, хувиараа аж 
ахуй эрхлэх хандлагыг нэмэгдүүлдэг, ахмадуудад олгодог тэтгэвэр тэтгэмж 
тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулдаг, тэдгээртэй хамт амьдардаг 
хүмүүсийн ажил эрхлэлтэд янз бүрээр нөлөөлдөг байна. Цаашилбал 
“буяны болон хүмүүнлэгийн мөнгөн тусламж”, “мөнгөн гуйвуулга” ажил 
эрхлэлтэд харьцангуй бага нөлөөтэй байна. Харин “ажил хайх” болон 
“бизнес эхлүүлэх”-д олгох мөнгөн тусламж богино хугацаанд ажил хайлт, 
бизнес эрхлэлтийг нэмэгдүүлж хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулдаг боловч 
хөдөлмөрийн хөлс болон бизнесийн орлогыг урт хугацаанд өсгөх нөлөөтэй. 
Мөн шилжилт хөдөлгөөн нэмэгддэг. Томоохон бизнесүүдэд олгосон мөнгөн 
тусламж ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх нөлөө үзүүлжээ.

Хүснэгт 2. Халамжийн насанд хүргэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт дэх нөлөө, сувгуудаар
1 Орлого/амралтын  

орлуултын нөлөө
Ажил эрхлэлт хүний тооны болон ажиллах цагийн аль ч тохиолдолд 
буурдаг, харин нэгж цагт ногдох цалин, хөлсөнд нөлөөгүй. Хэрэв 
удаан хугацаатай, их хэмжээтэй, мөн хүлээн авагчид ямар нэг нөхцөл 
тавьдаггүй тохиолдолд өндөр нөлөөтэй.

2 Эрүүл мэндээс 
үүдэлтэй 

бүтээмжийн нөлөө

Ажил эрхлэлт, нэгж цагт ногдох цагийн хөлс нэмэгдэнэ. Уг суваг 
түгээмэл ашиглагддаггүй, нэн ядуу хүмүүст илүү нөлөөлдөг.

3 Хувиараа аж 
ахуй эрхлэлтийн 
хөрөнгийн нөлөө

Хувиараа ажил эрхлэлт хүний тооны болон ажиллах цагийн аль ч 
тохиолдолд нэмэгддэг, хувиараа аж ахуй эрхлэлтээс олох орлого 
нэмэгддэг. Нийт ажил эрхлэлтэд бага хэмжээний, эерэг нөлөө үзүүлдэг. 
Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хөтөлбөрийн хувьд эрэгтэйчүүдэд илүү 
нөлөөлдөг. Мөн  мөнгөн шилжүүлэг, нөхцөлт бус мөнгөн тэтгэмж илүү 
нөлөөтэй.

4 Хүмүүн капитал 
хуримтлалын нөлөө

Халамжид хамрагдсан өрхөд өссөн хүүхдийн сургуульд хамрагдалт 
нэмэгдэж, урт хугацаанд насанд хүрэх үед нь хүмүүн капитал нэмэгдэж, 
орлого өсдөг. Харин нийт ажил эрхлэлт дэх нөлөө багатай. Одоогийн  
нөхцөлт мөнгөн тусламжийн нөлөө нь маш бага, эерэг байжээ. 

5 Даатгалын нөлөө Ажилчид ажлаа солих нь нэмэгддэг, тухайлбал хувиараа аж ахуй 
эрхлэх, шилжин суурьших эсвэл тариалангийн аж ахуйд хүмүүс 
тариалангаа өөрчлөх буюу илүү эрсдэлтэй, орлого өндөртэй ажил руу 
шилждэг. Харин ажил эрхлэлтэд бага нөлөөтэй. Мөнгөн тусламж нь 
илүү найдвартай, олон удаагийн давтамжтай, тухайлбал зарим нөхцөлт 
тусламж илүү нөлөөтэй.

6 Ажил хайхад хөрөнгө 
оруулах нөлөө

Илүү сайн ажил хайх хандлага нэмэгддэг тул богино хугацааны ажил 
эрхлэлт буурдаг. Улмаар дунд хугацаанд ажлын чанар, нэг цагт ногдох 
цалин хөлс нэмэгддэг. Иймд ажил эрхлэлтэд бага нөлөө үзүүлдэг. Ийм 
төрлийн халамжууд ихэвчлэн ажил хайхад зориулагдсан, тухайлбал 
шилжин суурьших тээврийн зардлыг санхүүжүүлэх мөнгө тусламжууд 
байдаг.
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7 Ажиллах/
ажиллахгүй байх 

нөхцөлийн нөхцөлт 
нөлөө

Хэрвээ тусламж нь бизнес эрхлэх, эсвэл тусгай үйл ажиллагаа эрхлэх 
нөхцөл тавьдаг бол ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлдэг. Тухайлбал жижиг 
дунд үйлдвэрлэгчдэд өгсөн тусламжийн хувьд тус суваг хүчтэй байна. 
Хэрвээ ажилгүй иргэдэд олговол ажил эрхлэлт, орлогыг бууруулах 
нөлөөтэй. Өндөр болон дунджаас дээш орлоготой улсуудад нөлөө нь  
хүчтэй, харин бага болон дунджаас доогуур орлоготой улсуудад нөлөө 
багатай.

8 Нөхцөлт үйл 
ажиллагаанаас 

хамаарах нөхцөлт 
нөлөө

Хувь хүмүүс мөнгөн тусламж авахын тулд аливаа нэг  үйл ажиллагаанд 
илүү их цаг зарцуулах шаардлага тавьдаг бол ажил эрхлэлтийг 
бууруулах нөлөөтэй. Гэхдээ судлагдсан байдал хязгаарлагдмал байна. 
Харин хүүхдээ сургуульд хамрагдах нөхцөл тавих үед эмэгтэйчүүдийн 
ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлдэг. Дийлэнхдээ нөхцөлт мөнгөн 
тусламжийн хэлбэртэй.

9 Хүмүн капитал/
айлгах нөлөө

Хэрвээ энэ төрлийн халамж түр зуурын шинжтэй бол хүмүүс чөлөөт 
цагийг эрхэмлэх эсвэл ажил эрхлэлт нэмэгдэх нь харилцан эсрэг 
нөлөөлдөг. Гэхдээ одоогоор нарийн судлагдаагүй байна.

10 Ерөнхий тэнцвэрийн 
нөлөө

Цалин хөлстэй ажлаас хувиараа ажил эрхлэлт рүү шилжих боломж 
өндөр болон тусламж авсан иргэд цалинтай ажил эрхлэлтээс гарсан 
тохиолдолд ЗГ-ын шилжүүлгүүд тусламжид хамрагдаагүй иргэдийн 
ажил эрхлэлт, орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Улмаар хүмүүс чөлөөт 
цагийг илүү эрхэмлэх хандлага нэмэгддэг. Гэхдээ зарим орнуудад 
хэрэгжсэн нэн ядуу хүмүүст зориулсан хөтөлбөрүүд нь хөдөө тосгон 
дахь цалин, хөлсийг нэмэгдүүлжээ.  

Эх сурвалж: Baird et all (2018)

Хүснэгт 3. Мөнгөн тусламж ба насанд хүрэгчдийн ажил эрхлэлт
ЗГ-ын мөнгөн 

тусламж 
(Нөхцөлт)

- Нийт ажил эрхлэлт, амралтад нөлөөгүй, хувиараа аж ахуй эрхлэлтэд 
бага зэрэг нөлөөтэй, бизнес эрхлэлтийг богино хугацаанд нэмэгдүүлдэг. 

- Тусламжид хамрагдсан гэр бүлд өссөн хүүхдийн ирээдүйн хөдөлмөр 
эрхлэлтэд ялгаатай нөлөө үзүүлсэн.

ЗГ-ын мөнгөн 
тусламж 

(Нөхцөлт бус)

- Хөдөлмөрийн насны хүмүүст олгосон мөнгөн тусламжууд ажлаа 
солих, хувиараа аж ахуй эрхлэх, ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэх хандлагыг 
нэмэгдүүлдэг.

- Ахмадуудад олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж тэдгээрийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг бууруулдаг. Харин хамт амьдарч буй хүмүүсийн ажил 
эрхлэлтэд янз бүрээр нөлөөлдөг. Нүүх, хувиараа аж ахуй эрхлэх эсвэл 
зарим нь чөлөөт цагийг эрхэмлэх зэрэг хандлагуудыг нэмэгдүүлдэг 
байна.  

Буяны болон 
хүмүүнлэгийн 
тусламжууд

- Гамшиг тохиолдсон эсвэл дүрвэгсэд ихтэй үе биш л бол нийт ажил 
эрхлэлтэд богино хугацааны нөлөө үзүүлэхгүй, харин дүрвэгсдийн 
ажил эрхлэлтийг бууруулна. 

- Цөөн судалгаанууд урт хугацаанд нөлөө үзүүлнэ гэж үздэг. 
Мөнгөн гуйвуулга - Насанд хүргэгчдийн ажил эрхлэлтэд маш бага нөлөөлнө. Зарим 

тохиолдол хувиараа аж ахуй эрхлэгчдэд эерэг нөлөө үзүүлнэ. Ерөнхий 
тохиолдолд нөлөөгүй. 

Ажил хайх 
мөнгөн тусламж

- Ажил хайлтыг нэмэгдүүлнэ, улмаар ажил эрхлэлтийг богино хугацаанд 
бууруулна. Өндөр цалинтай ажил эрхлэлтийг өсгөнө. Нүүх буюу 
ялгаатай хөдөлмөрийн захад ажил хайхад татаас олгох үед нөлөө нь 
ихэсдэг.
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Бизнес эхлүүлэх, 
өсгөх мөнгөн 

тусламж

- Бизнесийн үйл ажиллагаа эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхэд бага хэмжээний 
мөнгөн тусламж үзүүлэх нь бизнесийн орлогыг нэмэгдүүлдэг. 

- Ажил эрхлэлт болон хөдөлмөрийн орлогын нөлөө нь эерэг ч буурдаг. 
Томоохон бизнесүүдэд олгох ихээхэн хэмжээний тусламж ажлын 
байрыг нэмэгдүүлдэг. 

Мөнгөн, 
сургалтын, 

баялгын мөнгөн 
тусламж

- Хэт ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр мал аж ахуй эрхлэлтийг илүү 
нэмэгдүүлж, нийт ажил эрхлэлт, орлогыг нэмэгдүүлдэг. Нөлөө нь 
тусламжийн хэлбэрээс хамаарна. 

- Ерөнхий тэнцвэрийн нөлөө нь хөдөөд МАА-аас бусад ажлын цалин, 
хөлсийг нэмэгдүүлнэ. 

Эх сурвалж: Baird et al (2018)

4. мУ-Ын нИЙгмИЙн хАЛАмЖ БА  
хӨДӨЛмӨРИЙн ЗАх ЗЭЭЛ

а. нийгмийн халамжийн бүтэц, төрөл
Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг нийгмийн халамжийн тухай 

хууль (2012)  болон хөтөлбөрт хамрагдах шалгуурыг тогтоосон бусад 
хууль тогтоомжид тодорхойлсон байдаг. Эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 
2019 оны байдлаар (i) нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 111.6, (ii) нийгмийн 
халамжийн тэтгэмж 78.0, (iii) нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, үүнд олон 
нийтийн оролцоонд түшиглэсэн үйлчилгээ болон төрөлжсөн асрамжийн 
үйлчилгээ 1.8, (iii) алдар цолтой ахмадад олгох тусламж хөнгөлөлт 5.1, (iii) 
ахмад настанд олгох тусламж хөнгөлөлт 30.5, (iii) хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд олгох тусламж хөнгөлөлт 11.5, (iv) эх, хүүхдэд зориулсан тэтгэмж 
114.1 тэрбум төгрөгийн тэтгэмжийг тус тус олгожээ. Дээрх хөтөлбөрүүдээс 
гадна ХАХНХЯ эрдэс баялгийн ашгийг ирээдүйн үе рүү дахин хуваарилах 
зорилготой “Хүүхдийн мөнгөн хөтөлбөр” (ХМХ) хэрэгжүүлдэг. ХМХ нь 
нийгмийн халамжийн улсын төсвөөс тусдаа “Хүний хөгжил сан”-гаас 
санхүүждэг бөгөөд 0-18  насны бүх хүүхдэд сар бүр 20  мянган төгрөг 
(ойролцоогоор  11  ам.доллар)-ийн мөнгөн тэтгэмж олгодог бөгөөд 2019 
оны байдлаар 229.6 тэрбум төгрөг олгожээ. Хүснэгт 4-т МУ-ын нийгмийн 
халамжийн дэлгэрэнгүй задаргааг харууллаа.
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Хүснэгт 4. МУ-ын нийгмийн халамжийн сангийн зарцуулалт

Эх сурвалж: ҮСХ 

Зураг 2. Нийгмийн халамжийн зардал

2006-2020 оны улсын төсвийн зардалд 
тусгагдсан халамжийн сангийн 
зарцуулалтаас харвал халамжийн зардал 
эдийн засгийн өсөлттэй уялдан тасралтгүй 
өсчээ. 2006 оноо дунджаар ДНБ-ны 1.24%-
тай тэнцэх зардлыг зарцуулжээ. Уг хувь 
хэмжээ 2008, 2009 оны санхүү эдийн 
засгийн хямралын үед 4-5%, эдийн засаг 
хүндэрсэн 2015, 2016 онуудад 3-4% болж, 
тус тус нэмэгдэж байжээ.

Эх сурвалж: ҮСХ, СЯ
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Харин өрхийн түвшинд 2018 онд ӨНЭЗС судалгаанд хамрагдсан нийт 
16455 өрхийн тоон мэдээллээс харвал:

Зураг 3. МУ-ын нийгмийн халамж, бүтэц
1а. Өрхийн орлого, орлогын бүлгээр - Нийгмийн даатгалын сангаас 

олгодог тэтгэвэр тэтгэмжүүд 
7+ нэр төрөл байгаагаас нийт 
судалгаанд оролцогчдын 30%-
г өндөр насны тэтгэвэр авагчид, 
13%-г хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний тэтгэвэр авагчид, 5%-г 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 
авагчид, 0.5%-г хөдөлмөрийн 
чадвараа түр алдсаны тэтгэвэр 
авагчид, 2.5%-г жирэмсний болон 
амаржсаны тэтгэмж авагчид, 
0.4%-г оршуулгын тэтгэмж 
0.3%-г ажилгүйдлийн тэтгэмж, 
0.5%-г бусад тэтгэвэр тэтгэмж 
бүрдүүлсэн.
- Нийгмийн халамжийн сангаас 
7+ нэр төрлийн тэтгэмж олгосон 
ба нийт судалгаанд оролцогчдын 
6%-г өндөр настны, 17%-г тэжээгч 
нь нас барсан, 5%-г жирэмсэн 
болон 0-3 хүртэлх насны хүүхэдтэй 
эхчүүд,  6%-г хүнс тэжээлийн 
дэмжлэг үзүүлэх хүүхдийн мөнгөн 
тэтгэмж, 1%-г ахмад настан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
эрүүл мэнд, 3%-г эхийн алдар 
1, 2 дугаар зэргийн одон, 9%-г 
бусад тэтгэмж тусламж тус тус 
бүрдүүлжээ.
- Өрхийн орлогод ЗГ-ын тэтгэвэр 
тэтгэмжийн хэмжээ орлогын 
бүлгүүдээр харилцан адилгүй 
тархаж байсан ба хамгийн бага 
орлоготой 20%-ийн өрхийн 
халамжийн орлого өрхийн нийт 
орлогын дунджаар 22%, хамгийн 
өндөр орлоготой бүлгийн 4%-ийг 
бүрдүүлсэн. Халамжийн голлох 
хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний тэтгэмж (27-36%), 
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж (26-
28%), тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж 
(8-14%) тус тус бүрдүүлжээ.

1б. Зг-ын шилжүүлэг, орлогын бүлгээр

1в. Зг-ын шилжүүлэг, орлогын бүлгээр

Эх сурвалж: ҮСХ-НЭЗС 2018
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4.2. хөдөлмөрийн зах зээл, бодлого
МУ-ын хөдөлмөрийн зах зээл дэх эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний 

оролцооны түвшин дэлхийн улс орнуудтай харьцуулахад өндөр (52.7%) 
байдаг ч, эрэгтэйчүүдийнх харьцангуй доогуур түвшинд (66.2%) байдаг. 
Үүнээс шалтгаалан нийт ажиллах хүчний оролцоо ч харьцангуй доогуур 
түвшинтэй (59.3%) байна (Зураг 4). 

Зураг 4. 2016 оны байдлаар ажиллах хүчний оролцооны түвшин, ОУ-ын харьцуулалт
4.а Бүгд 4.а Эмэгтэй 4.а  Эрэгтэй

Эх сурвалж: Дэлхийн банк

МУ-д хөдөлмөр эрхлэлтэд төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлогын хэрэгсэл 
тодорхой бус, хязгаарлагдмал байдаг. Тухайлбал хөдөлмөрийн татвар нь 
уян хатан бус тул төрөөс татвараар дамжуулан ажил эрхлэлтэд нөлөөлөх 
боломжгүй, ажилгүйдлийн тэтгэмжид 2018-2020 онд дунджаар ердөө 1860 
гаруй ажилчид хамрагддаг, төрөөс зөвхөн хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг тодорхойлох, гадаад ажилчдын тоонд зохицуулалт хийх зэрэг 
хязгаарлагдмал хэрэгслээр хөдөлмөрийн зах зээлд оролцож ирсэн.

Цаашилбал сүүлийн жилүүдийн эдийн засгийн тогтворгүй байдал, 
инфляци зэрэг нь бодит цалингийн өсөлтийг бууруулах чиглэлд үйлчилж 
байна. Үүний улмаас иргэд гадаадад шилжин суурьших явдал нэмэгдэж, 
нийт ажиллах хүчний оролцооны түвшин, хөдөлмөр эрхлэлтэд сөргөөр 
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нөлөөлжээ. Харин хөдөөд уламжлалт мал аж ахуй эрхэлж байсан 
эрэгтэйчүүд хот, суурин газар шилжиж албан ажил эрхлэхтэй холбоотойгоор 
эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт бага зэрэг өсчээ. Эсрэгээр нь эмэгтэйчүүдийн 
ажиллах хүчний оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин тасралтгүй буурах 
төлөвтэй байна.

Цаашилбал эдийн засгийн хүндрэл, хөдөөд ажлын байрны хомсдол, 
хөдөөнөөс хотруу шилжих хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр хотын ажилгүйдэл 
нэмэгдсэн зэргээс ажилгүйдлийн түвшин тогтворгүй, өндөр байна. МУ-ын 
хувьд эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрэгтэйчүүдийн ажилгүйдэл өндөр 
байжээ.

Зураг 5.  МУ-ын хөдөлмөрийн зах зээл
2а. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 2б. хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

2в. Бодит цалин (хүИ-ээр засварласан) 2б. Ажилгүйдлийн түвшин

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн хороо 

Анхаарах: Ажиллах хүчний оролцооны түвшин нь хөдөлмөрийн насны 
хүн амын хэдэн хувийг ажиллах хүчин эзэлж байгааг харуулдаг үзүүлэлт 
юм. Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нь хөдөлмөрийн насны хүн амын хэдэн 
хувийг ажиллагчид эзэлж байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм.



292

Нийгмийн халамжийн хөдөлмөрийн  
зах зээл, ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөө С.Мөнхчимэг

5. ЭмпИРИК ШИнЖИЛгЭЭ, үР Дүн
5.1. Тоон мэдээлэл, загвар
Хувь хүмүүс амьдарлынхаа тодорхой үе шатанд ажиллах эсэхээ 

шийдвэрлэхдээ ажилласнаас олох харьцангуй үр ашгийг тооцдог бөгөөд энэ 
нь олон төрлийн хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг. Тухайлбал тухайн хүний нас, 
хүйс, боловсролын түвшин, өмнөх ажлын байр, гэр бүлийн бүтэц зэрэг олон 
төрлийн нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлс ажиллах шийдвэрт нөлөөлдөг. 
Тус судалгаанд хөдөлмөрийн зах зээл дэх халамжийн нөлөөг үнэлэхдээ 
хамаарах хувьсагчдад эмэгтэй, эрэгтэй, нийт иргэдийн тус бүрийн хувьд 
(i) ажиллах хүчний оролцооны түвшин, (ii) ажил эрхлэлтийн түвшин, (iii) 
ажилгүйдлийн түвшин, (iv) хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн хувь, (v) дундаж 
цалин зэрэг хувьсагчдыг авч үзнэ. Харин үл хамаарах хувьсагчдад (i) төсвөөс 
олгосон нийгмийн халамжийн зардал (ii) өрхийн орлого, (iii) эдийн засгийн 
мөчлөгийн  (iv) бүтцийн, (v) бодлогын хувьсагчдыг авч үзнэ. Судалгаанд 
ашигласан тоон мэдээллийн дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 5-д нэгтгэн харууллаа.

Хүснэгт 5. Шинжилгээнд ашигласан хувьсагчид
I хамаарах хувьсагчид

1. Ажиллах 
хүчний 

оролцооны 
түвшин

2. Ажил 
эрхлэлтийн 

түвшин

3. 
Ажилгүйдлийн 

түвшин

4. Хувиараа 
аж ахуй 

эрхлэгчдийн 
хувь

5. Дундаж 
цалин

A Нийт Нийт Нийт Нийт Нийт
Б Эрэгтэйчүүд Эрэгтэйчүүд Эрэгтэйчүүд Эрэгтэйчүүд Эрэгтэйчүүд
В Эмэгтэйчүүд Эмэгтэйчүүд Эмэгтэйчүүд Эмэгтэйчүүд Эмэгтэйчүүд

II үл хамаарах хувьсагчид

А
1. Халамжийг 
тодорхойлох 
хувьсагчид

2. Өрхийн 
орлогын 

хувьсагчид

3. Эдийн 
засгийн 

мөчлөгийн 
хувьсагчид

4. Бүтцийн 
хувьсагчид

5. Бодлогын 
хувьсагч

Б
Нийгмийн 
халамжийн 

сангийн зардал

Өрхийн нийт 
орлого ДНБ-ий зөрүү Шинээр төрсөн 

хүүхэд

Хөдөлмөрийн 
хөлсний доод 

хэмжээ

В Экспортын 
үнийн индекс

Удирдах 
түвшний 

эмэгтэйчүүдийн 
хувь

С Бодит эдийн 
засгийн өсөлт

Эх сурвалж: ҮСХ, Монголбанк, Сангийн яам

Тоон мэдээллийн хувьд 2006 оны 1-р улирлаас 2020 оны 1-р улирал 
хүртэлх хугацааг хамрах боловч хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим тоон 
мэдээллүүд бүрэн бус, дундаа тасралттай байгааг харгалзвал, олон 
төрлийн хувьсагч сонгон авахад хүндрэл учирсан. Цаашилбал эконометрик 



293

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

аргазүйн хувьд хязгаарлагдмал, мөн олон хувилбартай үнэлгээг хялбар 
гүйцэтгэх боломжтой тул дараах олон хувьсагчтай энгийн регрессийн 
(OLS) аргыг ашиглалаа. Үнэлгээг (i) нийт иргэдийн, (ii) эрэгтэйчүүдийн, 
(iii) эмэгтэйчүүдийн хувьд тус тусд гүйцэтгэх ба дараах боломжит ялгаатай 
үл хамаарах хувьсагчдыг сонгон авч, эцсийн загварыг тодорхойлсон.

Нийт иргэдийн хувьд:

Эрэгтэйчүүдийн хувьд:

Эмэгтэйчүүдийн хувьд:

Үүнд: 
SP ~ Төсвөөс санхүүжилттэй халамжийн зардал, 
ХҮИ-ээр засварласан, логарифм авснаар;

 ~ Өрхийн нийт орлого, ХҮИ-
ээр засварласан, логарифм авснаар;

 ~ Нийт дундаж бодит 
цалин, ХҮИ-ээр засварласан, логарифм авснаар;

 ~ Эрэгтэйчүүдийн 
дундаж бодит цалин, ХҮИ-ээр засварласан, 
логарифм авснаар;

~ Эмэгтэйчүүдийн 
дундаж бодит цалин, ХҮИ-ээр засварласан, 
логарифм авснаар;

 ~ ДНБ-ий зөрүү, МБ-ны МБГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэл;

 ~ Экспортын үнийн индекс, 
логарифм авснаар;

 ~ Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжэээ, 
логарифм авснаар;

 ~ Шинээр төрсөн хүүхдийн 
тооны өсөлт;

 ~ Удирдах 
түвшний эмэгтэйчүүдийн  хувь;

 ~ Улирлын нөлөөг хассан, бодит ДНБ-ий 
өсөлт

Энгийн олон хувьсагчтай загварыг оновчтой тодорхойлохын тулд R 
cтатистикийн программын “olsrr” командын багцнаас АIC шинжүүрийг 
ашиглаж, тогтоосон. Уг аргазүй нь хувьсагчдын олон боломжит хувилбартай 
үед боломжит бүх загваруудаас хамгийн оновчтой сонгон авахад туслах 
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бөгөөд үнэлгээг хялбар гүйцэтгэхэд тусладаг.
5.2. Шинжилгээний үр дүн
Олон хувьсагчтай загвар бүрийн хувьд үлдэгдлийн диагностик 

тестүүдийг шалгаж, товч үр дүнг Хүснэгт 6-д харууллаа. Үүнд:
 ЗГ-аас санхүүжилттэй халамжийн сангийн зардал өсөхөд хөдөлмөрийн 

зах зээл дээр ажиллах хүчний оролцоо, хувиараа ажил эрхлэлт, бодит 
цалин буурах нөлөөтэй, харин ажилгүйдлийн түвшин өсөх нөлөөтэй, гэвч 
үнэлэгдсэн коэффициентууд статистикийн хувьд ач холбогдолгүй, мөн 
харьцангуй бага хэмжээтэй байна. Харин халамж 1 хувиар өсөхөд нийт 
хувиараа ажил эрхлэлт 0.0004 нэгж хувиар, эрэгтэйчүүдийнх 0.0005 нэгж 
хувиар тус тус өсөхөөр үнэлэгдсэн нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
байсан.

Сонгон авсан үл хамаарах хувьсагчдаас хөдөлмөрийн зах зээлд өрхийн 
бодит орлого хамгийн өндөр нөлөөтэй байсан ба үнэлэгдсэн коэффициентүүд 
мөн статистикийн хувьд ач холбогдолтой байсан. Тухайлбал өрхийн 
бодит орлого 1 хувиар өсөхөд нийт ажиллах хүчний оролцоо 0.069 нэгж, 
үүнд эмэгтэйчүүдийнх 0.103 нэгж, нийт ажил эрхлэлт 0.069 нэгж, үүнд 
эмэгтэйчүүдийнх 0.122 нэгж хувиар, нийт хувиараа ажил эрхлэлт 0.0020 
нэгж, үүнд эмэгтэйчүүдийнх 0.0021 нэгж хувиар тус тус өсөх хүлээлттэй 
байна. Харин бодит дундаж цалин 1 хувиар өсөхөд ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин 0.046 нэгж, үүнд эмэгтэйчүүдийнх 0.107 нэгж, ажил 
эрхлэлт эрэгтэйчүүдийн хувьд 0.081, эмэгтэйчүүдийн хувьд 0.106 нэгж 
хувиар, нийт ажилгүйдлийн түвшин 0.06 нэгж хувиар, эрэгтэйчүүдийнх 
0.059 нэгж хувиар тус тус буурах нөлөөтэй үнэлэгдсэн.

Эдийн засгийн мөчлөгийн хувьсагчдаас бодит эдийн засаг 1 хувиар өсөхөд 
бодит дундаж цалин 0.75, үүнд эрэгтэйчүүдийнх 0.73, эмэгтэйчүүдийнх 
0.84 нэгж хувиар өссөн, мөн эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин 0.011 
нэгж хувиар буурах нөлөөтэй байжээ. Харин ДНБ-ий зөрүү хувиараа ажил 
эрхлэлт, бодит дундаж цалин, ажилгүйдлийн түвшинд нөлөөлдөг, ч маш 
бага нөлөөтэй байв. Экспортын үнэ 1 нэгж хувиар өсөхөд ажил эрхлэлтийн 
түвшин 0.033, үүнд эрэгтэйчүүдийнх 0.044 нэгж хувиар тус тус өссөн, харин 
хувиараа аж ахуй эрхлэх хандлагад харьцангуй бага нөлөөтэй байна.

Бүтцийн хувьсагчдаас шинээр төрсөн хүүхдийн тоо, удирдах түвшний 
эмэгтэйчүүдийн хувь хэмжээ эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд нөлөөгүй 
үнэлэгдсэн. Харин удирдах түвшний эмэгтэйчүүдийн хувь 1 нэгж хувиар 
нэмэгдэхэд эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 0.29 нэгж хувиар 
өсөх нөлөөтэй үнэлэгджээ.

Бодлогын хувьсагчдаас хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь ажил 
эрхлэлт болон ажилгүйдлийн түвшинд харьцангуй өндөр нөлөөтэй. 
Тухайлбал хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 1 хувиар өсөхөд нийт ажил 
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эрхлэлт 0.0413, үүнд эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт 0.043 нэгж хувиар тус 
тус буурах хүлээлттэй байна. Харин нийт ажилгүйдлийн түвшин 0.031 нэгж 
хувиар, үүнд эрэгтэйчүүдийнх 0.037, эмэгтэйчүүдийнх 0.062 нэгж хувиар 
тус тус өсөх нөлөөтэй үнэлэгдсэн.

6. СУДАЛгААнЫ ДүгнЭЛТ
Энэхүү судалгаанд сүүлийн жилүүдэд МУ-д төрөл, хэмжээний хувьд 

хурдацтай нэмэгдэж буй халамжийн хөтөлбөрүүдийн хөдөлмөрийн зах 
зээл дэх нөлөөг тодорхойлохыг зорилоо. ОУ-д энэ чиглэлээр хийгдсэн 
судалгаанууд дийлэнхдээ өрхийн түвшний тоон мэдээлэлд үндэслэдэг ба 
тухайн нэг халамжийн зорилтот бүлгүүд дэх зан төлөвийн болон орлогын 
нөлөөллийг шинжилсэн ажлууд түгээмэл байна. Харин макро түвшний тоон 
мэдээллийг ашиглсан судалгаа хомс байдаг. 

Төрөл бүрийн халамж хөдөлмөрийн зах зээлд олон төрлийн сувгуудаар 
дамжин нөлөөлдөг. Тухайлбал тус судалгаанд (1) орлого/амралтын  
орлуулалтын нөлөө, (2) эрүүл мэндээс үүдэлтэй бүтээмжийн нөлөө, 
(3) хувиараа аж ахуй эрхлэлтийн хөрөнгийн нөлөө, (4) хүмүүн капитал 
хуримтлалын нөлөө, (5) даатгалын нөлөө, (6) ажил хайхад хөрөнгө оруулах 
нөлөө, (7) ажиллах/ажиллахгүй байх нөхцөлийн нөхцөлт нөлөө, (8) нөхцөлт 
үйл ажиллагаанаас хамаарах нөхцөлт нөлөө, (9) хүмүүн капитал/айлгах 
нөлөө, (10) eрөнхий тэнцвэрийн нөлөөнүүдийг тодорхойлж, тайлбарласан. 
Эдгээр олон төрлийн сувгууд ажил эрхлэлтэд харилцан ялгаатай, эсрэг 
нөлөө үзүүлж буй учир нийт нөлөөг шууд тодорхойлоход төвөгтэй, олон 
талтай байна.



296

Нийгмийн халамжийн хөдөлмөрийн  
зах зээл, ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөө С.Мөнхчимэг

Хү
сн

эг
т

 6
. О

ло
н 

ху
вь

са
гч

т
эй

 э
нг

ий
н 

ре
гр

ес
си

йн
 за

гв
ар

ы
н 

үр
 т

ов
ч 

үр
 д

үн

Эх
 с

ур
ва

лж
: 

С
уд

ла
ач

ий
н 

т
оо

цо
ол

ол
, *

**
~ 

0.
00

1,
 *

* 
~ 

0.
01

,  
* 

~ 
 0

.0
5,

  
‘^

’  
0.

1 
ху

ви
йн

 а
ч 

хо
лб

ог
дл

ы
н 

т
үв

ш
ин

д 
т

ух
ай

н 
ре

гс
ре

сс
ий

н 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
 с

т
ат

ис
т

ик
ий

н 
ху

вь
д 

ач
 х

ол
бо

гд
ол

т
ой

г, 
ха

ри
н 

т
эм

дэ
гл

эг
ээ

гү
й 

т
ох

ио
лд

ол
д 

ач
 х

ол
бо

гд
ол

гү
йг

 и
лэ

рх
ий

лн
э.



297

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

МУ-д хэрэгжүүлсэн халамжийн хөтөлбөрүүд зорилтод бүлэг иргэд, 
өрхүүдийн шаардлагыг хангаж, оновчтой тодорхойлогдож байгаа нь 
эргэлзээтэй байдаг. Нэгдүгээрт уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлт 
зэрэг эдийн засгийн бүтцийн эерэг өөрчлөлтүүдээс шалтгаалж 2005-2006 
оноос хавтгайруулан олгосон олон төрлийн нийгмийн халамжудыгэдийн 
засгийн мөчлөг дагасан байдлаар хэрэгжүүлж ирсэн нь улсын төсөв, 
цаашилбал өрөнд сөргөөр нөлөөлсөн. Зарим жилүүдэд төсөвт суулгасан 
халамжийн зардал ДНБ-ын 4-5 хувь хүртэл нэмэгдсэн байна. Хоёрдугаарт 
хүүхдийн мөнгөн тусламж зэрэг зарим халамжийн хөтөлбөрийг хэт 
хавтгайруулсан нь тухайн хөтөлбөрийн зорилтот бүлгийн нэг өрхөд ногдох 
үр өгөөжийг бууруулах, төсвийн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулах үндэс болж 
байна. Гуравдугаарт халамжийн зардлын бүтцээс харвал хамгийн бага 
орлоготой 20 хувийн  өрхийн орлогын зөвхөн 22 хувийг халамжийн орлого 
бүрдүүлж байгаа ч тухайн өрхүүдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн хөтөлбөрүүд хомс байна.

Цаашилбал сүүлийн жилүүдэд манай улсын ажиллах хүчний оролцооны 
хэмжээ аажим буурсан нь дотоодын эдийн засгийн тогтворгүй байдал 
нэмэгдсэн, бодит цалингийн өсөлт эрс буурсан, хөдөлмөрийн шилжих 
хөдөлгөөн нэмэгдсэн, технологийн дэвшил зэргээс шалтгаалан зарим ажлын 
байрнаас хөдөлмөр шахагдсантай холбоотой. Манай улсын ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин дэлхийн улс орнуудтай харьцуулахад харьцангуй бага 
түвшинд буюу 2016 оны байдлаар 59.2 хувьтай байжээ. Уг үзүүлэлт дэлхийн 
дунджаар 62.1, өр ихтэй улсуудын хувьд 71.6, хөгжил багатай улс орнуудын 
хувьд 68.3 хувь байжээ. 

Тус судалгаагаар голч нийгмийн халамжийн хөдөлмөрийн зах зээлд 
хэрхэн нөлөөлж байгааг энгийн регрессийн загварууд ашиглан, тооцслоо. 
Үнэлгээний үр дүнд ажиллах хүчний оролцооны түвшин, ажил эрхлэлт, 
бодит дундаж цалин, ажилгүйдлийн түвшинд төсвөөс олгогдсон халамжийн 
зардал нөлөөгүй нь тогтоогдсон. Зөвхөн хувиараа аж ахуй эрхлэх 
хандлагыг маш багаар бууруулах нөлөөтэй байна. Харин бодит эдийн 
засгийн өсөлт, ДНБ-ий зөрүү, экспортын бүтээгдэхүүний үнэ зэрэг эдийн 
засгийн мөчлөгийн хүчин зүйлс хөдөлмөрийн зах зээлд өндөр нөлөөтэй нь 
тогтоогдлоо. Цаашилбал хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ ажил эрхлэлт, 
бодит дундаж цалин болон ажилгүйдлийн түвшинд өндөр нөлөөтэй байв. 
Эцэст нь шинээр төрсөн хүүхдийн тоо эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтэд 
нөлөөгүй үнэлэгдсэн.

Эдгээрээс дүгнэхэд МУ-д хэрэгжүүлж буй халамжийн хөтөлбөрүүдийн 
үндэслэлийг сайжруулах, нөлөөллийн шинжилгээг гүйцэтгэхэд 
нарийвчилсан микро түвшний тоон мэдээллийг бүрдүүлэх, эдийн засаг, 
ялангуяа хөдөлмөрийн зах зээл дэх эерэг нөлөөг нэмэгдүүлэхийн тулд 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай. Энэ нь төсвийн 
ачааллыг бууруулахаас гадна иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, оролцоог 
нэмэгдүүлж улмаар эдийн засгийн өсөлтөд эерэгээр нөлөөлөх талтай.
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зах зээл, ажил эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөө С.Мөнхчимэг

хАВСРАЛТ
Хүснэгт 7. Нийгмийн халамжийн сангийн зарцуулалт 2015-208 он

Хүснэгт 8. Ажил эрхлэлтийн түвшин
үзүүлэлт 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Нийт 62 63 64 62 62 62 61 61 61 61
2 Хүйсээр

Эрэгтэй 67 69 69 68 69 68 67 67 70 68
Эмэгтэй 56 57 58 56 56 56 54 55 54 54

3 Насаар
15-19 18 12 16 18 28 14 12 11 10 10 11 12
19-24 53 54 52 52 54 54 54 53 52 50 53 57
25-29 79 79 76 76 77 78 79 75 76 74 74 76
30-34 83 82 81 81 81 81 82 82 79 81 81 80
35-39 84 85 85 85 85 84 85 84 83 82 83 83
40-44 86 86 86 86 86 85 86 86 83 84 84 85
45-49 81 82 83 83 82 84 82 84 82 83 84 82
50-54 69 71 72 72 71 72 71 72 72 73 73 74
55-59 47 45 52 52 49 49 45 46 46 48 49 49
60-64 25 19 27 29 26 25 19 22 22 25 21 26
65-69 21 16 20 18 20 15 16 13 15 16 16 16
70+ 12 7 7 10 12 7 7 6 7 8 8 7

4 Байрлал
Баруун 73 72 76 72 74 73 72 73 72 64
Хангай 68 68 73 73 71 69 71 71 69 67

Төв 68 71 66 64 63 63 64 68 67 65
Зүүн 54 58 64 62 62 66 63 59 59 63
УБ 53 54 53 53 55 54 52 53 53 55

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо
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хУРААнгУЙ

Энэхүү ажлыг Монгол Улсад банкны салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн 
ойг тохиолдуулан Монголбанк, Монголын Банкны Холбоо, Шпаркассе 
банкны сан, Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци хамтран зохион 
байгуулсан “Хариуцлагатай харилцагч-Хариуцлагатай банк” аяны хүрээнд 
зориулсан болно. Энэхүү ажлаар иргэдийн хадгаламжид мэдээллийн 
өрөөсгөл буюу тэгш бус байх нь ямар нөлөө үзүүлж байгааг авч үзсэн 
болно. Хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуудын талаарх мэдээлэл 
харилцагчдад тодорхой бус байх нь иргэдийн хадгаламжийн зах зээлд 
төвлөрлийг бий болгох, зах зээлд хадгаламжийн хүү нэмэгдэхэд нөлөөлдөг. 
Тиймээс энэ үр дагавараас сэргийлэхийн тулд банкуудад үнэлгээний 
системийг нэвтрүүлэх, санхүүгийн болон бусад мэдээллүүдийг олон нийтэд 
хүргэх шаардлагыг банкуудад тавих нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Түлхүүр үгс: Хадгаламжийн зах зээл, тэгш бус мэдээлэл, хадгаламжийн 
даатгал, хадгаламжийн зах зээлд баримтлах бодлого, банкны төлбөрийн 
чадвар

JEL ангилал: G21, G29, E44, E54, E58
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1. УДИРТгАЛ
Аливаа зах зээл дээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулахад өрсөлдөөн зайлшгүй чухал байдаг. Банкны зах зээл дээр 
хэрэглэгчдэд найдвартай үйлчилгээг хүргэх, тэр дундаа хадгаламжийн зах 
зээлийн үр ашиг, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд өрсөлдөөний орчныг 
бий болгох хэрэгцээ шаардлага чухал байдаг. Тиймээс банкны төлбөрийн 
чадвар, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт өндөр, чанартай 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй, найдвартай үйл ажиллагаатай 
банкуудыг зах зээлд гарч ирэх, улмаар энэхүү зах зээлд үйл ажиллагаа 
явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх нь банк санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой 
байдалд чухал хэрэгтэй юм. Хадгаламжийн зах зээл дээр цөөн тооны том 
банкуудын ноёрхол нь жижиг банкуудын санхүү, төлбөрийн чадварын 
мэдээлэл тэгш бус байгаатай холбоотой. Мэдээллийн тэгш бус байдал нь 
зарим хариуцлагатай, найдвартай банкуудыг зах зээлээс гарах нөхцлийг 
бүрдүүлдэг. Иймд хариуцлагатай банкийг зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах 
боломжийг бүрдүүлэхийн тулд мэдээллийг нь харилцагчид, хадгаламж 
эзэмшигчдэд хүргэх шаардлагыг зохицуулагч байгууллагын зүгээс тавих нь 
зайлшгүй чухал юм.

2. СУДЛАгДСАн БАЙДАЛ
Хадгаламжийн зах зээлийн орчин, нөхцөл болон зах зээл дээрх мэдээллийн 

тэгш бус байдлын талаар судалгаа нэлээд хийгдсэн байдаг. Акерлоф [2]-
ын үзэж байгаагаар бараа, үйлчилгээг нийлүүлэгчдийн талаар тодорхой 
мэдээлэл байхгүй үед бараа, үйлчилгээний зах зээл зөв ажиллаж чаддаггүй. 
Тиймээс зах зээлд нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын 
талаар мэдээллийг ил тод болгохын тулд бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
нийлүүлэгч нь ямар дохиоллыг ашиглах нь чухал ач холбогдолтой байдаг. 
Түүний үзэж байгаагаар үнэ, зар сурталчилгааны зардлыг бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний дохиолол болгон ашигладаг  бөгөөд тэрээр бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний чанарын тодорхой бус байдлын үед бэлтгэн нийлүүлэгчийн 
зүгээс бүтээгдэхүүний чанарын талаарх мэдээллийг хэрэглэгчид хүргэх 
боломжийг судлах загварыг боловсруулсан байна. Клейн нар [7], Багвел [3] 
нар бүтээгдэхүүний үнийг бүтээгдэхүүний чанарын талаарх мэдээллийн 
талаарх дохиолол ашигласан байдаг. Нелсон [11], Килсторм нар [6], Милгром 
нар [10] зар сурталчилгааны зардал зарим талаар бүтээгдэхүүний чанарын 
дохиолол болж чаддаг гэж үзсэн.

Деватрипонт нар [4] банкны хуулийн зохицуулалтын хүрээнд 
мэдээллийн тэгш бус байдлыг авч үзсэн байдаг. Банк нь moral hazard болон 
сөрөг сонголтод өртөх магадлал өндөр байдаг. Учир нь жижиг хадгаламж 
эзмшигчдийн хувьд банкинд хяналт тавих үүрэг нь илүү төвөгтэй, зардал 
өндөртэй, цаг хугацаа шаардсан ажил байдаг. Хадгаламж эзэмшигчид банкны 
үйл ажиллагааны талаарх зарим мэдээллийг судлан шинжлэх бололцоо муу, 
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банкинд хяналт тавих үүргийг хэрэгжүүлэх идэвхи санаачилга муу байдаг. 
Ийм учраас хадгаламж эзэмшигчдийн хувийн болон төрийн төлөөлөл байх 
шаардлагатай байдаг. Жижиг хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах үндсэн 
3 арга байдаг бөгөөд эдгээр нь  нэр хүндийн, үйл ажиллагаанд нь рейтинг 
тогтоох, хадгаламжийн бүрэн болон хэсэгчилсэн даатгалаар дамжуулан 
эрсдэлийг шууд зохицуулах арга байдаг. Эдгээрээс манайд хадгаламжийн 
системийг нэвтрүүлсэн байдаг. Банкуудын хувьд иргэдийн хадгаламжийн 
зах зээлд амжилттай үйл ажиллагаа явуулахын тулд банкны найдвартай 
харилцагчддаа банкны талаар дохиолол өгөх шаардлагатай байдаг.

Адмираал [1] зах зээлд шинэ банкуудыг зах зээлд нэвтрэхэд тулгарах 
саад, бэрхшээлүүдийг бууруулсанаар банкуудын тоо нэмэгдэж байгаа хэдий 
ч өрсөлдөөн идэвхжихгүй байгаа нь зах зээл дээр өөрчлөлт хийхэд гарч 
байгаа саад бэрхшээлүүдтэй холбоотой байна гэж үзсэн байна.

Макиннон нар [9] үзэхдээ, “Зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
банкууд moral hazard болон урвуу сонголтын асуудалтай тулгардаг бөгөөд 
жижиг хадгаламж эзэмшигчдийн хувьд банкны үйл ажиллагаа хянах ажил 
нь илүү зардалтай, цаг хугацаа шаардсан ажил байдаг. Тэдгээр хадгаламж 
эзэмшигчдийн хувьд банкны үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг судлан, 
шинжлэх ойлгоход хүндрэлтэй байдаг тиймээс тэдгээрийн төлөөлөн Төрөөс 
хяналт шалгалтын байгууллага энэхүү үүргийг хэрэгжүүлдэг” гэжээ.

3. мОнгОЛ УЛСЫн хАДгАЛАмЖИЙн  
ЗАх ЗЭЭЛИЙн нӨхЦӨЛ БАЙДАЛ

Хадгаламжийн бодит хүү 1994 оноос эхэлж эерэг1 болж эхэлсэн ба 1994 
оноос иргэдийн хадгаламжийн хэмжээ нэмэгдэж ирсэн.

Зураг 1. Иргэдийн хадгаламжийн динамик (тэрбум төгрөгөөр)

Эх сурвалж: Монголбанк, 2019. http://www.mongolbank.mn/ (2019/11/10).
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Хадгаламжийн бодит хүү эерэг болсон нь Төв банкнаас явуулж байсан 
бодлогын үр дүн юм. Иргэдийн хадгаламжийн хэмжээ 1993 оноос хойш 
ерөнхий дүнгээрээ нэлээд нэмэгдсэн ба 2020 оны 10 дугаар сарын байдлаар 
өсөлттэй гарчээ. Гэхдээ хадгаламжийн зах зээлийн үр ашиг өндөр байж 
чадаагүй байна. Yүнийг дараах хэд хэдэн зүйлтэй холбоотойгоор тайлбарлаж 
болно.

Нэгдүгээрт, зах зээлийн цар хүрээг нэмэгдүүлэх боломжийн ашиглалт бага 
байна. Мөн сүүлийн 1 жилийн хувьд нийт хадгаламжийн өсөлтийн ихэнхи 
хувийг гадаадын валютын хадгаламжийн өсөлт хангажээ. Тухайлбал, 2020 
оны 3 дугаар улиралд хадгаламжийн хэмжээ өмнөх жилийн мөн үеийнхээс 
20.3 хувиар нэмэгдсэнийг гадаад валютын хадгаламж мөн үеэс 45.2 хувиар 
нэмэгдсэнээр тайлбарлаж байна. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засагт долларжилт 
өндөр байгаа нь иргэдийн төгрөгийн хадгаламжийн хэмжээг өсгөхөд саад 
болж байна. (Зураг 2)

Зураг 2.  Гадаад валютийн хадгаламжийн нийт хадгаламжинд эзлэх хувь (Хувиар)

Эх сурвалж: Монголбанк, 2020. http://www.mongolbank.mn/ (2020/12/10).
Хоёрдугаарт, хадгаламжийн зах зээлийн дийлэнх хувийг эзэлдэг 

банкуудын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 42.8 орчим хувь нь иргэдийн 
хадгаламж байхад, бусад банкуудын хувьд 26 орчим хувь байна. Эндээс 
дүгнэхэд, хадгаламж эзэмшигчид өөрсдийн хадгаламжийг эрсдэлгүй байхад 
голлон анхаарч байна.

Гуравдугаарт, хадгаламжийн зах зээлд төвлөрөл өндөр байна. 2020 оны 
10 дугаар сарын байдлаар хадгаламжийн зах зээлд дийлэнх хувийг эзэлдэг 
5 банкны нийт хадгаламжийн үлдэгдэлд эзэлж байгаа хувь 93.6 байгаа бол 
бусад 8 банкных 6.4 хувь байна.

Дөрөвдүгээрт, хүмүүсийн бодит орлого бага байгаа нь хадгаламжийн 
хэмжээ өндөр байж чадахгүй байгаагийн суурь шалтгаан юм. Статистикийн 
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газраас авсан өрхийн зарлагын бүтцийг авч үзэхэд түүнд эзлэх хадгаламжийн 
хэмжээ маш бага 2019 оны эцсээр 4.5 орчим хувьтай байна.

4. хАДгАЛАмЖИЙн ЗАх ЗЭЭЛ ДЭЭРх ТЭгШ БУС  
мЭДЭЭЛЛИЙн нӨЛӨӨЛЛИЙн ШИнЖИЛгЭЭ

Зах зээлд чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэгчид нь 
худалдан авах чадвар бүхий худалдан авагчдад тэр бүр өртөөд байдаггүй. 
Хадгаламжийн зах зээл дээрх тэгш бус мэдээллийн нөлөөллийн шинжилгээг 
авч үзэхийн тулд банк болон хадгаламж эзэмшигчийн хооронд хийгдэх 
гэрээний хүрээнд банкны талаарх мэдээллийн өрөөсгөл байдал гэдэгт 
юуг ойлгож болох талаар үзье. Ямар ч банкны татан буугдах магадлал 
нь тэдгээрийн үйлчлүүлэгчдэд мэдэгдэх боломжгүй байдаг. Банк иргэд, 
байгууллагаас татсан хадгаламжид хүү төлөх ба хадгаламж эзэмшигчийн 
эрсдэлийн шагнал нь (Энэ нь эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалтаас авах хүү болон 
тухайн банкны хадгаламжийн хүүгийн хоорондын зөрүү) хангалттай өндөр 
гэж үзсэн тохиолдолд л банктай хадгаламжийн гэрээг хийнэ. Хэрэв банкны 
төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын эрсдэлийн талаарх мэдээлэл нь “тэгш” 
буюу өөрөөр хэлбэл, үнэн зөв байх үед татан буугдах магадлал нь өндөр 
байх тусам харилцагчдыг татахын тулд банк өндөр хүү тогтоох хэрэгтэй 
болно. Мэдээллийн тэгш бус буюу өрөөсгөл байдал гэдэг нь харилцагч 
аль ч банкны татан буугдах магадлалыг тодорхойлж чадахгүй байх нөхцөл 
байдлыг хэлнэ. Энэ тохиолдолд, хадгаламж эзэмшигч банкуудын төлбөрийн 
чадварын эрсдэлийг хооронд нь харьцуулахад хүндрэлтэй байдаг.

Харилцагчийн хувьд санамсаргүй сонгож авсан банкны татан буугдаж 
магадгүй гэсэн хүлээлт нь зах зээл дээр илүү тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулж буй банкныхаас өндөр байдаг. Хадгаламж эзэмшигчидтэй гэрээ 
хийхийн тулд банкууд тэр дундаа үйл ажиллагаа нь тогтворжсон байгаа 
банкууд нь банкны татан буугдаж магадгүй байх гэсэн хүлээлттэй зохицуулж, 
өндөр хүүг тогтооно. Харин төлбөрийн чадвар өндөр, өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний үзүүлэлт өндөр, татан буугдах эрсдэл багатай банкуудын хувьд 
тэр хүү нь хэтэрхий өндөр байх юм. Энэ тохиолдолд татан буугдах магадлал 
нь илүү бага банкууд хадгаламж эзэмшигчидтэй гэрээ хийхээс татгалзах 
нөхцөл байдалд хүрнэ. Зах зээл дээр төлбөрийн чадваргүй болох эрсдэл 
өндөртэй банкууд үлдэнэ. Энэ нь хадгаламж эзэмшигчдийг урвуу сонголт 
(adverse selection) хийх байдалд хүргэнэ гэсэн үг.

Хоёр шатлалтай банкны систем үүсгэн байгуулагдсаны дараах үе 
болон 1990-ээд оны сүүлээс 2006 он хүртэл иргэдийн хадгаламжийн зах 
зээлд банкуудаас гадна хадгаламж, зээлийн хоршоод зэрэг бусад банкны 
бус санхүүгийн  байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байсан. Эдгээр нь 
банкуудын хадгаламж эзэмшигчдийн үйл хөдлөлд нэлээд хэмжээгээр 
нөлөөлсөн байдаг. Шинэ гарч ирж байгаа банкууд төрийн өмчийн болон 
түүний суурин дээр байгуулагдсан банкуудтай харьцуулахад нөхцөл 
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байдлын хувьд хүндрэл, бэрхшээл туулж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн 
байдаг. Иймээс үйл ажиллагаа нь тогтвортой, төлбөрийн чадвар сайтай, 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ өндөр байгаа банкуудын хувьд өөрсдийн 
үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг (өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн бодит 
байдлынхаа талаар) хадгаламж эзэмшигчдэд хүргэх шаардлагатай байдаг. 
Харьцангуй жижиг, үйл ажиллагаа нь хадгаламжийн зах зээлд бага хувь 
эзэлж байгаа банкуудын хувьд хадгаламж эзэмшигчдэд чиглэсэн зах 
зээлийн эерэг дохиоллыг бий болгоно гэдэг нь хүнд зорилт байдаг. Учир 
нь хадгаламжийн зах зээлд дийлэнх хувийг эзэлдэг, үйл ажиллагаа нь 
тогтвортой явагдаж байгаа том банкуудтай харьцуулахад тэдгээр банкууд 
“тогтвортой” гэж болох нэр хүнд харьцангуй бага юм. Иймд нэр хүнд олж 
авах зардал (шууд болон шууд бус) нь тэдний хувьд өндөр байдаг.

Хадгаламжийн зах зээл дээр цөөн тооны банкуудад, хадгаламжийн ихэнх 
хувь төвлөрч байгаа шалтгааныг дараах хандлагуудын үүднээс авч үзье.

Өргөжилтийн эерэг өгөөж
Олон улсын хэмжээнд банкны хүрээн дэх өргөжилтийн үр өгөөжийн 

талаар П-Х. Адмираал судалсан байна. Өргөжилтийн эерэг үр өгөөж нь 
тодорхой хэмжээгээр аливаа зах зээлд монополийг бий болгодог. Үүнийг 
манай улсын банк, санхүүгийн зах зээлд авч үзээд дараах байдлаар 
тайлбарлаж болно. Учир нь нэгдүгээрт, өргөжилтийн эерэг өгөөж нь зөвхөн 
иргэдийн хадгаламжийн зах зээлээр зогсохгүй банкны салбарт бүхэлдээ 
төвлөрлийг бий болгож, өрсөлдөөнийг сулруулдаг. Гэтэл манай банкуудад 
зээл, картын гэх мэт зах зээлд банкуудын нөлөөлөл их байдаг. Хоёрдугаарт, 
өргөжилтийн эерэг өгөөж нь банкуудыг үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх явдлыг 
урамшуулах ёстой. Энэ логикоор бол банкууд иргэдийн хадгаламжийг татан 
төвлөрүүлэх тал дээр байнга идэвхитэй ажиллах шаардлагатай байдаг. 
Тэгвэл, зах зээл дээр нэг биш хэд хэдэн банк үйл ажиллагаагаа бэхжүүлсэн 
байх ёстой байсан.

Анхдагч сонголтын давуу тал
Өрсөлдөгчдөөсөө түрүүлж зах зээлд орох нь тухайн байгууллагаар 

үзүүлж байгаа үйлчилгээгээр харилцагчид тогтмол үйлчлүүлж байгаа үед 
тухайн зах зээлд түрүүлж нэвтэрсэн үйлчилгээ эрхлэгчдэд давуу талыг бий 
болгодог. Үүнтэй адилаар, хадгаламж эзэмшигчид өөрийн мэдэх банкинд 
хадгаламж хийх үү эсхүл илүү аятай нөхцлийг санал болгож буй өөр 
банкийг сонгон үйлчлүүлэх үү гэдэг сонголт тулгарвал, харилцагч шинэ 
банкийг сонгоод, тухайн банкаар үйлчлүүлэхтэй холбоотой ахиу зардлыг 
ахиу орлоготой харьцуулна. Хэрэв ахиу зардлыг зөвхөн мэдээлэл олж 
авахтай холбоотой зардал гэж үзвэл, санхүүгийн мэдээллийн тогтолцоо 
боловсронгуй биш байгаа өнөө үед ч ахиу орлогоосоо тэр зардал нь нэлээд 
бага байна. Харин хадгаламж эзэмшигч хадгаламжийн хүүгээс олж болох 
хүлээгдэж буй орлого нь нэлээд бага гэж үзсэн тохиолдолд л дээрх зардал 
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өндөр байж болно. Чухам яагаад хүүгээс олж болох хүлээгдэж буй орлогыг 
бага гэж хэрэглэгч үнэлж байгаа нь мэдээллийн тэгш бус тогтолцоотой 
холбоотойгоор тайлбарлагдаж болно.

мэдээлийн тэгш бус байдал ба урвуу сонголт
Татан буугдах магадлал нь ойролцоогоор ρ байх банкинд хадгаламжийн 

гэрээ хийж байгаа хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийг авч үзье. Энэ үзүүлэлтийг 
банкны үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт гэж үзэж болно. Хадгаламжийн 
хэмжээг 1 гэе. Хэрэв банк татан буугдвал, хадгаламж эзэмшигч даатгалд 
хамрагдсанаас дээш мөнгөө алдаж болно гэж үзье. Татан буугдахгүй бол, 
хадгаламж эзэмшигч 1+r хэмжээний мөнгө авна. Энд r нь банкны хүү. 
Ханамжийн функц U нь хадгаламж эзэмшигчийн эрсдэлд хандах хандлагыг 
илэрхийлнэ.

Хэрэв хадгаламж эзэмшигчид банкны татан буугдах магадлал нь 
тодорхой мэдэгдэж байвал, хадгаламжийн гэрээг хийх, хийхгүй гэсэн 
асуудлыг маш хялбар шийдэж болно. Хадгаламж эзэмшигчид эрсдэл 
өндөр банкуудад хадгаламж байршуулахгүй. Харин өнөөгийн нөхцөлд 
бусдаас хамаарахгүйгээр хадгаламжийн хүүг тогтоодог гэдэг утгаар нь 
хадгаламжийн зах зээлийн дийлэнх хувийг эзэлж байгаа ХААН банкийг 
энд оруулж судалгаа хийж болно. Тэгэхэд судалгааны үр дүн чанарын 
хувьд өөрчлөгдөхгүй юм. Хадгаламж эзэмшигч банкинд хадгаламж хийх 
шийдвэрийг тухайн банкны ахиу ханамж нь, татан буугдах эрсдэл нь "0" 
байх томоохон банктай хийх гэрээний ханамжаас их байвал, хадгаламж 
хийнэ:

U(1+r0) ≤ (1-ρ) U(1+r)+ρU(0)
r0  - Хадгаламж банкны хадгаламжийн хүү
Хэрэв хэрэглэгч ρ  хэмжигдэхүүнийг тодорхой мэдэхгүй бол, гэрээ 

байгуулах эсэх нь дампуурлын хүлээлтээс хамаарна. Хэрэглэгч банкны татан 
буугдах магадлалын талаар априор хүлээлтийг бий болгоно. Энд 2 л утгыг 
авдаг гэж үзье. Татан буугдах өндөр магадлалтайг ρ=ρ+, бага магадлалтайг 
ρ=ρ- гэе. Өндөр магадлалтай байх боломжийг P гэвэл, санамсаргүйгээр 
сонгож авсан банкны дампуурлын хүлээлт нь :

π=Pρ++(1-P)ρ - .
Иймд хэрэв, U(1+r0) ≤ (1-π)U(1+r)+πU(0) нөхцөл биелж байвал, гэрээ 

хийгдэнэ. 
Өндөр чанартай үйлчилгээтэй банк энэ хязгаарлалтанд тохирох өндөр 

хүүг тогтоож чадах эсэх нь хэрэглэгч тухайн банкны хөрвөх чадварын 
эрсдэлийг хэрхэн үнэлж байна гэдгээс хамаарна. Өөрөөр хэлбэл, татан 
буугдах магадлал өндөр байх тусам банк өндөр хүүг тогтоодог. Банкны 
татан буугдах хүлээлт нь тааруу үйлчилгээтэй банкуудын зах зээл дээр 
эзлэх хувийн жинтэй холбоотой. Төлбөрийн чадвартай, өөрийн хөрөнгө 
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сайтай банк хадгаламжийн зах зээлийн ихэнхи хувийг эзэлж байгаа банкны 
хүүгээс илүү өндөр хүү оноох аргагүй нөхцөл байдалд байж болно. Энэ 
үед урвуу сонголт ажиглагдана. Өөрөөр хэлбэл, тэдгээр банкууд зах зээлийг 
орхиж, харин том банкуудын зах зээл дээрх ноёрхол нэмэгдэнэ гэсэн үг. 

Манайд 1996-1997 онуудад Төв Ази, Ард, Даатгал банкууд, 2008 онд 
Анод банк, 2009 онд Зоос банк, 2013 онд Хадгаламж банк, 2019 оны 4 дүгээр 
сард Капитал банкийг татан буулгахад банкны системд итгэх хадгаламж 
эзэмшигчдийн итгэл маш их суларсан. Банкуудад итгэх итгэл суларсан нь 
харилцагчдын хувьд рациональ бус хүлээлтийг бий болгож, харилцагчдын 
зүгээс жижиг банкуудад хандах хандлагыг зөв тодорхойлоход сөргөөр 
нөлөөлж байна. Хүмүүс жижиг банкуудад мөнгөө хадгалуулах нь бага 
байгаа нь зарим төлбөрийн чадвар сайтай жижиг банкуудын хувьд үйл 
ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд саад болж байгаа юм. Тэдгээрийн хувьд зах 
зээл дээр үйл ажиллагаагаа явуулж буй томоохон банкуудтай харьцуулахад 
нэр хүндийн зардал маш өндөр байдаг гэсэн үг. Ер нь банкуудын үйл 
ажиллагааг татан буулгахад зах зээл дээр сөрөг дохиолол бий болж, бусад 
жижиг банкуудын үйл ажиллагаанд муугаар нөлөөлдөг. Yүнээс болж шинэ, 
төлбөрийн чадвар сайтай банкуудад нэр хүндийн (зар сурталчилгааны 
болон бусад) зардал өндөрсөж, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд бэрхшээл 
учруулдаг байна. Энэ нь банкны зах зээл дээр хэрэглэгчдийн хувьд урвуу 
сонголт үйлчлэх нөхцөлийг бий болгодог бөгөөд энэ нь банк санхүүгийн 
системийн тогтворгүй байдалд хүргэдэг.

5. ТЭгШ БУС мЭДЭЭЛЭЛ БА ЗАх ЗЭЭЛД ОРОхОД  
ТУЛгАРАх СААД, БЭРхШЭЭЛ

Хадгаламжийн зах зээлийн бүтцэд нөлөөлөх тэгш бус мэдээллийн 
нөлөөллийг гаргаж ирэхийн тулд банкуудыг үйл ажиллагаагаа хэвийн 
явуулахад тэгш бус мэдээлэл хэрхэн нөлөөлөхийг авч үзье. Үүний тулд, 
зах зээл дээрх хадгаламжийн нийлүүлэлтийг талаас эхэлж үзье. Мөнгөний 
алдагдсан үнэ цэнэ болох цаг хугацааг илүүд үзэх байдлаар нь хэрэглэгчдийг 
эрэмбэлж авч үзэж болно. Координатын эх дээр байрлах харилцагчдын 
хувьд мөнгөний алдагдсан үнэ цэнэ маш бага байдаг. Т цэг дээр байрлах 
хэрэглэгчдийн хувьд мөнгөний алдагдсан өртөг нь хязгааргүй рүү тэмүүлэх 
бөгөөд тэд банкны зүгээс ямар ч таатай нөхцөл санал болгосон ч банкинд 
хадгаламж байршуулахгүй. Дундаж харилцагчдад банк мөнгөний алдагдсан 
боломжийн өртөгтэй тэнцүү хүүг санал болговол, тухайн харилцагч банкинд 
мөнгөө хадгалуулна гэж үзнэ. (Диаграмм 1-ээс үзнэ үү.)
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Диаграмм 1. Хадгаламжийн зах зээл дээрх мэдээллийн тэгш бус байдлын нөлөө

Эх сурвалж: Admiraal, P. 1998. “Иргэдийн хадгаламжийн зах зээл”.
Томоохон банкууд is хэмжээний хүүг санал болгох замаар мөнгөний 

0-аас А хэмжээний алдагдсан өртөгтэй хэрэглэгчдийг татна. Хадгаламжийн 
зах зээлд шинээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа банк зах зээлд орж 
ирээд i0 хэмжээний хүүг санал болгоно. Тэд зах зээлийн хүрээг нэмэгдүүлж 
л үйлчлүүлэгчдийг олж авна. Үүнд: Хадгаламжийн зах зээлийн дийлэнхи 
хувийг эзэлж байгаа банкинд хадгаламж байршуулаагүй харилцагчидтай 
гэрээ хийнэ гэж үзье. Шинэ банкууд i0 хэмжээний хүүг тогтоож А-аас В 
хүртэлх интервалын хэрэглэгчидтэй гэрээ хийнэ. Гэвч дараагийн хугацааны 
үед банкинд хадгаламж хийсэн эрсдэл нь хадгаламжийн зах зээлийн 
дийлэнхи хувийг эзэлж байгаа банкинд хадгаламж хийсэнээс өндөр байна 
гэдэг нь тодорхой болно. Энэ тохиолдолд, банкны хүү мөнгөний алдагдсан 
боломжийн өртгийг нөхөөд зогсохгүй, хадгаламж эзэмшигчиддээ 
эрсдэлийн шагналыг бий болгоно. Банк татан буугдахад харилцагчид 
даатгалд хамрагдаагүй хадгаламжийн хэсгийг алдах эрсдэл тулгарна. Энэ 
тохиолдолд хадгаламжийн хүү дараах байдалтай байна.

(t+ρ)=i (1-ρ)  i=(t+ρ)/ (1-ρ)
Хадгаламж эзэмшигч банк бүрийн татан буугдах магадлалыг мэдэхгүй 

тул ямар нэг банкийг өөрийн хүлээлт үндэслэн санамсаргүй байдлаар 
сонгож авна гэсэн үг. Хадгаламж эзэмшигчид банкуудын талаар өөрсдийн 
олж авсан мэдээлэл дээр үндэслэн банкны татан буугдах магадлалын 
талаарх мэдээллийг ρ1 гэж үнэлнэ. Зах зээлд үлдэхийн тулд банкууд i1 -ээс 
доошгүй хэмжээний хүүг тогтоох ёстой. Гэвч зарим банкууд ийм өндөр 
хүүг тогтоох боломжгүй. Ийм банкуудыг төлбөрийн чадвартай, өөрийн 
хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийг ханган ажилладаг, татан буугдах 
эрсдэл багатай банкууд гэж үзэж болно. Тэдгээр банкууд буюу бидний 
хариуцлагатай гэж үзэж байгаа банкууд зах зээлийг орхиход хүрдэг. Энэ 
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тохиолдолд төлбөрийн чадварын эрсдэл өндөртэй банкууд үлдээд, зах 
зээлийн дахин хуваарилалтын дараа хэрэглэгчдэд тэдний бодит байдал 
тодорхой болсны дараа банкны татан буугдах магадлалын талаарх 
хэрэглэгчийн хүлээлт ρ2 болж өснө. Хадгаламж эзэмшигчдийг татахын тулд, 
хүүг i2 болгох шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, "урвуу сонголт" хадгаламжийн 
хүүг нэмэгдүүлж байна. Ийнхүү мэдээллийн өрөөсгөл байдал, зах зээлд 
орох саадыг нэмэгдүүлж байна. Жижиг хадгаламжаас олох ашиг эерэг байх 
хадгаламжийн хүүтэйгээр хадгаламжийг татахын тулд, жижиг банкууд 
хадгаламж эзэмшигчдэд "чанарын дохиолол"-ын талаарх мэдээллийг хүргэх 
ёстой. Энэ нь сурталчилгаа, банкуудыг рейтинг тогтоодог агентлагуудаар 
банкийг үнэлгээнд хамруулах үйл ажиллагаа зэрэг зардалтай холбоотой 
зүйлүүд орно. Эндээс мэдээллийн өрөөсгөл байдал нь зах зээлд ороход ил 
болон далд саадыг бүрдүүлдэг ба иймэрхүү маягаар манай банкны зах зээлд 
өрсөлдөөний нөхцлийг сулруулж байна гэж дүгнэж болно. Хөдөө, орон 
нутагт ХААН, ХАС, Төрийн банкууд үйл ажиллагаа явуулж, хотод голдуу 
тэдгээр банкууд иргэдийн хадгаламжийн зах зээл дээр ноёрхож байгаа нь 
өрсөлдөөний орчин сул байгаатай холбоотой.

6. хАДгАЛАмЖИЙн ЗАх ЗЭЭЛ ДЭЭР  
БАРИмТЛАх БОДЛОгО

Дээр хийгдсэн шинжилгээн дээр тулгуурлаад хадгаламжийн зах зээл 
дээр дараах хоёр үндсэн бэрхшээл тулгарч байна гэж үзэхээр байна. Yүнд: 

- Харилцагчдад банкуудын санхүүгийн бодит байдал болон бодлогын 
талаарх мэдээлэл дутагдаж байна.

- Хадгаламж эзэмшигчдийн ихэнх нь тэр мэдээллийг ижил хэмжээнд 
судлан тайлбарлаж чадахгүй байна.

Мэдээллийн тэгш бус байдал нь зах зээл дээр төлбөрийн чадвар 
сайтай банкуудын үйл ажиллагаанд саад болж байна. Өрсөлдөөний үед 
ашиглагдах чухал арга хэрэгсэл нь зар сурталчилгаа байдаг ч, дээр дурдсан 
мэдээллийн тэгш бус байдлаас болж, харилцагчдыг үүнд итгэхэд хэцүү 
байдалд хүргэж байна. Банкууд зар сурталчилгаанд их хөрөнгө зарцуулж 
байгаа. Зар сурталчилгаагаар дамжуулж өгч байгаа мэдээллийг хэрэглэгчид 
бодож тунгаах хэрэгтэй болно. 2020 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 
байдлаарх банкны системийн хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг харвал, 
иргэдийн хадгаламж тогтвортой байна. Төрөөс иргэдийн хадгаламжийг 
баталгаажуулах үр ашигтай системийг бий болгох, банкны үйлчилгээнд 
өрсөлдөөний байх түвшнийг хангах шаардлага тулгарч байна.

Олон улсын туршлагаас үзэхэд хадгаламж авдаг байгууллагууд буюу 
банкуудыг бүгдийг нь  болон зарим хэсгийг төр өөрийн мэдэлд авах замаар 
хадгаламж эзэмшигчдэд баталгааг хангадаг. Илүү либерал арга зам нь 
банкуудыг заавал даатгадаг системийг бүрдүүлэх арга зам байна. Эдгээр 
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арга хэмжээг авсанаар дараах үр дүн гарч болно. Үүнд:
Нэгдүгээрт, зах зээлийн өрсөлдөөн хязгаарлагдаж, банкууд харьцангуй 

сул дорой болно. Хоёрдугаарт, өрсөлдөөн нэмэгдэж, банкны удирдлагын үйл 
ажиллагаанд сөрөг үр дагавар гарч болно. Хадгаламж эзэмшигчдийн өмнө 
хүлээх хариуцлагыг төрд юмуу засгийн газрын даатгалын байгууллагад 
шилжүүлсэнээр, тэд хадгаламжийн хүүг нэмэгдүүлж хадгаламжийг 
эрсдэлтэй байдалд оруулах гэх мэт үйл ажиллагаа явуулна. Yүний үр 
дагавар нь, эхлээд найдвартай үйл ажиллагаатай банкуудын (илүү бодитой, 
харьцангуй бага хүү тогтоосон банкуудын хувьд) зах зээл дээрх хувь буурна. 
Дараагийн үр дагавар нь, банк татан буугдах эрсдэл нэмэгдэж, тэр хэмжээгээр 
алдагдлыг нь төр нуруун дээрээ үүрнэ. Дээр дурьдсан, хадгаламжийн зах 
зээлийг тогтворжуулах (хадгаламжийг баталгаажуулах замаар) болон 
түүний чанарыг дээшлүүлэх гэсэн зорилтууд нь (өрсөлдөөнийг бий болгох 
замаар) ерөнхий утгаараа өөр хоорондоо зөрчилдөж байгаа юм. Иймээс 
хадгаламжийн зах зээл дээр төрийн зохицуулалтын ерөнхий зорилгыг 
тодорхойлох шаардлага зайлшгүй юм. Энэ үйл ажиллагааны арга хэрэгсэл 
нь хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашигийг хамгаалах, банкны үйлчилгээний 
чанар, үр ашигийг дээшлүүлэх банкны мотивацийн шинэ системийг бий 
болгох явдал юм. Энэ хүрээнд дараах шаардлагыг зохицуулагч байгууллагаас 
банкуудад тавьдаг.

• Банкуудын талаарх мэдээллийг өөрсдөөр нь нийтэд хүргэх 
(мэдээллийн өрөөсгөл байдлыг бий болгохгүйн тулд)

• Хадгаламжийг даатгах
Хэрэглэгчид мэдээллийг нь өөрсдөө боловсруулах боломж муу тул, 

мэдээллийг боловсруулдаг хэсэг зайлшгүй байх ёстой юм. Тэр хэсэг нь Төв 
банкнаас арилжааны банкуудад зөвшөөрөл олгодог процедуртай давхцах 
албагүй бөгөөд, гол онцлог нь банкуудын талаарх мэдээллийг боловсруулах 
үйл ажиллагаа нь тасралтгүй явагддаг бөгөөд хэрэглэгчид мэдээллийг 
шуурхай хүргэж байхад оршино. Yүний хүрээнд банкуудын рейтингийг 
тогтоож болно. Мэдээж үүнтэй холбоотой олон асуудлууд гарч ирж болох ч 
гол нь рейтинг тогтоогч байгууллагууд нь хэрэглэгчдийн итгэл найдварыг 
хүлээж чадахуйц байх ёстой. Yүнийг 2 арга замаар хэрэгжүүлж болно.

1.  Олон улсын рейтинг тогтоодог өндөр нэр хүндтэй байгууллагуудыг 
оролцуулах

2. Үйл ажиллагаанд нь рейтинг тогтоох системийг хадгаламжийн 
системтэй хослуулах. Энд банкуудыг найдвартай байдлынх нь 
рейтингээр банкуудын хадгаламжийн үнэлгээний шимтгэлийг 
тогтоох. Даатгалын төлбөрийг рейтинг өндөрсөх үед нь бууруулж, 
рейтинг багасах үед нь нэмэгдүүлж болно. Ингэхдээ рейтинг 
тогтоодог байгууллагууд нь нийтэд боловсруулсан мэдээллийг 
хүргэхдээ даатгалын байгууллагын захиалгаар ажиллаж болно.
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Энэ системийн давуу тал нь даатгалын төрөлжсөн компаниуд рейтингийн 
үнэн зөв эсэхийг шалгах боломжтой юм. Энэ систем нь зах зээл харьцангуй 
тогтвортой үед л банк, хадгаламж эзэмшигчдийн хоорондын харилцааг 
сайжруулах боломжтой. Харин банкны үйл ажиллагаа хямралт байдалд 
орвол, энэ нь хадгаламж эзэмшигч, даатгалын компанийн эрх ашигийг 
хамгаалж чадахгүй юм. Тэр тохиолдолд, харилцагчдын зүгээс банкны үйл 
ажиллагааг хянадаг тогтолцоог шуурхай бүрдүүлэх хэрэгтэй юм. Хямралыг 
цаг алдахгүй илрүүлэх боломжтой байх нь их чухал юм. Хадгаламж 
эзэмшигч иргэд банкны үйл ажиллагааг өөрсдөө бие даан хянах боломж бага 
тул заавал даатгалыг хийлгэх хэрэгтэй. Гэхдээ даатгалын шимтгэлийг нь 
банкны ашигаас гаргуулах хэрэгтэй юм. Томоохон хадгаламж эзэмшигчид 
банкны үйл ажиллагааг хянах боломж бий тул, өөрсдийн эрсдэлийн зардлыг 
хянах даатгалын байгууллагын зардалтай харьцуулж үзэхийн тулд сайн 
дурын даатгалыг хийлгэж болно.

Хямралын үед томоохон харилцагч, хадгаламж эзэмшигч нар банкны 
удирдлагыг сайжруулах эрмэлзэж байдаг. Учир нь тэд нарт мөнгөө эргүүлж 
авах өөр арга байдаггүй. Гэвч тэдэнд жижиг хадгаламж эзэмшигчидтэй 
харьцуулахад энэ үйл ажиллагааг явуулах боломж илүү байдаг. Энд, бас нэг 
анхаарах зүйл нь хадгаламж эзэмшигчид нь жижиг хадгаламж эзэмшигчдийн 
сонирхлоор өөрсдийнхөө эрх ашигийг гүйцэлдүүлэх аюул гарч болзошгүй.  
Ийм аюулаас сэргийлэх арга зам нь жижиг хадгаламж эзэмшигчдийн 
ашиг сонирхлыг илэрхийлдэг, даатгалын байгууллагын зүгээс банкны үйл 
ажиллагааг хянах бололцоог бүрдүүлэх явдал юм.
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7. ДүгнЭЛТ
Аливаа зах зээл дээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулахад өрсөлдөөн зайлшгүй чухал байдаг. Банкны зах зээл дээр 
хэрэглэгчдэд найдвартай үйлчилгээг хүргэх, тэр дундаа хадгаламжийн зах 
зээлийн үр ашиг, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд өрсөлдөөний орчныг 
бий болгох хэрэгцээ шаардлага чухал байдаг. Тиймээс банкны төлбөрийн 
чадвар, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт өндөр, чанартай 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй, найдвартай үйл ажиллагаатай 
банкуудыг зах зээлд гарч ирэх, улмаар энэхүү зах зээлд үйл ажиллагаа 
явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх нь банк санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой 
байдалд чухал хэрэгтэй юм. 

Хоёр шатлалтай банкны систем үүсгэн байгуулагдсаны дараах үе 
болон 1990-ээд оны сүүлээс 2006 он хүртэл иргэдийн хадгаламжийн зах 
зээлд банкуудаас гадна хадгаламж, зээлийн хоршоод зэрэг бусад банкны 
бус санхүүгийн  байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байсан. Эдгээр нь 
банкуудын хадгаламж эзэмшигчдийн үйл хөдлөлд нэлээд хэмжээгээр 
нөлөөлсөн байдаг.

Мэдээллийн тэгш бус байдал хадгаламжийн хүүг нэмэгдүүлж, 
мэдээллийн өрөөсгөл байдал, зах зээлд орох саадыг нэмэгдүүлж байна. 
Жижиг хадгаламжаас олох ашиг эерэг байх хадгаламжийн хүүтэйгээр 
хадгаламжийг татахын тулд, жижиг банкууд хадгаламж эзэмшигчдэд 
"чанарын дохиолол"-ын талаарх мэдээллийг хүргэх ёстой. Энэ нь 
сурталчилгаа, банкуудыг рейтинг тогтоодог агентлагуудаар банкийг 
үнэлгээнд хамруулах үйл ажиллагаа зэрэг зардалтай холбоотой зүйлүүд 
орно. Мэдээллийн тэгш бус байдал нь зах зээл дээр төлбөрийн чадвар 
сайтай банкуудын үйл ажиллагаанд саад болдог бөгөөд хадгаламжийн зах 
зээл дээр цөөн тооны том банкуудын ноёрхол нь жижиг банкуудын санхүү, 
төлбөрийн чадварын мэдээлэл тэгш бус байгаатай холбоотой юм. 

Мэдээллийн тэгш бус байдал нь зарим хариуцлагатай, найдвартай 
банкуудыг зах зээлээс гарах нөхцлийг бүрдүүлдэг байна. Олон улсын 
туршлагаас үзэхэд тэгш бус мэдээллийн нөлөөллийг бууруулахын тулд 
хадгаламж татан төвлөрүүлдэг байгууллагууд буюу банкуудыг бүгдийг нь  
болон зарим хэсгийг төр өөрийн мэдэлд авах замаар хадгаламж эзэмшигчдэд 
баталгааг хангах тохиолдол байдаг. Санхүүгийн зах зээл өндөр хөгжсөн 
улсуудад банкуудыг заавал даатгадаг системийг бүрдүүлсэн байдаг. Тэр 
дундаас олон улсын үнэлгээний байгууллагуудаас тогтоодог үнэлгээг 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцоотой хослуулан нэвтрүүлэх хувилбарыг 
хэрэгжүүлэх нь илүү оновчтой юм.
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хУРААнгУЙ
Энэхүү судалгааны ажлаар банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг 

нэмэгдүүлэх нь зээлд хэрхэн нөлөөлөх талаар судаллаа. Шинжилгээнд 
2009 оноос хойш үйл ажиллагаа тогтмол явуулж буй 11 банкны тоон 
мэдээллийг ашиглаж панель үнэлгээг гүйцэтгэв. Үр дүнгийн хувьд нийт 
системийн хувьд болон том, дунд, жижиг банкуудын хувьд ялган судлав. 
Түүнчлэн Бейсийн вектор авторегрессив (BVAR) аргачлалд тулгуурлан 
банкны өөрийн хөрөнгийн өөрчлөлтийн макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, 
тэдгээрийн дамжих сувгуудыг авч үзлээ. Панель үнэлгээний үр дүнгээр 
банкны хувьд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ нэг нэгж хувиар нэмэгдэхэд 
нийт зээлийн жилийн өсөлт дунджаар 0.3 нэгж хувиар саарч байна. Харин 
иргэдийн (хэрэглээний болон бизнесийн) зээлийг бизнесийн зээлтэй 
харьцуулахад дунджаар 0.11 нэгж хувиар илүү бууралттай байна. Жижиг 
банкны хувьд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх нь нийт зээл, тэр 
дундаа иргэдийн зээлийн өсөлтөд хамгийн их сөргөөр нөлөөлж байгаа бол 
том болон дунд банкны хувьд төдийлөн нөлөө үзүүлэхгүй буюу үнэлгээний 
үр дүн нь статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гарлаа. Өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний шоконд үзүүлж буй хариу үйлдлийн функцийн шинжилгээгээр 
зээлийн болон зардлын сувгийн нөлөө аль аль нь ажиглагдаж байна. 
Тухайлбал, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний эерэг шок нь банкны зээлийн 
нийлүүлэлтийг тэр дундаа иргэдийн (хэрэглээний болон бизнесийн) зээлийн 
нийлүүлэлтийг бууруулах нөлөөтэй байна.

Түлхүүр үгс: Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, Базел стандарт, 
панель үнэлгээ, Бейсийн вектор авторегрессив

JEL ангилал: G21, G29, E44, E54, E58
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Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

1. УДИРТгАЛ
Санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа явуулахын тулд банк тодорхой 

хэмжээний эрсдэл хүлээх шаардлага тулгардаг. Өөрөөр хэлбэл, банк 
бусдаас хөрөнгө татан төвлөрүүлж, зээл олгох, санхүүгийн зуучлалын үйл 
ажиллагаа явуулахдаа өөрийн хөрөнгийг бүрдүүлж, түүгээр эрсдэл хүлээх 
шаардлагатай байдаг. Банкны актив, санхүүгийн зуучлалын хэмжээ нэмэгдэх 
тусам тэрхүү өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэж байдаг. Олон улсын 
туршлагаас үзэхэд банк активын дүнгийн тодорхой хувиар (дунджаар нийт 
активын 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний) өөрийн хөрөнгийн эрсдэл хүлээх 
шаардлагатай байдаг.

Энэ ч үүднээс Базелийн банкны хяналт шалгалтын хороо (Basel Committee 
on Banking Supervision, BCBS)-ноос 1988 онд гаргасан Базел I стандартад 
анх удаа өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцаа гэсэн үзүүлэлтийг оруулсан 
байдаг. Энэхүү харьцаа нь банкны хүлээж болох алдагдлын хэдэн хувийг 
банк өөрийн хөрөнгөөр хаах вэ? гэдгийг илэрхийлдэг ажээ. 1996 оноос 
энэхүү харьцаанд бага зэрэг өөрчлөлт оруулж, активын тодорхой эрсдэлийн 
түвшнээр ангилан жигнэж, тэнцлийн гадуурх хөрөнгө, бусад эрсдэлийг 
оруулж тооцдог болсон байна. 

Базел II стандартын дагуу өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтэд 
эрсдэлээр жигнэсэн активыг авахаас гадна зах зээлийн, үйл ажиллагааны 
болон хүүний эрсдэлийг оруулан, өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн 
активын зохистой харьцаа, нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр 
жигнэсэн активын харьцаа, нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт 
активын зохистой харьцааг тооцдог болжээ. Базелийн стандартаас 2014 
онд гаргасан Базелийн баримт бичигт өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн 
активын зорилтот харьцааг 8%-иар тогтоосон байдаг.

2007-2008 оны дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын дараа 
санхүүгийн зах зээлийн хэрэгслүүд, бусад эрсдэлийг тооцох аргачлал нь 
бодит алдагдлыг илэрхийлж чадахгүй ба бусад санхүүгийн хяналт шалгалт 
дутагдалтай байсан зэргийг шийдвэрлэх үүднээс Базел III стандартыг 
боловсруулсан. Энэхүү стандартаар банкны өөрийн хөрөнгөд тавих 
шаардлагыг нэмэгдүүлж илүү “чанартай” өөрийн хөрөнгийг бий болгох 
зохицуулалтыг бүрдүүлсэн байна. Түүнчлэн, Базел II стандартын өөрийн 
хөрөнгийн шаардлага гэсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт багтдаг, ахисан түвшний 
аргачлалыг өөрийн эрсдэлийг тооцдог банкинд санхүүгийн бүтээгдэхүүний 
эрсдэлийг тооцохдоо, тухайн бүтээгдэхүүнээс хүлээж болох алдагдлыг 
зөвхөн өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх замаар хангах шаардлагыг тавьж байна.

Манай оронд “Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур 
үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ыг анх 1995 онд баталсан 
бөгөөд түүнээс хойш хэд хэдэн удаа шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү 
журмыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны тавдугаар сарын 23-
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ны өдрийн А-138 дугаар тушаалаар шинэчилэн баталсан. Энэхүү журамд 
зааснаар банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэгдүгээр зэрэглэлийн 
өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа, өөрийн хөрөнгө, 
эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа гэсэн хоёр үзүүлэлтээр тооцож байна.

Энэхүү журамд 2011 онд орсон өөрчлөлтөөр 2013 оноос эхлэн нэгдүгээр 
зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 
банкуудад 9%, өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой 
харьцаа системийн хэмжээний банкинд 14 хувь, системийн бус банкинд 12 
хувь байв. 2019 онд шинэчилсэн журмын дагуу банкны өөрийн хөрөнгийн 
шаардлага дээр 1-2 хувийн эрсдэл хамгаалах нөөц (Capital conservation 
buffer) буюу ерөнхий болон тусгай эрсдэлийн санг нэмж байгуулахаар 
болсон.

Монгол Улсад 2017 онд ОУВС-гаас “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд банкуудад хийсэн активын чанарын үнэлгээгээр 
банкны актив хөрөнгийн чанарыг шалган, банкны салбарын эрсдэл даах 
чадварыг тогтоож, санхүүгийн салбарын нөхцөл байдлыг нарийвчлан 
үнэлсэн билээ. Энэхүү үнэлгээний дүнд банкуудын эрсдэл даах чадварыг 
хангахад шаардлагатай өөрийн хөрөнгийн хэмжээг тогтоосон байна.

Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх нь банкны салбарын 
эрсдэл даах чадварын сайжруулах, тогтвортой байдлыг хангахад чухал 
нөлөөтэй хэдий ч нөгөөтэйгүүр зээлийн нийлүүлэлтийг хумих, зээлийн 
хүү өсөх зэрэг макро эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл бий болдог 
[15]. Иймд энэхүү судалгааны ажлаар банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг 
нэмэгдүүлэх нь банкны зээлийн нийлүүлэлтэд улмаар макро эдийн засагт 
ямар нөлөө үзүүлэх талаар судлахыг зорьсон.

Тус судалгааны ажлаар 2020 оны байдлаар үйл ажиллагаа нь тогтвортой 
явагдаж буй нийт 11 банкны зээлийн тоон мэдээлэл болон зохистой харьцааны 
зарим үзүүлэлтүүдийг ашиглан панель үнэлгээг гүйцэтгэсэн. Түүнчлэн 
банкны сектор болон бодит эдийн засгийн хоорондын динамик хамаарлыг 
банкны салбарын үзүүлэлт, макро хувьсагч бүхий нийт 10 хувьсагчтай дунд 
хэмжээний Бейсийн авторегрессив (BVAR) загвар ашиглан шинжиллээ.

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах бүтэцтэй. Судалгааны хоёрдугаар 
бүлэгт банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх нь зээлийн 
нийлүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлдөг талаарх олон улсад хийгдсэн судалгааны 
ажлуудын үр дүнг тоймлов. Өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалт нь ямар 
сувгуудаар дамжин бодит эдийн засагт нөлөө үзүүлэх талаар авч үзэв. 
Харин гуравдугаар бүлэгт банкны салбарын ашиг (mark-up) болон зээлийн 
эрэлтийн функцид тулгуурласан онолын загварын талаар харууллаа. 
Дөрөвдүгээр бүлэгт онолын загварт үндэслэсэн эмпирик үнэлгээ болон 
динамик нөлөөний шинжилгээг гүйцэтгэсэн. Тавдугаар бүлэгт үр дүнд 
тулгуурласан дүгнэлтийг танилцуулав.
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2. СУДЛАгДСАн БАЙДАЛ
2.1. Олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлын тойм
Улс орнууд банкны салбарыг эрсдэлд хүргэж болзошгүй хүчин 

зүйлсийг тодорхойлох, тогтвортой байдлыг хангах, хяналт шалгалтын 
үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулахын тулд судалгаа, шинжилгээний ажлыг 
өргөн хүрээнд, тогтмол хийж гүйцэтгэдэг. Базелийн стандартын хамгийн 
түгээмэл хэрэгсэл болох банкны өөрийн хөрөнгийн түвшинг нэмэгдүүлэх 
нь банкны салбарын тогтвортой байдал, эрсдэл даах чадварыг сайжруулдаг 
эсэх дээр судалгааны маргаан өрнүүлдэг. Үүнтэй холбоотойгоор банкны 
өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалтын давуу болон сул тал, эдийн засгийн үр 
өгөөж болон нийгмийн алдагдал, үр ашигт байдлыг тооцож, шинжилсэн 
судалгааны ажлууд өнөөг хүртэл маш өргөнөөр хийгдэж байна. Тэр дундаа 
Базелийн банкны хяналт шалгалтын хорооноос өөрсдийн боловсруулж 
гаргасан стандарт, шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг дүгнэх зорилгоор 
олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэсэн судалгааны 
ажлыг тодорхой хугацааны давтамжтайгаар гүйцэтгэдэг. Тухайлбал, банкны 
өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалт нь бодит эдийн засаг, санхүүгийн салбарт 
үзүүлж буй урт хугацааны нөлөө, давуу болон сул талыг тодорхойлсон 
судалгааны ажил [5, 6, 7] багтах юм.

Хүснэгт 1. Банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлага болон зээлийн бууралт

Судлаачид Зээлийн хэмжээ 
Зээлийн 

өсөлтийн 
сааралт 

Улс үнэлгээний 
хугацаа

хуримтлагдсан 
нөлөөг тооцсон 

хугацаа (сараар)
MAG (2010) -1.4% 15 улсын 

дундаж
24

Noss and Toffano 
(2016)

-1.4% Их 
Британи

1986-2010 Урт хугацаанд

Aiyar et al. (2016) 4.6% Их 
Британи

1998-2007 <3

Bridges et al. (2014) 3.5% Их 
Британи

1990-2011 36

Messonier and 
Monks (2014)

1.2% Франц 2011-2012 9

Meeks (2017) 0.2% (моргейж)
0.5% (ААН)

Их 
Британи

1989-2008 Урт хугацаанд

Mendicino et al. 
(2015)

0.15% (моргейж)
0.43% (ААН)

Евро бүс 2001-2013 Урт хугацаанд

Sutorova and Teply 
(2013) 1.4-3.5% 1.2-4.6% Европ 2006-2011 Урт хугацаанд

De-Ramon et al 
(2012) 1.6% Их 

Британи
1992-2010 Урт хугацаанд

Эх сурвалж: Basel Committee on Banking Supervision (2016)

Зарим судалгааны ажил нь зээлийн шилжих суваг буюу өөрийн хөрөнгийн 
хязгаарлалтын зээлийн хүү болон зээлийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөг тооцож 
байна (Хүснэгт 1). Тухайлбал, Noss and Toffano [24] нар нь Их Британи 
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улсын 1986-2010 оны улирлын тоон өгөгдөлд үндэслэн Бүтцийн вектор 
авторегрессив (SVAR) загвараар тооцож үзэхэд банкны өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний харьцааг 1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэхэд зээлийн нийлүүлэлт 
урт хугацаанд дунджаар 1.4 хувиар буурдаг гэж тооцжээ. Энэхүү зээлийн 
бууралт нь иргэдийн зээлээс илүү аж ахуй нэгжийн зээлд илүү нөлөөлсөн 
байна. Aiyar нар [1] Их Британи улсын хувьд арилжааны банкуудын 
тоон өгөгдлийн хувьд панель үнэлгээгээр тооцож үзэхэд банкны өөрийн 
хөрөнгийн шаардлагыг чангаруулахад зээлийн өсөлт 4.6 хувиар буурдаг 
гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг 1 нэгж хувиар 
нэмэгдүүлэхэд зээлийн хэмжээ урт хугацаанд 1.4-3.5 хувиар буурдаг бол, 
зээлийн өсөлт 1.2-4.6 хувиар саарч байна. 

Хүснэгт 2. Судлагдсан байдал: Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зээл,  
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Судлаачид Аргачлал Өгөгдөл үр дүн
Noss and 
Toffano (2016) 
– Их Британи

SVAR Макро  
хувьсагчид

• ЭЗ-ийн өсөлтийн үед зээлийн хэмжээг 
бууруулдаг;

• Иргэдийн зээлтэй харьцуулахад 
бизнесийн зээлд илүү нөлөөлсөн;

• ДНБ-ийн өсөлтөд статистикийн хувьд ач 
холбогдолгүй;

Meeks (2017) – 
Их Британи

SVAR
Панель

Макро 
хувьсагчид
Банкны 
үзүүлэлтүүд

• Зээлийн хэмжээг бууруулна;
• Нийт хэрэглээг бууруулсан;
• Зээлийн эрсдэлийн үнийг нэмэгдүүлсэн;

Akram (2014) – 
Норвеги

VECM
Макро загвар

Макро  
хувьсагчид

• Банкны өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалт 
нь зээлийн хүүгээр дамжин бусад 
хувьсагчдад нөлөөлдөг;

• Зээл болон орон сууцны үнэд ихээхэн 
нөлөө үзүүлдэг;

• Аливаа шокийн үед мөчлөг сөрсөн 
хамгаалалт (buffer) хэлбэрээр ашиглах;

Conti et al. 
(2018) – Итали

BVAR
(тогт. болон 
хувьсах)

Макро 
хувьсагчид

• Зээлийн нийлүүлэлтэд сөрөг нөлөө 
үзүүлсэн;

• ДНБ-д сөргөөр нөлөөлсөн; 
Catalan et 
al. (2017) - 
Индонез 

ARDL
(панель)

Банкны 
үзүүлэлтүүд 

• Том банкнаас илүү жижиг банкны 
капиталын өөрчлөлт нь их байна;

• Банкны дахин хөрөнгөжүүлэхийн 
зээлийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөө нь 
банкны анхны болон нэмэгдэл капиталын 
хэмжээнээс хамаарч байна;

Kanngiesser 
et al. (2017) – 
Евро бүс

BVAR
(тэмдгийн 
хязгаарлалт)

Макро  
хувьсагчид

• Банк эрсдэлтэй хөрөнгийн хэмжээг 
бууруулсан

• Банкны зээлийн өсөлтийг сааруулсан
• Зээлийн эрсдэлийн үнийг нэмэгдүүлсэн

Gan-Ochir and 
Undral (2018) 
Mongolia

DSGE Банкны 
салбарын 
болон макро  
хувьсагчид

• Өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны 
үзүүлэлт нь зээлийн өсөлтийг 
хязгаарлахад илүү нөлөөтэй.
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Олон улсад хийгдсэн судалгааны ажлуудын аргачлал, үр дүнгийн талаар 
Хүснэгт 2-т хураангуйлан харуулав. Catalán нар [9] нь Индонез улсын 
банкны салбарын микро тоон мэдээллийг ашиглан динамик панел загварыг 
үнэлэхэд өөрийн хөрөнгийн өөрчлөлт зээлийн нийлүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө 
шугаман бус буюу харилцан адилгүй нөлөөлдөг гэж дүгнэжээ. Тухайлбал, 
том банктай харьцуулахад жижиг банкны өөрийн хөрөнгийн өөрчлөлтийн 
хэмжээ их байжээ. Kanngiesser нар [16] нь BVAR загвар ашиглан Евро бүсийн 
улс орнуудын судалж үзэхэд банкууд нь өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг 
хангахын тулд өөрийн хөрөнгийн хэмжээг өсгөхөөс илүүтэй эрсдэлтэй 
активын хэмжээг бууруулах, зээлийн бүтцийг өөрчлөх арга хэмжээг авсан 
байна. Мөн санхүүгийн хямралаас хойш зээлийн өсөлтийг сааруулах, 
зээлийн хүүний зөрүүг нэмэгдүүлэх замаар өөрийн хөрөнгө, нийт активын 
харьцаа үзүүлэлтийг нэмэгдүүлсэн байна. Энэ харьцаа өсөх нь евро бүсийн 
зээл болон эдийн засгийн мөчлөгийн сөрөг нөлөөг зөөлрүүлжээ.

Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний эдийн засагт нөлөөлөх суваг
Банкны өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалтын эдийн засаг болон банкны 

үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөг тооцсон судалгааны ажлыг Зураг 1-т 
үзүүлсний дагуу ерөнхийд нь ангилж болохоор байна. Тодруулбал, өөрийн 
хөрөнгийн хязгаарлалтыг нэмэгдүүлэх нь эдийн засгийн өсөлтөд шууд бус 
гурван сувгаар нөлөө үзүүлнэ.

Зураг 1. Банкны өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалтын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Эх үүсвэр: Martynova 2015
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Нэгдүгээрт, банкны өөрийн хөрөнгийн өндөр хязгаарлалт нь банкны 
зээл, тэр дундаа эрсдэлтэй зээлийн хэмжээг бууруулах боломжтой нь 
зээлийн хэмжээг бууруулснаар эдийн засгийн өсөлтийг удаашруулна. 

Хоёрдугаарт, банк нь шалгуур үзүүлэлтийг хангахын тулд өөрийн 
хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх буюу алдагдсан боломжийн зардлыг өсгөх 
юм. Тус өөрийн хөрөнгийн зардлын өсөлтийг бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны 
үнийг нэмэгдүүлэх буюу зээлийн хүү, хураамжийг нэмэгдүүлэх замаар 
нөхөх юм. Энэ нь цаашлаад зээлдэгчийн эргэн төлөлтийн ачааллыг ихэсгэж 
зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэхээс гадна зээлийн эрэлтийг сааруулснаар 
эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлнэ. 

Сүүлийн суваг буюу өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалтыг сайжруулснаар 
үүсэх давуу тал нь банкны салбарын дархлааг нэмэгдүүлэх, тогтвортой 
байдлыг сайжруулах юм. Тодруулбал, банкны эрсдэлт үйл ажиллагааг 
багасгах буюу банкны салбарын эрсдэл даах чадвар сайжирснаар банкны 
болзошгүй хямралаас урьдчилан сэргийлэх, нэгэнт хямрал нүүрлэсэн үед 
учрах хор хохирлыг хэмжээг бууруулах боломж юм. Ингэснээр тогтвортой 
банкны тогтолцоо бүрдэж, эдийн засгийн урт хугацааны өсөлтийг дэмжих 
юм. Эдгээр гурван сувгийн нийлбэр нь эдийн засагт дунд болон урт 
хугацаанд үзүүлэх цэвэр нөлөөг илэрхийлнэ.

3. ОнОЛЫн ЗАгВАР
Банкны салбарын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотойгоор өөрийн 

хөрөнгө болон зээлийн нийлүүлэлтийн хамаарлыг харуулсан загварчлалын 
хувьд Mario [20] нарын загварт тулгуурласан. Тус загварт банкны салбар 
нь төгс өрсөлдөөнт зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд иргэдээс 
татсан хадгаламжийн эх үүсвэрээрээ ялгаатай төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүн 
санал болгодог. Зээлийн зах зээл дээрх бүтээгдэхүүний ялгаатай байдал нь 
банкууд үнэ тогтоох боломжтой бөгөөд монопольт өрсөлдөөн давамгайлсныг 
илэрхийлнэ. Харин банкны харилцах, хадгаламж болон бусад эх үүсвэрийг 
нэг төрлийн буюу ялгаатай бус бүтээгдэхүүн гэж үзнэ. Түүнчлэн банкуудын 
харилцах, хадгаламжийн эх үүсвэрийн зардал нь зах зээл дээрх суурь хүү 
бөгөөд банк тус бүрийн онцлог болон макро эдийн засгийн хувьсагчдаас 
хамаарсан хүүний зөрүүг агуулна. Тус эдийн засаг нь трендийн өсөлттэй 
байх бөгөөд аливаа шокгүй үед банкны системийн хэмжээ эдийн засгийн 
өсөлттэй ижил түвшнээр өснө1 гэж үзсэн.

Ашиг:  хугацаан дахь -р банкны ашиг 
 тэгшитгэлээр өгөгдсөн.

энд  нь банкны зээлийн хүү,  болон  нь банкны зээл, 
хадгаламжийн хэмжээг,  нь бодлогын хүү,  нь цаг хугацааны хувьд 
хувьсах банкны үйл ажиллагааны онцлогийг харуулсан суурь хувьсагчид 
1 Банкны салбарын загвар нь стационар хэлбэрт илэрхийлэгдсэн бөгөөд трендийг ялгаагүй 

хувьсагчдын хувьд “^” -р тэмдэглэсэн.
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(CAMEL буюу өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, зээлийн чанар, төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх чадвар, ашигт ажиллагааны зэрэг),  нь макро эдийн засгийн 
хувьсагчдыг тэмдэглэсэн. 

Зээлийн эрэлт: -р банкны хувьд 
 тэгшитгэлээр өгөгдсөн 

энд  нь тренд өсөлтийн түвшин,  нь зах зээл дэх хүүний ерөнхий 
түвшин (бусад банкны санал болгож буй хүүний түвшин),  зээлийн 
эрэлтийг трендийн орчим хэлбэлзэхэд нөлөөлөгч бусад хүчин зүйлийн 
вектор байна. 

 болон  нь зээлийн логарифм утгыг тэмдэглэсэн: 
. Түүнчлэн, логарифм шугамчлал хийгдсэнээр зээлийн эрэлт нь 

зээлийн хүү болон бусад хувьсагчаас шугаман хамааралтай болно.
(1)

Зардлын функц:  нь банкны эх үүсвэр болон үйл ажиллагааны 
зардлыг илэрхийлэх ба дараах тэгшитгэлээр өгөгдсөн.

(2)

Тэгшитгэл (2)-д эхний нэмэгдэхүүн болох  нь 
эх үүсвэрийн зардлыг харуулна. Банкууд бодлогын хүүн дээр нэмэх нь 

 буюу хүүний зөрүү төлдөг. Өөрөөр хэлбэл, хүүний зөрүү 
нь банкны үйл ажиллагааны тогтвортой байдал, эрсдэл даах чадвар болон 
макро эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарна. Тухайлбал, банкуудын үйл 
ажиллагаа доголдож зохистой харьцааны үзүүлэлтүүд муудсан тохиолдолд 
эрсдэл нэмэгдэж харилцагчдад төлөх хүү харьцангуй өндөр болно.

Дараагийн бүрэлдэхүүн хэсэг  нь үйл ажиллагааны 
зардлыг агуулна. Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа нь тодорхой хөдөлмөр 
болон капитал нөөц шаардагдах бөгөөд энэ нь -р илэрхийлэгдэнэ. 
Түүнчлэн, банкны үйл ажиллагааг доголдолгүй хэвийн явуулахын тулд 
хянан шалгах үйл ажиллагаатай холбоотой зардлууд ( ) гарч болно. 
Тухайлбал, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын хүрээнд зохицуулагч 
байгууллагаас тавьж буй зохистой харьцааны шаардлагуудыг муу хангадаг 
(активын чанар муу, өөрийн хөрөнгийн болон хөрвөх чадварын харьцаа 
тогтоосон түвшинээс бага гэх мэт) банкны хувьд хяналт шалгалтын 
үйл ажиллагааг олон давтамжтайгаар болон илүү нарийн хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай тулгарна. Энэхүү үйл ажиллагааг давтамжтай хэрэгжүүлэх нь 
цаг хугацааны болон бусад нөөцүүдийн хувьд зардлыг нэмэгдүүлнэ.

Харин сүүлийн бүрэлдэхүүн хэсэгт,   зээлийн 
нийлүүлэлт тренд өсөлтөөс хазайсан тохиолдолд тохируулгын зардлыг бий 
болгоно. Тухайлбал, трендээс давсан огцом өсөлттэй зээлийн нийлүүлэлт 
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нь банкны тохируулгын зардлыг нэмэгдүүлнэ. Энэ төрлийн судалгааны 
ажлуудад тохируулгын зардлыг авч үзэх нь элбэг бөгөөд эмпирик mark-up 
тэгшитгэлд тайлбарлагдагч хувьсагчийн хоцрогдолтой утгаар оруулдаг.

Ашиг хамгийн их байх нөхцөл: Банкууд зээлийн эрэлтийн функц 
(1) болон зардлын функцад (2) тулгуурлан ашгаа хамгийн их байлгахаар 
оновчтой зээлийн хэмжээг сонгоно2. Ашиг хамгийн их байх нэгдүгээр 
эрэмбийн нөхцөл нь банкны ахиу орлого болон ахиу зардал тэнцүү үед 
хангагдана.

Банкны ахиу орлогын функийг тэгшитгэл (1)-ээс гаргаж авч болох ба 
 байна. Загварын гаргалгааг хялбарчлах үүднээс 

байхаар авч үзсэн. Ингэснээр банк нь ахиу зээлийн нийлүүлэлтээ ахиу 
хадгаламжийн эх үүсвэрээр бүрэн санхүүжүүлэх хэдий ч хөрөнгө ба татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тодорхой харьцааг баримтална. Тиймээс банк 
зээлийн нийлүүлэлтээ нэг нэгжээр нэмэгдүүлэхийн тулд хадгаламжаа 
буюу татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөө нэгээс илүү нэгжээр нэмэгдүүлэх 
шаардалагатай тулгарна. Зээлийн нийлүүлэлтийн динамик тохируулгыг 
дараах байдлаар ойролцоолж болно. . Ингэснээр 
банкны mark-up тэгшитгэлийг дараах байдлаар гарган авах боломжтой.

Дээрх тэгшитгэлийг дахин хувиргалт хийвэл:

(3)

Энд параметрүүдэд дараах орлуулгыг хийсэн.

2 Энд банкны үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг, , t-1 үед өгөгдсөн гэж үзэх бөгөөд t үе дэх 
зээлийн шийдвэр нь тэдгээрт нөлөөлөхгүй.
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Банкны ашиг хамгийн их байх нөхцөлийн шийдэл нь   утгуудын 
хослол зээлийн эрэлтийн тэгшитгэл (1) болон mark-up (3) тэгшитгэлийг 
зэрэг хангах үед олдоно.

4. ШИнЖИЛгЭЭнИЙ хЭСЭг
4.1. Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ ба зээлийн нийлүүлэлт
Манай банкны системийн өөрийн хөрөнгө болон өөрийн хөрөнгийн 

хүрэлцээний үзүүлэлтийг 2010 оноос 2020 оны 2 дугаар сарыг хүртэлх 
байдлаар Зураг 2-т харууллаа.

Зураг 2. Өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний үзүүлэлт

Зураг 3. Өөрийн хөрөнгийн харьцаа, 
зээлийн өсөлт

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: Монголбанк
Энэхүү судалгаанд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтээр 1-р 

зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцааны үзүүлэлтийг 
төлөөлүүлж авсан болно. Нийт актив нь эрсдэлээр жигнэсэн активтай 
санхүүгийн ойлголтын хувьд нэг утгатай, эдийн засгийн агуулгаараа 
давхцах учир энэхүү үзүүлэлтийг тооцохдоо нийт активын дүнг авч, 
үнэлгээнд ашигласан нь судалгааны үр дүнг өөрчлөхгүй болох нь Зураг 
2-оос харагдаж байна. Түүнчлэн зээлийн өсөлт ба өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний үзүүлэлтийн хувьд сөрөг хамаарал ажиглагдаж байгаа бөгөөд 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх нь банкуудын зээлийн өсөлтийг 
бууруулах нөлөө үзүүлэх талтай юм.

Хүснэгт 3. Зээлийн жилийн өсөлт (нийт салбар, том, дунд, жижиг банкаар)

 

нийт салбар Том, дунд банк Жижиг банк
нийт 
зээл Иргэд ААН Бусад

нийт 
зээл Иргэд ААН Бусад

нийт 
зээл Иргэд ААН Бусад

Дундаж  
(2010-
2015он) 

36% 18% 17% 1% 34% 18% 16% 0% 2% 0% 1% 0%
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2016 7.1% 7.4% 1.2% -1.5% 7.0% 7% 1% -1% 0.1% 0.4% -0.1% -0.2%

2017 8.9% 8.1% 1.0% -0.1% 7.2% 7% 0% 0% 1.7% 0.9% 1.0% -0.2%

2018 10.2% 2.5% 7.0% 0.7% 5.4% 1% 3% 1% 4.8% 1.2% 3.6% 0.0%

2019 6.4% 2.5% 4.2% -0.3% 4.3% 2% 3% 0% 2.1% 0.5% 1.6% 0.0%

Дундаж  
(2016-
2019он)

8.2% 5.1% 3.3% -0.3% 6.0% 4.4% 1.8% -0.2% 2% 0.8% 1.5% -0.1%

Хүснэгт 3-т нийт банкны зээлийн жилийн өсөлт, түүнд иргэн, ААН-д 
олгож буй зээл хэдэн хувийг нь эзэлж буйг харуулсан болно. Тухайлбал 2017 
оныг хүртэл иргэдийн зээлийн нийт зээлийн өсөлтөд үзүүлэх хувь нэмэр 
харьцангуй өндөр байсан бол 2018 оноос макро зохистой бодлогын хүрээнд 
хэрэглээний зээлд хязгаарлалт тавьсантай холбоотойгоор буурч дунджаар 
2.5 хувийг бүрдүүлж байна. Харин зээлийн өсөлтийг банкуудаар авч үзвэл 
сүүлийн гурван жилийн дунджаар 6 хувийг нь том, дунд банк бүрдүүлж 
байгаа бол үлдсэн 2 хувийн өсөлтийг жижиг банк бүрдүүлж байна.

панель үнэлгээ
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт өөрчлөгдөхөд банк хэрхэн 

хариу үйлдэл үзүүлдгийг динамик панель тэгшитгэлийн үнэлгээгээр 
тодорхойлсон. Ингэхдээ 2004 оноос хойш тогтвортой үйл ажиллагаа 
явуулж буй 11 банк тус бүрийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт 
болон зээлийн өсөлтийг авч үзлээ. Үнэлгээнд ашиглагдсан эмпирик загвар 
нь Mario [20] ба Jonathan [14] нарын ажилд суурилсан бөгөөд үнэлгээний 
тэгшитгэл дараах байдлаар илэрхийлэгдсэн.

(4)

Энд  нь  үе дэх банк тус бүрийн зээлийн жилийн өсөлт3,  
нь банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлт болон тэдгээрийн  
үе дэх хоцрогдлын утгыг илэрхийлэх бол -ээр банкуудын өөрийн 
хөрөнгийн эх үүсвэрийн чанар болон үйл ажиллагаатай холбоотой бусад 
удирдлагын хувьсагчдыг төлөөлүүлсэн. Эдгээр хувьсагчдад хөшүүргийн 
харьцаа , нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн нийт өөрийн 
хөрөнгөд эзлэх хувь , чанаргүй зээл нийт зээлийн харьцаа  
болон ашигт ажиллагааны  үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн болно 
(хувьсагчдын тооцооллыг хавсралтад дэлгэрэнгүй харуулав). Түүнчлэн 

 вектор нь бүлэг хоорондын болон хугацааны тогтмол нөлөөг 
илтгэх бол  нь алдааны утгыг илэрхийлнэ.
3 Тайлбарлагдагч хувьсагчийн хожимдлын утга нь үлдэгдлүүдийн автокорреляцийг арилгахад 

нөлөөлнө.
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Банкны үйл ажиллагааны онцлог шинж чанарыг тоон мэдээллээр 
бүрэн илэрхийлэх боломжгүй, эсвэл тоон утгаар ажиглагдахгүй үед эдгээр 
нөлөөллийг бүлэг хоорондын тогтмол нөлөөг ашигласнаар шинжилгээнд авч 
үзэх боломжтой юм. Тухайлбал банкны бизнесийн үйл ажиллагааны онцлог 
нь хоорондоо эрс ялгаатай, зах зээлд эзлэх байр суурь, зорилтот сегмент 
өөр мөн орон зай байршлын хувьд ялгаа гарч болно. Энэхүү шинжилгээнд 
зээлийн өсөлтөд нөлөөлж буй банкны дотоод хүчин зүйлийг илэрхийлэх 
микро хувьсагчдыг авч үзсэн бол хугацааны тогтмол нөлөөгөөр макро 
эдийн засаг болон эрэлтийн талын нөлөөг төлөөлүүлэн авч үзэх боломжтой. 
Тухайлбал эдийн засаг, бизнесийн нөхцөл байдлаас хамаарч зээлийн эрэлт 
өөрчлөгдөх нь тухайн хугацаанд бүх банкны хувьд ижил нөлөө үзүүлэх 
магадлалтай юм. 

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний өөрчлөлтөд үндэслэн зээлийн 
нийлүүлэлтийг өсгөх, эсвэл бууруулахад банкинд тодорхой хугацаа шаардах 
тул тэгшитгэлд хугацааны хоцрогдлыг нэг улирал байхаар авсан. Мөн банк 
хэрхэн ялгаатай үйл хөдлөл үзүүлж буйг тодорхойлохын тулд тэгшитгэл 
(1)-ийн үнэлгээг нийт салбар болон активын хэмжээгээр том, дунд, жижиг 
гэсэн ангилал тус бүрийн хувьд гүйцэтгэсэн.

Динамик панель үнэлгээний хувьд тайлбарлагдагч хувьсагчийн 
хоцрогдолтой утгыг тогтмол нөлөөний загвартай хамт авч үзсэнээр 
үнэлгээний үр дүн гажуудал гарах талтай ч [23] судалгаанд ашиглаж буй 
хувьсагчдийн хувьд хугацааны цуваа нь банкны тоотой харьцуулахад 
урт байгаа нь энэхүү гажуудлыг бууруулах боломжийг олгоно. Учир 
нь өгөгдлүүдийн хугацааны цуваа нь урт байх тусам тайлбарлагдагч 
хувьсагчийн хугацааны хоцрогдолтой утгын алдаа хязгаарлагдмал байх 
бөгөөд үлдэгдлүүдийн хувьд автокорреляц бага байх тул үнэлгээний үр дүн 
нийцтэй байна гэж үздэг.

Тэгшитгэл (1)-ийн үнэлгээг нийт системийн хувьд болон том, дунд 
жижиг банкуудын хувьд гүйцэтгэж шинжилгээний үр дүнг Хүснэгт 4-т 
нэгтгэн харууллаа. Панель үнэлгээний үр дүнгээс харахад нийт банкуудын 
хувьд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэг нэгж хувиар нэмэгдүүлэхэд 
банкуудын зээлийн өсөлт дунджаар 0.3 нэгж хувиар буурч байна. Нийт 
зээлийн бизнесийн (2) болон өрхийн (3) зээлийн хувьд ялгаж үзвэл, өрхийн 
зээлийн өсөлт бага зэрэг өндөр буюу дунджаар 0.35 нэгж хувиар буурч 
байгаа бол бизнесийн зээлийн өсөлт дунджаар 0.23 нэгж хувиар буурч байна. 
Энэ нь банкууд зээлийн багцын сонголттой өөрчлөлт оруулж харьцангуй 
өндөр эрсдэлтэй өрхийн болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн зээлийн 
нийлүүлэлтээ хумих хандлагатайг харуулж байна.

Харин үнэлгээ (4), (5)-д активын хэмжээгээр банкийг ангилж ялгаатай 
үр дүн хооронд нь харьцуулсан. Жижиг банкны хувьд өөрийн хөрөнгийн 
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хүрэлцээг нэмэгдүүлэх нь нийт зээлийн өсөлтөд хамгийн их сөргөөр 
нөлөөлж байгаа бол том, дунд банкны хувьд үнэлгээний үр дүн статистикийн 
ач холбогдолгүй буюу төдийлөн нөлөө үзүүлэхгүй байна. Энэ нь том 
болон дунд банк нь жижиг банктай харьцуулахад үйл ажиллагааны хувьд 
хөрөнгийн удирдлага харьцангуй сайтай бөгөөд зохицуулалтын гэнэтийн 
шокийн нөлөөг илүү уян хатан байдлаар урт хугацаанд шингээх боломжтой 
юм. Түүнчлэн том болон дунд банкуудын хувьд эрсдэл хамгаалах нөөцийг 
өндөр хувьтай барих нь эрсдэлийг харьцангуй бага байлгахад нөлөөлөх 
талтай.

Хүснэгт 4. Панель үнэлгээний үр дүн
нийт  

салбар
Том, дунд 

банк
Жижиг  

банк
(1) (2) (3) (4) (5)

Нийт зээл Бизнесийн
зээл

Өрхийн
зээл Нийт зээл Нийт зээл

 0.783*** 0.772*** 0.773***
[0.033] [0.053] [0.045]

 0.759***
[0.033]

 0.627***
[0.0380]

 -1.953*** -1.214*** -0.887** 4.497 -1.959***
[0.201] [0.339] [0.419] [5.126] [0.249]

 1.661*** 0.987*** 0.542 -0.464 1.647***
[0.213] [0.334] [0.435] [4.859] [0.264]

 -0.0008 -0.0002 5.47e-05 0.0689* -0.000943
[0.0014] [0.0017] [0.00285] [0.0403] [0.00172]

 -0.0011 -0.0004 0.00118 -0.0281 -0.00131
[0.0014] [0.0018] [0.00292] [0.0389] [0.00176]

  -0.017 -0.0488 -0.0500 0.844 0.0520
[0.221] [0.276] [0.454] [0.718] [0.355]

 0.0164 0.223 0.0232 -0.227 -0.0979
[0.211] [0.265] [0.436] [0.686] [0.330]

 -0.377 -0.0737 -0.612 -2.394** -0.338
[0.237] [0.297] [0.492] [1.199] [0.295]

 0.281 0.184 0.222 1.376 0.243
[0.226] [0.284] [0.466] [1.181] [0.280]

 0.459 0.293 3.404*** -3.183 0.504
[0.484] [0.617] [1.013] [2.545] [0.601]

 -0.367 0.167 -0.543 -1.002 -0.381
[0.467] [0.600] [0.996] [2.543] [0.582]



329

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

Сул гишүүн 0.151 -0.0694 0.253 -1.290 0.237
[0.122] [0.154] [0.249] [0.924] [0.233]

Тогтмол нөлөө Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
Түүврийн тоо 426 417 422 192 234
 R2 0.761 0.694 0.540 0.734 0.770

Банкуудын тоо 11 11 11 5 6
[Стандарт алдаа] *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

 - Нийт зээл, Бизнесийн зээл болон Өрхийн зээлийн өсөлт

 Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний нийт нөлөө

-0.292 -0.227 -0.345 -0.312

 -1.953*** -1.214*** -0.887** 4.497 -1.959***

 1.661*** 0.987*** 0.542 -0.464 1.647***

4.3. BVAR үнэлгээ
Энэхүү хэсэгт банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийн 

өөрчлөлт нь судлагдсан байдалд дурдагдсан шилжих механизмуудаар 
дамжин макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөө үзүүлдгийг 
шинжлэхийн тулд Бейсийн вектор авторегрессив (BVAR) загварын үнэлгээг 
гүйцэтгэж хариу үйлдлийн функцийг тодорхойлсон. BVAR загварын 
үнэлгээгээр макро эдийн засаг болон банкны секторын хувьсагч хоорондын 
хамаарлыг онолын хүрээнд хэт олон бүтцийн хязгаарлалт тавихгүйгээр 
шинжлэх боломжтой юм. Вектор авторегрессив загвар нь дараах хэлбэрээр 
тодорхойлогдоно. 

(5)
Дээрх тэгшитгэлийг хураангуйлж матрицан хэлбэрт илэрхийлбэл,

(6)
Энд   нь  харьцаатай эндоген хувьсагчдын вектор,   нь 

 харьцаатай параметрүүдийн матриц,  нь үлдэгдлүүдийн вектор 
бөгөөд 0 дундажтай  вариац-ковариац бүхий нормаль тархалттай байна. 
Харин  нь сул гишүүн болон эндоген хувьсагчдын хоцрогдлын утгыг 
агуулах бол B нь  бүхий параметрийн матрицийг илэрхийлнэ.

Судалгааны зорилгод нийцтэйгээр макро эдийн засгийн болон банкны 
секторын үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлохын тулд 
хугацааны цуваа хангалттай урт биш үед олон эндоген хувьсагч бүхий 
томоохон хэмжээний загварыг үнэлэхэд Бейсийн аргачлалыг ашиглах 
нь хэт олон параметр үнэлэх асуудлыг приор тархалтын тусламжтайгаар 
шийдвэрлэх боломжийг олгодог [4].

Litterman [18] анх эндоген хувьсагч санамсаргүй алхаа бүхий процесс 
байна гэсэн Minnesota приорын санааг дэвшүүлсэн байдаг. Тус приор 
тархалтын хувьд коэффициентүүдийн матрицын диагональ дах элементүүд 



330

Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зээл,  
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө Л.Дөлгөөн, Г.Мөнхбаяр, Ө.Тайван

1-тэй тэнцүү бол үлдсэн элементүүд нь 0-тэй тэнцүү байна. Түүнчлэн 
хугацааны хувьд илүү ойрын хоцрогдол нь холын хоцрогдолын утгатай 
харьцуулахад илүү олон мэдээлэл агуулдаг гэж үздэг. Эдгээр приор 
таамаглалууд нь коэффициентүүдийн хувьд дараах хэлбэрээр илэрхийлэгдэж 
болно.4

Энд гипер параметр  нь приор тархалтын ерөнхий чангаралтыг (overall 
tightness) илэрхийлэх буюу приор тархалттай харьцуулахад өгөгдөлд 
агуулагдсан тоон мэдээлэл нь хэр чухал вэ гэдийг харуулдаг. Тухайлбал 

-ийн авах утга ихсэн тусам постериор тархалт Энгийн Хамгийн Бага 
Квадратын (OLS) үнэлгийн үр дүнтэй нийцдэг. Харин тус параметр бага 
утга авсан тохиолдолд тоон өгөгдлөөс илүүтэйгээр приор мэдээлэл илүү 
чухал гэдгийг харуулна. Дунд болон том хэмжээний BVAR загвар үнэлэх 
буюу хувьсагчийн тоо нэмэгдэж буй тохиолдолд -ийн утга харьцангуй 
бага буюу хувьсагчийн тоотой уялдан буурах нь хэт их параметр үнэлэх 
асуудлыг бууруулж өгдөг [4], [10].

Харин  (decay factor) нь хугацааны хоцрогдол нэмэгдэх тусам приор 
тархалтын вариац хэр зэрэг буурах вэ гэдгийг харуулах бол  нь тоон 
мэдээллийн түвшин болон хэлбэлзлийн ялгаатай байдлыг тооцоонд авч 
үздэг. Мөн коэффициент  нь өөрийн хугацааны хоцрогдол нь бусад 
хувьсагчуудын хугацааны хоцрогдлоос хэр чухал болохыг илтгэнэ.

Litterman-ий тогтмол эсвэл диагональ ковариацын матрицтай гэсэн 
стандарт таамаглал нь хувьсагчдын үлдэгдэл хоорондын корреляцийг 
тооцоололд оруулдаггүй дутагдалтай. Иймд Kadiyala, Karlsson [15] болон 
Robertson and Tallman [25] нарын хэвийн урвуу Wishart тархалтын авч үзэх 
нь бүтцийн  VAR загварын хувьд үлдэгдэл хоорондын корреляцыг авч үзэх 
боломжийг олгоно. Харин энэ нөхцөлд  параметр 1-тэй тэнцүү буюу бусад 
хувьсагчдын хугацааны хоцрогдол нөлөөтэй болж ирнэ. Загварын гаргалгааг 
Kadiyala, Karlsson [15], Doojav, Luvsannyam [11] нарын ажлаас дэлгэрэнгүй 
харах боломжтой.

4  Энд  нь хэвийн тархалттай бөгөөд хоорондоо хамааралгүй бол үлдэгдлийн ковариацын 
нь диогналь, тогтмол бөгөөд мэдэгдсэн гэж үзнэ. .
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Түүнчлэн, загварт Doan [11], Sims, Zha [26] нарын санал болгосноор 
коэффициентийн нийлбэрийн хязгаарлалт болон дамми түүвэр 
тусгагдсан. Ингэснээр матрицын урвууг олоход дөхөм болохоос гадна 
коэффициентүүдийн нийлбэрт хязгаарлалт тавих приор мэдээллийг 
дамми түүврийг ашиглан загварт оруулах боломжийг олгоно. Мөн эндоген 
хувьсагчийн хувьд коинтегрешн хамаарал, тренд болон нэгж язгуурын приор 
таамаглалыг оруулсан. Тухайлбал, загвар дахь приорууд нь макро эдийн 
засгийн хувьсагчид болон банкны салбарын үзүүлэлтүүд нь нэгж язгууртай 
бөгөөд коинтегрешн хамааралтай байна гэсэн таамаглалд үндэслэсэн.

Загварт гипер параметрүүдийн хувьд дараах сонголтыг хийсэн. Хэвийн 
урвуу ‘Wishart’ приор тархалт ашиглаж байгаа тул  байна. Загвар дах 
эндоген хувьсагчид бүгд нэгж язгууртай тогтворгүй үзүүлэлтүүд бөгөөд 
санамсаргүй алхаа приор болох  байхаар сонгосон. Харин ерөнхий 
агшаалтын параметрийг 0.1 тэнцүү (програм хамнгамжийн5 стандарт утга) 
байхаар сонгосон бол коэффициентүүдийн нийлбэр болон дамми түүврийн 
гипер параметрүүдийг Bańbura [4] нарын санал болгосноор  -тэй тэнцүү 
буюу 1 гэсэн утгатай байхаар авсан. Энэ судалгаанд улирлын давтамжтай 
тоон өгөгдөл ашигласан тул VAR загварын хугацааны хоцрогдлыг дөрвөн 
улирлаар тодорхойлсон.

Тоон өгөгдөл
Загварын эндоген хувьсагчдын сонголт нь санхүүгийн салбар болон 

бодит сектор хоорондын хамаарлыг шинжилсэн судалгааны [25], [12] ажилд 
тулгуурлахаас гадна судалгааны зорилгод нийцүүлэн банкны салбарын 
үйл ажиллагаатай холбоотой зохистой харьцааны бусад үзүүлэлтийг нэмж 
тусгасан [2]. Ингэснээр уг шинжилгээнд макро эдийн засгийн голлох 
хувьсагчид болон банкны салбарын үзүүлэлт бүхий 11 хувьсагчийн 2004-
2019 оны хоорондох улирлын өгөгдлийг ашигласан. Макро эдийн засгийн 
хувьсагчдад улирлын нөлөөг арилгасан БДНБ-ий логарифм , 
ХҮИ-ийн логарифм утга , төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн 
логарифм  утгыг авч үзсэн бол банкны салбарын үзүүлэлтэд бизнесийн 

 болон өрхийн  зээлийн үлдэгдлийн логарифм, чанаргүй 
зээл, нийт зээлийн харьцаа , банкны хөрвөх чадварын үзүүлэлт  
ашигт ажиллагаа , зээлийн хүү , өөрийн хөрөнгө, активын 
харьцаа  болон бодлогын хүүг  авч үзсэн. 

Өөрийн хөрөнгийн шокийн нөлөө
Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шокийн банк болон макро 

эдийн засгийн засгийн хувьсагчид үзүүлэх нөлөөг судалж хариу үйлдлийн 
функцийг тодорхойллоо. Тус шокийн нөлөөг танихдаа Cholesky буюу 
дарааллын таних аргыг ашигласан. Хариу үйлдлийн функц нь шокийн 
5 Энэхүү судалгааны ажилд дунд хэмжээний BVAR загварын үнэлгээг Eveiws 10 программ 

хангамжийг ашиглан LBVAR нэмэлт add-ins дээр гүйцэтгэсэн.
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дараах хариу үйлдлийн постериор дундаж болон итгэх завсартайгаар (68 
хувь) Зураг 4-т дүрслэгдсэн. Хэрэв итгэх завсар тэгийг агуулж байгаа 
тохиолдолд тухайн хугацааны үед статистикийн хувьд ач холбогдолгүй 
болохыг илтгэнэ.

Зураг 4. Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шокод үзүүлж буй хариу үйлдлийн 

функцээс харахад судлагдсан байдлын хэсэгт тодорхойлогдсон зээлийн 
болон зардлын сувгийн нөлөө аль аль нь ажиглагдаж байна.

Зээлийн сувгийн нөлөө: Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний эерэг шок нь 
банкны зээлийн нийлүүлэлтийг тэр дундаа иргэдийн зээлийн нийлүүлэлтийг 
бууруулах нөлөөтэй байна. Энэ нь банк зээлийн багцдаа өөрчлөлт оруулж 
эрсдэл харьцангуй өндөртэй иргэдийн хэрэглээний болон бизнесийн 
зээлийн нийлүүлэлтийг бууруулах хандлагатай гэсэн панель үнэлгээний үр 
дүнтэй нийцтэй гарч байна.

Ингэснээр зээлийн нийлүүлэлт хумигдах нь бодит эдийн засагт сөргөөр 
нөлөөлөх ба эдийн засгийн өсөлт саарч улмаар зээлийн чанар муудах 
эрсдэлийг дагуулна. Зээлийн эрсдэл нэмэгдэх нь зээлийн хүүг өсөхөд 
нөлөөлнө. Системийн хэмжээнд өөрийн хөрөнгийн нийт активд эзлэх хувь 
1 хувиар нэмэгдэхэд зээлийн нийлүүлэлтийг дөрвөн улирлын дараагаар 
хамгийн ихдээ 4 хувиар бууруулах улмаар ДНБ-ий өсөлтийг хамгийн ихдээ 
1.5 хүртэл хувиар бууруулах нөлөө үзүүлдэг байна.

Зардлын сувгийн нөлөө: Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг 
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нэмэгдүүлэх нь банкуудад өртөг өндөртэй нэмэлт эх үүсвэрийн эрэлтийг 
бий болгоно. Энэ нь өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрийн зардлыг өсгөж улмаар 
зээлийн хүүг нэмэгдүүлдэг [8]. Тухайлбал  Kashyap [17] болон  Baker [3] 
нарын судалгаагаар банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шаардлага 1 
нэгж хувиар өсөхөд зээлийн хүү дунджаар 2.5-4.5  болон 6-9 хувиар өсдөг 
гэсэн үр дүн гарчээ. Харин манай орны хувьд энэ нь харьцангуй бага 
буюу 4-5 улирлын дараа зээлийн хүү хамгийн ихдээ 0.3 нэгж хувиар өсөх 
үзүүлэлттэй байна. Улмаар зээлийн хүүний өсөлт нь зээлийн эрэлтийг 
бууруулж бодит эдийн засагт сөргөөр нөлөөлнө. 

Түүнчлэн зээлийн хүүний өсөлт нь зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж 
чанаргүй зээлийг өсгөх бөгөөд санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх талтай. Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх нь 
зээлийн нийлүүлэлтийг бууруулах хэдий ч банкуудын ашигт ажиллагаанд 
үзүүлэх сөрөг нөлөө ажиглагдахгүй байна. Иймд өндөр өртөг бүхий нэмэлт 
хөрөнгийн зардал нь хүүний маржин тогтмол үед зээлийн хүүний өсөлтөөр 
тайлбарлагдаж байх талтай.

5. ДүгнЭЛТ
Энэхүү судалгааны ажлаар банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний 

өөрчлөлт нь зээлийн нийлүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлөх талаар судаллаа. 
Шинжилгээнд 2009 оноос хойш үйл ажиллагааг тогтмол явуулж буй 11 
банкны тоон мэдээллийг ашиглаж панель үнэлгээг гүйцэтгэсэн. Түүнчлэн 
Бейсийн вектор авторегрессив аргачлалд тулгуурлан макро эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөө, тэдгээрийн дамжих сувгийн талаар авч үзлээ. Тус судалгааны 
үр дүнгээс дараах дүгнэлт хийж болохоор байна.

• Панель үнэлгээний үр дүнгээр банкны хувьд өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээг 1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэхэд нийт зээлийн өсөлт дунджаар 
0.3 нэгж хувиар саарч байна. Харин иргэдийн (хэрэглээний болон 
бизнесийн) зээлийг бизнесийн зээлтэй харьцуулахад дунджаар 0.11 
нэгж хувиар илүү бууралттай байна.

• Жижиг банкны хувьд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх 
нь нийт зээл тэр дундаа иргэдийн зээлийн өсөлтөд хамгийн хүчтэй 
нөлөөлж байгаа бол, том болон дунд банкны хувьд төдийлөн 
нөлөө үзүүлэхгүй буюу үнэлгээний үр дүн статистикийн хувьд ач 
холбогдолгүй байна.

• Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шоконд үзүүлж буй хариу үйлдлийн 
функцийн шинжилгээгээр зээлийн болон зардлын сувгийн нөлөө аль 
аль нь ажиглагдах хандлагатай байна. Тухайлбал, өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний эерэг шок нь банкны зээлийн нийлүүлэлтийг, тэр 
дундаа иргэдийн зээлийн нийлүүлэлтийг бууруулах нөлөөтэй байна. 
Ингэснээр зээлийн нийлүүлэлт хумигдаж бодит эдийн засгийн 



334

Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зээл,  
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө Л.Дөлгөөн, Г.Мөнхбаяр, Ө.Тайван

идэвхжилийг сулруулан улмаар зээлийн хүүг өсөхөд нөлөөлнө. 
• Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг сайжруулах нь банкны салбарын 

дархлааг нэмэгдүүлэх, эрсдэл даах чадавхийг сайжруулах, улмаар 
урт хугацаанд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангахад 
чухал нөлөөтэй. Ингэснээр банкны тогтвортой тогтолцоо бүрдэж, 
эдийн засгийн урт хугацааны өсөлтийг дэмжих юм.

• Цаашид банкны салбарын бүтэц, тогтолцооны хувьд зохистой 
өөрчлөлт, шинэчлэлийг хийх нь эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой 
байдалд үзүүлэх урт хугацааны нөлөөний талаар нарийвчлан авч үзэх 
нь зүйтэй юм. Түүнчлэн өөрийн хөрөнгийн хязгаарлалт буюу банкны 
салбарын дотоод шокийн нөлөөг банкны салбараар өргөтгөсөн 
Динамик, Стохастик Ерөнхий Тэнцвэрийн загварт тулгуурлан 
шинжлэх нь аргазүйн хувьд илүү давуу талыг олгох бөгөөд үр дүнг 
харьцуулах боломжтой.
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хУРААнгУЙ
Ковид-19 цар тахал дэгдсэнээс хойш багагүй хугацаа өнгөрчээ. 

Энэ хугацаанд бодлого боловсруулагчдын зүгээс вирусын тархалтыг 
намжаахаас гадна эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, 
хямралыг хохирол багатай даван туулах асуудал хурцаар хөндөгдсөөр ирэв. 
Эдийн засгийг дэмжих зорилгоор бүх л улс орон мөнгөний зөөлөн болон 
сангийн тэлэх бодлого хэрэгжүүлж байгаа ч мөнгөний бодлого нь бодит 
эдийн засагт тодорхой хугацааны хоцрогдолтой нөлөөлдөг билээ. Иймд Төв 
банкууд өнөөгийн нөхцөлд хурдтай хэрэгжих боломжтой бусад төрлийн 
бодлогыг уламжлалт мөнгөний бодлоготой хослуулан ашиглаж байгаа юм. 
Энэхүү танилцуулга, судалгаагаар дээрх Төв банкуудын туршлагыг судалж, 
бодлогын зөвлөмж өгөхийг зорилоо. Судалгааны үр дүнгээс Монголбанк 
репо хэрэгслийн хугацаа, нөхцөлийг өөрчлөх, хэвийн зээлээр баталгаажсан 
үнэт цаас зах зээлд нэвтрүүлэх замаар бодит эдийн засгийн өсөлт болон 
санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих боломжтойг онцолж байна. 

Түлхүүр үгс: Ковид-19, репо арилжаа, урт хугацаат санхүүжилт
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1. УДИРТгАЛ
Ковид-19 цар тахлын улмаас зөвхөн Монгол Улсын төдийгүй ихэнх улс 

орны эдийн засгийн өсөлт саарч, мөнгөний болон сангийн зөөлөн бодлого 
хэрэгжүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 
байна. Олон Улсад Төв банк нь бодлогын багц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
буюу уламжлалт мөнгөний бодлогоос гадна зах зээлд шууд нөлөөлөх, 
зээл олголтыг дэмжих шинэ хэрэгсэл нэвтрүүлэх, эсвэл санхүүжилтийн 
хэрэгслүүдийн нөхцөлийг сулруулах арга хэмжээ (Австрали, Евро бүс, 
Бангладеш, Канад, АНУ зэрэг) авч байна. Үүний шалтгаан нь (i) мөнгөний 
бодлогын бодит эдийн засагт нөлөөлөх хурд удаан байдаг тул Төв банкнаас 
эдийн засагт илүү хурдан нөлөөлөх (ii) эдийн засагт эрсдэл, тодорхой бус 
байдал өндөр үед банкууд мөнгөний зөөлөн бодлогын хариуд зээл олгохоос 
илүүтэй хөрөнгөө эрсдэлгүй активт байршуулах хандлагатай байгааг 
саармагжуулах зорилгоор уламжлалт бус мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэл1 
түгээмэл ашиглаж байна.

Монгол Улсын хувьд 2020 оны нэгдүгээр улиралд эдийн засаг 10.7 хувиар 
саарч, инфляци  2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар зорилтот түвшнээс 
доогуур буюу жилийн 3.3 хувь байна. Нийт эрэлт буурч, эдийн засаг 
агшиж байгаа энэ үед Монголбанкнаас бодлогын хүү, репо санхүүжилтийн 
хэрэгслийн хүүг бууруулж, төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 
бууруулах зэрэг уламжлалт мөнгөний бодлогын хэрэгслүүдээр дамжуулан 
томоохон тэлэх бодлого хэрэгжүүлж байгаа боловч зээл олголт төдийлөн 
нэмэгдээгүй2 байна. Түүнчлэн Монголбанкнаас банканд санхүүжилт 
олгоход барьцаалах хөрөнгийн төрлийг нэмэгдүүлсэн ч барьцаа хөрөнгийн 
төвлөрөл хэт өндөр байгаагаас шалтгаалан уг шийдвэр нь бүх банканд ижил 
нөлөөлөх боломжгүй юм. 

Монгол Улсын банкны салбарын нийт активын дийлэнх хэсгийг эрсдэлгүй 
хөрөнгө болон дотоодын зээл эзэлдэг3. Иймд энэхүү судалгаагаар хэвийн 
зээлийг үнэт цаасжуулан, репо нөхцөлөөр худалдан авч, урт хугацааны 
санхүүжилт олгох тухай танилцуулав. Зээлээр баталгаажсан баталгаат 
үнэт цаас нь (1) үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийг дэмжих, зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох, идэвхжүүлэх, (2) цар тахлын үед эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих, (3) барьцаа хөрөнгийн төрлийг нэмэгдүүлэх давуу талтай 
гэж үзэж байна. Гэхдээ энэхүү үйл ажиллагаа нь эдийн засаг дахь төгрөгийн 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх тул (1) төгрөгийн ханш сулрах дарамтыг 
1 ОУВС-гийн 2012 оны “Төв банкны төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа ба инфляци (Central Banks 

Quasi-Fiscal Policies and Inflation)” сэдэвт судалгааны ажилд энэхүү арга хэрэгслийг төсвийн 
шинжтэй гэж үзэхээр байна. Дэлгэрэнгүйг хавсралт дахь Олон улсын туршлага хэсгээс харна уу.

2 2020 оны эхний 4 сарын байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад шинээр олгосон зээл 5.4 
хувиар, тэр дундаа бизнесийн зээл 9.5 хувиар, хэрэглээний зээл 6.6 хувиар тус тус буураад байна.

3 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар банкуудын активын 77 орчим хувийг зээл, ТБҮЦ+ЗГҮЦ, бэлэн 
нөөц эзэлж байна.
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нэмэгдүүлэх, (2) ханш бүрэн уян хатан тогтох боломжгүй үед Монголбанкны 
валютын захын оролцоог нэмэгдүүлж, гадаад валютын улсын нөөц буурах, 
(3) эдийн засаг дахь зээлийн эрэлтийг зөв хэмжиж чадахгүй үед, зээлийн 
эрэлт байхгүй нөхцөлд зээл олголтыг нэмэгдүүлж, инфляцийг хөөрөгдөх, 
чанаргүй зээлийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад санхүүгийн тогтвортой байдалд 
сөргөөр нөлөөлөх, (4) зээл олголт нь бодит эдийн засгийг дэмжихүйц салбарт 
олгогдоогүй тохиолдолд мөн үр ашиггүй зардлыг нэмэгдүүлж, инфляцийг 
хөөрөгдөх эрсдэлтэй юм.

2. КОВИД-19 ЦАР ТАхЛЫн хүРЭЭнД ОЛОн УЛСАД АВЧ 
хЭРЭгЖүүЛЖ БУЙ АРгА хЭмЖЭЭнИЙ ТУхАЙ

Дэлхий нийтэд эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих уламжлалт бус 
мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй 
дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саараад байгаа билээ. Олон улсын валютын 
сангийн 2020 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн шинэчилсэн таамаглалаар 
2020 онд дэлхийн эдийн засаг 4.94 хувиар агшихаар байна. Эдийн засгийн 
хямралыг нийгмийн хүрээнд хамгийн зардал багатай даван туулах нь Төв 
банкны мөн нэг үүрэг юм. Ийм ч учраас дэлхий дахинд эдийн засгийн 
өсөлт төсөөлж байснаас илүү буурч байгаа энэ нөхцөлд улс орнуудын Төв 
банк уламжлалт мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлж, бодлогын хүүгээ 
бууруулах, заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг бууруулахаас гадна 
зээлийн эргэн төлөлтийг тодорхой хугацаагаар хойшлуулах, хоёрдогч 
зах зээлээс үнэт цаас худалдан авах гэх мэт уламжлалт бус бодлогын 
хэрэгслийг түгээмэл хэрэгжүүлж байна. Тодруулбал, Төв банкууд сонгосон 
салбарт олгосон зээлийн тодорхой хувиар заавал байлгах нөөцийн хэмжээг 
бууруулах (Ангол, Аргентин зэрэг), санхүүжилтийн шинэ хэрэгсэл 
нэвтрүүлэх (Австрали, Бангладеш, Канад, АНУ, Чили, Ардчилсан Конго, 
Египет, Гана, Гвиней, Шинэ Зеланд), санхүүжилтийн хэрэгслийн хугацаа, 
барьцаа хөрөнгийн жагсаалтыг нэмэгдүүлж, хүүг бууруулах (Австри, 
Бельги зэрэг Европын холбооны улсууд, Бенин, Бразил, Мексик, Марокко), 
тусгай салбарт олгосон зээлийн эрсдэлээр жигнэсэн хувь хэмжээг бууруулах 
(Белиз) зэрэг бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Төв банк нь Монгол Улсын хувьд 
мөнгөний зөөлөн бодлогыг хэрэгжүүлж, репо санхүүжилтийн хэрэгслийн 
барьцаа хөрөнгийн жагсаалтыг нэмэгдүүлж, хүүг бууруулсан боловч 
барьцаа хөрөнгө нь хэт төвлөрөлтэй байгаагаас банкуудын төлбөр түргэн 
гүйцэтгэх чадварыг хангалттай дэмжиж чадахааргүй байна. Иймд Ковид-19 
цар тахлын үед санхүүжилтийн шинэ хэрэгсэл нэвтрүүлж, зах зээлийн 
хөрвөх чадварыг дэмжсэн улсуудын жишээг энэхүү хэсэгт товч тайлбарлаж, 
дэлгэрэнгүй нэгтгэл хүснэгтийг хавсаргалаа (Хавсралт 1).

Эдгээр улсуудын Төв банк нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих багц 
бодлого хэрэгжүүлэхдээ шинэ санхүүжилтийн хэрэгсэл нэвтрүүлсэн, 
4 4 дүгээр сарын таамаглалд дэлхийн эдийн засаг 3.0 хувиар агшина гэж таамаглаж байв
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хэрэгсэл нь харьцангуй урт хугацаатай, зах зээлийн хүүгээс доогуур 
түвшинд, барьцаа хөрөнгийн шаардлага сул байгаа нь ажиглагдав.

1. Австралийн нөөцийн банкны хугацаатай санхүүжилтийн хэрэгсэл 
(ХСХ, Term Funding Facility)

Эдийн засгийн хүндрэлтэй өнөөгийн нөхцөлд хадгаламж, зээлийн хүүг 
бууруулах, бизнесийн (ялангуяа жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдэд) зээлийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Австралийн нөөцийн банк (АНБ) нь санхүүгийн 
байгууллагуудад зах зээлийн хүүгээс доогуур хүүгээр санхүүжилт олгох 
шинэ хэрэгслийг нэвтрүүлжээ. Санхүүгийн байгууллага нь АНБ-ны 
зөвшөөрсөн үнэт цаасаар тухайн санхүүжилтийг авах боломжтой бөгөөд 
үнэт цаасны төрөл, хугацаа, зээлийн зэрэглэлээс хамааран эрсдэлийн 
хямдруулалтыг ялгаатай тооцдог байна. Санхүүжилт нь репо хэлцлээр 
олгогдох бөгөөд тогтмол хүүтэй хэлцлийн хүү 0.25 хувь байна. АНБ-наас 
санхүүгийн байгууллагуудыг зээл олголтоор нь 3 бүлэгт ангилж, олгох 
санхүүжилтийн хэмжээнд хязгаар тогтоожээ. Бүлэг бүрийн хувьд анхны 
санхүүжилтийн хэмжээ нь Австралийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
олгосон нийт зээлийн 3 хувьтай тэнцэнэ. Гэхдээ тухайн зээлийн үлдэгдлийг 
тооцох, цаашлаад нэмэлт санхүүжилт хүсэх хэмжээ нь бүлэг бүрт ялгаатай 
байдаг. Тухайлбал, 2019 оны 12 дугаар сарын байдлаар Австралийн зохистой 
бодлого хариуцсан байгууллага (Australian Prudential Regulation Authority)-д 
аж ахуйн нэгжид олгосон зээлийн үлдэгдэл нь 2 тэрбум ам.доллароос их 
санхүүгийн байгууллагууд А бүлэгт багтах бөгөөд анхны санхүүжилтийн 
хэмжээг 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийг хүртэл сүүлийн 3 сарын 
хугацаанд аж ахуйн нэгжид олгосон зээлийн дунджаар тооцно.

2. Холбооны нөөцийн банкны хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны 
зээлийн хэрэгсэл (ХБҮЦЗХ, Term Asset-Backed Securities Loan Facility)

Холбооны нөөцийн банк иргэдийн болон бизнесийн зээлийг дэмжих, зах 
зээлийн хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ХБҮЦЗХ-ийг нэвтрүүлсэн. 
АНУ-д үйл ажиллагаагаа явуулдаг эсвэл АНУ-д төвтэй байгууллагуудын 
хувьд ам.долларын хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг барьцаалан 
Холбооны нөөцийн банкнаас зээл авах боломжтой болжээ. Зээлийн барьцаа 
хөрөнгө нь үндэсний хэмжээний зээлийн агентлагаас өндөр чанартай 
хэмээх үнэлгээ авсан байх шаардлагатай бөгөөд ХБҮЦЗХ нь 3 жил хүртэлх 
хугацаатай байна. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас нь авто машины зээл, 
сургалтын зээл, кредит картны зээл зэрэг 9 төрлийн зээлээр баталгаажсан 
байх боломжтой юм. Зээлийн төрөл, хугацаа зэргээс хамаарч эрсдэлийн 
хямдруулалт, хүүгийн түвшнийг тодорхойлсон байна.

3. Шведийн төв банкны зээлийн хэрэгсэл (Loans to the banks for onward 
lending to companies)

Шведийн төв банк Ковид-19 цар тахлын үед зээлийн өсөлтийг нэмэгдүүлж, 
эдийн засгийг дэмжих зорилгоор Швед крон болон ам.доллароор зээл олгох, 
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ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд, Засгийн газрын үнэт цаас, арилжааны 
вексель худалдан авах замаар мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж байгаа 
юм. Банкууд нь санхүүгийн бус байгууллагад зээл олгох нөхцөлтэйгөөр репо 
хүүгээр санхүүжилт авах боломжтой. Банкуудад олгосон зээлийг Шведийн 
аж ахуйн нэгжүүдэд зээл болгон олгосон тухай сарын тайланг бэлтгэн, 
Шведийн төв банкны санхүүгийн зах зээлийн статистикт тусгадаг байна.

4. Шинэ Зеландын нөөцийн банкны хугацаатай зээлийн хэрэгсэл (ХЗХ, 
Term Lending Facility)

Шинэ Зеландын Засгийн газар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зорилгоор 
санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд нөөцийн банк нь 
тухайн хөтөлбөрт хамтран, ХЗХ-ийг нэвтрүүлсэн байна. Банк нь Засгийн 
газрын хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд бизнес эрхлэгчдэд зээл олгож 
байгаа тохиолдолд зах зээлийн хүүгээс доогуур хүүгээр 3 хүртэлх жилийн 
хугацаатай ХЗХ-д хамрагдах боломжтой юм. Барьцаа хөрөнгө болон 
эрсдэлийн хямдруулалт нь Шинэ Зеландын нөөцийн банкны нээлттэй захын 
үйл ажиллагаатай ижил байна.

5. Английн төв банкны Ковидын үеэрх компанийн санхүүжилтийн 
хэрэгсэл (ККСХ, Covid Corporate Financing Facility (CCFF))

Их Британийн бизнес эрхлэгчид болон өрхүүдийг дэмжих зорилгоор 
Английн төв банк ККСХ нэвтрүүлж, Их Британийн Засгийн газрын бонд 
болон зарим санхүүгийн бус байгууллагуудын бонд худалдан авч, бизнесийн 
байгууллагуудад санхүүжилт олгож байна. Энэхүү санхүүжилтийн хэмжээг 
Ковид-19 цар тахлаас өмнөх үеийн зах зээлийн нөхцөлтэй харьцуулан 
бизнес эрхлэгчдэд олгох бөгөөд нийт санхүүжилтийн хэмжээ 200  тэрбум 
евро (250 тэрбум ам.доллар) байхаар шийдвэрлэсэн (2019 оны нэрлэсэн 
ДНБ-ий 8.8%). Мөн бодлогын  хүүгээ 0.65 нэгж хувиар бууруулж, 0.1 хувь 
болгоод байна.

Ерөнхийд нь дүгнэхэд, эрсдэлд орсон секторуудын зээлийг дэмжих 
хүрээнд бодлогын хүүний орон зайгүй болсон Төв банкууд дэлхийн 
санхүүгийн хямралын үед хийж байсан арга хэмжээнүүдийн адилаар урт 
хугацаатай бонд, үнэт цаасыг худалдаж авах хандлагатай байна. Тодруулбал, 
өндөр хөгжилтэй орнууд болох АНУ, Англи болон Европын холбооны 
улсууд, Япон зэрэг улсын төв банк уламжлалт бус мөнгөний бодлогын арга 
хэмжээгээ эрс нэмэгдүүлжээ.

Гэхдээ эдгээр уламжлалт бус мөнгөний бодлого нь төсвийн шинжтэй үйл 
ажиллагаанд тооцогдож болзошгүйг анхаарах нь зүйтэй. ОУВС-гийн 2012 
оны “Төв банкны төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа ба инфляци” тайланд 
дурдсанаар Төв банкны тайлан тэнцлийг нэмэгдүүлэх уламжлалт мөнгөний 
бодлогоос бусад бодлогыг төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа хэмээн үзнэ 
гэжээ. Түүнчлэн төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа нь дараах шинжтэй 
байна. Үүнд:
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• Тодорхой бүлгийг чиглэсэн,
• Хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй,
• Улсын их хурлаас баталснаас илүүтэй Засгийн газрын чиглэлийг 

баримталсан,
• Судалгаанд суурилсан төсвийн бодлогод тусгагдаагүй,
• Ил тод бус,
• Уламжлалт мөнгөний бодлогын хэрэгсэл биш,
• Эдийн засаг болон нийгмийн хүрээнд эерэг нөлөөтэй байх 

магадлалтай.
Хэдийгээр дэлхий нийтээр энэ төрлийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа 

боловч Монгол Улсын хувьд Төв банкнаас хэрэгжүүлж буй төсвийн шинжтэй 
үйл ажиллагааг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2 хувиас хэтрүүлэхгүй байх 
тухай ОУВС-гийн хязгаар байгаа юм.

3. мОнгОЛ УЛСЫн ӨнӨӨгИЙн нӨхЦӨЛ БАЙДАЛ
нэгдүгээрт, зээлийн хэмжээ буурч, эдийн засгийн өсөлт саарч 

байна. Ковид-19 цар тахлын улмаас дэлхийн нийтийг хамарсан хөл хорио 
тогтоосноор гадаад болон дотоод эрэлт буураад байна. Уул уурхайн 
салбарын үйлдвэрлэлийн бууралтаас үүдэлтэй эдийн засаг 2020 оны 
нэгдүгээр улиралд 10.7 хувиар агшиж, эдийн засаг дахь зээлийн хэмжээ 
огцом буурчээ. Түүнчлэн дэлхийн зах зээл дахь нефтийн үнэ буурснаар 
дотоодын шатахуун үнэ хямдарч, инфляци 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар 
өмнөх оны мөн үеэс 4.6 нэгж хувиар буурч, 3.3 хувьд хүрэв. Хэдийгээр 
эдийн засгийн цаашдын төлөв Ковид-19 цар тахал, дэлхийн худалдааны 
зөрчилдөөн, дотоодод хэрэгжих төсөл хөтөлбөрөөс шалтгаалах боловч 
гадаад болон дотоод эдийн засгийн идэвхжил сулрах төлөвтэй байна. Гадаад 
худалдааны алдагдал тэлж, төлбөрийн тэнцэл үргэлжлэн муудах эрсдэлтэй 
байгаа бөгөөд төгрөгийн ханш сулрах дарамт нэмэгдсээр байна.

Зураг 1. Шинээр олгосон зээл

Эх сурвалж: Монголбанк
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Харин зээлийн хувьд 2020 оны эхний 4 сарын байдлаар өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад шинээр олгосон зээл 5.4 хувиар, тэр дундаа бизнесийн 
зээл 9.5 хувиар, хэрэглээний зээл 6.6 хувиар тус тус буураад байна (Зураг 1). 
Ингэснээр оны эхнээс нийт зээлийн үлдэгдэл 5.2 хувиар буурч, 17.0 их наяд 
төгрөгт хүрээд байна.

хоёрдугаарт, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зорилгоор төсвийн 
тэлэх бодлого болон мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлж байна. 
Монголбанкнаас Ковид-19 цар тахалтай холбоотой эдийн засгийн 
идэвхжлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэд хэдэн бодлогын багц арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, Мөнгөний бодлогын хорооноос бодлогын хүүг 2 
нэгж хувиар бууруулж, 9 хувьд хүргэсэн, банкны төгрөгийн заавал байлгах 
нөөцийн хувь хэмжээг 2 нэгж хувиар бууруулж, 8.5 хувьд тогтоосон5, 
хүүгийн коридорыг шинэчлэн бодлогын хүүгээс +/-1 нэгж хувьд хүргэсэн, 
өр орлогын харьцааг шинэчлэн баталсан зэрэг арга хэмжээг авсан билээ. 
Нөгөөтээгүүр, төсвийн тэлэх бодлого хэрэгжиж, тэтгэврийн зээлийг төрөөс 
нэг удаа төлснөөр эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлсэн боловч 
эдийн засаг 2020 оны эхний улиралд 10.7 хувиар агшив.

Хэдийгээр Монголбанк бодлогын хүүгээ бууруулж, мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлогын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа 
ч банкууд төгрөгийн чөлөөт эх үүсвэрээ эрсдэлгүй актив болох Төв банкны 
үнэт цаас (ТБҮЦ)-нд байршуулах сонирхол өсөж байна6. Энэ нь хямралын 
үед банкууд эрсдэлээс зайлсхийж, мөнгөний бодлогын шилжих механизмыг 
сулруулдаг өмнөх үеийн туршлагуудтай ижил дүр зураг юм.

Монголбанк Ковид-19 цар тахлын үед дэлхийн бусад улсын сайн 
туршлагын дагуу банкны салбарын төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг 
дэмжих, санхүүжилтийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх зорилгоор банканд олгох 
санхүүжилтийн барьцаа хөрөнгийн төрлийг нэмэгдүүлсэн буюу 2020 оны 
3 дугаар сард  “Төв банкнаас зээл, санхүүжилт олгоход барьцаалах хөрөнгө 
болон худалдан авах үнэт цаасны жагсаалт”-д Эрдэнэс бонд, ипотекийн 
зээлээр баталгаажсан бонд7-ыг нэмж, шинэчлэн баталсан юм. Гэвч Монгол 
улсын хувьд банкны салбарын активын дийлэнх хэсгийг ТБҮЦ, Засгийн 
газрын үнэт цаас (ЗГҮЦ), банкны бэлэн нөөц болон зээл (Зураг 2) эзэлдэг 

5 ЗБН-ийн өөрчлөлтөөр 360.2 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр чөлөөлөгдсөн.
6 ТБҮЦ-ны үлдэгдэл 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар 4.3 их наяд төгрөгт хүрч, оны эхнээс 590.7 

тэрбум төгрөгөөр буурсан боловч үүнд ХХБ-ны 500 сая ам.доллар (941 тэрбум төгрөг)-ын урт 
хугацаат своп хэлцэл төлөгдсөн  нь нөлөөлсөн байна. Тус урт хугацаат своп хэлцлийн нөлөөг 
хасаж тооцвол тус хэмжээгээр ТБҮЦ-ны нэмэгдэхээр байв.

7 Монголбанк, Банкууд, Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК-ийн хооронд 2019 оны 
0519/185 дугаартай “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ”-ний 4.6-т “Энгийн 
ИЗББ-ыг үнэт цаас гаргаснаас хойш 3 жилийн хугацаанд заавал эзэмшинэ” гэж заасны дагуу 
банкууд зөвхөн МИК Актив 1-12 хүртлэх ТЗК ашиглан санхүүжилт авах боломжтой байна. 
Иймд 2020 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 123.6 тэрбум төгрөгийн репо санхүүжилт 
авах боломжтой байна.
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тул нэмэлт хөрөнгө нь зээл олголтыг нэмэгдүүлэх, төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварыг дэмжихүйц өндөр дүнтэй биш байв.

Зураг 2. Банкуудын баланс дахь активын өөрчлөлт, тэрбум төгрөгөөр
Нийт актив

=
Дотоодын зээл

+
ЗГҮЦ+ТБҮЦ+Банкны нөөц

+
Бусад

2019/12/31 35,718.3 16,764.0 12,080.9 6,873.4
2020/05/31 33,276.8 15,896.5 9,627.4 7,752.9
Өөрчлөлт -2,441.5 -867.5 -2,453.5 879.5

Эх сурвалж: Монголбанк

Түүнчлэн эдгээр хөрөнгийн төвлөрөл хэт өндөр байдаг учир банкууд 
санхүүжилт авах боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна. Тухайлбал, 2020 
оны 5 дугаар сарын байдлаар ТБҮЦ-ны 95.9 хувийг 4 банк, Эрдэнэс бондын 
96.1 хувийг 2 банк, ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын 84.4 хувийг 
5 банк тус тус эзэмшиж байна. Банканд олгох санхүүжилтийн нөхцөлийг 
хөнгөвчилсөн Ботсвана, Баруун Африкийн орнууд, Бразил, Камерун, Канад, 
Мексик, Украин зэрэг улсуудын хувьд хөрөнгийн зах зээл харьцангуй 
хөгжсөн учраас Төв банк нь барьцаа хөрөнгийн төрлөө нэмэгдүүлэх орон 
зай хангалттай байсныг онцлох нь зүйтэй.

4. УРТ хУгАЦААТ САнхүүЖИЛТИЙн ТУхАЙ
Өнөөгийн нөхцөл байдал болон олон улсын туршлагыг харгалзан 

хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны хэрэгслийг зах зээлд нэвтрүүлэх 
боломжтой байна. “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухайн хууль”-
ийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх заалтын дагуу тусгай зориулалтын компани 
баталгаат үнэт цаас гаргах боломжтой байдаг (Зураг 3). Тусгай зориулалтын 
компани (ТЗК) нь зөвхөн хувийн байгууллагад олгосон зээлийг багцлан үнэт 
цаасжуулна. Зээлээр баталгаажсан үнэт цаас нь хуулийн дагуу баталгаат 
эсвэл барьцаат үнэт цаас байх боломжтой юм. Гэхдээ барьцаат үнэт цаасны 
хөрөнгийн багц нь орон сууцны зээл болон барьцаа, бэлэн мөнгө, Засгийн 
газрын эсвэл Төв банкны үнэт цаас болон “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт 
цаасны тухайн хууль”-ийн 27.7.1-д заалттай холбоотой зээлээс бүрддэг 
тул зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны хэлбэр барьцаат үнэт цаас байх нь 
хуулийн хүрээнд хязгаарлагдмал байна. Түүнчлэн баталгаат үнэт цаас нь 
худалдагчийн буюу банкны санхүүгийн тайлан, тэнцлээс зээлийг хасаж, 
хөрөнгөтэй холбоотой шаардах эрх болон олох орлогыг ТЗК-ийн санхүүгийн 
тайлан, тэнцэлд шилжүүлэх тул зээлээр баталгаажсан үнэт цаасыг баталгаат 
үнэт цаас хэлбэрээр гаргах нь зүйтэй.

Зээлээр баталгаажсан үнэт цаас нэвтрүүлэх нь шууд зээл барьцаалж 
санхүүжилт олгохоос дараах давуу талтай. Үүнд:

1. Монгол Улс шиг санхүүгийн зах зээлийн хөгжил харьцангуй сул 
байгаа орны хувьд зээлээр баталгаажсан шинэ төрлийн үнэт цаас 
зах зээл нэвтэрснээр зах зээлийн идэвхийг дэмжих, эрх зүйн орчин 
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сайжрах, цаашлаад санхүүгийн захын хөгжлийг дэмжих нэг алхам 
болно.

2. Монголбанкны зүгээс тодорхой хугацаанд зээл худалдан авахаас 
илүүтэй үнэт цаас худалдан авах нь үйл ажиллагааны хувьд хялбар 
юм. Өөрөөр хэлбэл, хэвийн зээлийг барьцаалах эсвэл буцаан худалдах 
нөхцөлтэй түр худалдан авснаар банкнаас зээл авсан иргэд, аж 
ахуйн нэгж бүрийн зээл Монголбанкны эзэмшилд түр хугацаагаар 
шилжихээр байна. Үүний оронд, ТЗК-ийн тусламжтай үнэт цаас 
барьцаалан санхүүжилт олгох нь харьцангуй эрсдэл багатай, олон 
улсын жишгийн дагуу сонголт болох юм.

Банкны салбарын хувийн байгууллагад олгосон зээл 2020 оны 4 дүгээр 
сарын байдлаар 4.6 их наяд төгрөг байгаа юм. Банкнаас 2020 оны эхний 
4 сарын байдлаар хувийн байгууллагад шинээр олгосон зээлийн хэмжээ 
2019 оны мөн үетэй харьцуулахад сард дунджаар 54.6 тэрбум төгрөгөөр 
буурчээ. Иймд энэхүү санхүүжилт эдийн засгийн үйлдвэрлэлийг бий болгох 
тодорхой салбарт чиглэх, зээлийн хэмжээг дор хаяад өмнөх жилийн мөн үед 
хүргэх хэмжээтэй байвал зүйтэй юм.

Зураг 3. Зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргах схем

Зээлийн багц банкны тайлан бүртгэлээс шилжсэнээр банкны зохистой 
харьцааны үзүүлэлт сайжирч, дахин зээл олгох орон зай үүснэ. Ерөнхий 
зарчим нь:

1.  Тусгай зориулалтын компани байгуулна.
2.  Банкны хэвийн зээлийг Тусгай зориулалтын компани үнэт 

цаасжуулна.
3.  Монголбанк банканд олгох барьцаа хөрөнгийн жагсаалтад зээлээр 
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баталгаажсан үнэт цаасыг нэмж, репо нөхцөлөөр санхүүжилт олгох 
боломжтой болно. Энэ төрлийн үнэт цаасаар Монголбанк банкуудад 
репо нөхцөлөөр санхүүжилт олгохдоо тодорхой шаардлагуудыг 
тавина. Тухайлбал, үнэт цаасжуулсан зээл нь бодит эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжиж буй салбарын зээл байх, репо нөхцөлөөр авсан 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг зээл болгож, эдийн засагт гаргах 
нөхцөлтэй байх зэрэг.

Монголбанкны хувьд ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондыг худалдан 
авдаг. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас буюу зээлийг багцлан үнэт 
цаасжуулах, тэр дундаа эдийн засгийн бодит өсөлтийг дэмжих салбарт зээл 
олгох нөхцөлтэй репо санхүүжилт нь хэд хэдэн давуу талтай байна. Үүнд: 
(1) үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийг дэмжих, зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох, идэвхжүүлэх, (2) цар тахлын үед эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, 
(3) барьцаа хөрөнгийн төрөл нэмэгдэх юм. Мөн санхүүжилтийн хүү нь репо 
хүү байх тул зах зээлд ямар нэгэн гажуудал үүсгэх эрсдэлгүй байх болно 
(Зураг 4).

Зураг 4. Хүүгийн тооцоо
нөхцөл:

• Хүү: 10 хувь
• Хугацаа: 90 хүртэл 

хоног (сунгах 
боломжтой)

• Хэмжээ: нийт 
хувийн салбарт 
олгосон зээлийн 
үлдэгдлийн 1.1 
хувь

• Шаардлага: тухайн 
банкны хувийн 
байгууллагад 
олгосон зээл нь 
нэмэгдсэн байх.

Монголбанкнаас тухайн үнэт цаасны 70 хувийг8 репо нөхцөлөөр худалдан 
авах бөгөөд үнэт цаасны зах зээлийн үнэ, эрсдэлийн хямдруулалтыг тооцож, 
үндсэн зээлийн багцын 44.1 орчим хувьтай тэнцэх санхүүжилтийг олгож 
болно. Мөн банкны хувьд үнэт цаасны хүү болон үнэт цаасжуулалтын 
дараа дахин зээл олгосны хүүгийн орлогын нийлбэрээр нийт орлого 
тодорхойлогдох бол Монголбанканд репо санхүүжилтийн хүү төлснөөр 
хүүгийн зардал гарна. Цаашлаад зорилтот салбарын зээлийн хүү буурах, 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих ач холбогдолтой байна.
8 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар хувийн байгууллагад олгосон хэвийн зээл болон нийт зээлийн 

харьцаа нь 70 хувь байв. 
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5. үР ДАгАВАР, үүСЭЖ БУЙ ЭРСДЭЛ, ТүүнЭЭС  
СЭРгИЙЛЭх БОЛОмЖ

Бизнесийн мөчлөгтэй уялдуулан мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлдэг 
боловч зах зээлийн хөрвөх чадвар (market liquidity) болон банкны салбарын 
хөрвөх чадвар (banking sector liquidity) нь ялгаатай ойлголт болохыг 
хямралын үеүдээс харж болно. Санхүүгийн хямралын үеэр олон улсад 
Төв банкуудын авч хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга хэмжээ нь бодлогын хүүгээ 
бууруулж, мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлсэн явдал байсан. Энэхүү 
арга хэмжээ нь уналтад орсон эдийн засгийг дэмжих нөлөөтэй байсан ч бодит 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нь төдийлөн хүчтэй байгаагүйг эдийн засагчид 
онцолдог (Bank for international settlements, 2008). Монголбанкнаас авсан 
арга хэмжээ нь банкны салбарын хөрвөх чадварыг зарим талаараа дэмжсэн 
арга хэмжээ боловч зах зээлийн хөрвөх чадвар, цаашлаад эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих, бүх банканд ижил, тэгш үйлчилж, банкны системийн 
тогтвортой байдлыг хангах эцсийн үр дүндээ хүрэх нь чухал юм.

Олон улсын жишиг, өөрийн орны банкны салбарын бүтцийг харгалзан 
урт хугацаат санхүүжилтийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх нь дараах давуу талтай. 
Үүнд:

• Инфляци жилийн 3.3 хувь буюу жилийн инфляцийн зорилтоос даруй 
4.7 нэгж хувь, дунд хугацааны зорилтоос даруй 2.7 нэгж хувиар бага 
байгаа өнөөгийн нөхцөлд зээл олголтыг нэмэгдүүлэх орон зай бий 
болно;

• Санхүүжилтийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгчдэд зээл болох, тухайн 
зээлээр үйлдвэрлэл эрхэлж, бодит эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 
нөхцөлд Ковид-19 цар тахлыг харьцангуй хохирол багатай давах 
боломжтой;

• Санхүүжилт нь зах зээлийн хүүгээр мөнгөний бодлогын хэрэгсэл 
хэлбэрээр олгогдох тул Монголбанк алдагдал хүлээхгүй.

• Санхүүжилтийн хүү бодлогын хүү орчимд буюу одоогийн зах зээлийн 
хүүнээс бага байх тул зах зээл дэх хүүний түвшин буурах боломжтой.

Гэхдээ энэхүү урт хугацаат санхүүжилтийг олгоход хэд хэдэн эрсдэлийг 
харгалзах хэрэгтэй (Хүснэгт 1).



350

Ковид-19 цар тахлын үед банкуудад урт хугацаат 
санхүүжилт олгох хэрэгцээ, шаардлагыг үнэлэх нь Б.Гэрэлмаа, Б.Мөнхзул, П.Мөнхбаяр

Хүснэгт 1. Урт хугацаат санхүүжилтийн эрсдэл ба анхаарах зүйлс
Эрсдэл Анхаарах зүйлс

Гадаад худалдааны алдагдалтай, зах 
зээлд ханш сулрах хүлээлттэй үед урт 
хугацаат санхүүжилт олгосноор мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх тул  төгрөгийн 
ханшийн сулрах дарамт улам нэмэгдэнэ. 
Оны эхнээс 6 дугаар сарын 24-нийг 
хүртэл ам.долларын ханш  хэдийн 85.6 
төгрөгөөр чангарсан бөгөөд Монголбанкны 
гадаад валютын улсын нөөц 504.4 сая 
ам.доллароор буурсан. Энэ үед төгрөгийн 
нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр төгрөгийн ханш 
сулрах дарамт нэмэгдэх бөгөөд үүний эсрэг 
төв банк интервенц хийх тохиолдолд гадаад 
валютын улсын нөөц буурч, гадаад өрийн 
эргэн төлөлтөд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. 
Цаашлаад ханш чөлөөтэй тогтсон ч 
төгрөгийн ханш хэт суларвал гадаад өрийн 
дарамт улам нэмэгдэх эрсдэлтэй байна.

Ханшийг зах зээлийн зарчмаар уян хатан 
тогтох нөхцөлийг бүрдүүлэх, санхүүжилтийг 
их хэмжээгээр огцом олгохоос зайлсхийх нь 
зүйтэй. Иймд, Монголбанкнаас олгож буй 
санхүүжилт нь эдийн засагт дархлааг бий 
болгох, өсөлтийг дэмжих салбарт олгогдож 
байгаа эсэхийг маш сайн хянаж, зээлийн 
эрэлтийг тооцоолон уг хэрэгслийн хэмжээг 
мөнгөний бодлогын хорооны хурлаар 
тогтоодог байх шаардлагатай.

Зээлийн эрэлт байхгүй, зээл олгох 
боломжгүй нөхцөлд заавал зээл олгох 
нөхцөлтэй санхүүжилт олгосноор зээл 
олголтын шалгуурыг бууруулах нөхцөл 
бүрдэж, чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдэх, 
цаашлаад санхүүгийн тогтвортой байдалд 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй.

Эдийн засаг дахь зээлийн эрэлтийг зөв 
хэмжих чадвартай байх

Зээл олголт нь эдийн засагт бодит 
үйлдвэрлэлийг дэмжих хэсэгт олгогдох 
ёстой. Хэрэв банкуудын дунд ёс суртахууны 
гажуудал (moral hazard)-ын асуудал үүсэж, 
энэхүү санхүүжилт нь зорилтот бүлэгт хүрч 
чадахгүй тохиолдолд инфляцийг хөөрөгдөх, 
ханшийн дарамтыг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй 
алхам болно.

Монголбанк хяналт, шалгалтыг чанарын 
өндөр түвшинд хийх шаардлагатай.
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6. БОДЛОгЫн ЗӨВЛӨмЖ, ДүгнЭЛТ
Эдийн засаг, санхүүд үүсэх аливаа хямралыг зардал багатайгаар давах, 

хямралыг хүндрүүлэхээс сэргийлэх нь Төв банкны нэг үүрэг юм. Иймд 
эдийн засагт хямралын дохио илрэх, санхүүгийн хүндрэл үүсэх үед Төв 
банкууд мөнгөний зөөлөн бодлого хэрэгжүүлж, эдийн засаг дахь мөнгөний 
нийлүүлэлтийг нэмэх замаар хямралыг даван туулахыг зорьдог. Төв банкнаас 
бодлогын арга хэмжээг хурдацтай авах шаардлагатай өнөөгийн нөхцөлд 
уламжлалт мөнгөний бодлогыг уламжлалт бус мөнгөний бодлоготой 
хослуулан хэрэгжүүлэх саналыг дэвшүүлж энэхүү танилцуулга, судалгааг 
бэлтгэлээ. Танилцуулга, судалгаанаас дараах бодлогын зөвлөмжийг 
дэвшүүлж байна.

• Банкуудын олгох зээлийг нэмэгдүүлэх нөхцөлтэй, хэвийн зээлээр 
баталгаажсан үнэт цаас нэвтрүүлэх.

• Тухайн үнэт цаасыг барьцаалан репо хүүгээр, урт хугацаат санхүүжилт 
олгох.

• Үнэт цаасжуулах хэмжээ нь банкуудын олгох зээлтэй уялдан 
өөрчлөгдөх.

• Банкуудад олгосон зээл нь эдийн засгийн бодит үйлдвэрлэлийг 
дэмжих тусгай салбаруудад олгогдох нөхцөлтэй байх.

• Тухайн хэмжээг Мөнгөний бодлогын хороогоор тогтоох. 
• Үүсэж болох аливаа эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор эдийн засаг дахь 

зээлийн эрэлтийг тогтмол хэмжих, банкуудын хяналт, шалгалтыг 
чанарын өндөр түвшинд хийх, ханшийг тодорхой түвшинд хэлбэлзэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх.
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1. INTRODUCTION
Monetary policy is changing around the world, and with it, the tools we 

employ is evolving in order to address the contemporary issues. Among many 
things, income inequality has been highlighted as one of the issues that need to 
be taken in consideration when conducting monetary policy. The great recession 
and what came afterwards not only showed us the inadequacy of existing models 
but also called for broader perspectives from central banks. 

As recently as 2018, Bank of Mongolia has added macro-prudential measures 
to its toolbox to cope with its partial responsibility for financial stability. As a 
support, the Economic Research and Training Institute at the Bank of Mongolia 
has conducted a nationwide survey that has successfully concluded the first ever 
attempt of a household balance sheet. This is to complement the already existing 
household survey conducted by the National Statistics Office every quarter, albeit 
with a much wider sample. This research paper investigates the monetary policy 
transmission mechanism for various levels of households, differentiated basically 
by income and also categorically characterized by their financial position. 

The purpose of this study is to contribute to the literature by identifying the 
role of the redistribution effects of the monetary policy transmission mechanism 
based on evidence from Mongolian micro level data. For this, we will see how 
different marginal propensity to consume and the distribution of household income 
and wealth affects monetary policy. In order to do this, we have used the perfect-
foresight general equilibrium model (Auclert, 2019). In determining the effects 
of monetary policy, this model, in addition to reflecting the effects on aggregate 
income and substitution channels, which are considered in the traditional model 
with a representative agent, the indirect redistribution channel that depends on 
income differences, unexpected price changes and real interest rates changes are 
included. We have calculated the marginal propensity to consume (MPC) for each 
income group based on 2016-2018 survey data from the Mongolian Household 
Social and Economic Survey (HSES), compiled by the National Statistics Office. 
The Bank of Mongolia’s Household Financial Condition Survey (HFCS) was 
used to calculate the net nominal position (NNP) and the unhedged interest rate 
exposures (URE) of the households.

The study consists of the following sections: Section 2 presents the stylized 
facts on Mongolia while Section 3 summarizes the literature review. Section 4 
describes the methodology and the model employed and Section 5 delves into 
the sources and calculations of quantitative data. Section 6 presents the results of 
estimation and Section 7 concludes.



357

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

2. STYLIZED FACTS
The Mongolian economy which is highly dependent on mining exports, 

experienced severe episodes of commodity price boom-bust cycles in the last 
decade. Naturally, the commodity cycle brought with it fluctuations in the 
economic growth as well as in the real exchange rate which affected asset prices 
including housing prices. Monetary policy, in these times, has demonstrated a 
counter cyclical stance, i.e., tightening during the boom period and loosening 
when the economy has slowed down.  

There is an exception in monetary policy stance between 2012 and 2016 
when Bank of Mongolia conducted so-called unconventional monetary policy. 
It increased the size of the balance sheet by holding mortgage backed securities 
(MBS) and other corporate-issued bonds both with heavily subsidized rates. 
This was reflected in the cumulative loss of the banks and acted as quasi-fiscal 
expenditures. As a result, the decline in growth and household income and 
expenditure has been smoothened compared with the sharp decline in commodity 
price.

It also changed the dynamics of the housing market, creating a hump like 
price increase during the period while the stock market showed a flat figure. Even 
though the monetary condition index showed a tightening episode in 2015 and 
2016, it was actually compensating for the quasi-fiscal activities it conducted. 
One could say from the figure that the real monetary condition index and the Gini 
index, except for 2015 and 2016, show that there is a relation between inequality 
and monetary policy stance. 

In recent years, the favorable external condition indicated by the terms of 
trade has allowed for real increases in economy as well as household income (and 
expenditure). It is also reflected in the stock market but not in the housing market, 
which is only calming after the subsidized mortgage credit rush. During this time, 
Bank of Mongolia under the Extended Fund Facility program which was agreed 
upon with the IMF in May 2017 has halted, by law, its quasi-fiscal activities. 
Also within the agreement, international reserves were to be accumulated which, 
in turn, has kept the real exchange rate at low levels and contributed to the real 
monetary condition being in the negative territory. However, the slight upward 
movement in the monetary condition was accompanied with an increase in 
inequality for 2018.



358

Monetary policy redistribution  
channel: case of mongolia

Munkhchimeg Sukhee, Enkhzaya Demid,  
Tsenddorj Dorjpurev and Batbold Narmandakh

Figure  1. Economic Background

ToT vrs REER, 2010Q1=100 Growth vrs HH Income and Expenditure 
(YoY)

Housing Price vrs Stock Market Index 
(2010Q1=100)

Gini Coefficient vs Monetary Condition  
Index (RMCI)

Source: Bank of Mongolia, National Statistic Office.
This snapshot of the last decade shows how monetary policy is acting together 

with inequality in response to different economic factors, especially, how the 
central bank’s targeted actions such as MBS purchases affects different asset 
classes. The overall picture here suggests that inequality has moved downwards 
and upwards resembling the movements in the stock exchange rate, while the 
housing price hump is corresponding to the decrease in inequality as well as the 
period of falling stock prices. These does not clearly tell us how monetary policy 
affects inequality, but begs the question of the transmission of this effect via 
household balance structure.

3. LITERATURE REVIEW
In the standard Representative Agent New Keynesian (RANK) models, 

response of aggregate consumption to a change in interest rate is described by the 
Euler equation, which shows strong intertemporal substitution effect and weak 
income sensitivity of consumption. For instance, a representative household 
consumes a permanent-income and faces an intertemporal budget constraint. 
Hence, its consumption is highly sensitive to changes in interest rates but not 
responsive to temporary changes in income. In detail, the model shows that the 
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direct response to changes in interest rate accounts for more than 95 percent 
of the consumption response to monetary shocks, while indirect effect due to 
changes in income makes up less than 5 percent. Thus, the effect of monetary 
policy on consumption is mainly driven by the intertemporal substitution effect 
in the RANK models. 

In recent years, however, the growing inequality of income and wealth and the 
rising asset prices have been among key factors in the impact of monetary policy 
on the economy. Therefore, researchers have developed a Heterogeneous Agents 
New Keynesian model (HANK) that reflect a more realistic representation of 
consumption behavior and distributions of household income and wealth. The 
HANK models explain how monetary policy effects may vary across income 
and wealth groups with different marginal propensities to consume. For instance, 
expansionary monetary policy benefits households with high amounts of debt, 
whereas tight monetary policy tends to favor households with savings. Thus, 
monetary policy might have redistributive effects on the economy and can 
cause inequality in the short-run. There are recent papers, including (Kaplan, 
Violante, & Moll, 2016) and (Auclert, 2019), which explain the importance of the 
heterogeneous agent model to understand the transmission of monetary policy in 
the economy.

In particular, (Kaplan, Violante, & Moll, 2016) developed the HANK 
model, which explains the heterogeneous impact of monetary policy shocks on 
consumption, taking into account the differences in household wealth and marginal 
propensity to consume. In this model, monetary policy affects consumption 
primarily through indirect effects that arise from a general equilibrium increase 
in labor demand. The study finds a weak intertemporal substitute effect of 
consumption. They argue that hand-to-mouth households who consume entire 
current income are highly sensitive to labor income shocks but are not sensitive 
to interest rate changes. Even wealthy households may not increase consumption 
in response to an interest rate cut due to the negative income shocks. These are 
likely to lower the direct impact of monetary policy. The empirical evidence 
shows that the direct effects of interest rate shock on consumption are relatively 
small (roughly one-thirds of the total impact), while the indirect effects can be 
significant (roughly two-thirds of the total impact) based on the U.S. households 
survey data. Therefore, the HANK model suggests that the indirect effect through 
changes in income can be the key determinant of the consumption response to 
monetary shocks.

 (Auclert, 2019) identifies the HANK model emphasizing the role of 
redistribution in the transmission mechanism of monetary policy onto consumption. 
This model defines the three channels of monetary policy redistribution that 
affect aggregate spending; (i) an earning heterogeneity channel, (ii) a fisher 
effect channel, and (iii) an interest rate exposure channel. These channels show 
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that monetary policy shock can have differential effects across the household’s 
consumption, depending on the differences in the household balance sheet and 
consumption behavior. According to this model, monetary policy can affect 
income distribution through changes in interest rates, asset prices, and capital 
gains. The paper shows analytically that households’ heterogeneity may amplify 
or dampen the effects of monetary shocks on aggregate consumption. Applying 
micro data including a 2010 Italian Survey, 1999-2013 U.S. Panel Survey of 
Income Dynamics, and 2001-2002 U.S. Consumer Expenditure Survey, the study 
concludes that all three channels are likely to amplify the effects of monetary 
policy in both economies.

Table 1. Review of Empirical Studies  
Papers Methods Samples Main findings

 
1 

(Coibion, 
Gorodnichenko, 
Kueng, & 
Silvia, 2012) 

 VAR  U.S. 1980-2008  Contractionary monetary policy shocks lead 
to an increase in income and consumption 
heterogeneity.

2 (Mumtaz, 2017)  VAR United Kingdom 
1969 - 2012 

 Contractionary monetary policy raises income 
inequality. It negatively impacts on low-income 
households.

3  (De, 2017)  FAVAR, 
DSGE 

 India, China 
1996- 2013

 Monetary policy shocks have a different impact 
on the consumption of a different group of 
households. The expansionary monetary policy 
reduces income inequality.

4 (Cravino, Lan, 
& Levchenko, 
2018) 

 FAVAR  U.S. 1978-2008  Monetary Policy can have distributional 
consequences on different income groups by 
affecting the relative prices of goods.

5 (Davtyan, 2017)  Panel VAR  U.S. 1979-2012  Tight monetary policy raises income inequality.
6 (Furceri, 

Loungani, & 
Zdzienicka, 
2018) 

 Panel VAR 32 advanced and 
emerging market 
countries 1990-
2013 

  Tight monetary policy raises income inequality. 
Contractionary monetary policy shocks increase 
income inequality, on average. The effect varies 
over time.

7 (O’Farrell, 
Rawdanowicz, 
& Inaba, 2016) 

 
Simulations 

OECD survey 
data 2010-2012 

  Income inequality plays a small role in the 
monetary policy transmission mechanism. Found 
mixed results for the euro area countries.

8 (Gornemann, 
Kuester, & 
Nakajima, 
2012) 

 DSGE  U.S. 1984-2008   While households in the top 5 percent of the 
wealth distribution benefit from a contractionary 
monetary policy shock, the bottom 5 percent lose 
in the U.S. households.

Another group of studies considers a simple Two Agent New Keynesian 
(TANK) model (Debortoli, Gali, & others, 2017). The TANK model simplifies 
the HANK model considering two types of households, Ricardian and Keynesian, 
but does not consider the effect of wealth distribution. Ricardian consumers are 
assumed to have no constraint in the financial markets, thus are highly responsive 
to interest rate changes. On the contrary, Keynesian consumers are assumed as 
"hand-to-mouth" spenders who do not hold assets and consume their entire income 
every period so that they do not respond to interest rate changes. The model 
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emphasizes the differences in the average consumption between constrained and 
unconstrained households in financial markets. A common feature of the HANK 
and TANK models missing in representative agent models is that a certain part 
of the households face a borrowing constraint and do not have access to financial 
markets, thus they do not adjust their consumption in response to changes in 
interest rates. It implies that the economy’s response to monetary policy shocks 
may differ from the standard New Keynesian model with a representative agent.

In addition to the HANK model, some studies that have investigated how 
monetary policy shocks affect income inequality using methods such as VAR, 
FAVAR, Panel VAR, and DSGE. These studies show mixed results on the 
distributional impact of monetary policy for both cases in single country and 
cross countries studies. But in most cases, tight monetary policy tend to increase 
income inequality (Table 1).

For the case of Mongolia, there are some empirical studies related to the 
transmission mechanism of monetary policy. For instance, Demid (2011) studied 
the bank lending channel of monetary policy transmission in Mongolia using a 
structural VECM approach for the period between 2004Q1 and 2011Q1. The 
findings suggest that the transmission of central bank bill rates to bank credit 
supply operates through the bank’s reserve and equity rather than lending rate 
and concludes that the bank lending channel is effective in Mongolia. Doojav 
and Batjartgal (2014) studied the cost channel of monetary policy transmission in 
Mongolia using a Bayesian Dynamic Dtochastic General Equilibrium approach 
for 2000.Q1-2013.Q4 data. The paper concludes that incomplete pass-through 
of the money market rate to the bank lending rate weakens the cost channel of 
monetary policy transmission. Furthermore, Bayarsaikhan et al. (2015) examined 
monetary policy transmission mechanisms using VAR and OLS models for the 
sample period from 2002Q1 to 2015Q2. The study found that the interbank 
market rate has a 1-2 quarter lagged effect on bank lending rate and concludes 
that bank lending is the most significant channel of monetary transmission for 
price and output.

The existing studies on monetary policy transmission are concerned with 
aggregate macroeconomic data, but its redistribution channel has not yet been 
investigated in Mongolia. This paper contributes to the literature by highlighting 
the distributional effects of monetary policy shock on different income groups 
based on micro-level data of households in Mongolia.

4. MODEL DESCRIPTION
4.1. Modeling
We replicate an existing model by (Auclert, 2019)  that incorporates the 

monetary policy and its redistribution channels. The model is constructed as 
follows:
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Households: There is a closed economy with  types of heterogeneous 
households. Each agent type  has its own discount factor , utility functions  
and . We assume that there is a mass 1 of individuals within each type , each 
in an idiosyncratic state . The cross-sectional average of any variable  
is , taken over individual types  and idiosyncratic state . For example, 
aggregate consumption per capita  is equal to average individual consumption 

. Each agent  solves the following discrete time consumer problem with 
the budget constraint.  

(1)

Here, each agent  in state  has a stochastic endowment of  efficient 
units of work, and receives a wage of  per hour, where  is the 
real wage per efficient hour. By choosing  hours of work, the agent earns the 
earned income . The agent is also endowed with with real unearned 
income , here  is total dividends on the firms he owns  net of 
taxes from the government . Thus, the agent’s overall gross-of-tax income is:

(2)
There is a fixed supply of aggregate capital K, and a set of N trees that 

constitutes claims to those firms’ profits and capital stock. Each of those trees 
distributes dividends which, in the aggregate, add up to the sum of aggregate 
capital income and profits . The agents also trade nominal 
government bonds with supply of , and a set of  additional assets with 
zero net supply that can be nominal and real. Each agent  also trades a subset 
of the trees, and a subset  of the other assets. If both  and  are empty, agents 
of type  live hand-to-mouth. In other cases, it is assumed that trading is subject 
to a type-specific borrowing constraint . To keep the problem well-defined, we 
assume that the prices of nominal and real bonds prevent arbitrage profits. This 
leads to a Fisher equation for the nominal term structure: 

(3)

Firms: There exists a competitive firm producing the unique final good in 
this economy, in quantity  and nominal price , by aggregating intermediate 
goods with constant-returns to scale technology. A unit mass of firms j uses the 
production functions . Markets for inputs are perfectly 
competitive, so firms take the real wage  and the real rental rate of capital 

 as given. These firms sell their products under monopolistic competition and 
their prices can be sticky. Firm j, therefore, sets its price  at a markup over the 
marginal cost and it makes real profits . Summing across firms , aggregate 
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production is equal to aggregate income:  

(4)

Government: A government has nominal short-term debt , spends , and 
runs the tax-and-transfer system. Its nominal budget constraint is therefore:  

(5)
 where  is the one-period nominal discount rate. There is a simple 

rule in which the government targets a constant real level of debt  and 
spending . Also, the government balances its budget at the margin by 
adjusting all transfers in a lump-sum manner.

Market clearing: In equilibrium, the markets for capital, labor, and goods all 
clear, this implies that at all times t:  

(6)
Equilibrium also implies market clearing in all  asset markets.
Aggregation result: We focus on the response of the consumption to the a 

perturbation of this environment in which individual gross incomes , nominal 
prices  and the real interest rate  change at t=0 only. Therefore, this is 
convenient to analyze the effect of no persistent and unexpected shock on the 
consumption. Here . At the market clearing for nominal assets, all 
nominal positions net out, except for that of the government as follows:

(7)
and market clearing for all assets implies that:  

(8)

where  and  are the net nominal position and the unhedged interest 
rate exposure of the government. Equations (7) and (8) are crucial restrictions 
from general equilibrium as the agent’s asset is another liability and net nominal 
positions and interest rate exposures must net out in a closed economy.

4.2. Definitions of Re-distributional Channels of Monetary Policy
Using the model defined in the previous part, we consider redistribution 

channels of monetary policy in the total consumption. It leads to partial impact 
in response to change in income, interest rate and price on the consumption. 
Following the theorem defines the response of consumption to overall income, 
price and interest rate’s changes.

Theorem 3. To first order, in response to  and  aggregate 
consumption changes by:  



364

Monetary policy redistribution  
channel: case of mongolia

Munkhchimeg Sukhee, Enkhzaya Demid,  
Tsenddorj Dorjpurev and Batbold Narmandakh

(9)

Theorem 3 holds no relationship of the underlying model generating MPCs 
and different types of exposures at the micro-level, as well as the relationship 
between  and  at the macro level. The cross-sectional moments are 
measurable in the household-level data, which are informative about the 
economy’s macroeconomic response to a shock, no matter the source of this 
shock. The coefficients of Theorem 3 illustrates the following:

 -  Aggregate income channel indicates that in response to an 
expansionary monetary policy, the aggregate income increases, so do the incomes 
for each group’s income.

 -  Income re-distributional channel indicates that 
lower-income households have higher MPCs, and it is likely that monetary 
expansions increase aggregate consumption due to their endogenous effect 
on income distribution. Away from separable preferences, an additional 
complementary channel of monetary policy can arise, even with a representative 
agent, when preferences are such that increases in hours worked to increase the 
MPC.

 - , Price channel (Fisher effect) indicates that net nominal 
borrowers have higher MPCs than net asset holders. This also has an endogenous 
outcome that shows monetary policy can increase in aggregate consumption via 
a Fisher channel.

 - , Interest rate exposure channel indicates that 
households with unhedged borrowing needs have higher MPCs than households 
with unhedged savings requirements. This has an endogenous outcome that the 
aggregate consumption responds more to real interest rates than the situation 
with inter-temporal substitution alone.

 - , Substitution channel indicates the standard interest 
rate channel. Here   th household income group’s discount and we simplify 
it by giving a value of  0.5 constantly for all the different income groups as in 
(Auclert, 2019).

5. DATA
The key cross-sectional moments described above are derived from income, 

consumption, assets and liabilities. Here, the Household Socio-Economic 
surveys (NSO-HSES, 2016-2018) is used to calculate the marginal propensity 
to consume for each income group. Due to the lack of data on the household 
balance sheet, we had to integrate the Household Financial Condition survey 
(BOM-HFCS 2018) by the Bank of Mongolia, in particular, to compute the net 
nominal position (NNP) and unhedged interest rate exposure (URE) variables. 
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This information about the households was applied in this work as summarized 
in the Table 2. 

Aggregate income for each group  is computed as the sum of all income 
sources including two wage sources, pension, income from sales of livestock and 
related goods or crop production in net of the costs occurred, income from the 
social insurance and welfare and government’s other transfers, rents, sale of fixed 
asset, receivables, interests, withdrawals from deposits, dividends, gambling 
gains, and other incomes.  is a sum of all types of expenditures of households, 
including food, non-food, energy, rents and interest payments, as well as durable 
goods. We only include a part with share of  (for the benchmark case ) 
of durable goods expenditure in the total household expenditure calculation.

The  is measured as the total resource flow that the household needs to 
invest over the first period of this consumption plan, thus A and L represents, 
respectively, assets and liabilities that mature over the period, over and above 
the amounts already included  and . Net nominal position (NNP) is computed 
as the difference between directly held nominal assets (deposits and bonds) and 
directly held nominal liabilities (mortgages and consumer credit).

Table 2. Mapping Model to Data Objects  

Variable  Description  Source
  Unhedged interest rate exposure 

 Gross income (excluding non-agricultural 
business)  NSO-HSES 

 Taxes net of transfer  Assumed to be zero 
 Non-durable + Durable (share )  NSO-HSES 

 time and current deposits  BoM-HFCS 2018 
 time liabilities  BoM-HFCS 2018 

 Net nominal position (NNP)  
Nominal assets  Deposits+Bonds  BoM-HFCS 2018 

Nominal 
liabilities  Mortgages+Consumer debt  BoM-HFCS 2018 

5.1. Household Socio-Economic Surveys
The Household Socio-Economic Survey (HSES) has been conducted by 

the National Statistical Office of Mongolia since 1989. It covers 14 sets of 
questions on different attributes of households in Mongolia, in particular general 
demographic information (education, health and employment), income sources 
(livestock breeding and crops, non agricultural production, trade, services and 
social protection), main expenditure sources (food, energy, durable goods, and 
non-food expenditure) and brief information on savings and loans. The surveys 
of 2016-2018 are applied to estimate the marginal propensity to consume for 
different income groups. 
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Table  3. NSO-HSES: Descriptive Statistics (000’s MNTs)  
Year  Statistics  N  Mean  Sd  Min  p5  p25  p50  p75  p95  Max
2018 Income 16,361  11,148  10,128  22  2,570  5,246  8,429  13,823  27,220  253,580 

Consumption 16,361  10847  9,050  81  3,096  5,697  8,800  13,273  24,974  259,922 

2017  Income  11,172 10,148  8,999  30  2,456  4,800  7,948  12,708  24,680  228,720 
Consumption  11,172  11,536  9,757  3  2,860  5,696  8,931  14,143  28,396  188,899 

2016  Income 16,341  8,959  8,061  31  1,995  4,212  7,140  11,312  21,250  244,570 
Consumption 16,341  8534  6587  175  2,486  4,662  7,164  10,483  18,869  197,957 

Source: National Statistical Office.

Table 3 reports basic descriptive statistics on household income and 
expenditures for 2016-2018. In the latest of these surveys for 2018, the average 
household income and consumption was MNT 11.4 million and MNT 10.8 
million respectively. The household income for the bottom 5 percent was around 
MNT 2.6 million, significantly lower than that of the top 5 percent (MNT 27.2 
million) where consumption is 8 times that of the bottom 5 percent. Overall, the 
median household income has increased from 2016 to 2018, with an average 
nominal growth rate of 9.0 percent per annum. Simultaneously, median household 
consumption increased by about MNT 1.6 million between 2016 and 2018. 
Interestingly, the average household consumption in 2018 was slightly lower than 
that in 2017. Nominal cross-sectional variation for household’s income tends to 
increase as economy expands expansion.

Figure 2. NSO-HSES 2018: Household Income and ExpenditureFigure 2. NSO-HSES 2018: Household Income and Expenditure

a. Household Income by Contributions b. Household Expenditure by 
Contributions

c. Distribution of Household Income d. Distribution of Household 
Expenditure
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Source: National Statistic Office.   

Figure 2 above illustrates the types of income sources and main categories of 
expenditures for five income groups as of 2018. The average household income 
for the lowest 20 percent was around MNT 4.0 million and the main source of their 
income was receipts from government transfer making up 57.2 percent of total 
household income. Other major sources of income were wages and salaries (23.7 
percent), and agricultural income (14.5 percent). The average income for the top 
20 percent was about MNT 23.0 million. For this group, wages and salaries is the 
most important component and accounts for 51.5 percent of household income, 
followed by agricultural (13.1 percent) and business incomes (13.1percent). 
Besides, other income such as income from interest, dividends, and others form 
11.8 percent of household income for the higher-income groups.

There is a similar pattern for components of household expenditures across the 
income groups. Among expenditure categories, the share of non-food spending 
was about 61.0-83.0 percent of the households’ total expenditures. Rural-sourced 
food was also among the major expenditures for the lower two groups of income, 
making up about 11.0-14.0 percent of their total expenditures. The households 
in all groups spend around 10.0-15.0 percent of their expenditures on the urban 
diary. The remaining consumption comprises of rent and service payments.

The lower panel of the Figure plots the histogram of income and expenditure. 
The shape of the distribution for both variables is right-skewed indicating that the 
mass of households is clustered at the bottom half of the median, i.e., a relatively 
higher proportion of households gets low levels of income, whereas a small part 
of households earns a higher income in Mongolia.

5.2. Household Financial Condition Survey
The Household Financial Survey (HFCS) has been conducted annually by 

Bank of Mongolia since 2018. The 2019 data was not made available at the time 
of this study, hence the decision to merge it with NSO’s data was made in order 
to conduct the necessary analysis for this paper. As mentioned above, this survey 
was first ever attempt in Mongolia to construct a household balance sheet.
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Table 4 summarizes information on the household balance sheet of the 
survey. It shows evidence of considerable households’ heterogeneity in asset and 
liabilities, despite the income and consumption. Furthermore, URE and NNP 
are varied widely across households. For example, households in the bottom 
25 percentile have noticeably lower levels of assets and net nominal position, 
compared to those in the top 5 percent of the distribution. In particular, there 
are negative maturing assets, URE and NNP, as well as no assets and liabilities 
for the lowest 5 percent of the households. Moreover, the top 5 percent of the 
distribution holds a considerably higher level of assets and liabilities compared 
to the median level. 

Table 4. BoM-HFCS 2018: Descriptive Statistics (000’s MNTs)  
Stats  N  Mean  sd  min  p5  p25  p50  p75  p95  max

Net income  2,779  11,925  7,311  480  3,600  7,200  10,200  14,830  25,080  54,000 
Consumption  2,779  7,531  4,408  1,095  2,400  4,360  6,520  9,600  16,100  31,100 

Maturing assets  2,736  6,038  12,103  -25,100  -5,280  808.5  4,386  8,720  21,320  250,840 
Debt repayment  2,736  5,127  32,412  0  0  0  2,568  6,000  12,660  1206,288 
URE  2,736  911  34,154  -1,172,988  -12,060  -2,600  1,201  5,520  17,060  250,840 
Asset  2,736  47,360  54,813  0  0  11,000  35,004  70,000  130,000  1,010,000 

Liability  2,736  13,549  80,245  0  0  0  3,000  15,000  56,000  4,017,992 
Net Nominal 
Position

 2,736  33,811  94,268  -3,935,991  -11,700  4,000  24,001  55,000  113,000  999,000 

Source: Bank of Mongolia.



369

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

6. ESTIMATION RESULTS
6.1. Marginal Propensity to Consume
The first step in evaluating the distributional impact of monetary policy on 

consumption is to compute the marginal propensities to consume for different 
groups. Theoretically, the MPC reflects the change in consumption as household 
income increases by one unit. For this paper, the marginal propensity to consume 
for each different income group is calculated by same method used in (Auclert, 
2019).

For each year, households are divided into thousand subgroups indexed as 
j by their incomes to match the different households in the three different years 
to each other. At the same time, it is also divided into five main groups, with 
each representing one type of income group of households indexed as i. We 
found that the household income and expenditure in Mongolia vary significantly 
by demographic differences, including house’s location and marital status, 
education and age variations of household head, as shown in Figure 2-3 in the 
Appendix. These differences must be controlled before calculation of the MPCs 
to precisely define those changes in the consumption in response to income 
changes. Therefore, for each subgroup, we run regressions for dependent (y) and 
independent ( ) variables, both in log terms with several dummy variables that 
represents variations of the location of households, marriage status, and pension 
status of household heads for each subgroup. The median residuals of these 
regressions represent each subgroup j’s income and consumption for each and 
are applied to further calculation procedures of the MPC. Finally, the following 
equations are applied to compute the MPC for each main income group (i):  

(10)

  

(11)

The results of the MPC calculation differ by our assumption on what share 
of durable consumption is included in the total consumption computation. Some 
suggest that durable consumption must be excluded from the MPC calculation. 
However, (Auclert, 2019) finds that inclusion of durable consumption does not 
change the conclusions of the re-distributional impact on the total consumption. 
Table 7 in the Appendix summarizes the calculations of MPCs for all five groups 
with different ( ), as well as those coefficients of re-distributional channels on 
consumption. Our result also suggests there are no significant differences across 
the different assumptions on the share of durable goods consumption, which 
is included in the total consumption computation. Having considered this, we 
assume the share of durable consumption  as our benchmark calculation.
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Table 5 compares and summarizes, for the five different income groups, the 
calculated MPCs using the HSES Survey, and normalized household incomes, 
unhedged interest rate exposures (URE) and net nominal positions (NNP) by 
average consumption in 2018 using the HFCS Survey. 

  Table 5.  Main Variables by Different Income Groups
#  Indicator  I (lowest)  II  III  IV  V (Highest)
 1  MPC ( )  0.16  0.43  0.61  0.20  0.19

2  Normalized income  0.61  1.03  1.37  1.82  3.04
3  Normalized URE  -0.38  -0.35  -0.11  0.20  1.04
4  Normalized NNP  3.64  3.95  4.38  4.43  5.71

Source: Authors calculation. 

Except for the highest income group (V), the income gaps between the 
remaining groups are relatively constant around 0.35 and the average normalized 
income varies from 0.61 to 1.82. The largest income group, however, earns five 
times higher than the lowest income group, calculated as 3.04 in normalized 
term by average consumption in 2018, as well as two times higher than the 
second largest income group (IV). This suggests that the income distribution of 
Mongolian households is highly skewed for the highest income group, so that 
very few households earn a large share of the total income in Mongolia.

Generally, it is expected that the lower income households or "hand to mouth" 
households tend to have higher MPCs because they consume all of their income 
while higher income households tend to have lower MPCs since they rather save 
most of their additional income. However, Mongolian household data reveals a 
very small MPCs for the lowest income groups (I and II) calculated as 0.16 and 
0.43 respectively. This might be because these households are highly indebted 
- negative normalized UREs are computed as -0.38 and -0.35 respectively, 
shown in Table 5. It means that their interest-bearing liabilities exceed assets. 
Mongolia traditionally has experienced relatively high interest rates, so that the 
interest costs make up a considerable share of household expenditures. Thus, 
the households with lower incomes may not be able to increase consumption 
following the increase in income due to their debt pressure. The households data 
in 2018 shows that 7.0 percent of the total income is for debt repayment for the 
lowest income group (I), while 2.3 percent for the highest income group. 

The largest income group households in Mongolia have relatively small and 
similar MPCs at 0.20 and 0.19 respectively. This is in line with the theoretical 
prediction that high income households seem to have lower MPCs. Not only 
with the high income, they also have positive normalized UREs amounting 
to 0.20 and 1.04 respectively. Furthermore, these households in the middle 
income group (III) have the highest MPC of around 0.61 among the various 
groups. Similarly, this is because these households tend to have relatively 
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balanced URE at -0.11 or less indebted compared to the two lowest income 
groups.  

Finally, we find that except for the largest income group (V), there is not 
a large variation in the normalized net nominal positions across the remaining 
four groups. In particular, there is a only slight increase between groups I and 
II, and groups III and IV, and they are computed as 3.64, 3.94, 4.38, and 4.43, 
respectively. These indicators lead us to predict a smaller re-distributional effect 
of monetary policy through the Fisher effect which is induced by the asset price 
change.

6.2. Redistribution Channel
To assess the redistribution impact of monetary policy for Mongolia, we 

modify Theorem 3 which is specified in the Section 3 in the following equation 
to compute the partial elasticity coefficients of aggregate consumption due to 
a temporary change in (i) aggregate income, (ii) price, and (iii) interest rate as 
(Auclert, 2019) does. The result is summarized in Table 6, where the elasticity 
coefficient for United States (US) data are presented here for comparative purposes. 
Here,  and  are redistribution elasticity fo Y, P and R respectively. In 
addition,  and  are the Hicksian scaling factor, income weighted MPS and 
elasticity of agent i’s to relative income respectively.  

(12)

Table 6 shows the seven cross-sectional moments that determine the changes 
in consumption expressed by Theorem 3 in the equation (9). The two exceptional 
coefficients are the elasticity of inter-temporal substitution , which needs to be 
obtained from other sources, and , which, in general, depends on the 
driving force behind the change in output. These include: the income redistribution 
elasticity  in Mongolia which was estimated at -0.05. Furthermore, the 
relative sensitivity  of given groupâ€™s income to aggregate income was 
negative for some groups, positive for some, and on average, it was negative 
(-0.40). These facts suggest that the inequality of income in Mongolia amplifies 
the effect of monetary policy on the total consumption by changing aggregate 
income. However, it is significantly lower compared to the one in the United 
States, reflecting lower income inequality in Mongolia than the US. According 
to the World Bank data, the GINI coefficients for Mongolia and the US were 
respectively 32.3 and 41.4 in 2016.

Table 6. Seven Cross-sectional Moments that Determine Consumption  

 Formula  
Mongolia 

 US 
(CES)  Description  Channel

 -0.05  -0.25  Redistribution elasticity for Y  Earnings 
heterogeneity 
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 0.69  0.65  Hicksian scaling factor  Substitution

 -0.03  -0.15  Redistribution elasticity for P  Fisher

 -0.04  -0.59  Re-distributional elasticity 
for R 

 Interest-rate 
exposure

 0.46  0.51  Income-weighted MPC  Aggregate 
income

 -0.40 
(mean) 

 Elasticity of agent i’s to relative 
income 

Source: Authors Calculation.
Furthermore, the negative price redistribution elasticity  for 

Mongolia, which is -0.03 also shows that unequally distributed income and 
wealth in Mongolia lead to a higher impact of monetary policy on the economy 
by changing nominal price. Similarly, in the case of Mongolia, the coefficient is 
much less than in the United States which was calculated as -0.15.

Finally, the interest rate redistribution elasticity  was negative (-0.04) 
for Mongolia, which is low compared to the US. Negative value here suggests the 
amplifying effect of monetary policy tightening on aggregate consumption due to 
heterogeneity of household income.

Taken together, all these sensitivity coefficients are consistent with the results 
from theoretical and other empirical research, suggesting that heterogeneity in 
household income and wealth in Mongolia may have an amplifying effect of 
monetary policy on aggregate consumption. However, the elasticities we have 
calculated are relatively small in the absolute sense in Mongolia compared to 
those calculated for the US. It may be due to the relatively high-income inequality 
in the US than Mongolia. The signs of the effects are consistent in these countries.

7. CONCLUDING REMARKS
This study investigated the redistribution channels of the monetary policy 

transmission mechanism in Mongolia using a simple heterogeneous-agent model 
for household-level income, expenditure and balance sheet data. The main finding 
of this study is that the monetary policy in Mongolia, depending on the level 
of financial and capital positions, has a different impact on the consumption of 
various income groups. This is due to different marginal propensities to consume 
(MPC).

Results show that monetary policy tightening tends to increase the vulnerability 
of the poor and highly indebted households. This, in turn, reduces aggregate 
incomes as well as increases the interest expenditure of these families. In this 
worsened situation, the households borrow more to sufficiently finance their 
living costs which later increases their interest rate pressure on their financial 
positions even further. At the same time, the borrowing rate, which is currently 



373

Монголбанк Судалгааны ажил "Товхимол 15"

over 20 percent in Mongolia, is pushing these households to have a relatively 
small MPC due to the high substitution cost. This fact is unique for Mongolia as 
the MPC is usually high in lower income families in general cases. 

Conversely, besides the lower MPC or higher tendency to save, the high-
income households have higher positive net interest-bearing assets. This helps 
them to earn higher interest income in response to strict monetary policy although 
there is reduced aggregate income in the economy. Thus, monetary policy 
tightening tends to have a relatively less negative effect for these households. 

We also find that heterogeneity of household income, interest bearing asset 
and wealth amplifies the monetary policy effect on the Mongolian economy 
through the re-distribution channel. However, this channel is not as strong as the 
United States. The re-distribution channel composes three different components, 
including the interest rate, price and income channels. In particular, the small 
and negative correlation between MPC and unhedged interest rate exposure 
suggests that monetary policy tightening tends to reduce aggregate consumption 
more than the case of no heterogeneity in the household interest-bearing assets. 
Additionally, there is a negative and small relation between the MPC and the 
NNPs or household nominal wealth, which is likely to increase the impact of 
the Fisher effect. Finally, due to the small negative relation between household 
income and the MPC, there is a tendency for the effects of monetary policy shock 
to be slightly amplified when high heterogeneity in the household income occurs.

In conclusion, income and wealth inequality has a significant impact on 
the monetary policy transmission mechanism. Monetary policy tightening is 
redistributing resources from the group with low income to the group with high 
income through the re-distribution channel. Finally, we also conclude that it 
is necessary to use heterogeneous-agent models for studying monetary policy 
and their transmission mechanisms for Mongolia. In particular, the monetary 
policy authority should take this fact into account when it increases its policy 
rate, considering its redistribution effect and biased impacts on different income 
groups.
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APPENDIX
Figure 3. NSO-HSES 2018: Household Income by Factors 

a. by Pension Status of Household Head b. by Marital Status

c. by Location d. by Education

Figure 4. NSO-HSES 2018: Household Expenditure by Factors

a. by Pension Status of Household Head b. by Marital status
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c. by Location d. by household size

     
Table 7.  MPC and Elasticities’ Calcuations 

Indicator
 Marginal propensity to consume  

Group 1  0.17  0.17  0.16  0.17  0.15 
Group 2  0.44  0.44  0.43  0.46  0.47 
Group 3  0.68  0.61  0.61  0.60  0.66 
Group 4  0.24  0.21  0.20  0.20  0.20 
Group 5  0.30  0.24  0.19  0.21  0.19 

Redistribution channels and coefficients
Income 

weighted 
MPC  

 0.57  0.50  0.51  0.48  0.49 

Elasticity 
of agent i’s 
to relative 
income  

 -0.43  -0.40  -0.40  -0.21  -0.32

Hicksian 
factor  

 0.63  0.67  0.69  0.68  0.67 

 -0.01  -0.03  -0.05  -0.05  -0.05 
 -0.004  -0.02  -0.03  -0.03  -0.03 
 -0.02  -0.03  -0.04  -0.04  -0.05 

Source: Authors calculation. 


