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оРШИл

Монголбанкны Мөнгөний бодлого, 
судалгааны газраас Монгол улсын 
нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн 
байдал, банк санхүүгийн байгууллагын 
хөгжлийн талаар 2014 оны 9 дүгээр 
сард олон нийтийн дунд ес дэх жилдээ 
санал асуулга явууллаа. 

Сүүлийн хоёр жилийн судалгааны 
ажлын онцлог нь Засгийн газар, 
Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж 
буй орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог 
бий болгох хөтөлбөртэй холбогдох 
асуулгыг нэмж оруулсан болно. Өмнөх 
судалгаануудын суурьд тулгуурлан 
гол асуултууд дээр иргэдийн санал 
бодол хэрхэн өөрчлөгдсөнийг динамик 
хэлбэрээр харуулан чиглэлийн 
индексийг тооцон үзүүллээ.

Судалгааны ажлын зорилго

Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол 
улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн 
байдал, банк санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн талаар иргэдийн дунд 
санал асуулга явуулан, олон нийтийн 
санал бодлыг тодорхойлж, өнгөрсөн 
онуудтай харьцуулан дүн шинжилгээ 
хийхэд оршино.

Судалгааны хамрах хүрээ, хугацаа

Санал асуулгыг Улаанбаатар хотын 
бүх дүүргүүд болон аймгуудыг 
хамруулан 2014 оны 9 дүгээр сарын 
8-аас 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 
Монголбанк, судалгаа шинжилгээний 
МЕК ХХК-тай хамтран явууллаа. 

Түүвэрлэлт хийх арга зүй 

Эх олонлогийг тодорхойлохдоо нийс-
лэл хот болон аймгуудын эдийн зас гийн 
идэвхтэй хүн амын тоонд үндэслэсэн.

хүснэгт 1. Түүвэрлэлт хийх аргазүй 
(Санамсаргүй түүвэрлэлтийн арга)
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1. ОРШИЛ 
Монголбанкны Мөнгөний бодлого, 
судалгааны газраас Монгол улсын нийгэм 
эдийн засгийн өнөөгийн байдал, банк 
санхүүгийн байгууллагын хөгжлийн талаар 
2014 оны 9 дүгээр сард олон нийтийн дунд 
ес дэх жилдээ санал асуулга явууллаа.  

Сүүлийн хоѐр жилийн судалгааны ажлын 
онцлог нь Засгийн газар, Монголбанктай 
хамтран хэрэгжүүлж буй орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой 
тогтолцоог бий болгох хөтөлбөртэй 
холбогдох асуулгыг нэмж оруулсан болно. 
Өмнөх судалгаануудын суурьд тулгуурлан 
гол асуултууд дээр иргэдийн санал бодол 
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг динамик хэлбэрээр 
харуулан чиглэлийн индексийг тооцон 
үзүүллээ. 

1.1 Судалгааны ажлын зорилго 
Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол 
улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн 
байдал, банк санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн талаар иргэдийн дунд санал 
асуулга явуулан, олон нийтийн санал 
бодлыг тодорхойлж, өнгөрсөн онуудтай 
харьцуулан дүн шинжилгээ хийхэд 
оршино. 

1.2 Судалгааны хамрах хүрээ, хугацаа 
Санал асуулгыг Улаанбаатар хотын бүх 
дүүргүүд болон аймгуудыг хамруулан 2014 
оны 9 дүгээр сарын 8-аас 15-ны өдөр 
хүртэлх хугацаанд Монголбанк, судалгаа 
шинжилгээний МЕК ХХК-тай хамтран 
явууллаа.  

 

1.3 Түүвэрлэлт хийх арга зүй  
Эх олонлогийг тодорхойлохдоо нийслэл 
хот болон аймгуудын эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амын тоонд үндэслэсэн. 

Хүснэгт 1.1. Түүвэрлэлт хийх аргазүй  
(Санамсаргүй түүвэрлэлтийн арга) 

 

 
 

Түүврийн хэмжээ: р=2655 

 
 

Тэмдэглэгээ Утга Тайлбар 

Pop 1 198 300 Эх олонлог буюу нийт 
эдийн засгийн 
идэвхитэй хүн ам 

Z 1.96 95%-н итгэх 
магадлалын түвшин 

r 0.5 Тогтмол утга 

E 0.02 Алдааны хязгаар 
 

Улаанбаатар хот ба аймгуудын эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын тоог нийт 
идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж, 
хувийн жин, газар зүйн байршлыг 
харгалзан нийт түүврээс Улаанбаатр хот 
болон 21 аймаг тус бүрээс авах оновчтой 
түүврийн хэмжээг тооцсон.   

Энэ удаагийн судалгаанд санамсаргүй 
түүвэрлэлтийн аргаар нийт 2755 түүвэр 
авагдлаа. Энэ нь дээрх аргачлалын дагуу эх 
олонлогоос тооцсон оновчтой түүврийн 
хэмжээ болох 2655 түүврийг хангаж байна. 
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Түүврийн хэмжээ p = 2655

Улаанбаатар хот ба аймгуудын эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын тоог нийт 
идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж, 
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харгалзан нийт түүврээс Улаанбаатр 
хот болон 21 аймаг тус бүрээс авах 
оновчтой түүврийн хэмжээг тооцсон. 

Энэ удаагийн судалгаанд санамсар гүй 
түүвэрлэлтийн аргаар нийт 2755 түүвэр 
авагдлаа. Энэ нь дээрх аргачлалын 
дагуу эх олонлогоос тооцсон оновчтой 
түүврийн хэмжээ болох 2655 түүврийг 
хангаж байна.

Түүвэрлэлт

Энэ удаагийн санал асуулгад нийт 2755 
иргэд оролцсон бөгөөд судалгаанд 
хамрагдсан иргэдийн 36.3% буюу 1000 
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нь Улаанбаатар хотын оршин суугчид 
бол үлдсэн 63.7%-ийг орон нутгийн 
иргэд эзэлж байна.

Зураг 1. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
харьяалал (бүс нутгаар)

Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутгийн иргэдийг бүс нутгаар авч 
үзвэл нийт судалгаанд оролцогчдын 17% 
нь Баруун бүс буюу Говь-Алтай, Баян-
Өлгий, Увс, Ховд, Завхан аймгуудаас, 
20% нь Хангайн бүсийн Архангай, 
Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, 
Булган, Орхон аймгуудаас, 18% нь 
Төвийн бүс буюу Дархан, Сэлэнгэ, 
Төв, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр 
аймгуудаас хамрагдсан бол үлдсэн 9% 
нь Зүүн бүс болох Хэнтий, Дорнод, 
Сүхбаатар аймгуудын иргэд байна. 

Зураг 2. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
харьяалал (Аймгуудаар)

Эх үүсвэр: Монголбанк НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 61% нь 
эмэгтэй, 39% нь эрэгтэй бөгөөд насны 
байдлаар нь авч үзвэл 18% нь 18-25, 
37% нь 26-35, 21% нь 36-45, 16% нь 
46-55, 8% нь 56-с дээш гэсэн насны 
ангилалд хамрагдаж байна (Зураг 3).

Зураг 3. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
мэдээлэл

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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Боловсролын түвшингээр ангилбал 
59% нь дээд, 30% нь бүрэн дунд, 
4% нь техник мэргэжлийн сургууль 
(үйлдвэрлэлийн төв), 6% нь бүрэн бус 
дунд боловсролтой иргэд байв. 

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 27% 
нь төрийн, 25% нь хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлдэг, 29% нь хувийн байгууллагад 
ажилладаг, 10% нь ажилгүй байгаа бол 
бусад нь төрийн бус байгууллага болон 
гадаадын байгууллагад ажилладаг, 
цагийн ажил хийдэг иргэд байна. 

Энэ удаагийн судалгаанд 26-45 насны, 
дээд боловсролтой, төрийн болон 
хувийн байгууллагад ажилладаг, мөн 
хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг эмэгтэй 
иргэд түлхүү оролцож санал бодлоо 
тусгасан байна.

2. мАКРо эДИйн ЗАСАг 

2.1. эдийн засгийн байдал 

Санал асуулгын “Монгол улсын 
өнөөгийн эдийн засгийн байдал таны 
бодлоор?” гэсэн асуултанд нийт 
оролцогчдын 13% нь эдийн засаг 
сайжирч байна 24% нь хэвэндээ байна 
гэж хариулсан бол 52% нь эдийн 
засгийн байдлыг муудаж байна гэсэн 
хариултыг өгчээ (Зураг 4).

Түүнчлэн эдийн засгийн ерөнхий 
төлвийн талаарх асуултыг орон нутаг 
болон нийслэл хотын иргэдийн хувьд 
задлан авч үзэхэд эдийн засгийн 
байдал сайжирч байна гэж үзэх 
Улаанбаатар хотын иргэдийн хувь 
орон нутгийн иргэдээс 2 дахин өндөр 
байлаа.

Зураг 4. монгол улсын эдийн засгийн байдал 
таны бодлоор
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Харин эдийн засгийн байдал муудаж 
байна гэж хариулсан орон нутгийн 
иргэдийн хувь Улаанбаатар хот, улсын 
дунджаас илүү байна. Судалгааны 
үр дүнгээс харахад орон нутгийн 
иргэдийн дунд эдийн засгийн байдал 
муудаж байна гэж үзэх хандлага 
Улаанбаатар хотын иргэдээс 
харьцангуй өндөр байна. Хөдөө орон 
нутаг дахь иргэд Улаанбаатар хотын 
иргэдээс илүүтэйгээр эдийн засгийн 
байдалд тааруу үнэлгээ өгсөн байна.

Монголбанкнаас өмнөх онуудад 
явуулсан түүвэр судалгааны чиглэлийн 
индексээс харахад 2009 оны хямралын 
жилд индекс огцом буурч байсан бол 
уг үзүүлэлт 2011 онд эргэн хэвийн 
түвшиндөө орсон нь эдийн засаг 
сайжирч байна гэж үзэх иргэдийн 
хандлага нэмэгдсэнийг илтгэнэ. Гэвч 
2013 оноос индекс огцом буурч, 2014 
онд түүхэн хамгийн доод цэгтээ хүрсэн 
нь иргэдийн дунд эдийн засгийн ерөнхий 
байдал төдийлөн сайжрахгүй байгаа 
гэсэн хандлага давамгайлж байгааг 
илэрхийлэх үзүүлэлт юм (Зураг 5). 
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Зураг 5. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 муудсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д 
сайжирсан)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Шигтгээ 1. монгол улсын өрсөлдөх чадвар

Дэлхийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын 
тайланд Монгол улс өрсөлдөх чадварын 
индексээр (1-7 хооронд утгаа авна) 2012 
оны байдлаар 148 орноос 93 дугаар байранд 
жагсаж байсан бол 2013 онд 107 байр руу 
ухарсан. Үүнд макро эдийн засгийн орчин, 
бүтээгдэхүүний зах зээлийн үр ашигт байдал 
гэсэн үзүүлэлтүүдийн индекс буурсан нь 
голлон нөлөөлсөн. Харин 2014 оны тайланд 
Монгол улс 144 орноос 98 дугаар байранд 
оржээ. 2014 онд макро эдийн засгийн байдал 
төдийлөн сайжраагүй ч зах зээлийн хэмжээ, 
дээд боловсрол ба мэргэжлийн сургалт, эрүүл 
мэнд, бага боловсрол, институцийн чанар, 
бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн үр ашиг 
зэрэг үзүүлэлтүүд өссөн нь ийнхүү 9 байр 
урагшлахад нөлөөлсөн байна. 

макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
•	  Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2014 

оны эхний хагас жилийн байдлаар 
5.3% гарсан нь 2013 оны мөн үетэй 
харьцуулахад 6 нэгж хувиар буурсан 
байна.

•	  Инфляци 2014 оны 9-р сард 13.6% 
гарсан бөгөөд 2013 оны мөн үетэй 
харьцуулахад 6.6 нэгж хувиар 
нэмэгджээ.

•	  2013 оны эхний 8 сарын байдлаар 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
өмнөх оноос 54%-иар буурч байсан 
бол 2014 оны эхний 8 сарын байдлаар 
өмнөх оноос 59%-иар буурсан байна.

•	  2013 оны эхний 9 сард төгрөгийн 
ам.доллартой харьцах нэрлэсэн ханш 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
дунджаар 9%-иар суларч байсан бол 
2014 оны эхний 9 сарын байдлаар сард 
дунджаар 23%-иар суларчээ. 

2.2. Бараа, бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлт

“Таны бодлоор үнийн өсөлт 
(инфляци?)” гэсэн асуултанд санал 
асуулганд оролцогчдын дийлэнх 
нь буюу 87% нь өндөр байна 
гэж хариулсан бол ердөө 5% нь 
боломжийн, 3% нь буурч байна гэж 
хариулжээ (Зураг 6).

Эх үүсвэр: Дэлхийн өрсөлдөх чадварын 
тайлан, 2013-2014

Эх үүсвэр: Монголбанк, ҮСХ
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Зураг 6. үнийн өсөлт (орон нутгаар) 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Үнийн өсөлтийн талаарх хариултыг 
нийслэл, орон нутгаар харьцуулж 
үзэхэд орон нутгийн иргэдийн 
хувьд үнийн түвшин өндөр байна 
гэж үзэх хувь нийслэлийн иргэдтэй 
харьцуулахад бага зэрэг өндөр байна. 
Өмнөх санал асуулгуудын дүнтэй 
харьцуулахад үнэ өсч байна гэсэн 
хариулт нэмэгдэж энэ жилийн хувьд 
хамгийн өндөр түвшиндөө хүрлээ. 

Зураг 7. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурч байна, 0-д боломжийн, 0-ээс 1-д 
өсч байна)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Инфляцийн түвшин 2011 оноос эхлэн 
өсөх хандлагатай болж 2012 оны 
эцэст 14.2%, 2013 оны эцэст 11.2% 
байсан бол 2014 оны III улирлын 

байдлаар 13.6%-ийн өсөлттэй буюу 2 
оронтой тоонд хэвээр байна. Өнөөгийн 
инфляцийн түвшинтэй уялдан 
иргэдийн үнийн өсөлт өндөр байна гэх 
хандлага нэмэгджээ.

2.3. Төгрөгийн ханш

“Таны бодлоор төгрөгийн өнөөгийн 
ханш цаашид...” гэсэн асуултанд 
иргэдийн 53% нь тогвортой байхыг 
илүүд үзэж байгаа бол 36% нь 
чангарах, 11% нь сулрах нь дээр гэж 
хариуллаа (Зураг 8). 

Зураг 8. үнийн өсөлт (орон нутгаар) 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгааны үр дүнгээс харахад 
иргэдийн дийлэнх нь төгрөгийн 
ханшийг тогтвортой бөгөөд чангарах 
чиглэл рүү байхыг илүүд үзсэн байна.

Шигтгээ 2. валютын ханш

Түүхий эдийн дэлхийн зах зээл дээрх үнэ 
буурсан, уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний 
экспортын орлого багассан, төсвөөс 
гадуурх хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтууд 
нэмэгдсэний зэрэгцээ ГШХО татарсан зэргээс 
шалтгаалан төгрөгийн ам.доллартой харьцах 
ханш 2013 оны II хагасаас эхлэн дунджаар 23 
хувиар суларчээ.
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Эх үүсвэр: Монголбанк, ҮСХ

2.4. монгол улсын хөгжлийн ойрын 
ирээдүйд дэмжих салбар

“Таны бодлоор Монгол улсын хөгжлийг 
ойрын ирээдүйд эрчимтэй дэмжих 
эдийн засгийн салбар аль нь вэ?” гэсэн 
асуултанд судалгаанд оролцогчдын 
39% нь уул уурхайн салбар гэж 
хариулсан бол 22% нь хөдөө аж ахуй, 
19% нь боловсруулах үйлдвэрлэл гэж 
үзжээ (Зураг 9).

Зураг 9. монгол улсын хөгжлийг ойрын 
ирээдүйд эрчимтэй дэмжих салбар 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгаанд оролцогчдын 40 орчим 
хувь нь уул уурхайн салбар ойрын 
ирээдүйд эдийн засгийг эрчимтэй 

хөгжүүлэх гол салбар гэж үзэж байгаа 
боловч энэ нь 2011 оны судалгааны 
дүнгээс 13%-иар буурсан дүн юм. 
Харин иргэдийн 22% нь ХАА салбарт, 
19% нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
салбарт саналаа өгсөн нь 2013 оны 
судалгааны дүнгээс харгалзан 3% 
болон 5%-иар өссөн байна. Энэ нь 
иргэдийн дунд дан ганц уул уурхайн 
салбарт түшиглэн хөгжихөөс 
илүүтэйгээр нэмүү өртөг шингэсэн 
ХАА болон боловсруулах салбаруудад 
итгэх итгэл нэмэгдсэнийг илэрхийлж 
байна. 

Судалгааны үр дүнг орон нутгаар нь 
авч үзвэл хөдөө орон нутгийн иргэд уул 
уурхайн салбар ойрын ирээдүйд эдийн 
засгийн хөгжлийг тодорхойлно гэж 
хотын иргэдээс илүүтэй үзэж байна. 
Харин хотын иргэд барилгын салбарын 
хөгжилд орон нутгийн иргэдээс 
илүүтэйгээр найдлага тавьж байгаа нь 
ажиглагдлаа (Зураг 10).

Зураг 10. монгол улсын хөгжлийг ойрын 
ирээдүйд эрчимтэй дэмжих салбар (орон 
нутаг)
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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Шигтгээ 3. эдийн засгийн өсөлт 
(салбараар)

Манай улсын эдийн çасгийн өсөлт 2014 оны 
II улиралд 5.3%-тай гарсан бөгөөд өмнөх 
улирлаас 2.2 нэгж хувü буурсан үçүүлэлт юм. 
Эдийн çасгийн өсөлтийг салбаруудын бүтцээр 
авч үçвэл уул уурхай олборлох салбарын 
эдийн çасгийн өсөлтөд үçүүлэх шууд нөлөө 
харüцангуй сул байгаа бол уг салбарын дам 
нөлөөгөөр бусад салбарын өсөлт нэмэгдэх 
хандлагатай байна. 

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо

Өнгөрсөн таван жилийн дунджаар 
уул уурхайн салбар манай улсын 
экспортын орлогын 90 орчим хувь, 
төсвийн орлогын 40 орчим хувь, эдийн 
засгийн 15-20 орчим хувийг бүрдүүлж 
байсан боловч сүүлийн үед дэлхийн 
зах зээл дээр зэс болон нүүрсний үнэ 
уналттай байгаа нь манай орны эдийн 
засагт сөргөөр нөлөөлж байна. Энэ 
нь манай эдийн засгийн хөгжлийг 
уул уурхайн салбар голлон дэмжинэ 
гэж үзэх иргэдийн хандлага буурахад 
нөлөөлсөн байх талтай юм.

2.5. эдийн засгийг эрчимжүүлэхийн 
тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

“Эдийн засгийн хөгжлийг 
эрчимжүүлэхийн тулд ямар арга 
хэмжээ авах шаардлагатай вэ?” 
гэсэн асуултанд давхардсан тоогоор 

судалгаанд оролцогчдын 19% нь ЖДҮ-
ийг хөгжүүлэх, 17% нь  томоохон 
боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
байгуулах, 17% нь зам тээврийг 
сайжруулах, 11% нь эрчимжсэн мал 
аж ахуйг дэмжих нь зүйтэй гэж үзжээ 
(Зураг 11).

Зураг 11. эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэх арга хэмжээ 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 
хувьд эдийн засгийн хөгжлийг 
эрчимжүүлэхийн тулд жижиг, дунд 
болон томоохон боловсруулах 
үйлдвэрүүдийг байгуулах хэрэгтэй 
гэжээ. Түүнчлэн дэд бүтэц тэр дундаа 
зам тээврийг сайжруулахын зэрэгцээ 
ХАА хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн 
байна.

Орон нутаг болон хотын хэмжээнд 
ангилан авч үзэхэд эдийн засгийн 
хөгжлийг эрчимжүүлэхийн тулд зам 
тээврийг сайжруулах нь зүйтэй гэж 
үзэх иргэдийн хувьд амьдарч буй 
байршлаас үл хамаарч харьцангуй 
ойролцоо байлаа. Харин хотын 
иргэдийн эрчимжсэн мал аж ахуйг 
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дэмжих, газар тариалан, хүнсний 
ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх 
болон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
нь зүйтэй гэж хариулсан хувь орон 
нутгийн иргэдээс харьцангуй өндөр 
байна (Зураг 12). 

Зураг 12. эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэх арга хэмжээ (орон нутаг)
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

ДүгнэлТ 

Судалгааны үр дүнгээс харахад 
иргэдийн ихэнх нь эдийн засгийн 
ерөнхий байдал төдийлөн сайжрахгүй 
байна гэж үзжээ. Санал асуулгад 
оролцсон иргэдийн олонх нь үнийн 
түвшин өндөр байна гэж үзсэн бөгөөд 
төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханшийн түвшин тогтвортой бөгөөд 
чангарах чиглэл рүү байхыг илүүд 
үзсэн байна. 

Мөн манай улсын эдийн засаг ойрын 
хугацаанд дан ганц уул уурхайн 
салбарт түшиглэн хөгжинө гэж үзэх 
иргэдийн хандлага өмнөх жилүүдээс 

буурч, нэмүү өртөг шингэсэн 
ХАА, барилга болон боловсруулах 
үйлдвэрийн салбаруудад итгэх 
иргэдийн итгэл нэмэгдсэн байна. 
Түүнчлэн иргэд эдийн засгийн 
хөгжлийг тогтвортой бөгөөд эрчимтэй 
хөгжүүлэхийн тулд нэн тэргүүнд 
жижиг дунд болон боловсруулах аж 
үйлдвэрүүдийг дэмжиж, зам тээврийг 
хөгжүүлэх мөн эрчимжсэн МАА-г 
дэмжих, газар тариаланг нэмэгдүүлэх  
шаардлагатай гэж  үзжээ. 

3. нИйгмИйн БАйДАл
Уг бүлэгт нийгмийн талаарх 
гол асуудлууд болох өрх гэрийн 
амжиргааны түвшин, хүн амын 
ядуурал, ажилгүйдэл, авах 
шаардлагатай арга хэмжээнүүд 
болон орлого хуваарилалтын 
талаарх иргэдийн санаа бодлыг 
дүгнэн харууллаа. Мөн энэ удаагийн 
судалгаанд эмнэлгийн үйлчилгээ, 
сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийн 
талаар нэмэлт асуултуудыг оруулж 
судаллаа. 

Хүний хөгжлийн анхны тайланд73 
(1990) “Хүмүүс бол улс үндэстний 
жинхэнэ баялаг” гэж онцлон 
тэмдэглэсэн байдаг. Монгол улсын 
хүний хөгжлийн индекс 2013 оны 
байдлаар 0.698 байгаа нь өмнөх 
онуудтай харьцуулахад бага зэрэг 
дээшилж, дэлхийн 187 оронтой 

73 Уг тайланг 1990 оноос хойш тасралтгүй гаргасаар 
ирсэн ба улс үндэстний тогтвортой хөгжлийг 
илэрхийлэх үçүүлэлтүүдэд үндэсний нийт орлого 
дундаж наслалт эрүүлмэнд,боловсрол тэгш бус 
байдал жендерийн оролцоо, байгалü орчинг эх 
үçүүлэлтүүдийг хамруулан авч үçжээ. Хүний 
хөгжлийн индексээр боловсрол,  эрүүл мэнд, 
амжиргааны түвшингээс гадна “амüдралдаа сэтгэл 
ханамжтай байх”, “айж ичихээс ангид байх” 
асуудлыг илтгэсэн байдаг.
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харьцуулахад манай улс 103 дугаарт 
эрэмбэлэгдэж байгаа бол Норвеги, 
Австрали зэрэг улсууд тэргүүн байранд 
жагсаж байна. Мөн нийгмийн сайн 
сайхан байдлыг дан ганц улсын нийт 
баялгаар хэмжихэд учир дутагдалтай 
байдаг талаар нэрт хөгжлийн эдийн 
засагч Ж.Сачс (2011) илтгэлдээ 
дурдсан байдаг. Түүний үзэж 
байгаагаар ядуурал нь нийгмийн сайн 
сайхан байдлыг муутгадаг бол орлогын 
тэгш бус хуваарилалт нь сая сая 
залуусыг ядууралд хүргэдэг хэмээжээ. 

Энэ удаагийн судалгааны “Нийгмийн 
байдал” бүлэгт өрх гэрийн амжиргааны 
түвшин, хүн амын ядуурал, 
ажилгүйдэл, шаардлагатай авах арга 
хэмжээнүүд, орлого хуваарилалт, 
эмнэлгийн үйлчилгээ болон сургуульд 
хамрагдах боломжийн талаарх 
асуудлуудыг тусгаж орууллаа. 

3.1. Амжиргааны түвшин

“Танай өрхийн амжиргааны түвшин 
сүүлийн жилүүдэд сайжирсан уу?” 
иргэдийн 16% нь дээшилсэн, 62% 
нь хэвэндээ, 22% нь буурсан гэсэн 
хариултыг өгчээ (Зураг 13). 

Зураг 13. Өрхийн амжиргааны түвшин 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Өмнөх судалгаануудаас харахад 2005, 
2009 онуудад өрхийн амжиргаа муудаж 
байна гэсэн хандлага давамгайлж 
байсан бол 2003, 2007 болон 2011 
оны судалгаануудад сайжирсан гэсэн 
хандлага зонхилсон байна. Харин 
энэ удаагийн судалгаагаар хямралын 
үеийнхтэй адилаар амжиргаа муудаж 
байна гэсэн хандлага давамгайлах 
болжээ (Зураг 14). 

Зураг 14. Чиглэлийн индекс, орлого 
зарлагын өсөлтийн зөрүү 
(-1-ээс 0 доошилсон, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д 
сайжирсан)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ жилийн судалгааны дүнгээр 
өрхийн амжиргааны түвшний 
чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны 
дүнгээс нэлээдгүй буурч 2006 оны 
түвшинд буцаж очсон байна. Бодит 
цалингийн өсөлтийг авч үзвэл 2013 
онд 20%-ийн өсөлттэй байсан бол 
2014 онд 9%-ийн бууралттай гарсан 
ба өрхийн сарын зарлагын өсөлт 
орлогын өсөлтөөс давсан нь өрхийн 
амжиргааны түвшин төдийлөн 
сайжраагүйг харуулж байна.   

Зураг 15-аас харахад орлого, зарлагын 
жилийн өсөлтийн зөрүү эерэг 
жилүүдэд иргэдийн амжиргааны 
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түвшин дээшилсэн гэх хандлага, харин 
сөрөг жилүүдэд буурсан гэж үзэх 
хандлага давамгайлсан байна. Өрхийн 
орлого зарлагын жилийн өсөлтийн 
зөрүү 2014 оны II улирлын байдлаар 
сөрөг байгаа нь өрхийн амжиргааны 
түвшинг бууруулах хүчин зүйлсүүдийн 
нэг юм. 

Иймд иргэдийн амжиргааг 
сайжруулахын тулд өрхийн бодит 
орлогыг нэмэгдүүлэх буюу өргөн 
хэрэглээний барааны үнийн түвшинг 
тогтвортой нам дор түвшинд байлгах 
хэрэгтэй юм. 

Зураг 15. Өрхийн орлого, зарлага 
(жилийн өсөлт)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

хүн амын ядуурал 

Хүн амын ядуурал таны бодлоор 
ямар байна? санал асуулгад оролцсон 
иргэдийн 65% нь хүн амын ядуурал 
нэмэгдсэн, 23% нь хэвэндээ гэж 
хариулсан бол  11% нь буурсан гэж 
үзжээ (Зураг 16). 

Иргэдийн ядуурал нэмэгдсэн гэх 
хандлага Улаанбаатар хот болон орон 
нутагт ойролцоо байна.

Зураг 16. Таны бодлоор хүн амын ядуурал 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Чиглэлийн индексээс харахад энэ 
удаагийн судалгаагаар иргэдийн 
ядуурал өссөн гэх хандлага өмнөх 2013 
оноос огцом нэмэгдсэн байна (Зураг 
17). 

Хүн амын амжиргааны доод түвшинг 
бодит дүнгээр (ХҮИ-ээр тооцсон) 
харвал төдийлөн нэмэгдээгүй бөгөөд 
2014 онд бага зэрэг буурч байгаа нь 
өрхийн амжиргаа муудаж, ядуурал 
нэмэгдэх хандлагатай байгааг харуулж 
байна. 

Зураг 17. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 
0-ээс 1-д нэмэгдсэн )

Эх үүсвэр: НЭЗБС-ийн түүвэр судалгааны үр 
дүн, ҮСХ
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4.2. Ажилгүйчүүдийн тоо 

“Ажилгүйчүүдийн тоо таны 
бодлоор хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?” 
судалгаанд оролцсон иргэдийн 62% нь 
ажилгүйчүүдийн тоо өссөн гэсэн бол 
25% нь хэвэндээ, 13% нь буурсан гэсэн 
хариултуудыг өгчээ (Зураг 18).  

Иргэдийн олонх нь ажилгүйдэл 
нэмэгдсэн гэж үзэж байгаа бөгөөд 
Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд 
ажилгүйчүүдийн тоо өссөн гэж үзэх 
хандлага хөдөө орон нутгаас бага зэрэг 
өндөр байна. 

Зураг 18. Ажилгүйчүүдийн тоо таны 
бодлоор (санал асуулгад оролцогчдын 
хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Ажилгүйдлийн түвшин 2011 онд 
буурч 7.7%-тай байсан бол 2013 оноос 
өсөх хандлагатай болж 2014 оны II 
улиралд ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн 
үеэс 12.5 мянгаар өсч ажилгүйдлийн 
түвшин 8.2%-д хүрсэн байна. 2013 
оноос эхлэлтэй эдийн засгийн хүндрэл 
2014 онд мөн үргэлжилж нийт 
эрэлт буурснаар ажлын байр цөөрч 
ажилгүйдэл нэмэгдэх хандлагатай 
байна. 

Чиглэлийн индексээс харахад 
ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэж 

байна гэх хандлага 2005 оноос хойш 
буурах хандлагатай байсан боловч энэ 
удаагийн судалгааны дүнгээр эргэн 
өссөн байна. Ажилгүйдлийн түвшинг 
харвал 2009 он буюу хямралын үед 
хамгийн өндөр хувьд хүрч байсан бол 
2013 он хүртэл чиглэлийн индекстэй 
адил буурч 2014 он гэхэд даган өссөн 
байна (Зураг 19).

Зураг 19. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 буурсан, 0-д хэвэндээ, 0-ээс 1-д 
нэмэгдсэн)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн, ҮСХ
* - Үндэсний статистикийн хорооноос хүн 
ам ажил эрхлэлтийн талаар 2009 оноос 
хойш “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 
статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ын 
дагуу “Ажиллах хүчний судалгаа”-ны дүнгээр 
тооцож гаргасан.

4.4. нийгмийн болон бусад салбарт 
авах шаардлагатай  арга хэмжээнүүд

“Нийгмийн талаас ямар арга 
хэмжээнүүдийг нэн түрүүнд авах 
шаардлагатай вэ?” гэсэн асуултад 
иргэдийн 30% нь ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, 17% нь цалин тэтгэврийг 
нэмэгдүүлэх, 15% нь эрүүл мэндийн 
салбарт шинэчлэлт хийх, 14% авлигыг 
бууруулах, мөн 14% нь боловсролын 
салбарын чанарыг сайжруулах  
шаардлагатай гэж хариулжээ (Зураг 
20).
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Зураг 20. нийгмийн болон бусад салбарт 
авах шаардлагатай  арга хэмжээнүүд
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгаанд оролцсон 3 хүний 1 
нь  ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай гэж үзсэн нь нийгмийн 
талаас нэн түрүүнд авах арга хэмжээ 
болоод байна. 

Шигтгээ 6. Ажиллах хүч, бодит цалин

Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
ажилгүйдлийг бууруулах, иргэдэд хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээг хүргэх бүтцийг илүү 
өгөөжтэй болгон шинэчлэх үүднээс Засгийн 
гаçрын шийдвэрээр 2012 онд Хөдөлмөрийн 
яамыг байгуулсан. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих бодлогын хүрээнд “Ахимаг насны 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих”, 
“Эçэнтэй Монгол”, “Хувиараа болон 
нөхөрлөл хоршоо эрхлэгчдийг дэмжих”, 
“Ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийг 
ажлын байраар хангасан ажил олгогчийг 
дэмжих”, çэрэг хөтөлбөрүүдийг шинэчлэн 
боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. 

Ажиллах хүчний оролцоо

Бодит цалин (инфляциар засварласан)

Авилгын индекс

Мөн 2012 онд төрөөс “Малчдын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлсэн çэрэг нü иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дээшлүүлэн, ажиллах 
хүчний оролцооны түвшинг нэмэгдүүлж, 
ажилгүйдлийг бууруулахаар байна.

4.5. орлого хуваарилалт

“Эдийн засагт бүрэлдэж буй орлого 
тэгш хуваарилагдаж байна уу?” гэсэн 
асуултад иргэдийн 72% нь үгүй, 24% 
нь тийм гэсэн бол ердөө 5% нь тэгш 
хуваарилагдаж байна гэж үзсэн байна 
(Зураг 21). 
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Орон нутгийн иргэдийн орлогын тэгш 
бус хуваарилагдаж чадахгүй байна 
гэсэн хариултын хувь Улаанбаатар 
хоттой харьцуулахад өндөр байгаагаас 
орон нутагт ажилгүйдэл, ядуурал 
их, түүнчлэн эдийн засгийн өсөлт 
хүртээмж муутай байна гэж үзэж болох 
юм. 

Зураг 21. орлого хуваарилалт

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Дэлхийн банкны судалгаагаар орло-
гын тэгш бус байдлыг хэмжих Жини 
коэффициентийн утга Монгол улсад 
2002 32.8 байсан 2008 онд 36.5 болсон 
нь орлогын тэгш бус байдал нэмэгд-
сэнийг харуулж байна (Зураг 22). 

Зураг 22. Жини коэффициент

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

4.6. эмнэлгийн үйлчилгээ болон цэ-
цэр лэг, сургуульд хамрагдах байдал

“Эмнэлгийн үйлчилгээ хүртээмжтэй 
байна уу?” гэсэн асуултад иргэдийн 

78% нь үгүй, 14% нь тийм гэж 
хариулсан байна (Хүснэгт 1). 

“Нийгмийн болон бусад салбарт авах 
шаардлагатай  арга хэмжээнүүд” гэсэн 
асуултын дүнгээр иргэд нэн түрүүнд 
авах арга хэмжээний 3-рт эрүүл 
мэндийн салбарт шинэчлэлт хийх 
хэрэгтэй гэж үзсэн нь эрүүл мэндийн 
салбарт зайлшгүй анхаарах цаг 
ирснийг илтгэж байна. 

хүснэгт 1. эмнэлгийн үйлчилгээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

“Цэцэрлэг, дунд сургуульд хамрагдах 
байдал хэр байна вэ?” гэсэн асуултад 
иргэдийн 76% нь хүрэлцээ муу, 20% 
нь боломжийн гэж хариулсан байна 
(Хүснэгт 2). Сүүлийн жилүүдэд 
сургууль болон цэцэрлэгийн хүрэлцээ 
маш муу болсон нь судалгааны дүнгээр 
батлагдан харагдлаа. 

хүснэгт 2. цэцэрлэг сургуулийн хүрэлцээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Харин газарзүйн байршлаар 
ангилан харахад Улаанбаатар хотод 
сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмж 
орон нутгаас нэлээдгүй муу болох 
нь ажиглагдаж байна. Энэ нь хүн 
амын төвлөрөлт ихэссэнээс гадна 
сургууль, цэцэрлэгийн багтаамжийг 
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нэмэгдүүлэхгүй байгаатай холбоотой 
юм. 

ДүгнэлТ

Судалгааны үр дүнгээс харахад 
иргэдийн дунд өрхийн амжиргааны 
түвшин сайжирсан гэх хандлага буурч 
эргээд хямралын үеийн түвшиндөө 
очжээ. Мөн ядуурал болон ажилгүйдэл 
өссөн гэх хандлага сүүлийн жилүүд 
дэх судалгаагаар тогтмол буурч байсан 
боловч энэ удаагийн судалгааны 
дүнгээр өсч гарсан байна. Үүнээс гадна 
иргэдийн дийлэнх нь буюу 70-аас илүү 
хувь нь эдийн засагт бүрэлдэж буй 
орлого тэгш хуваарилагдаж чадахгүй 
байна гэж үзсэн хэвээр байна. 

Судалгаанд оролцсон 3 хүн тутмын 
нэг нь нийгмийн талаас нэн 
түрүүнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай гэж үзжээ. Үүний дараа 
цалинг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн 
салбарт шинэчлэл хийх, авлигыг 
бууруулж, боловсролын салбарын 
чанарыг сайжруулах зэрэг асуудлууд 
орсон байна. 

Сүүлийн жилүүдэд сургууль, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ тааруу, хүртээмж 
муу байгаа нь судалгааны үр дүнгээр 
харагдаж, дийлэнх иргэд эмнэлгийн 
үйлчилгээ хүртээмжгүй, сургууль 
цэцэрлэг хүрэлцээгүй байна гэж 
дүгнэлээ. 

5. БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАР

Банк санхүүгийн байгууллагууд нь 
эдийн засаг дахь мөнгөн хөрөнгийг 
үр ашигтай хуваарилах санхүүгийн 
зуучлалын үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд 
эдийн засгийн өсөлт хөгжилд чухалд 
нөлөө үзүүлдэг. Манай улсад 2014 

оны 2-р улирлын байдлаар 13 банк, 
326 ББСБ, 139 ХЗХ, 74 үнэт цаасны 
компани, 17 даатгалын компани үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 
нийт санхүүгийн системийн 95 орчим 
хувийг банкны салбар бүрдүүлж 
байна. Манай улсын банк санхүүгийн 
салбарын өнөөгийн байдлыг иргэд 
хэрхэн дүгнэж байгааг дараах 
асуултуудаар нэгтгэн харуулж байна.

5.1. мөнгөний хэрэгцээ тулгарвал 
аль байгууллагад хамгийн түрүүнд 
хандах эсэх

“Танд мөнгөний хэрэгцээ тулгарвал аль 
байгууллагад хамгийн түрүүнд ханддаг 
вэ?” гэсэн асуултад санал асуулгад 
оролцогчдын 65% нь банк, 14% нь хувь 
хүн, 15% нь ломбард, 3% нь ББСБ, 1% 
нь ХЗХ, 2% нь бусад эх үүсвэр гэж 
хариулжээ (Зураг 23). 

Зураг 23. мөнгөний хэрэгцээ тулгарвал аль 
байгууллагад хамгийн түрүүнд хандах эсэх
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгааны  дүнгээс харахад мөнгөний 
хэрэгцээ гарахад иргэд хамгийн түрүүнд 
банкинд ханддаг бөгөөд мөн хувь хүн 
болон ломбарднаас мөнгөний хэрэгцээгээ 
хангах явдал их байгаа нь банкнаас бусад 
санхүүгийн байгууллагууд санхүүгийн 
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зуучлалаа сайжруулж өргөжүүлэх 
боломж байгааг энэ удаагийн судалгаа 
мөн харуулж байна.

ББСБ болон ХЗХ-д хандана гэсэн 
хариулт 2005 оноос хойш буурч байгаа 
нь 2006-2007 онд ХЗХ хоршоодын дунд 
хууль бус үйл ажиллагаа даамжирч, 
дампуурал явагдсан нь бусад банк 
бус санхүүгийн байгууллагуудын нэр 
хүндэд муугаар нөлөөлснөөр ББСБ 
болон ХЗХ-д итгэх иргэдийн хандлага 
буурсан байж болзошгүй.

Шигтгээ 7. Зээлжүүлэлт

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2014 оны 
II улирлын байдлаар 12.3 их наяд төгрөгт 
хүрсэн бөгөөд үүний 97%-ийг банкны 
салбар дангаараа эзэлж байгаа нь банкнаас 
бусад санхүүгийн байгууллагуудын хувьд 
санхүүгийн зуучлалын хөгжил харьцангуй 
сул байгааг илтгэж байна.  

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

5.2. Банкны салбарын өнөөгийн 
байдал, иргэдийн итгэх итгэл

“Таны бодлоор өнөөгийн банкны 
салбарын байдал” гэсэн асуултанд 
судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 
олонх буюу 60% нь банкны салбарын 
өнөөгийн байдал найдвартай гэж үзсэн 
бол 32% нь эргэлзээтэй, 8% нь найдвар 
муутай гэжээ (Зураг 24). 

Зураг 24. Банк салбарын өнөөгийн байдал 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутгийн иргэд Улаанбаатар 
хотоос илүүтэйгээр банкны салбарын 
өнөөгийн байдлыг найдвартай гэж 
үзсэн нь орон нутагт бизнесийн 
идэвхтэй үйл ажиллагаа хумигдмал 
байдаг бөгөөд тогтсон цөөн тооны 
найдвартай харилцагчтай байдагтай 
холбоотой байж болох юм.

2009 оны судалгаагаар чиглэлийн 
индекс огцом унасан нь эдийн засгийн 
хямралтай холбоотой бөгөөд энэ үед 
зарим банкуудын төлбөрийн чадвар 
муудсанаас үүдэн иргэд банкин дахь 
харилцах, хадгаламжаа татаж байсан 
нь иргэдийн банкинд итгэх итгэл 
буурсны нэг илрэл юм (Зураг 25).

Зураг 25. Чиглэлийн индекс 
(-1<0 найдвар муутай, 0 эргэлзээтэй, 
0<1 найдвартай)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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Харин 2011 оноос эхлэн иргэдийн 
банкинд итгэх итгэл эрс нэмэгдэж 
санхүүгийн зуучлал улам сайжирсаар 
байна. 

Шигтгээ 8. Банк санхүүгийн салбарын 
үзүүлэлтүүд

Банк санхүүгийн салбарын хөгжлийг 
тодорхойлох гол үзүүлэлтүүд нь санхүүгийн 
зуучлалын гүнзгийрлийн хэмжээ болон 
үйл ажиллагааны түвшинг илэрхийлэх 
үзүүлэлтүүд юм.
М2/ДНБ, банкуудын зээл/ДНБ өсч байвал 
банкны системийн эдийн засаг дахь оролцоо 
сайжирч, санхүүгийн зуучлал гүнзгийрч 
байгааг харуулдаг. Манай улсын хувьд уг 
үзүүлэлтүүд 2005-2007 онуудад тогтмол 
өсч байсан бол эдийн засгийн хямралтай 
холбоотойгоор 2008 онд огцом буурсан. 
Харин 2009 оны сүүлээс сэргэж эхлэн 2010 
оны эцсийн байдлаар М2-н ДНБ-д эзлэх 
хувь хямралын өмнөх үеийн түвшинд хүрсэн 
байна.
Зээлийн ДНБ-д эзлэх хувь 2010 онд 
буурсан нь зээлийн өсөлт ДНБ-ий өсөлтөөс 
харьцангуй бага байснаас хамаарч байна. 
2011 онд эдийн засгийн халалттай үе 
байсан бол 2012 онд нүүрсний экспорт 
буурч эдийн засгийн өсөлт өмнөх оноос 5 
нэгж %-иар буурсан нь банк, санхүүгийн 
салбарын өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж тус онд 
санхүүгийн зуучлалын үзүүлэлтүүд бага 
зэрэг бууралттай гарчээ (Зураг 1).

Санхүүгийн зуучлалын үзүүлэлтүүд

Эх үүсвэр: Монголбанк, ҮСХ

Засгийн газар, Монголбанктай хамтран үнэ 
тогтворжуулах дэд хөтөлбөр болон орон 
сууцны ипотексийн зээлийн санхүүжилтийг 
олгож эхэлснээр санхүүгийн гүнзгийрлийн 
үзүүлэлтүүд 2013 оноос нэмэгдэх 
хандлагатай болсон бол 2014 онд эдийн 
засгийн байдал хүндэрч, Төв банкнаас 
бодлогын хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ авснаар 
зээл болон эдийн засаг дахь нийт мөнгөний 
нийлүүлэлтийн өсөлт саарах хандлагатай 
болжээ.  

5.3. Банк санхүүгийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаа

Банк, санхүүгийн байгууллагын 
үйл ажиллагаа найдвартай байх нь 
иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлэх, банк санхүүгийн 
салбарын хөгжил, санхүүгийн 
системийн тогтвортой байдлыг 
тодорхойлох гол үзүүлэлт болно.

“Банк санхүүгийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа таны бодлоор?” гэсэн 
асуултад санал асуулгад оролцсон 
иргэдийн 50% нь хэвийн гэж дүгнэсэн 
нь өмнөх судалгааны дүнгээс 8 нэгжээр 
өссөн байна. Сайжруулах хэрэгтэй гэсэн 
хариулт мөн 42%-тай байгаа нь өмнөх 
судалгааны дүнгээс 10 нэгж % буурчээ. 
Харин чирэгдэлтэй гэж хариулсан 
иргэдийн тоо бага зэрэг өсч 18%-тай 
байна (Зураг 26).
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Зураг 26. Банк санхүүгийн байгууллагуу-
дын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Сүүлийн жилүүдэд банкны салбарын 
үйл ажиллагаа, үйлчилгээ сайжирч 
карт, мобайл банк, интернет банк 
зэрэг шинэлэг үйлчилгээнүүдийг 
бий болгож эдгээр бэлэн бус төлбөр 
тооцооны хэрэгслүүдийг иргэдэд санал 
болгосноор төлбөр тооцоог хөнгөн 
шуурхай гүйцэтгэх, банк санхүүгийн 
байгууллагуудын үйлчилгээг иргэдэд 
илүү ойртуулах боломжийг бий 
болгосноор санхүүгийн хүрэлцээг 
нэмэгдүүлж байна (Шигтгээ 3).

Шигтгээ 9. монгол дахь санхүүгийн 
хүртээмж

Санхүүгийн хүртээмж нь нийгмийн ядуу 
болон бага орлоготой бүлэгт санхүүгийн 
үйлчилгээ хэр хүртээмжтэй байгааг 
илэрхийлдэг. Санхүүгийн институцид албан 
ёсоор данс эзэмшигчдийн нийт хөдөлмөрийн 
насны хүнд амд эзлэх хувиар тооцсон манай 
улсын санхүүгийн хүртээмжтэй байдал 
нь бусад улстай харьцуулахад хэр байгааг 
дэлхийн банкны тайлангаас харж болохоор 
байна.

•	 Хүйсээр (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он

Хөдөлмөрийн насны иргэдийг хүйсийн 
ангиллаар авч үзвэл эрэгтэйчүүдийн 73% нь 
санхүүгийн байгууллагад албан ёсоор данс 
эзэмшдэг бол эмэгтэйчүүд харьцангуй өндөр 
хувьтай буюу 82% нь данс эзэмшиж байна. 

•	 Боловсролоор (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он

Хөдөлмөрийн насны иргэдийг боловсролын 
түвшнээр авч үзвэл бага сургуулийн боловс-
ролтой иргэдийн 54% нь санхүүгийн 
байгуул лагад албан ёсоор данс эзэмшдэг 
бол дунд сургуулийн болон түүнээс дээш 
боловсролтой иргэдийн 86% нь данс 
эзэмшиж байна.

•	 Насны ангиллаар (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он
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Насны ангиллаар нь авч үзвэл 15-24 насны 
иргэдийн 74% нь данс эзэмшдэг бол 25-аас 
дээш насны иргэдийн 80% нь санхүүгийн 
байгууллагад албан ёсоор данс эзэмшиж байна.

•	 Газарзүйн байршлаар (%)

Эх үүсвэр: Дэлхийн банк 2012 он

Хөдөлмөрийн насны иргэдийг газар 
зүйн байршлаар авч үзвэл хөдөө болон 
хотын иргэдийн хооронд бараг ялгаагүй 
буюу ойролцоогоор 78% нь санхүүгийн 
байгууллагад албан ёсоор данс эзэмшдэг 
байна.
Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд банк, 
санхүүгийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ 
сайжирч санхүүгийн хүртээмж өндөр байгааг 
дээрх бусад хөгжиж буй улс орнуудтай 
харьцуулсан үзүүлэлтүүдээс харж болохоор 
байна. Тухайлбал Зүүн ази, номхон далайн 
бүс нутгийн орнууд, бага болон дундаж 
орлоготой орнуудтай харьцуулахад 
санхүүгийн хүрэлцээ харьцангуй өндөр 
хувьтай байна. 

ДүгнэлТ

Мөнгөний хэрэгцээ гарахад иргэд 
хамгийн түрүүнд банкинд, дараа нь 
хувь хүн, ломбарданд ханддаг байна. 
Энэ нь банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагуудын хувьд санхүүгийн 
зуучлалын хөгжил харьцангуй сул 
байгааг харуулж байна. 

Мөн сүүлийн жилүүдэд банкны 
салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ 

сайжирч карт, мобайл банк, интернет 
банк зэрэг иргэдийн цаг хугацаа 
хэмнэсэн шинэлэг үйлчилгээнүүдийг 
иргэдэд санал болгож банк хоорондын 
бага дүнтэй гүйлгээг 24/7 бодит 
цагийн горимоор дамжуулснаар 
банк санхүүгийн байгууллагуудын 
үйлчилгээг иргэдэд илүү ойртуулж 
төлбөр тооцоог түргэн,  шуурхай 
гүйцэтгэх боломжийг бий болгож 
байгаа нь санхүүгийн хүртээмж 
нэмэгдэхэд эерэг нөлөө үзүүлж байна. 
Ингэснээр иргэдийн банкинд итгэх 
итгэл харьцангуй дээшилж, иргэд 
банкны салбарын өнөөгийн байдлыг 
найдвартай гэсэн хариулт өмнөх 
судалгаануудтай харьцуулахад эрс 
нэмэгдэж, судалгаанд оролцогчдын 
57%-д хүрсэн байна.

2009 онд явуулсан судалгаагаар 
иргэдийн банкинд итгэх итгэл огцом 
буурч, үйл ажиллагааг найдвартай 
эсэхэд нэлээд эргэлзэж байсан нь эдийн 
засгийн хямралтай холбоотой байсан. 
Харин 2011, 2013 оны судалгаагаар 
эдийн засаг сэргэж, банкны салбарт 
харилцах, хадгаламж, зээлийн хэмжээ 
өсч, чанаргүй зээлийн хувь буурч 
байгаа нь иргэдийн банкинд итгэх 
итгэх нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байх 
талтай. Хэдий эдийн засгийн нөхцөл 
тийм сайн биш байгаа боловч 2014 оны 
судалгаагаар иргэдийн банкинд итгэх 
итгэл нэлээд нэмэгджээ.

Мөн санал асуулгад оролцсон 
иргэдийн ихэнх нь банк, санхүүгийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээг хэвийн гэсэн ба зарим 
тал дээр бага зэрэг сайжруулах 
шаардлагатай гэж үзэж байна. 
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6. ХАДГАЛАМЖ, ХУРИМТЛАЛ

Энэ бүлэгт иргэдийг хуримтлал хийдэг 
эсэх, хуримтлалаа юунд зарцуулдаг, 
ямар хэлбэрээр хадгалдаг, ямар 
хэлбэрээр байршуулдаг, хадгаламжийн 
хүү ямар байгаа талаар иргэдийн санаа 
бодлыг тоймлон орууллаа. 

6.1. хадгаламж, хуримтлалтай эсэх

Нийт санал асуулгад оролцогчдоос 
“Хуримтлал, хадгаламж байгаа 
эсэх” талаар асуухад асуухад судал-
гаанд оролцсон иргэдийн 75% нь 
хадгаламжтай гэсэн бол үлдсэн 25% нь 
ямар нэгэн хадгаламж байхгүй гэсэн 
байна (Зураг 27).  

Зураг 27. хуримтлал, хадгаламжтай эсэх 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Өмнөх судалгааны дүнгүүдтэй харь-
цуулахад хадгаламжтай иргэдийн 
тоо жил ирэх тусам өсөх хандлагатай 
байна. 

Шигтгээ 10. нийт хадгаламж
Нийт хадгаламжийн хэмжээ 5.2 их наяд 
төгрөгт хүрсэн бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн 
үеэс 19%-иар өссөн үзүүлэлт юм. 

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

6.2. хуримтлуулсан мөнгөөрөө юу 
хийдэг эсэх

Нийт судалгаанд оролцогчдын 75% 
нь хуримтлал, хадгаламж хийдэг 
гэж хариулсан бөгөөд тэдгээрээс 
“Хуримтлуулсан мөнгөөрөө юу хийдэг 
вэ” гэж асуухад тэдгээрийн талаас 
илүү нь буюу 50% нь банк санхүүгийн 
байгууллагад хадгалуулдаг гэжээ 
(Зураг 28). 

Зураг 28. хуримтлуулсан мөнгөөрөө юу 
хийдэг вэ? 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн
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6.3. мөнгөө ямар хэлбэрээр 
байршуулдаг эсэх

“Мөнгөө ямар валютаар хадгалахыг 
илүүд үзэж байна вэ?” гэж асуухад 
судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 
дийлэнх буюу 72% нь мөнгөө 
төгрөгөөр хадгалахыг илүүд үздэг 
гэсэн бол 20% нь ам.долларaaр 
хадгалахыг илүүд үздэг гэжээ (Зураг 
29). Төгрөгийн ханш 20 гаруй хувиар 
огцом суларсан хэдий ч иргэдийн 
төгрөгт итгэх итгэл төдийлөн 
буураагүй байна.

Зураг 29. мөнгөө ямар валютаар 
хадгалахыг илүүд үзэж байна вэ?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)          

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Төгрөгийн ханш 20 гаруй хувиар 
суларсантай холбоотойгоор иргэдийн 
төгрөгийн хадгаламжийн өсөлт 
саарч, валютын хадгаламж нэмэгдэх 
хандлагатай болсон байна (Зураг 30). 

Зураг 30. нийт хадгаламж төгрөг, валют

Эх үүсвэр: Монголбанк

6.4. хадгаламжийн хүү

Нийт судалгаанд оролцогчдоос 
“Хадгаламжийн хүү таны бодлоор 
ямар байгаа вэ?” гэж асуухад нийт 
судалгаанд оролцсон иргэдийн 46% 
нь хадгаламжийн хүү бага, 37% нь 
боломжийн байна гэсэн бол үйлдсэн 
17% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ (Зураг 
31). 

Зураг 31. хадгаламжийн хүү таны 
бодлоор? (санал асуулгад оролцогчдын 
хариулсан хувь)    

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү 
(2008 оноос тооцож эхэлсэн)–нээс 
инфляцийн түвшинг хасч тооцсон 
бодит хадгаламжийн хүүний (Зураг 32) 
динамикийг харвал 2013 оны эхнээс 
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инфляцийн бууралтаас шалтгаалан 
бодит хүү өссөн боловч 2014 оны 
эхнээс инфляци өсч 2014 оны сүүлийн 
саруудад бодит хүү сөрөг утгатай 
болсон байна. 

Зураг 32. хадгаламжийн хүү 

Эх үүсвэр: Монголбанк

Дүгнэлт

Нийт санал асуулгад оролцогчдын 
75% нь хадгаламж, хуримтлалтай 
гэж хариулсан нь өмнөх судалгааны 
дүнгээс 21 нэгж %-иар давсан 
үзүүлэлт юм. Эдгээр хуримтлалтай 
иргэдийн талаас 70 орчим хувь нь 
мөнгөө банк санхүүгийн байгууллагад  
байршуулах болон худалдаа наймаа 
эрхлэхэд зарцуулдаг байна. Харин 
сүүлийн жилүүдэд үл хөдлөх хөрөнгө 
худалдан авах болон бусад хэлбэрээр 
байршуулах явдал цөөнгүй хувийг 
эзлэх болжээ. 

Хуримтлалтай иргэдийн хувьд банкинд 
мөнгөө  байршуулах сонирхол 
өндөр хэвээр байна. Энэ нь нэг 
талаас иргэдийн банк, санхүүгийн 
салбарт итгэх итгэл нэмэгдэж 
найдвартай гэх хандлага нэмэгдсэн 
нөгөө талаас банкны салбарын зээл 
олголт хурдацтай нэмэгдэж банкны 
зээлийн нөхцөл, банкны зээл олгох 
үйл ажиллагаа харьцангуй сайжирч 
байгааг харуулж байна. Мөн банкин 

дахь хадгаламжийн тухай хуулийг 
2013 оны 1-р сард шинэчлэн баталж 
хадгаламжийн даатгалын шинэ 
тогтолцоог бүрэлдэн бий болгосноор 
иргэдийн банкинд хадгаламж, 
хуримтлалтай байх сонирхол нэмэгдсэн 
гэж үзэж болохоор байна. 

Мөнгөн хуримтлалаа төгрөгөөр 
хадгалах иргэдийн хувь өмнөх 
судалгааны дүнгээс бага зэрэг өссөн 
боловч банкинд дахь төгрөгийн 
хадгаламжийн дүн 2014 оны 
эхнээс буурах хандлагатай байна. 
Харин валютын хадгаламжийн 
дүн эсрэгээр өссөн үзүүлэлттэй 
байна. Гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт буурсан, уул уурхайн эрдэс 
баялгийн бүтээгдэхүүний экспорт 
багассан зэрэг нь өнгөрсөн оны 
мөн үетэй харьцуулахад төгрөгийн 
ханш ам.долларын эсрэг 12%-иар 
сулрахад нөлөөлжээ. Ингэснээр иргэд 
хадгаламжаа ам.доллароор байршуулах 
сонирхол нэмэгдсэн байх талтай.   

Харин иргэдийн 55 хувь нь инфляцийн 
түвшинтэй уялдан хадгаламжийн хүү 
бага байна гэж үзжээ.

7. ЗЭЭЛ

Энэ бүлэгт иргэдийн зээлийн 
хэрэгцээ, хүртээмж, зарцуулалт болон 
зээлийн нөхцөлийн талаарх иргэдийн 
хариултуудыг нэгтгэн харууллаа.  

7.1. Зээлийн эрэлт

“Танд зээлийн хэрэгцээ байна уу?” 
гэсэн асуултанд санал асуулгад 
оролцогчдын дийлэнх буюу 73% нь 
зээлийн хэрэгцээ байдаг гэсэн бол, 
24% нь зээлийн хэрэгцээ байхгүй буюу 
орлого нь хэрэглээ болон бизнесийн 
үйл ажиллагаандаа зарцуулахад 
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хүрэлцээтэй гэж үзжээ (Зураг 33). 
Зээлийн эрэлтийн талаарх хариултыг 
Улаанбаатар болон орон нутгаар 
харьцуулахад Улаанбаатар хотын 
иргэдийн 54 хувь нь зээл хэрэгцээтэй 
гэсэн бол Орон нутагт 84 хувь нь зээл 
авах шаардлагатай байна гэжээ. 

Орон нутагт ажилгүйдэл болон 
ядуурал их, орлогын түвшин доогуур 
ба орлого нь хэрэгцээгээ хангахад 
бүрэн хүрэлцдэггүй зэрэг нь зээлийн 
эрэлт Улаанбаатараас харьцангуй 
өндөр байхад нөлөөлдөг байж болох 
юм.

Зураг 33. Зээлийн хэрэгцээ 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)        

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ удаагийн түүвэр судалгааны 
үр дүнгээр зээлийн хэрэгцээний 
чиглэлийн индекс өмнөх судалгааны 
дүнгээс бага зэрэг буурсан дүнтэй 
гарлаа (Зураг 34).  

Зураг 34. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 зээлийн хэрэгцээ байхгүй,  0-ээс 1-д 
зээлийн хэрэгцээ байгаа)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Төрөөс сүүлийн жилүүдэд тодорхой 
ААН-үүдэд бага хүүтэй хөнгөлөлттэй 
зээлийг (үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд) олгосноор 
зээлийн нийлүүлэлт огцом нэмэгдсэн 
боловч эдийн засгийн байдал 
хүндэрсэн, Төв банкнаас бодлогын 
хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ 
авсан мөн ипотекийн зээлд хамрагдсан 
иргэдийн хувьд хэрэглээний зээл авах 
боломж багассан зэрэг нь зээлийн 
эрэлт буурахад нөлөөлсөн байх талтай 
юм. 

Шигтгээ 11. Банкны салбарын 
зээлжүүлэлт

Банкны салбарын хэмжээгээр 2014 оны 9 
дугаар сарын байдлаар зээлийн өрийн нийт 
үлдэгдэл 12.3 их наяд төгрөгт хүрсэн байна. 
Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 25.7%-
иар өссөн үзүүлэлт юм. 
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Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

Монголбанк болон Засгийн газраас хамтран 
үнэ тогтворжуулах, орон сууцны ипотек 
зэрэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр 
зээлийн өсөлт 2013 оны эцэст 53%-
д хүрээд байсан бол 2014 онд эдийн 
засгийн байдал хүндэрсэн, Төв банкнаас 
бодлогын хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ авсан, 
ипотекийн зээлийн хэмжээ огцом өссөн 
зэргээс шалтгаалан зээлийн өсөлт саарах 
хандлагатай болсон байна

7.2. Зээлийн хүртээмж

“Танд банк санхүүгийн 
байгууллагуудаас олгож буй зээл 
хүртээмжтэй байдаг уу?” гэсэн 
асуултад судалгаанд хамрагдсан 
иргэдийн 43% нь банк санхүүгийн 
байгууллагаас олгож буй зээл 
хүртээмжгүй байдаг гэсэн бол 40% нь 
хүртээмжтэй гэсэн хариултыг өсчээ. 

Улаанбаатар хот, орон нутгаар 
харьцуулбал орон нутагт Улаанбаатар 
хотоос илүү зээлийн хүртээмж сайтай 
байдаг гэжээ. 

Зээлийн хүртээмжийн чиглэлийн 
чиглэлийн индексийн утга 2013 оноос 
өсөлттэй гарсан бөгөөд өмнөх 4 
судалгааны үр дүнгүүдээс хамгийн 
өндөр түвшиндөө хүрчээ (Зураг 2.33).  

Зураг 35. Зээлийн хүртээмж  (2014 он) 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)  

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Нэг зээлдэгчдэд ногдох зээлийн хэмжээ 
2009 онд 2 сая орчим байсан бол 2013 
онд 6.3 сая болж өссөн. Харин 2014 
онд нэг зээлдэгчид ногдох зээлийн 
хэмжээ өмнөх оноос 7%-иар өсч 
6.8 сая болсон нь зээлийн хүртээмж 
нэмэгдсэнийг харуулж байна.

Зураг 36. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 хүртээмжгүй, 
0-ээс 1-д хүртээмжтэй)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ удаагийн судалгаагаар иргэдийн 
зээлийн хүртээмж нэмэгдсэн гэх 
хандлага сайжирсан нь Төрөөс 
хэрэгжүүлж буй урт хугацаат, бага 
хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөр нөлөөлсөн байх талтай. 
Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдахын тулд 
урьдчилгаа төлбөр, орлогын түвшин 
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зэрэг тодорхой хэд хэдэн шалгууруудыг 
тавьж байгаа ч уг хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлснээр өнөөгийн байдлаар нийт 
60,000 гаруй өрх орон сууцны зээлд 
хамрагдаад байна.  

7.3. Зээл авахад хүндрэлтэй эсэх 

“Таны бодлоор банк, санхүүгийн 
байгууллагуудаас зээл авахад 
хүндрэлтэй байна уу?” гэсэн асуултанд 
иргэдийн 38% нь хүндрэлгүй, 50% 
нь хүндрэлтэй, 12% нь мэдэхгүй гэж 
хариуллаа. 

Зураг 37. Зээлийн авахад хүндрэлтэй эсэх 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)          

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Зээл авахад хүндрэлтэй байдаг талаарх 
ерөнхий хандлагыг харвал 2014 оны 
байдлаар чиглэлийн индекс өмнөх 
судалгааны дүнгээс 7 орчим нэгжээр 
сайжирсан үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 38. Чиглэлийн индекс
 (-1  хүндрэлтэй,  0- хүндрэлгүй)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Сүүлийн жилүүдэд Төрөөс иргэдэд 
бага хүүтэй, урт хугацаат орон сууц 
зээл шинээр олгохын зэрэгцээ орон 
сууцны зээлийн үлдэгдэлтэй иргэд 
8 хувийн хүүтэй зээлд шилжүүлэх 
боломжийг бий болгосон. Мөн 
орон сууцны зээлд хамрагдахад 
шаардлагатай материалуудтай 
холбоотой төрийн үйлчилгээний 
хүндрэл, чирэгдлийг бууруулснаас 
(тухайлбал ТҮЦ машиныг 
нэвтрүүлсэн)  гадна аж ахуй нэгжүүдэд 
чиглэсэн хөнгөлөлттэй зээлийн (Үнэ 
тогтворжуулах дэд хөтөлбөрүүд) 
бодлогуудыг Улаанбаатар хот болон 
орон нутагт эрчимтэй хэрэгжүүлж 
зээлийг богино хугацаанд шийдвэрлэн 
олгож эхэлсэн нь банк, санхүүгийн 
байгууллагаас зээл авахад тулгарч 
буй хүндрэл багасч байна гэж үзэхэд 
нөлөөлсөн байх талтай. 

7.4. Зээлийн зарцуулалт

“Та уг зээлээ юунд зарцуулдаг вэ?” 
гэсэн асуултанд нийт иргэдийн хувьд 
банк, санхүүгийн байгууллагаас 
зээл авч ахуйн хэрэглээний эд зүйлс 
худалдан авдаг гэсэн хариулт хамгийн 
их буюу судалгаанд оролцогчдын 28%-
ийг эзэлж байна. Түүнчлэн орон сууц, 
хашаа байшин худалдан авах болон 
сургалтын төлбөрт зарцуулна гэсэн 
иргэд судалгаанд оролцогчдын 16%, 
14%-ийг тус тус бүрдүүлж байна (Зураг 
39).

Харин 13% нь худалдаа, наймаа 
эрхэлнэ гэсэн бол үлдсэн 28% нь 
бичил бизнес эрхлэх, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ явуулах, хувьцаа худалдан 
авах зэрэг бусад зүйлд зарцуулна гэсэн 
хариултуудыг өгчээ.
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Зураг 39. Зээлийн зарцуулалт 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Шигтгээ 12. Иргэдийн зээл

Банкны салбарын хэмжээгээр иргэдийн 
зээлийн хэмжээ 2014 оны II улирлын байдлаар 
өмнөх оны мөн үеэс буюу 1.7 их наяд төгрөг 
буюу 46% өсч 5.5 их наяд төгрөгт хүрчээ.  

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень

Иргэд олгосон нийт зээлийн 2.4 их наяд 
төгрөг буюу 48%-ийг цалин, тэтгэвэр болон 
хэрэглээний бусад зээл эзэлж байна. Харин 
ипотекийн зээл 2.1 их наяд төгрөг буюу 31%-
ийг дангаараа эзэлж байгаа бол жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийн  зээл 0.9 их наяд буюу нийт 
иргэдийн зээлийн 21%-ийг бүрдүүлж байна.  

7.5. Зээлийн хүү

“Таны бодлоор зээлийн хүү?” гэсэн 
асуултанд судалгаанд хамрагдсан 

иргэдийн 68% нь зээлийн хүү өндөр, 
22% нь боломжийн байна гэжээ (Зураг 
40). Харин орон нутгийн иргэд зээлийн 
хүүг Улаанбаатар хотоос илүүтэйгээр 
зээлийн хүү өндөр байна гэсэн 
хариултыг өгсөн байна. 

Зураг 40. Зээлийн хүү 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Энэ нь орон нутагт бизнесийн эрсдэл 
өндөр, найдвартай зээлдэгч цөөн 
байдагтай холбоотойгоор орон нутагт 
зээлийн хүү өндөр байх талтай юм.  

Зураг 41. Чиглэлийн индекс 
(-1-ээс 0 боломжийн,  0-ээс 1-д өндөр)

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Зээлийн хүүний чиглэлийн индекс 
бууралттай гарсан нь Төрөөс жилийн 
8%-ийн хүүтэй, 20 хүртэлх жилийн 
хугацаатай ипотекийн зээлийг 
иргэдэд олгож эхэлснээр иргэдийн 
хувьд зээлийн хүү өндөр байна гэсэн 
хандлага буурахад нөлөөлсөн байж 
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болох юм.

Шигтгээ 13. Зээлийн хүү

Зээлийн хүү 2009 онд эдийн засагт хямрал 
нүүрлэсэнтэй холбоотойгоор 2009 оны 
1-р улирлаас 3-р улирал хүртэл огцом 
өссөн. Монголбанкны зүгээс зээлийн 
хүүг бууруулах эдийн засгийн таатай 
орчинг бүрдүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлсээр байлаа. Эдийн засагч 2010 
онд сэргэж, 2011 онд уул уурхайн салбараас 
шалтгаалан эдийн засгийн өндөр өсөлт 
бий болсноор зээлийн хүү хурдацтай буурч 
2011 оны IV улирлын байдлаар зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 15.5% болсон. 2012 
оны сүүлээс экспорт буурч, гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт татарснаар эдийн засгийн 
өсөлт саарч улмаар зээлийн хүү эргээд өсөх 
хандлагатай болж 2012 оны IV улиралд 
зээлийн хүү 18 хувьд хүрэв. 
Монголбанкнаас Үнэ тогтворжуулах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хөнгөлөлттэй 
зээлийг ААН-үүдэд олгосноор зээлийн хүү 
буурах хандлагатай ажиглагдаж 2013 оны 
IV улиралд 17.5 хувь болж буурав. 2014 
онд гадаад орчны таагүй нөхцөл байдал 
үргэлжилж дотоодын валютын ханш огцом 
суларч, инфляци нэмэгдэх хандлагатай 
болсноор зээлийн хүү өсч 2014 оны II 
улирлын байдлаар 18.8 хувьтай байна 
(Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг 
оруулж тооцвол зээлийн жигнэсэн дундаж 
хүү 17.3%). Харин орон нутагт зээлийн 
жигнэсэн дундаж хүү 2014 оны II улирлын 
байдлаар 19.2 хувь байгаа бол орон нутагт 
олгогдож буй зээлийн хүү улсын дунджаас 
ойролцоогоор 1-2 нэгж хувиар өндөр байна.

Эх үүсвэр: Монголбанк, сарын бюллетень
* - Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн зээлийг 
хасч тооцсон.

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн түүвэр судалгааны 
үр дүнгээр иргэдийн зээлийн эрэлт, 
хэрэгцээ өмнөх жилтэй харьцуулахад 
бага зэрэг буурсан дүнтэй байгаа 
бөгөөд Эдийн засгийн байдал 
хүндэрсэн, Төв банкнаас бодлогын 
хүүгээ өсгөж мөнгөний бодлогоо 
хатууруулах чиглэлд арга хэмжээ 
авсан мөн ипотекийн зээлд хамрагдсан 
иргэдийн хувьд хэрэглээний зээл авах 
боломж багассан зэрэг нь зээлийн 
эрэлт буурахад нөлөөлсөн байх талтай 
юм. 

Орон сууцны ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр 
өнөөгийн байдлаар 60,000 гаруй өрх 
орон сууцны зээлд хамрагдаад байгаа 
бөгөөд уг хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 
зээлийн хүртээмж сайжирч, зээл 
авахад хүндрэлтэй байдал багасч, 
зээлийн хүүг өндөр гэж үзсэн иргэдийн 
хандлага буурахад нөлөөлжээ. 

8. ОРОН СУУЦНЫ ИПОТЕКИЙН 
САНХҮҮЖИЛТ

Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн журмыг 2013 оны 6-р 
сард батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 
иргэдэд олгох орон сууцны ипотекийн 
зээлийн хүү жилийн 8% ба зээлийн 
хугацааг 20 хүртэлх жил байхаар 
тогтоосон.

8.1. орон сууц, ипотекийн зээл

“Та 8%-ийн хүүтэй орон сууцны 
ипотекийн санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг дэмжиж байна уу?” 
гэсэн асуултанд судалгаанд хамрагдсан 
иргэдийн дийлэнх буюу 82% нь 
ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн 
дэмжиж байна гэсэн бол 10% нь 
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дэмжихгүй, үлдсэн 8% нь мэдэхгүй 
гэжээ.

Зураг 42. орон сууцны 8% хүүтэй 
санхүүжилтийг дэмжиж байна уу? 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутгийн иргэд ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотын 
иргэдээс илүүтэйгээр дэмжсэн байна.  

Орон нутгийн иргэдийг энэхүү 
хөтөлбөрт өргөнөөр хамруулснаар 
тэдний орон сууцны нөхцөл сайжирч, 
Улаанбаатар хот руу шилжин 
ирэгсдийн хөдөлгөөнийг сааруулах 
чухал ач холбогдолтой юм.

Шигтгээ 14. Ипотекийн зээл

Банкууд 2014 оны 8 дугаар сард нийт 1689 
зээлдэгчид 88.4 тэрбум төгрөгийн ипотекийн  
зээл шинээр олгосноор банкуудын ипотекийн 
зээлийн үлдэгдэл 2,553.8  тэрбум төгрөгт, 
нийт зээлдэгчдийн тоо 60,851-т хүрчээ.

•	  Ипотекийн зээл

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо, 
сарын бюллетень

Орон сууц ипотекийн санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг баталснаас хойш 2014 оны III 
улирлын байдлаар өмнө нь орон сууцны 
ипотекийн зээл авсан 18,618 зээлдэгчийн 
нийт 539.1 тэрбум төгрөгийн ипотекийн 
зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй 
ипотекийн зээл рүү шилжүүлжээ.
Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг 
хүссэн иргэдээс 1.3 их наяд төгрөгийн 
ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад 
ирснээс 23,945 иргэнд 1,358.2 тэрбум 
төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл 
шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ. Өөрөөр 
хэлбэл урьдчилгаа 30 хувиа төлсний дараа 
нэг өрх дунджаар 56 сая төгрөгийн зээлийг 
авсан буюу 81 сая төгрөгийн үнэтэй орон 
сууц худалдан авсан байна. 

“Та 8%-ийн (жилийн) хүүтэй орон 
сууцны зээлд хамрагдах хүсэлтэй 
байна уу?” гэсэн асуултанд нийт 
иргэдийн 81% нь тийм, 17% нь 
үгүй, 4% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ 
(Зураг 2.40). Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 
дэмжиж буй иргэдийг Улаанбаатар, 
орон нутгаар авч үзвэл орон нутагт 
дэмжиж буй иргэдийн хариулсан хувь 
Улаанбаатар хотоос бага зэрэг өндөр 
байна. 
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Зураг 43. орон сууцны 8%-тай зээлд 
хамрагдах хүсэлтэй байна уу?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Орон нутагт барьсан, инженерийн дэд 
бүтцэд бүрэн холбогдсон амины орон 
сууцыг энэ хөтөлбөрт хамруулахаар 
шийдвэрлэж ипотекийн зээлийн хүүг 
жилийн 7% байхаар тогтоосон нь орон 
нутгийн иргэд уг хөтөлбөрийг илүүтэйгээр 
дэмжихэд нөлөөлсөн байх талтай.

Шигтгээ 15. Ипотекийн зээлийн өргөдөл

2013 оны II улирал хүртэл банкуудад 
орон сууцны зээл хүссэн өргөдөл улиралд 
дунджаар  2350 ирдэг байсан бол 8%-ийн 
хүүтэй ипотекийн зээл олгогдож эхэлснээр 
өргөдлийн тоо 3 дахин өсч нэг улиралд 
дунджаар 6780 өргөдөл ирэх болсон байна. 

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо, 
сарын бюллетень

Банкууд ипотекийн зээл иргэдэд олгох 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзан нийт 
өргөдлийн дунджаар 97%-д нь ипотекийн 
зээлийг олгож байна.  

“Та 8%-ийн хүүтэй орон сууцны 
зээлийн нөхцөлийг хангаж чадаж байна 
уу?” гэсэн асуултанд нийт иргэдийн 
52% нь үгүй, 34% нь тийм, үлдсэн 
14% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ. Орон 
сууцны ипотекийн зээлийн нөхцөлийг 
хангаж буй эсэхийг Улаанбаатар 
болон орон нутгаар ангилан харвал 
Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд 
хамрагдаж чадаагүй гэсэн хариулт орон 
нутгийн хариултаас 5 нэгж хувь өндөр 
буюу 62 хувьтай байна (Зураг 44). 

Зураг 44. орон сууцны 8% хүүтэй зээлийн 
нөхцөлийг хангаж байна уу?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 
дийлэнх нь орон сууц ипотекийн 
хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй бөгөөд 
хамрагдаж чадахгүй байгаа шалтгаан 
нь орон сууцны үнэ, урьдчилгаа 
төлбөр, өрхийн орлого зэрэг хүчин 
зүйлсээс хамаарч байж болох юм.  

“Орон сууцны ипотекийн зээлд 
хамрагдахад тань ямар бэрхшээл 
тулгарч байна вэ?” гэсэн асуултанд 
нийт иргэдийн 27% нь Урьдчилгаа 
буюу барьцаа хөрөнгө байхгүй, 25% 
нь орлогын түвшин хүрэхгүй 24% нь 
орон сууцны үнэ хэт өндөр гэж тус 
тус хариулжээ (Зураг 45). Ипотекийн 
зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр 
иргэдэд урьдчилгаа буюу барьцаа 
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хөрөнгө байхгүй, орлогын түвшин 
хүрэхгүй, орон сууцны үнэ хэт өндөр 
байгаа нь ипотекийн зээлд хамрагдахад 
хамгийн гол хүндрэлүүд болсоор 
байгааг сүүлийн хоёр судалгааны үр 
дүнгээс харж болохоор байна.

Зураг 45. орон сууц ипотекийн зээлд хам-
раг дахад ямар бэрхшээл тулгарч байна вэ?
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Шигтгээ 16. орон сууцны үнэ ба 
өрхийн орлого

ҮСХорооны мэдээгээр өрхийн сарын дундаж 
орлого 2014 оны II улирлын байдлаар 
1,013,956 төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 
8%-ийн өсөлттэй байна. Харин орон сууцны 
үнийн индекс 2014 оны II улирлын байдлаар 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 13%, өнгөрсөн 
оны эцсээс 3%-иар орон сууцны үнэ өссөн 
дүнтэй байна. Орон сууцны үнийн өсөлт 
өрхийн орлогын өсөлтөөс (5 орчим хувиар 
өндөр) байгаа нь иргэд орлогоороо орон сууц 
худалдан авч чадахгүй байх талтай юм.

•	 Орон сууцны үнэ, өрхийн орлого

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо, 
сарын бюллетень.

Ипотекийн зээлийн барьцаа хөрөнгийн 
хэмжээ 2013 оны III улиралд 1.0 их наяд 
төгрөгт хүрч байсан бол 2014 оны II улиралд 
буурч 0.53 их наяд төгрөг болсон бөгөөд 
барьцаа хөрөнгийн хэмжээ ийнхүү буурах 
хандлагатай байгаагаас барьцаа хөрөнгөтэй 
иргэдийн тоо буурч байна гэж үзэж болох 
юм. 

•	 Ипотекийн зээлийн барьцаа хөрөнгийн 
хэмжээ

Эх үүсвэр: Монголбанк, ипотекийн зээлийн 
тайлан.

“Та ипотекийн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр цаашид үр дүнтэй 
хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна уу?” 
гэсэн асуултанд нийт иргэдийн 72% 
нь тийм, 28% нь үгүй гэж хариулжээ 
(Зураг 46).
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Зураг 46. Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр 
цаашид үр дүнтэй хэрэгжинэ гэдэгт 
итгэлтэй байна уу? 
(санал асуулгад оролцогчдын хариулсан хувь)           

Эх үүсвэр: Монголбанк, НЭЗБС-ийн түүвэр 
судалгааны үр дүн

Түүвэр судалгаанд оролцсон иргэд 
Монголбанкнаас хэрэгжүүлж 
буй “Орон сууцны ипотекийн 
санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог 
бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийг цаашид үр 
дүнтэй хэрэгжинэ гэсэн хүлээлттэй 
байна.

Дүгнэлт 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар 
судалгаанд оролцогчдын ихэнх хувь 
8%-ийн хүүтэй ипотекийн зээлийн 
хөтөлбөрийг дэмжиж байгаа бөгөөд 
энэхүү хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй 
хэвээр байна. Түүвэр судалгаанд 
оролцогч ипотекийн зээлд хамрагдах 
хүсэлтэй иргэдийн 50 гаруй хувь нь 
орон сууц, ипотекийн зээлд хамрагдаж 
чадахгүй байгаа бөгөөд урьдчилгаа 
буюу барьцаа хөрөнгө байхгүй, орлого 
хүрэлцэхгүй, орон сууцны үнэ хэт 
өндөр зэргээс шалтгаалж орон сууц 
худалдан авч чадахгүй байна гэжээ. 

9. ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ 
НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

Энэ удаагийн түүвэр судалгаанд 
нийт 2755 иргэн оролцсоноос 36% нь 
Улаанбаатар хотын оршин суугчид 

бол үлдсэн 64%-ийг хөдөө орон 
нутгийн иргэд эзэлж байна. Санал 
асуулгад 26-45 насны бүрэн дунд, дээд 
боловсролтой, төрийн болон хувийн 
байгууллагад ажилладаг эмэгтэй иргэд 
түлхүү оролцож санал бодлоо тусгалаа. 

Түүвэр судалгааны үр дүнгээр иргэдийн 
ихэнх нь эдийн засгийн ерөнхий 
байдал төдийлөн сайн биш байна гэж 
үзжээ. Эдийн засгийн өсөлт 2014 оны 
II улиралд 5.3% гарч I улирлаас 2.1 
нэгжээр, өмнөх оны мөн үеэс 3 нэгж 
хувиар буурлаа. Ийнхүү эдийн засгийн 
өсөлт саарсан нь иргэдийн орлого 
буурахад нөлөөлж байна. 

Инфляци 2014 оны III улирлаас 
эхлэн буурах хандлагатай байгаа ч 
ханшийн сулралтаас үүдэн импортын 
болон бусад дотоодын барааны үнэ 
өсч инфляци хоёр оронтой тоонд 
хэвээр байна. Энэ нь санал асуулгад 
оролцсон иргэдийн дийлэнх нь бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт өндөр гэж 
хариулахад нөлөөлсөн байх талтай. 

Төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 
2013 оны III улирлаас эхлэн дунджаар 
23%-р сулраад байна. Хэрэглээгээ 
импортоор бүрдүүлдэг манай орны 
хувьд ханш сулрах нь импортоор 
худалдан авдаг бараа, бүтээгдэхүүний 
үнэ өсөхөөс гадна шууд болон шууд 
бус нөлөөгөөр дотоодын барааны 
үнийг өсгөх магадлалтай тул иргэд 
төгрөгийн гадаад валюттай харьцах 
ханшийн түвшин тогтвортой бөгөөд 
чангарах чиглэл рүү байхыг илүүд 
үзжээ. 

Иргэд дан ганц уул уурхайн салбарт 
түшиглэн хөгжихөөс илүүтэйгээр 
нэмүү өртөг шингэсэн бусад (ХАА, 
боловсруулах) салбаруудаа хөгжүүлэх 
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нь зүйтэй гэж үзсэн нь өнөөгийн уул 
уурхайн салбарын зогсонги байдал 
болон түүний эдийн засагт үзүүлж 
буй үр дагавраас тодорхой харагдаж 
байна. Уул уурхайн салбараас олсон 
орлогоо боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
байгуулах, ХАА хөгжлийг эрчим-
жүүлэх зэрэг бусад салбараа 
хөгжүүлэхэд зарцуулах буюу дан ганц 
уул уурхайгаас хараат байх хэрэггүй 
гэж иргэд үзжээ.  

Түүнчлэн эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэхийн тулд дараах арга 
хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай гэж 
үзсэн байна. Үүнд:

•	 ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх 
•	 Томоохон боловсруулах 

үйлдвэрүүдийг байгуулах
•	 Дэд бүтцийг сайжруулах
•	 Эрчимжсэн МАА-г дэмжих, 

газар тариаланг нэмэгдүүлэх гэх 
мэт.

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 
дийлэнх хувь нь нийгмийн болон бусад 
салбарт дараах арга хэмжээнүүдийг 
авах шаардлагатай гэж үзжээ. 

• Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх
• Цалин, тэтгэврийг өсгөх
• Эрүүл мэндийн салбарт 

шинэчлэл хийх
• Авлигыг бууруулах
• Боловсролын салбарын чанарыг 

сайжруулах

Иргэдийн хувьд ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх, цалин тэтгэврийг 
өсгөх шаардлагатай гэж үзсэн нь 
эдийн засгийн бууралтаас үүдэн 
иргэдийн орлого буурсныг харуулж 
байна. Иргэдийн орлого буурснаар 
өрхийн амжиргааны түвшин муудаж, 

ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдэх 
хандлагатай болжээ.

Түүнчлэн иргэд орлогоо нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай байгаагийн зэрэгцээ 
эрүүл мэнд, боловсролдоо ихээхэн 
анхаарч байгаа нь судалгааны үр 
дүнгээр харагдаж байна. 

Мөнгөний хэрэгцээ гарахад иргэд 
хамгийн түрүүнд банкинд, дараа нь 
хувь хүн, ломбарданд ханддаг байна. 
Энэ нь банкнаас бусад санхүүгийн 
байгууллагуудын хувьд санхүүгийн 
зуучлалын хөгжил харьцангуй сул 
байгааг илтгэж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд банкны салбарын 
үйл ажиллагаа, үйлчилгээ сайжирч 
карт, мобайл банк, интернет банк 
зэрэг иргэдийн цаг хугацаа хэмнэсэн 
шинэлэг үйлчилгээнүүдийг иргэдэд 
санал болгож банк хоорондын 
бага дүнтэй гүйлгээг 24/7 бодит 
цагийн горимоор дамжуулснаар 
банк санхүүгийн байгууллагуудын 
үйлчилгээг иргэдэд илүү ойртуулж 
төлбөр тооцоог түргэн,  шуурхай 
гүйцэтгэх боломжийг бий болгож 
байгаа нь санхүүгийн хүртээмж 
нэмэгдэхэд эерэг нөлөө үзүүлж байх 
талтай юм. 

Хуримтлалтай иргэдийн хувьд банкинд 
мөнгөө  байршуулах сонирхол өндөр 
хэвээр байгаа нь нэг талаас иргэдийн 
банк, санхүүгийн салбарт итгэх итгэл 
нэмэгдэж найдвартай гэх хандлага 
нэмэгдсэн нөгөө талаас банкны салбарын 
зээл олголт хурдацтай нэмэгдэж банкны 
зээлийн нөхцөл, банкны зээл олгох үйл 
ажиллагаа харьцангуй сайжирч байгааг 
харуулж байна. 

Төрөөс иргэдэд 8%-ийн хүүтэй орон 
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сууцны ипотекийн зээлийг олгож 
эхэлснээс гадна ААН-үүдэд хөнгөлттэй 
зээлийг (ҮТХ-н зээл, Чингис, Самурай 
бондуудын санхүүжилтээр олгож буй 
хөнгөлттэй зээл...) мөн олгож буй нь 
банк, санхүүгийн байгууллагуудын 
зээлийн хүртээмжийг эрс нэмэгдүүлэх 
хандлагатай байгааг түүвэр судалгааны 
үр дүнгээс харж болохоор байна.  

Эдийн засгийн байдал хүндэрсэн, 
Төв банкнаас бодлогын хүүгээ өсгөж 
мөнгөний бодлогоо хатууруулах 
чиглэлд арга хэмжээ авсан мөн 
ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн 
хувьд цалин, тэтгэврийн зэрэг бусад 
хэрэглээний зээл авах боломж багассан 
зэрэг нь зээлийн эрэлт буурахад 
нөлөөлсөн байх талтай юм. Тухайлбал 
зээлийн өсөлт 2013 оны эцэст 53%-тай 

байсан бол 2014 оны 9 дугаар сарын 
байдлаар 26% болж зээлийн өсөлт 
саарах хандлагатай болжээ. 

Энэ удаагийн түүвэр судалгаагаар 
судалгаанд оролцогчдын ихэнх буюу 
80 гаруй хувь нь 8%-ийн хүүтэй 
ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг 
дэмжиж байгаа бөгөөд энэхүү 
хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй байгаа 
нь судалгааны үр дүнгээр харагдсан. 
Ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй 
иргэдийн 50 гаруй хувь нь орон сууц, 
ипотекийн зээлд хамрагдаж чадахгүй 
байгаа бөгөөд урьдчилгаа буюу 
барьцаа хөрөнгө байхгүй, орлого 
хүрэлцэхгүй, орон сууцны үнэ хэт 
өндөр зэргээс шалтгаалж ипотекийн 
зээлээр орон сууц худалдан авч 
чадахгүй байна.


