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МОНГОЛ УЛСЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН 
САНХҮҮГИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

Ковид-19 хямралын улмаас Монгол улсын эдийн засаг хүнд цохилтонд орж, ялангуяа ЖДҮ-үүд 
хамгийн ихээр хохирч байна. ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх нь ажил эрхлэлт, экспортын төрөлжилтөнд 
хувь нэмэр оруулах, түүнчилэн олборлолтын салбараас хэт хамааралтай байдлыг бууруулах 
эн тэргүүний бодлого хэмээн Монгол улс хүлээн зөвшөөрсөн. Санхүүгийн хүртээмж нь төрийн 
санхүүгийн арга хэрэгсэлийг үр харгалзан үйлдвэрийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд тусгайлан хувь 
нэмэр оруулдаг. 

Энэхүү бодлогын чиглэл нь дараах сорилтуудыг хэлэлцэж, ЖДҮ-ийн санхүүгийн хүртээмжийг 
хялбаршуулах таван багц бодлогын үйл ажиллагааг Монгол улсын засгийн газарт санал болгож 
байна: (1) ЖДҮ-ийн мэдээллийн сан, зохицуулалтын хүрээг үргэлжлүүлэн бэхжүүлэх; (2) Зээлийн 
батлан даалтыг хөгжүүлэх; (3) Засаглал болон зээлийн үйл явцыг сайжруулах; (4) Бизнес 
эрхлэгчдийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх; (5) Аливаа журам, үйл явцыг цахимжуулах 
ажлыг хурдасгах.

 
www.oecd.org/eurasia

Co-funded by the 
European Union  

Policy Insights

GLOBAL RELATIONS
Eurasia Competitiveness Programme
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байр суурийг илтгэхгүй.  
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Reforms-Access-to-Finance-for-Firms-in-Mongolia-MNG.pdf.    
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 Өмнөх үг  

ЭЗХАХБ-ын Евразийн өрсөлдөх чадварыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 
ЭЗХАХБ нь бичил, жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн санхүүжилтийн хүртээмжийг 
сайжруулах талаар 2016 онд Монгол улсын Засгийн газартай хамтран 
ажилласан. Төслийн хүрээнд төр-хувийн хэвшлийн ажлын хэсэг 2016 онд 
БЖДҮ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг сайжруулах бодлогын зөвлөмжүүд 
боловсруулсан билээ. Монгол улсын Засгийн газрыг төлөөлж Хүнс, Хөдөө Аж 
Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам болон Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
Газрын өндөр түвшний төлөөгчид тус зөвлөмжүүдийг батламжилсан болно. 

Дээрх зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2017, 2018 
онд хэд хэдэн удаа чадавх бэхжүүлэх семинар, мэдээлэл цуглуулах томилолт 
Монгол улсад зохион байгуулсан. Түүнчлэн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийн 
явцтай танилцах, шинэ мэдээлэл ба кэйс судалгаагаар хангах, энэхүү хяналт 
шинжилгээний тэмдэглэлийг бэлтгэх зорилгоор 2019 онд Франц, Польш 
улсын экспертүүд оролцсон 2 удаагийн хяналт шинжилгээний семинарыг тус 
улсад зохион байгуулав. Энэхүү тэмдэглэлийг хяналт шинжилгээ хийх явцад 
Монгол улсын Засгийн газар, хувийн хэвшлийн компаниуд, бизнесийн 
холбоод, хөгжлийн түншлэгчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр боловсруулсан 
болно. Үүнд өнгөрсөн 3 жилд гаргасан ахиц дэвшлийг үнэлж, цаашид 
хэрэгжүүлэх зөвлөмжүүдийг тусгав. 

Энэхүү дүн шинжилгээнд 2020 оны эхээр Covid-19 цар тахал гарсантай 
холбоотой БЖДҮ-үүдийн санхүүжилтэд гарсан тодорхой сорилтууд болон 
эдийн засгийн үр дагавруудыг авч үзнэ. Засгийн газраас цар тахлын үед 
бизнесүүд, ялангуяа ЖДҮ-үүдийг дэмжих талаар арга хэмжээ авсан. 
Хямралын туршид бизнесийн хөрвөх чадвар бизнесүүдэд чиглэсэн 
санхүүжилтийн нийлүүлэлтийг дэмжих талаарх ЭЗХАХБ-ын гишүүн ба гишүүн 
бус ул орнуудын туршлагуудыг Монгол улсын Засгийн газар судалж хямралыг 
даван туулах бодлого төлөвлөлтөд ашиглах боломжтой.  

2020 он 9-р сарын 18-ны өдөр ЭЗХАХБ-ын ЕвроАзийн Цахим хурлын үеэр 
харилцан үнэлгээний тайланг хэлэлцсэн. 
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Талархал 

Энэхүү тэмдэглэлд ЭЗХАХБ-ын Төв Азийн Санаачлагын хүрээнд 
хэрэгжүүлсэн ЭЗХАХБ-ын Евразийн Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөрийн зүгээс хийсэн хяналт үнэлгээний үр дүнг тусгав. Тус үнэлгээг 
Монгол улсын Засгийн газартай хэлэлцсэний үр дүнд тулгуурлан эцэслэсэн 
болно. Энэ төслийг Европын Холбооноос Төв Азийн Хөрөнгө оруулалтын 
бодлогын бүрэлдэхүүн хэсгийнхээ хүрээнд санхүүжүүлэв. Уг төслийн 
хэрэгжилтэд хамтран оролцож, мөн энэхүү тэмдэглэлийг боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлсэн явдалд Монгол улсын яамд, төрийн байгууллагууд, хувийн 
хэвшил, бизнесийн холбоод, төрийн бус байгууллагууд, бусад оролцогч 
талуудын төлөөлөгчдөд ЭЗХАХБ-ын зүгээс талархал илэрхийлж байна. Тус 
ажлыг Гадаад Харилцааны Яамны сайд Ноён Н.Энхтайван, Монгол улсын 
Шадар сайд Ноён Ө. Энхтүвшин болон Гадаад Харилцааны Яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Ноён Д. Даваасүрэн нар чиглүүлж ажилласанд 
онцгойлон талархаж буйгаа дамжуулъя.   

Монгол улсын ГХЯ-ны Гадаад Худалдаа, Эдийн Засгийн Хамтын 
Ажиллагааны Газрын дарга асан В. Энхболд, тус газрын дэд дарга Г. 
Өлзийсайхан, мэргэжилтэн Д. Мөнхбаатар, ХХААХҮЯ-ны Сайд асан Ноён Ч. 
Улаан, Төрийн нарийн бичгийн дарга Ноён Т. Жамбалцэрэн, ЖДҮ, Хоршоог 
Хөгжүүлэх Бодлого Зохицуулалтын Газрын дарга Я, Ядамсүрэнгийн 
Эрдэнэсайхан, Монгол улсын Жижиг, Дунд Үйлдвэрийн газрын тэргүүн: 
Үндсэн үйл ажиллагаа ба ойлголтууд. Эрдэнэсайхан нарт ЭЗХАХБ-ын зүгээс 
талархал илэрхийлье.  

Түүнчлэн Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Эдийн засаг, аж үйлдвэрийн 
бодлогын зөвлөх Ц. Эрдэнэбат, Монгол улсын ЗБДС-гийн Дарга. Б. Батбаяр 
болон хэлтсийн дарга Э. Тамир, ЖДҮХС-гийн дарга Б. Батцэцэг болон 
мэргэжилтэн С. Батболд, Монгол Банкны Олон нийтийн боловсрол, 
мэдээллийн төвийн дарга Б. Одонтунгалаг болон ахлах мэргэжилтэн М. 
Нургуль, ҮХГ-ын Хөрөнгө Оруулалтын Бодлого, Зохицуулалтын Хэлтсийн 
дарга Л. Мөнхбат нарт ЭЗХАХБ-аас талархаж байна.  

Монгол улсад зохион байгуулсан уулзалт, хэлэлцүүлэгт оролцож үнэтэй 
санал бодлоо илэрхийлсэн хувийн хэвшил болон бизнесийн холбоодын 
төлөөлөгчдөд, тухайлбал МҮХАҮТ-ын Гүйцэтгэх захирал Т. Дүүрэн, Монголын 
Банкуудын Холбооны Захирал Ж. Үнэнбат, Эдийн засаг, өрсөлдөх чадварын 
бодлогын судалгааны төвийн захирал Б. Лакшми болон дэд захирал И. 
Одончимэг, Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн сургуулийн профессор 
Гэрэлт-Од, Монголын гаалийн зөвлөхүүдийн холбооны Ерөнхийлөгч Ж. 
Батцэцэг болон Захирал Ц. Цацрал нарт талархаж буйгаа илэрхийлье. 

Түүнчлэн бид Франц улсын BPIFrance Төрийн банкны Олон улсын зөвлөх үйл 
ажиллагааны хэлтсийн дарга Винсент ди Беттад энэхүү тайланг бэлтгэхэд 
хувь нэмэр оруулсанд талархал дэвшүүлье. 

Мөн тус ажилд дэмжлэг үзүүлсэн хөгжлийн түншлэгчдийн төлөөлөгчид, үүнд 
ЕСБХБ-ны Суурин төлөөлөгч Хатагтай Ирина Кравченко, ЖДҮ-ийг дэмжих 
хөтөлбөрийн менежер С. Байгальмаа, хөтөлбөрийн менежерийн үүрэг 
гүйцэтгэгч Г. Түвшинжаргал, ОУСК-ийн Б. Батболд, АХБ-ны Санхүүгийн 
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салбарын ерөнхий мэргэжилтэн Жиакомо Жиеннетто, Германы ОУХАН-ийн 
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх мэргэжилтнүүд Жутта Рехаг, И. Мөнхбаяр нарын 
дэмжлэгийг онцлон тэмдэглэхийг хүсч байна. 

Европын Холбоо нь тус төслийг санхүүжүүлэхийн зэрэгцээ, чухал дэмжлэг 
үзүүлсэн. Европын Комиссын Олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн 
газрын (DEVCO) Ерөнхий Захирал Ноён Пьер Амилхат, тус газрын Дундад 
Ази, Төв Ази, Өмнөд Азийн хэлтсийн дарга Хатагтай Раффаэла Иодис, 
Монгол улсад суугаа Европын Холбооны Элчин сайд Эрхэмсэг ноён Трайан 
Христеа, мөн ЕХ-ны Төлөөлөгчийн газрын Хамтын ажиллагааны хэлтсийн 
дарга Пьер-Ив Лукас болон атташе Евгения Фараза, болон Казакстан дахь 
ЕХ-ны Төлөөлөгчийн газрын Хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Йоханнес 
Стенбаек Мадсен болон Хөтөлбөрийн менежер Сильвия Пиетропаоло нарт 
талархаж байна. 

Энэ тайланг ЭЗХАХБ-ын Олон улсын харилцааны газрын Захирал Ноён 
Андреас Шкаал, ЭЗХАХБ-ын Евразийн хэлтсийн дарга Ноён Вилльям 
Томпсоны чиглэл удирдлага дор бэлтгэв.  

Энэхүү тайланг боловсруулсан гол зохиогч нь ЭЗХАХБ-ын Евразийн хэлтсийн 
Төслийн зохицуулагч Ноён Себастьян Купфершмид болно. Төслийг тус 
хэлтэсийн Бодлогын ахлах шинжээч Грегори Лекомте болон Төслийн 
менежер Арнаулт Претет нар удирдан хэрэгжүүлсэн. Тус тайланг ЭЗХАХБ-ын 
Зүүн-Өмнөд Азийн хэлтсийн бодлогын шинжээч Анни Норфолк Бийдль, 
ЭЗХАХБ-ын Бизнесийн төвийн Бодлогын шинжээч Марко Бианчини, мөн 
ЭЗХАХБ-ын Санхүү, бизнесийн албаны Бодлогын ахлах шинжээч Чиара 
Монтиконе нар хянаж нягтлав.  

Түүнчилэн Монгол улсад дэмжлэг үзүүлж ажилласан ЭЗХАХБ-ын дотоодын 
зөвлөх Э. Буянчимэг, орчуулагч Х. Батжаргал, хянан тохиолдуулсан 
Кристофер А. Маркар, мөн ЭЗХАХБ-ын Евразийн хэлтсийн Туслах ажилтан 
Мариана Танова нарт талархал илэрхийлье. 
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Товчилсон үгс  

АХБ Азийн Хөгжлийн Банк 

АЧҮ Активын чанарын үнэлгээ (AQR) 

BEEPS Бизнесийн орчин, ААН-ийн гүйцэтгэлийн түүвэр судалгаа  

BoM Монгол Банк 

CA Төв Ази 

кДНБ команд ДНБ 

ЕСБХБ Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк 

EК  Европын Комисс 

EӨЧХ Евразийн Өрсөлдөх чадварын хөтөлбөр 

ЕХ Европын Холбоо 

ГШХО гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
ДНБ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
ОУСК Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци 

МХТ мэдээлэл, харилцааны технологи 

ОУВС Олон Улсын Валютын Сан 

СБОУС Санхүүгийн Боловсролын Олон Улсын Сүлжээ (INFE) 

МҮХАҮТ Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим 

ЗБДС Монгол улсын Зээлийн Бтлан Даалтын Сан 

төг Монгол төгрөг (валютын нэгж) 

MoFALI Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам 

MSME бичил, жижиг, дунд үйлдвэрүүд 

ҮХГ Үндэсний Хөгжлийн Газар  

ЧЗ чанаргүй зээл 

ҮСГ Үндэсний Статистикийн Газар 

ЭЗХАХБ Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллага (OECD) 

ЖДҮ жижиг, дунд үйлдвэрүүд 

ЖДҮХС ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх Сан 

АХ ажлын хэсэг 
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Монгол улсын гол үзүүлэлтүүд 

Жич: БЖДҮ: бичил, жижиг, дунд үйлдвэр. Үндэсний Статистикийн Газрын тодорхойлолтын  
дагуу БЖДҮ гэж 49-өөс дээшгүй тооны ажиллагчидтай ААН-ийг хэлнэ.  (А хавсралтын 1-зураг 
үзнэ үү). төг: Монгол төгрөг (валютын нэгж). ам.доллар = АНУ-ын доллар (валютын нэгж) 
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Газрын албан ёсны вэб хуудасe, www.1212.mn (2019 оны 
7-р сарын 29-ний өдөр ашиглав); Монгол Банкны албан ёсны вэб хуудас, 
https://www.mongolbank.mn/eng/liststatistic.aspx (2019 оны 7-р сарын 29-ний өдөр ашиглав); 
Дэлхийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, Дэлхийн Банк, http://data.worldbank.org/indicator (2019 
оны 7-р сарын 29-ний өдөр ашиглав). 
 

  

Улс орны мэдээлэл   

Хүн амn, 2018 3.17 сая 

Газар нутаг, 2018 1 564 120 км2 

ДНБ (ам.доллар, одоогийн үнээр) 2018 13.01 тэр 
бум 

Нэг хүнд ногдох ДНБ (ам.доллар, одоогийн үнээр), 2018 4 104 

ДНБ-ий бодит өсөлт ( ам.доллар, одоогийн үнээр ) 2018 +6.9% 

Инфляци (хэрэглээний дундаж үнэ, жилийн өмнөхтэй харьцуулсан 
өөрчлөлт), 2018 

6.8% 

Бараа, үйлчилгээний экспорт (ДНБ-ий %), 2018 60.3% 

Бараа, үйлчилгээний импорт (ДНБ-ий %), 2018 63.5% 

ГШХО, цэвэр урсгал (ДНБ-ий %), 2018 16.7% 

ЗГ-ын олгосон, авсан зээлийн харьцаа, ДНБ-ий %, 2017 -2.7% 

Ажилгүйдэл (% of total labour force), 2018 6.3% 

Гол салбаруудад ногдох ДНБ-ий %, 2018:  

- Уул уурхай 41.7% 

- Хөдөө аж ахуй 19.3% 

- Бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа 17.0% 

- Боловсруулах үйлдвэрлэл 16.3% 

- Барилга 5.7% 

ЖДҮ-ийн статистик 

Нийт ААН-ийн тоо 87 725 

50-иас доош ажиглагчидтай ААН-үүд 85 226 

Сонгогдсон салбарууд дахь БЖДҮ-ийн хувь (нийт БЖДҮ-ээс):  

-  Уул уурхай  1.0% 

-  ХАА 4.3% 

-  Боловсруулах үйлдвэрлэл 7.3% 

-  Барилга 7.7% 

-  Бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа 41.7% 

Санхүүжилтын хүртээмжийн статистик 

Олгогдсон зээлийн дүн (евро, одоогийн үнээр), 2019 (6-р сар) 6,144 billion 

Монгол төгрөгөөр олгосон зээлийн дундаж хүү, 2019 (6-р сар) 17.0% 

Төв Банкны бодлогын хүү, 2019 (7-р сар) 11.0% 

Хадгаламжийн хүү, 2019 (6-р сар) 10.6% 

БЖДҮ-үүдэд олгосон зээл (нийт зээлд эзлэх%), 2019 (5-р сар) 14.7% 
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Ерөнхий хураангуй 

Монгол улсын эдийн засаг 2014-2015 онд огцом удааширсны дараа 2017-2018 
онд дахин сэргэж 2 жилийн хугацаанд 12.6%-иар өсч тэлсэн. Гэвч эдийн засаг 
уул уурхайн салбараас шууд хараат хэвээр бөгөөд нийт экспортын 90%-ийг 
уул уурхайн бүтээгдэхүүн (эрдэс, метал) эзэлж байв. Иймд 2015 оны хавьцаа 
түүхий эдийн үнийн супер цикль дуусахад Монгол улс гадаад зах зээлийн 
цочролд шууд өртсөнтэй адил эдийн засаг эмзэг хэвээр байна. Үйлдвэрлэл 
болон экспортыг төрөлжүүлэх асуудлыг нэн тэргүүний бодлогын зорилт 
болгон дэвшүүлсэн. БЖДҮ-үүд нь уул уурхайгаас бусад салбаруудад 
томоохон байр суурь эзэлдэг тул, бичил, жижиг, дунд үйлдвэр (БЖДҮ)-үүдийн 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх нь энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулна.  

БЖДҮ-ийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэхэд гол тулгамдаж буй бэрхшээл нь 
санхүүжилтын хүртээмжийн асуудал болохыг олон жилийн турш нэрлэж, 
тодорхойлсоор ирсэн. ЭЗХАХБ нь 2016 онд Монгол улсын Засгийн газартай 
хамтран БЖДҮ-үүдийн санхүүжилтын хүртээмжид нөлөөлж буй зах зээлийн 
сөрөг үр дагаврыг бууруулах талаар бодлогын 5 зөвлөмж боловсруулсан 
билээ. Энэхүү тайланд 5 зөвлөмж тус бүрийн хэрэгжилтийн түвшинг үнэлж 
цаашдын шаардлагатай алхмуудыг санал болгов.. 

Нэгдүгээрт, Монгол улс нь БДЖҮ-ийн зохицуулалтын орчинг сайжруулах 
хэрэгтэй. Монгол улс 2019 онд ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг баталсан бөгөөд үүнд БЖДҮ-ийн нэгдсэн тодорхойлолтыг 
хуульчилж өгсөн. Нэлээд хэдэн байгуулага БЖДҮ-ийн талаарх мэдээ 
мэдээллээ өргөжүүлсэн. Эрх зүйн нэгдсэн тодорхойлолт болон статистик 
мэдээлэл нь бодлогын нотолгоо бүрдүүлэх, БЖДҮ-үүдэд зориулсан, төрийн 
дэмжлэгтэй санхүүжилтын арга хэрэгслийг боловсруулахад тус дөхөм 
үзүүлэх боломжтой. 

Хоёрдугаарт, ЭЗХАХБ нь Монгол улсын ЖДҮХС-гийн зээлийн 
бүтээгдэхүүнийг олшруулж төрөлжүүлэх, засаглалыг сайжруулахыг 
зөвлөмж болгосон. 2019 онд ЖДҮХС нь засаглалын шинэчлэлийг 
хэрэгжүүлсэн бөгөөд хувийн хэвшлийн банкуудын оролцоог нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ авсан. ЭЗХАХБ-ын сайн туршлагад тооцогдох засаглал ба үйл явцад 
нийцүүлэх байдлаар эдгээр хүчин чармайлтыг эрчимжүүлэх шаардлагатай. 
Үүнийг ЖДҮХС-г ЖДҮ-ийн агентлаг болгож өөрчлөх тухай Засгийн газрын 
төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх боломжтой.  

Гуравдугаарт, БЖДҮ-үүдэд тулгардаг барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой 
бэрхшээлийг шийдэхийн тулд  Зээлийн Батлан Даалтын Сан (ЗБДС)-гийн 
үйл ажиллагааг сайжруулахыг 2016 оны тайланд санал болгосон. Энэ 
хяналт шинжилгээг хийх явцад АХБ-ны дэмжлэгтэй батлан даалтын 
үйлчилгээ болон удирдлага менежментийг сайжруулсныг ажигласан. ЗБДС нь 
банкуудтай үйл ажиллагаагаа сайжруулахын зэрэгцээ Франц улсын 
BPIFrance Төрийн банк зэрэг бусад улсын ижил төстэй ЗБДС-гуудтай түншлэл 
бэхжүүлж байна. 

Дөрөвдүгээрт, БЖДҮ-үүдийн зээл олгох захиргааны дүрэм журам, үйл 
явцыг хялбаршуулахыг Монгол улсад зөвлөсөн. Засгийн газраас 
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захиргааны дүрэм журмыг хөнгөвчлөх талаар ажиллаж ирсэн. Үндэсний 
Хөгжлийн Агентлагийн дэргэд Нэг цонхны үйлчилгээ байгуулсан гэх мэт олон 
улсын байгууллагуудын дэмжлэгийн хүрээнд шинээр Нэг цонхны үйлчилгээг 
байгуулан хөгжүүлж байна. Захиргааны дүрэм журмыг эрчимтэй 
цахимжуулснаар дүрэм журмын хэрэгжилт илүү үр ашигтай болж ирсэн. 
Цаашид Монгол улс БЖДҮ-үүдэд чиглэсэн Нэг цонхны үйлчилгээг 
боловсронгуй болгох, ҮХГ-ын дэргэдэх Нэг цонхны үйлчилгээнд 
дотоодын бизнесүүдийг хамруулах талаар авч үзвэл зохино. 

Тавдугаарт, Олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх 
үндэсний хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар БЖДҮ-үүдийн 
санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх талаар төрийн 
байгууллагуудыг татан оролцуулсан байна. Түүнчлэн Монгол Банк нь 
ЭЗХАХБ-ын Санхүүгийн боловсролын олон улсын сүлжээнд элсэж нэгдсэн. 
Гэвч дээрх хүчин чармайлт нь ерөнхийдөө олон нийтэд чиглэсэн шинжтэй. 
Монгол Банкнаас БЖДҮ-ийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд 
тусгайлан чиглэсэн үйл ажиллагаа төлөвлөж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

Ковид-19 цар тахал нь бизнесүүдийн эмзэг байдлыг улам сулруулж, ялангуяа 
БЖДҮ-үүд болон тэдгээрийн санхүүгийн хөрвөх чадварыг улам сулруулав. 
Бизнесүүдийн сэргэлт нь ААН-үүд үйл ажиллагаа болон ажлын байрыг 
хадгалахад хүрэлцэх санхүүжилтийн хүртээмжээс шууд шалтгаална. Цар 
тахлаас үүдэлтэй хямралаас шалтгаалан яланггуяа Хятадаас импортолдог 
бараа бүтээгдэхүүний үнэ, эрэлт буурч, эдийн засгийн өсөлт саарсан тул, 
эдийн засгийг солонгоруулах болон ЖДҮ-үүдийг дэмжих дэмжлэгийн хэрэгцээ 
шаардлага нэмэгдсэн. Хямралын дараахь төлөвлөлтөд бизнесүүдийн 
санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн батлан даалт ба зээлийн 
шугамуудыг өргөжүүлэх зэрэг тодорхой дэмжлэг шаардлагатай. Учир нь 
хөрвөх чадварын хямрал нь эдийн засгийг өсөлтийг улам сааруулж, 
сэргэлтийг удаашруулах нягууртай. 
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Хяналт шинжилгээний үнэлгээний тойм  

2016 оны зөвлөмж 

2019 оны ХШ-ний үнэлгээ 

Ахиц 
дэвшлийн 

төлөв 

Цаашдын алхмууд 

БЖДҮ-ийн нэгдсэн мэдээлэл боловсруулж, түгээх  

  

  

ЖДҮ-ийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 

Байгууллагуудын хооронд мэдээлэл 

солилцох үйл явцыг  сайжруулах 

ЖДҮХС-гийн зээлийн бүтээгдэхүүнийг олшруулж 

төрөлжүүлэх 

   

ЖДҮХС-гийн засаглалыг сайжруулах 

ЗБДС-гийн үйл ажиллагааг сайжруулах замаар 

барьцаа хөрөнгийн шаардлагыг хөнгөвчлөх 

  Батлан даалтын үйл ажиллагааг 

өргөжүүлж, эрсдлийн үнэлгээг 

сайжруулах 

Зээл авах захиргааны үйл явцыг хялбарчлах 

  

  

 

Нэг цонхны үйлчилгээ байгуулах 

талаар авч үзэх 

БЖДҮ-үүдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх 

  

  

БЖДҮ-ийн санхүүгийн боловсролыг 

дээшлүүлэх зорилтот арга хэмжээ 

авах 

ЭЗХАХБ-ын СБОУС-ний ЖДҮ-ийн 

санхүүжилтын ажлын хэсгийн үйл 

ажиллагаанд оролцох 

 

Тайлбар: Хэрэгжиж дууссан      Хэрэгжүүлж дуусч буй    Хэрэгжүүлж буй    Хэрэгжүүлж эхэлсэн   Эхлээгүй 
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Танилцуулга 

Монгол улс нь дэлхийн зах зээл дээр түүхий эдийн супер мөчлөгийн үе буурах 
хүртэл буюу 2010-2014 онд дэлхийн хамгийн хурдацтай эдийн засагтай улс 
орны тоонд багтаж байсан билээ. Тухайлбал 2015-2016 онд ДНБ-ийн өсөлт 
2.4%-д хүрч удааширсан (Зураг 1). Гэвч дэлхийн дах зээл дээр түүхий эдийн 
үнэ дахин нэмэгдсэнээр Монгол улсын ДНБ-ийн өсөлт сэргэж 2017 онд 5.3%, 
2018 онд 6.9%-д хүрч өссөн. Энэхүү өсөлт нь өргөн хүрээтэй буюу уул уурхайн 
хөрөнгө оруулалт эрчимжиж, боловсруулах ба үйлчилгээний салбарууд 
өргөжин тэлсэн нь бодитой нөлөөлсөн. Мөн иргэдийн хэрэглээ өсч, зээл 
олголт эрчимтэй нэмэгдсэн. (ADB, 2019[1]).  

Зураг 1. ДНБ-ий өсөлт ба дэлхийн зах зээл дээрх металын үнийн шууд уялдаа 

 

Жич: Метал индексийн дүн нь дэлхийн зах зээлийг төлөөлөхуйц бенчмарк үнийг илтгэнэ. 
Үүнийг тухайн түүхий эдийн хамгийн том экспортлогч тогтоодог. 2016 оны индекс = 100, Эх 
сурвалж: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/, 

https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices.  

 

Уул уурхайн салбар, үүнд  нь нүүрс, зэс, алт зэрэг нь Монгол улсын өсөлтийн 
гол хөдөлгөгч хүч хэвээр байна. Тус улсын экспортын сагс нь хэт төвлөрсөн 
шинжтэй бөгөөд метал, эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүнүүд 2017 онд нийт 
экспортын 90%-ийг дангаар эзэлж байв. (Simoes and Hidalgo, 2019[2]). Уул 
уурхайн салбар нь Монгол улсын төсвийн орлогын бараг ¼ хувийг 
бүрдүүлэхийн сацуу орлогын бусад эх үүсвэрүүд тус салбартай шууд 
уялдаатай байдаг (ADB, 2019[1]). 

Монгол улс дахь бодит орлогод заримдаг шинжтэй экспорт, импортын үнийн 
зөрүүний үзүүлж буй тодорхой нөлөөг үнэлэхийн тулд бодит ДНБ-ий 
уламжлалт хэмжилтээс хальж өргөн хүрээнд авч үзэх нь зүйтэй.  ДНБ-ий дүн 
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нь бодит орлого, худалдан авах чадварын өсөлтийг бүрэн тусгаж чаддаггүй 
ба тухайлбал үүнд экспортын үнийн огцом өсөлт нөлөөлдөг байж болох юм 
(Kohli, 2003[3]). Үүнийг засах нэг арга нь “комманд-ДНБ” (CGDP)-ий 
үзүүлэлтийг ашиглах бөгөөд энэ нь эдийн засгийн нийт худалдан авалтад 
үзүүлэх экспорт/импортын зөрүүний өөрчлөлтийн нөлөөг тусгах байдлаар 
ДНБ-ий тооцооллыг тохируулдаг. Ерөнхийдөө энэ нь экспорт/импортын үнийн 
зөрүү болон эдийн засагт үзүүлэх гадаад худалдааны нөлөөг тусгадаг 
үзүүлэлт юм.1 Команд-ДНБ-ийг тооцоолсноор экспорт/ импортын үнийн зөрүү 
өнгөрсөн жилүүдэд хэрхэн савалж өөрчлөгдөж ирснийг илтгэхийн зэрэгцээ, 
“команд-ДНБ” нь уламжлалт аргаар тооцсон 2006 оны ДНБ-ээс 20%-д, 2017 
оны ДНБ-ээс 15%-д нөлөө үзүүлснийг харуулсан (Зураг 2). 

Зураг 2. Команд ДНБ-ий ялгаа болон экспорт/импортын үнийн зөрүү 

 

Жич: Экспорт / импортын үнийн зөрүү (ToT). 
Эх сурвалж: ҮСГ болон Дэлхийн Банкны мэдээ мэдээлэлд тулгуурласан өөрийн дүн шинжилгээ. 

Уул уурхайн салбараас хараат байдал нь 2016-2017 онд Монгол улсад 
бодитой нөлөө үзүүлсэн бөгөөд экспортын гол бүтээгдэхүүний үнэ огцом 
унаж, экспортын гол зах зээлд эрэлт буурсны улмаас эдийн засгийн өсөлт 
удааширсан. Дээрх цочролыг даван туулахын тулд Засгийн газраас дотоодын 
эрэлтийг нэмэгдүүлэх тэлэлтийн бодлого хэрэгжүүлсэн нь засгийн газрын 

                                                      

1 Экспорт/ импортын үнийн зөрүүг тус улсын экспортын үнийг импортын үнэд харьцуулж, 
экспорт ба импортын аль алиныг үнийн индекс/дефлятороор тохируулж команд-ДНБ-ийг 
тооцно. (ДНБ-ийг тооцохдоо экспорт, импортыг ялгаатай тусдаа дефлятороор 
индексжүүлдгээс ялгаатай). Үүний үр дүнд эскпорт/импортын үнийн зөрүү нь тухайн улсын 
худалдан авах чадварт үзүүлж буй нөлөөг ерөнхийд нь тооцсон дүн гардаг. Ө.х. 
экспорт/импортын үнийн зөүү нь бараа, үйлчилгээг “командлах” чансааг илтгэнэ. Өөрөөр 
хэлбэл, тухайн улсын экспорт нь импортын төлбөрөө хийж чаддаг тул, экспортын ач 
холбогдлыг ойлгоход энэ үзүүлэлт тусалдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭЗХАХБ-ын нийтлэлээс 
үзнэ үү (2003, pp. 37-38[43]).  
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өрийн тогтворгүй байдал, гадаад валютын нөөц багасах, эдийн засгийн өсөлт 
саарах зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэв. (IMF, 2017[4]).  

Дээрх төсвийн сорилтуудыг даван туулах, урт хугацаанд өрийн тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор Монгол улс 5.5 тэрбум ам.доллартай тэнцэх 
олон улсын санхүүжилтын багц хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэхүү 
“өргөтгөсөн санхүүжилтын хөтөлбөр”-ийг ОУВС болон Азийн Хөгжлийн Банк, 
Дэлхийн Банк, Япон ба Солонгосын Засгийн газрууд зэрэг бусад түншлэгчид 
санхүүжүүлсэн. Түүнчлэн Монгол Банк болон Хятадын Ардын Банкны 
хооронд байгуулсан своп хэлэлцээр бас багтсан болно (IMF, 2017[4]). 
Санхүүжилтын дэмжлэг болон үүнд уялдсан шинэчлэлийн хэрэгжилт нь 
Монгол улсын өрийн тогтворжуулахад хувь нэмэр оруулсан. Гэвч энэ нөхцөл 
байдал нь уул уурхайн бус салбаруудыг төрөлжүүлж солонгоруулах, банкны 
салбарыг бэхжүүлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх нэн тулгамдсан хэрэгцээ 
шаардлагыг улам тодоор харуулсан (IMF, 2019[5]).  

БЖДҮ-үүд нь Монгол улсад бүртгэлийн ААН-үүдийн 97%-ийг эзлэх бөгөөд уул 
уурхайн бус салбаруудад зонхилох төрлийн бизнесүүд юм. Иймд тэдний 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх нь эдийн засгийг төрөлжүүлэх боломжит 
бодлогын гол чиглэлүүдийн нэг болно. 2018 оны байдлаар ЖДҮ-үүд нь нийт 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 72% болон ДНБ-ий 17.8%-ийг бүрдүүлж байв. Гэвч 
ЖДҮ-үүд экспортод оруулах хувь нэмэр нь маш бага буюу ердөө 2.3% хэвээр 
байна. (Government of Mongolia, 2019[6]). 

Монгол Банк, МҮХАҮТ, ЖДҮХС-гийн судалгаанаас үзвэл, БЖДҮ-үүд нь 
хэмжээнээсээ хамааран хэлцэл гүйлгээний өртөг зардал, бизнесийн гол 
дэмжлэг, үйлчилгээний хязгаарлагдмал хүртээмжийн харилцан адилгүй 
хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардаг. Монгол Банкнаас 2018 онд явуулсан 
судалгаагаар ЖДҮ-үүд нь нийгэм, улс төрийн орчинг хамгийн том саад 
бэрхшээл гэж нэрлэсэн бөгөөд түүний дараа санхүүжилтын хүртээмжийг 
дурдсан байв Өнгөрсөн жилүүдэд БЖДҮ-үүд нь бизнес эрхлэхэд тулгардаг 
гол саад бэрхшээл бол санхүүжилтын хүртээмж, мөн татвар, хүнд суртал 
болохыг тогтмол нэрлэж ирсэн (Bank of Mongolia, 2018[7]; Bank of Mongolia, 
2017[8]). 

Монгол улсад БЖДҮ-үүдийн санхүүжилтын хүртээмж 2016 оноос хойш 
сайжирсаар ирсэн. Гэвч санхүүгийн салбарын нийлүүлдэг дотоодын зээлийн 
нийт дүн 2016 онд ДНБ-д 76%-ийг эзэлж байсан бол, 2018 онд 65%-д хүрч 
хумигдсан байна (World Bank, 2019[10]). Монгол Банкны статистик мэдээгээр 
ЖДҮ-үүдэд олгосон зээлийн дүн нь 2017 онд 790 сая евро байснаас 2019 оны 
5- сард 1,292 тэрбум евро хүрч 30 гаруй хувиар нэмэгджээ. Түүнчлэн 2016 
оны дунд үеэс иргэдийн зээл, 2018 оноос ЖДҮ-ийн зээл олголт нэмэгдсээр 
ирсэн. (Зураг 3). Олгосон зээлийн ихэнх хэсэг нь бөөний ба жижиглэнгийн 
худалдаа, авто машины засвар (32%), боловсруулах үйлдвэрлэл (15%), 
барилгын салбар (12%)-уудад ногдож байна (Bank of Mongolia, 2019[9]).  
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Зураг 3. Зээлийн өсөлт дахин нэмэгдэж буй хандлага 

(сүүлийн жилүүдийн үнийн өсөлтийн түвшнийн өөрчлөлт (%), улирлаар) 

 

Эх сурвалж: (IMF, 2018[11]). 

Түүнчлэн ЖДҮ-үүдэд олгосон найдваргүй зээлийн харьцаа2 2017 онын 1-р 
сард оргил үедээ буюу 12.8%-д хүрсэн байсан бол, 2019 оны 7-р сард 6.6% 
болж буурчээ. Гэвч энэ буурсан үзүүлэлт нь ЭЗХАХБ-ын стандартаар өндөрт 
тооцогдоно. Банкны салбарын ерөнхий чансаа болон боломжит системийн 
шинж чанартай эрсдлүүдийн талаар 2017-2018 онд санаа зовнисон санал 
дүгнэлт гарч байсан. Банкны зах зээлд үнэлгээ болон найдваргүй зээлийн 
хувь хэмжээ нэмэгдсэний улмаас зээл олголт багассан зэргээс үүдэн, 
зохистой харьцааны шаардлагуудыг хангахад түвэгтэй болж ирсэн. ОУВС-
гаас хийсэн Хөрөнгийн чанарын үнэлгээ (AQR)-ний хүрээнд зээлийн дахин 
үнэлгээ хийж, найдваргүй зээлийн эзлэх хувь хэмжээг шалгаж нягталсан. 
Одоогийн түвшин нь нийт банкны салбарын хувьд найдваргүй зээлийн 
тогтвортой харьцааг хангаж байна (IMF, 2018[11]).  

Шигтгээ 1. Монгол улсын Банкны активын чанарын үнэлгээ 

Монгол улсын эдийн засаг 2015 онд удаашрах явцад банкны системийн эмзэг байдал 
илэрхий харагдаж байв. Энэ нь уул уурхайн оргил үе болох 2013, 2014 онд банкуудын 
тайлан баланс 2 жилийн дотор хоёр дахин нэмэгдсэнтэй холбоотой. Түүнчлэн гадаад 
валютаар олгосон зээлийн хувь хэмжээ нийт зээлийн ¼ хувьтай тэнцэж байсан. 
Андеррайтингийн стандартууд доогуур түвшинд байсан бөгөөд эрсдлүүд бодитой 
нэмэгдсэн. 2014 онд чанаргүй зээл нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 48%-иар 
өссөн дүнтэй байв. Ялангуяа зарим банкуудын зээлийн бүтцийн ангилал зохистой буй 
байдлаас үүдэн, активын чанартай холбоотой бэрхшээлтэй асуудлыг дутуу үнэлж 
байсан гэж ОУВС дүгнэсэн. Үүнээс улбаалан ОУЮС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд 
Активын чанарын үнэлгээг хийсэн.  

АЧҮ-г энэхүү тайланг бэлтгэж байх явцад хараахан дуусаагүй байсан бөгөөд энэ нь 4 
гол алхмаас бүрдэнэ. Нэгдүгээрт 2018 оны 1-р сард Монгол улсын банкуудын актив 

                                                      

2 Монгол Банк зээлүүдийг чанаргүй, эргэлзээтэй, алдагдалтай гэж ангилсан. 
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хөрөнгийг гуравдагч хөндлөнгийн аудитор үнэлсэн ба банкны системийн хэмжээнд 
ДНБ-ий 1.9%-тай тэнцэхүйц актив хөрөнгө дутагдалтайг тогтоосон. АЧҮ-гээр 
тогтоосон чанаргүй зээлийн өндөр хувь хэмжээ болон банкуудын бизнес 
төлөвлөгөөнд тулгуурлан, 2018 оны эцэс гэхэд шаардагдах хөрөнгийн хэрэгцээг 
тусгах үүднээс Монгол Банкнаас 5-р сард энэхүү үнэлгээг шинэчилсэн болохыг 
банкуудад мэдэгдсэн. Үүний үр дүнд банкны системд 2018 оны 12-р сарын эцэс гэхэд 
бүрдүүлэх актив хөрөнгө ДНБ-ий 3.1%-тай тэнцэхүйц хэмжээтэй болж ирсэн. Хувийн 
хэвшлийн арга хэрэгслийг ашиглан хангалттай түвшинд өөрийн хөрөнгөө 
нэмэгдүүлэх боломжгүй банкуудад төрөөс дахин хөрөнгөжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль 2018 оны 6-
р сард УИХ баталсан. Банкууд өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж буй үйл явц 
болон 12-р сарын эцэс хэрхэн үлдсэн актив хөрөнгийг босгох талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг хүргүүлэх шаардлага гаргасан. АЧҮ-ний дүгнэлтээр шаардлага болгосон 
Чанаргүй зээлийн ангиллаар чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ улам өссөн дүнтэй 
гарахад хүрсэн. 

Эх сурвалж: ОУВС (2015[12]; 2018[11]). 

ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх сан (ЖДҮХС)-гаар дамжуулан хөнгөлөлттэй зээлийг зүй 
бусаар олгосон гэх авилгын шинжтэй дуулиан нь БЖДҮ-үүдийн санхүүжилтын 
хүртээмжийг сайжруулах төр засгийн хүчин чармайлтад сэв суулгасан үйл 
явдал болсон. Тухайлбал 2018 оны намар ЖДҮХС-гаас их хэмжээний 
хөнгөлөлттэй зээл улс төрчид авсан болох нь илэрсэн. Олон нийтийн ширүүн 
эсэргүүцэл, шүүмжлэлийн үр дүнд ХХААХҮ-ийн сайд болон УИХ-ын дарга нар 
албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөв. ЖДҮХС-гийн зарим ажилтнуудад эрүүгийн 
хэрэг үүсгэж, улмаар зээл олголтыг зогсоосон. Тус Сангийн засаглалыг 
сайжруулж шинэчлэх арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлсэн.  (Bayartsogt, 201[13]; 
Dierkes and Jargalsaikhan, 2018[14]).  

ЖДҮХС-гийн асуудлуудыг шийдвэрлэхээс гадна, Засгийн газар нь ЖДҮ-ийг 
дэмжих бодлогын хүрээг сайжруулах, тэдний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 
арга хэмжээг мөн хэрэгжүүлсэн. Түүнчлэн Засгийн газар ЖДҮ-ийн тухай 
хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулж (Шигтгээ 2), 2019 оны хавар 
батлагдан хэрэгжиж байна. ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 2019 оны хавар 
боловсруулсан. ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө нь 6 зорилгод ЖДҮ-ийн эрх 
зүйн орчинг бэхжүүлэх, санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах, зөвлөх 
үйлчилгээг хөгжүүлэх, инноваци болон байгаль орчинд ээлтэй технологийг 
нэвтрүүлэх, ЖДҮ-ийн зах зээлд нэвтрэх боломжийг өргөжүүлэх, орон нутгийн 
брэнд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх “нэг сум – нэг брэнд” аян зохион байгуулах 
зэрэг хамаарна.  

Үүнээс гадна Засгийн газар дампуурлын эрх зүйн ба зохицуулалтын орчинг 
сайжруулах, мөн ААН-үүдийн санхүүжилтын хүртээмжид нэн шаардлагатай, 
зээлдэгчдийн мэдээллийг нээлттэй болгох зэрэг алхмууд хэрэгжүүлэв. Олон 
улсын Санхүүгийн Корпораци (IFC)-тай хамтран зээлийн товчоо байгуулсан 
бөгөөд 2017 оны 2-р сард онлайн бүртгэлийн систем нэвтрүүлж улмаар 
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг бэхжүүлсэн. Зээлдэгчдэд барьцаа хөрөнгө 
болгохыг хүсч буй хөдлөх хөрөнгөнд ямар хүү ногдуулж буй эсэхийг мэдэх, 
мөн барьцаалсан барьцаа хөрөнгөнд баталгааны хүү бодуулах боломж 
олгоно (World Bank, 2019[15]). Дампуурлын эрх зүйн орчинг шинэчлэх ажлууд 
хийгдэж буй.  
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Гэвч 2020 оны эхээр гарсан Ковид-19 цар тахал нь Монгол улсын экспортын 

чиг баримжаатай эдийн засагт хүнд цохилт үзүүлсэн бөгөөд ОУВС-гийн 

тооцооллоор 2020 онд тус улсын эдийн засаг 1%-иар агших төлөвтэй. (IMF, 

2020[16]). Эцсийн үр дагавар нь буюу эрсдлийг уналттай харьцуулж жигнэсэн 

тэнцэл нь цаашид улам ноцтой байдалд хүрч болзошгүй. Монгол улсын 

өсөлтийн төлвийг дэлхийн түүхий эдийн эрэлт голчлон тодорхойлно. Цар 

тахлын үеийн хорио цээрийн арга хэмжээ нь ААН-үүд, ялангуяа бичил 

бизнесүүдийн хөрвөх чадварт хүндээр туссан. Монголын Үндэсний Худалдаа, 

Аж Үйлдвэрийн Танхимын мэдээлснээр ААН-үүдийн гуравны хоёр (2/3) хувь 

нь цар тахлын нөлөөнд өртсөн байна. Засгийн газар хямралын үед 

бизнесүүдийг дэмжих багц арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 

тэдгээрийн хугацааг сунгах шаардлагатай. (Шигтгээ 2). Улсын төсвийн 

санхүүжилтэд, тухайлбал төсвийн орлого багасч, эдийн засгийг дэмжих 

төсвийн зардал нэмэгдэхэд нөлөөлсөн нөлөөлөл нь Засгиийн газар эдийн 

засгийг сэргээхэд нэн шаардлагатай арга хэмжээ авахад саад тотгор болох 

ёсгүй. 

Шигтгээ 2. Монгол улсын эдийн засагт Ковид-19 цар тахлын үзүүлж буй 
нөлөөлөл 

Засгийн газраас бизнесүүдийн орлогын алдагдлыг бууруулах талаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс БЖДҮ-үүд тодорхой өгөөж хүртсэн. Монгол улс 
5.1 төгрөг (1.9 тэрбум ам.доллар буюу 2019 оны ДНБ-ий 13.9%-тай тэнцэх)-
ийн санхүүжилттай, үндэсний хэмжээний багц арга хэмжээг төлөвлөсөн. Үүнд 
цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлого болон ажлын байрыг хадгалж 
хамгаалах, эдийн засгийг дэмжихэд чиглэсэн арга хэмжээ багтсан. 
Тухайлбал: 

 2020 оны 04.01-10.01 хүртэл зургаан сарын хугацаанд хувийн аж ахуйн 
нэгж, компаниуд болон хувиараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг 
иргэдийг НДШ-ээс чөлөөлөх, 2020 оны 04.01-10.01 хүртэл зургаан 
сарын хугацаанд ажилтан, албан хаагчдын цалин, хөлст  ХАОАТ 
ногдуулахгүй байх, албан татвар ногдох орлогын дүн нь өмнөх татварын 
жилд 1,5 тэрбум төгрөг (5 сая евро)-өөс бага албан татвар төлөгчдийг 
ААН-ийн ОАТ-аас чөлөөлөх (ашигт малтмал, шатахуун/нефть, 
жижиглэнгийн худалдаа, тамхи борлуулах үйл ажиллагаа хамаарахгүй) 

 ажлын байраа хадгалсан хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжүүдийн ажилтан 
бүрт гурван сарын хугацаанд сар бүр 200.000 төгрөг (65 евро)-ийн бэлэн 
мөнгөний дэмжлэг олгох  

 шатахууны жижиглэнгийн үнийг бууруулах татаас 

 Ноолуур бэлтгэдэг малчдын амжиргааг дэмжих зорилгоор хөнгөлөлттэй 
зээл олгох, үнэ тогтворжуулах. 

Санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдлээс сэргийлэх, 
цахимжуулалтад шилжих нэмэлт арга хэмжээ авахаар зарласан. Үүнд бусад 
арга хэмжээнүүдээс гадна, ил тод, тогтвортой байдлыг сайжруулахад 
чиглэсэн банкны салбарын шинэчлэл, зээлийн батлан даалтын сангийн үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэх багтсан. Ихэнх арга хэмжээ нь ЭЗХАХБ-ын гишүүн 
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орнуудын хариу арга хэмжээтэй ниицэж байна. Олон улс орон зээлийн эргэн 
төлөлт, ялангуяа ЖДҮ-ийн сангуудын олгосон зээлийн төлөлтийг 
хойшлуулах, мөн онцгой байдлын зээлийн бүтээгдэхүүн, батлан даалтуудыг 
хөгжүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч, ЖДҮ-ийн агентлагууд нь банкуудтай 
хамтран  голлох үүрэг гүйцэтгэж байна. (Франц улс г.м.) Эдгээр арга 
хэмжээний ихэнх нь хамгийн их өртсөн байгууллага, салбаруудад чиглэсэн 
богино хугацааны арга хэмжээнүүд болно. (OECD, 2020[17]). 
 
Гэвч хямралыг даван туулахын тулд хөл хориог дангаар хөнгөвчлөх нь 
санхүүгийн бэрхшээлтэй бизнесүүдэд үйл ажиллагаагаа өмнөх шигээ хурдан 
сэргээхэд төдийлөн туслахгүй. Хямралыг даван туулахын тулд Засгийн газар 
бизнесүүдэд чиглэсэн дэмжлэгээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй, мөн санхүүжилт 
олгох нь хямралыг даван туулах төлөвлөлтийн гол цөм элемент байх, урт 
хугацаанд сөрөг нөлөөнд өртөж болзошгүй, жижиг ААН-үүд болон үйл 
ажиллагаа нь доголдсон, цомхтголд орсон, үндэсний бүтээмжийн  чадавхийг 
буурахад нөлөө үзүүлэхүйц салбаруудыг нэн тэргүүнд анхаарах 
шаардлагатай (OECD, 2020[18]). Цар тахлын үеийн эрсдлийг бууруулах арга 
хэмжээнийн хүрээнд дахин сэргэлтийн эхний үе шатанд бизнесүүдийг 
дэмжих зорилгоор зорилтот зээл ба батлан даалтын схемүүдийг  ашиглах нь 
зүйтэй. 

 

Ковид-19 цар тахлын өмнө ба үүнээс үүдсэн хямралын үеэр хандивлагчид 

ЖДҮ-үүдэд чиглэсэн санхүүгийн дэмжлэгээ нэмэгдүүлсэн. Хандивлагчдын 

зүгээс ЖДҮ-ийн санхүүжилтыг сайжруулах дэмжлэгийг нэмэгдүүлсэн. 

Тухайлбал Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (EBRD) нь төрийн өмчит 

2 санхүүгийн багууллагаар дамжуулан 20300 орчим БЖДҮ-т 96 сая еврогийн 

санхүүжилт олгосны зэрэгцээ, Худалдаа хөнгөвчлөх хөтөлбөрөөрөө 

дамжуулан санхүүжилт олгох, эрсдэл хуваарилах, лийзингийн хөтөлбөр, 

бичил санхүүжилтын сан зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Германы 

ОУХАН (GIZ) мөн Монгол улсын ЖДҮ-үүдэд чиглэсэн инновацийн санг 

саяхнаас хөгжүүлж эхэлсэн. Тухайлбал цар тахлаас үүдсэн үр нөлөөг 

багасгах зорилгоор тэмцэх АХБ, ЕХ, Дэлхийн банкнаас бизнесийн үйл 

ажиллагаанд чиглэсэн дэмжлэгээ өргөжүүлсэн.  

Тус тайланд БЖДҮ-үүдийн санхүүжилтын хүртээмжтэй холбоотой бодлогын 

тодорхой чиглэлүүдийг тусгав. Дараагийн хэсэгт 2016 оны зөвлөмжүүдийг 

эргэн сануулах үүднээс дахин тусгасан ба түүний дараагийн хэсэгт 

тэдгээрийн хэрэгжилтийг үнэлж, Ковид-19 цар тахлаас үүдсэн сорилтууд ба 

түүний эдийн засагт үзүүлсэн үр дагаврын талаар дурдав. Төгсгөлийн бүлэгт 

цаашдын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх нэн тэргүүний алхмуудыг тодорхойлно.  

 

.  
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БЖДҮ-үүдийн санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах талаар 
2016 онд өгсөн зөвлөмжүүдийн тойм 

БЖДҮ-ийн санхүүжилтын хүртээмжид нөлөөлдөг зах зээлийн эрсдлийг 
бууруулах зорилгоор 2016 онд ЭЗХАХБ нь Монгол улсын Засгийн газарт 
дараахь 5 багц бодлогын арга хэмжээг зөвлөмж болгосон. Эдгээр зөвлөмжийг 
төр ба хувийн хэвшлийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн ажлын хэсэг 2016 онд 3 удаа 
зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт тулгуурлан боловсруулав.  

Зөвлөмж 1. Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрүүд (БЖДҮ)-ийн талаар уялдаа 
холбоотой мэдээ мэдээлэл цуглуулж түгээх 

2016 онд төрийн байгууллагууд БЖДҮ-ийн харилцан адилгүй 
тодорхойлолтууд ашигладаг байсан нь ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх бодлого 
боловсруулах болон тэдэнд чиглэсэн дэмжлэг үзүүлэх, тухайлбал 
санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах бодлого хэрэгжүүлэхэд уялдаа 
холбоогүй байдал үүсэхэд нөлөөлж байв. Түүнчлэн БЖДҮ-ийн мэдээлэл 
цуглуулж, ашигладаг төрийн байгууллагуудын дунд уялдаа зохицуулалт хомс. 
Иймд Монгол улсын Засгийн газар нь бүх төрийн байгууллагууд ашиглах 
ЖДҮ-ийн тодорхойлолт боловсруулахыг зөвлөсөн. Мөн Засгийн газар нь 
ЖДҮ-ийн дүн шинжилгээ хийж олон нийтэд нээлттэй болгох, ЖДҮ-ийн 
мэдээллийн уялдааг хангаж, өргөн хүрээнд түгээх замаар боловсронгуй 
болгох, ЖДҮ болон бизнесийн санхүүжилтын талаарх ЭЗХАХБ-ын 
мэдээллийн сан (OECD Scoreboard)-д нэгдэх талаар авч үзэх хэрэгтэй.  

Зөвлөмж 2. ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх Сангийн бүтээгдэхүүнүүдийг 
төрөлжүүлж олшруулах 

2016 онд ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх Сангийн зээлийн бүтээгдэхүүн нь зээл, түрээс 
зэрэг цөөн төрлөөр хязгаарлагдаж байсан. БЖДҮ-үүдийн хөгжлийн мөчлөгийн 
өөр өөр хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн “гарааны бизнесийг дэмжих, эхний 
санхүүжилт” зэрэг санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд цөөн байв. Иймээс ЖДҮХС 
банкны салбартай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэхийн сацуу зээлийн 
бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэхийг зөвлөмж болгосон.  

Цаашилбал хөндлөнгөөс нөлөөлөх эрсдлийг бууруулах үүднээс, (i) ЖДҮХС нь 
банкуудыг зээлийн өргөдлийг боловсруулах үйл явцад түлхүү оролцуулж, 
зээлийн өргөдлийн үнэлгээг банкуудаар гүйцэтгүүлэх, (ii) дараа нь банкуудын 
сонгосон зээлийн өргөдлийг ЖДҮХС нягталж шалгахыг зөвлөмжид тусгасан. 

Зөвлөмж 3. Монгол улсын Зээлийн Батлан Даалтын Сангийн үр дүнтэй 
байдлыг дээшлүүлэх замаар барьцаа хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Түүнчлэн Монгол улсын Зээлийн Батлан Даалтын Сан (ЗБДС)-г зээлийн 
батлан даалтын бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэх үүднээс банкуудтай хамтын 
ажиллагаагаа бэхжүүлэхийг шаргуу зөвлөсөн болно. Үүнд банкны 
төлөөлөгчдийг ЗБДС-гийн Удирдах зөвлөлд хамруулахыг зөвлөмж болгосон. 
Банкуудтай тогтмол харилцаатай байснаар батлан даалтын үнэлгээ болон 
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үйлчилгээний талаар харилцан ойлголт мэдлэгийг бэхжүүлэхэд тустай. 
Цаашилбал ЗБДС нь банкууд болон Казакстаны DAMU, Францын BPIFrance 
зэрэг олон улсын түншлэгчдийн ашигладаг эрсдлийн үнэлгээний арга 
хэрэгслийг ашиглах замаар эрсдлийн үнэлгээг чанаржуулахыг зөвлөсөн 
билээ.  

Зөвлөмж 4. Зээлийн өргөдөл боловсруулах захиргааны дүрэм журмыг 
хялбарчилж хөнгөвчлөх 

2016 онд зээл авахад захиргааны шинжтэй олон саад тотгор тулгардаг бөгөөд 
төрийн байгууллагуудаас олон тооны баримт бичиг авахыг шаарддаг байсан. 
Бизнесүүдэд чиглэсэн Нэг цонхны үйлчилгээ байгаагүй. Иймд ЖДҮХС болон 
түншлэгч банкуудын хооронд баримт бичгийн уялдаа зохицуулалтыг 
сайжруулах, банкуудын шаарддаг бичиг цаасыг цөөлөх, төрийн 
байгууллагуудаас баримт бичиг авах үйл явцыг хялбаршуулах үүднээс Нэг 
цонхны үйлчилгээ бий болгох талаар авч үзэх зөвлөмж гаргасан.  

Зөвлөмж 5. Олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрт БЖДҮ-т чиглэсэн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх стратеги тусгах замаар БЖДҮ-үүдийн 
санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх 

БЖДҮ-ийн зээлийн өргөдлийг татгалзах, зээлийн өргөдөл банкуудын 
шаардлага хангахгүй зэрэг нийлүүлэлттэй холбоотой асуудлууд БЖДҮ-ийн 
санхүүгийн хүртээмжийг хязгаарлахад нөлөөлж байсан. Санхүүгийн мэдлэг 
ойлголт доогуур байгаа нь Монгол улсын БЖДҮ-үүдэд санхүүжилтын 
хүртээмжтэй холбоотой тулгарч буй нэг томоохон саад бэрхшээл юм. Ихэнх 
БЖДҮ санхүүгийн баримт бичиг, өргөдлийн загварыг бөглөх мэдлэг ойлголт 
хангалтгүй. Санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах ихэнх санаачлагыг төрийн 
байгууллагууд хэрэгжүүлэх ба хувийн хэвшил, хандивлагчдын үйл ажиллагаа 
тархай бутархай шинжтэй. 

Тиймээс БЖДҮ-үүдийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн бүх санал санаачлагын зураглал гаргах, уялдаа холбоог сайжруулах 
зөвлөмж өгсөн. Түүнчлэн Монгол улс Олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг 
боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрт БЖДҮ-үүдийн санхүүгийн 
боловсролыг тусгах, мөн ЭЗХАХБ-ын Санхүүгийн боловсролын олон улсын 
сүлжээ (OECD INFE)-нд элсэх талаар авч үзэхийг санал болгосон.  
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2019 онд хийсэн Хяналт үнэлгээний үр дүн 

 

Монгол улс БЖДҮ-ийн санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах бодлого, арга 
хэмжээний талаар ахиц дэвшил гаргаж байгаа ч, төрийн дэмжлэгтэй 
санхүүгийн арга хэрэгслүүд нь ААН, компаниудад үзүүлэх шууд нөлөө нь бага 
байна.  

Нийлүүлэлт талд Монгол улс нь ЖДҮ-ийн зохицуулалтын орчинг болон ЖДҮ-
ийн тодорхойлолтыг шинэчилж байгаа ч, эдгээр шинэчлэл, нэмэлт өөрчлөлт 
нь ердөө саяхан батлагдсан. АХБ-ны дэмжлэгтэй ЗБДС-гийн үйл ажиллагаа, 
санхүүжилтыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлж байна. Монголын Үндэсний 
Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим болон олон улсын түншлэгчидтэй хамтран 
ажиллах замаар захиргааны ерөнхий дүрэм журмыг хялбаршуулж байна. 
Үүнд Нэг цонхны үйлчилгээний үзэл баримтлал боловсруулах асуудал 
багтсан. Гэвч ЖДҮХС-гийн засаглалын бүтэц, үйл ажиллагааг шинэчлээгүй нь 
өмнө дурдсан авилгын хэрэг дуулиан гарахад нөлөөлсөн байж болох талтай. 
Монгол улсын ЗБДС ба ЖДҮХС-гийн шинэчлэлийг зүй зохистой хэрэгжүүлэх 
аваас, банкуудтай түншлэх замаар хямралын дараахь санхүүжилтийг 
бизнесүүдэд олгох санхүүгийн чухал хэрэгслүүд юм.   

Эрэлт талд Монгол Банк нь БЖДҮ-ийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх хүчин чармайлтыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд туршлага судлага, 
санал санаачлагыг дэмжих үүднээс ЭЗХАХБ-ын Санхүүгийн Боловсролын 
Олон Улсын Сүлжээнд нэгдсэн. 

Хяналт үнэлгээний зөвлөмж 1: БЖДҮ-ийн мэдээ мэдээлэл 

ЖДҮ-ийн тухай хууль болон нэр томъъёоны тодорхойлолтыг 
шинэчлэх замаар БЖДҮ-ийн санхүүжилтын зохицуулалтын 
орчинг сайжруулсан.  

Шийдвэр гаргах үр дүнтэй үйл явцад нотолгоонд-суурилсан дүн шинжилгээ 
хэрэгтэй бөгөөд үүнд мэдээ мэдээллийн чанар чухал ач холбогдолтой. БЖДҮ-
ийн үнэн бодит тоо мэдээ цуглуулах, мөн санхүүгийн хүртээмжийн талаарх 
мэдээлэл нь юуны өмнө бизнесүүдийг цар хэмжээгээр ялгасан БЖДҮ-ийн 
тодорхойлолтоос хамаарах бөгөөд үүнийг төрийн захиргааны хүрээнд 
уялдаатай жигд ашиглах, мөн бусад орнуудад ашигладаг тодорхойлолттой 
нийцүүлж ойртуулах хэрэгтэй. (OECD et al., 2016[16]).  

Энэ чиглэлээр Монгол улс бодитой ахиц дэвшил гаргасан ба ЖДҮ-ийн тухай 
хуулийн нэмэлт өөчлөлтийг 2019 оны 6-р сард баталсан. Тус хуулинд ЖДҮ-
ийн шинэ тодорхойлолтыг тусгасан (Шигтггээ 2). Эдүгээ БЖДҮ-ийн 
шинэчилсэн тодорхойлолт нь логик уялдаатай бодлого боловсруулахад 
болон яамд, агентлагуудын түвшинд хөтөлбөрүүдийг дэмжихэд дөхөм 
үзүүлнэ. ЖДҮ-ийн харилцан адилгүй тодорхойлолтоос хамааран зарим 
компаниуд ЖДҮ-ийг дэмжих хөтөлбөрүүдтай хамрагдаж чадахгүй байсан бол, 
шинэчлэгдсэн тодорхойлолт БЖДҮ-үүдэд Засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд 
хамрагдах боломж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. Ялангуяа шинэ 
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тодорхойлолтод бичил үйлдвэрлэлийг хамруулсан нь тэдгээрийг төрийн 
дэмжлэгтэй санхүүжилтын арга хэрэгсэлд хамрагдахад тусална. 

 

Шигтгээ 3. Монгол улсын ЖДҮ-ийн шинэ тодорхойлолт 

Монгол улсын Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг 2019 оны 6-р сарын 6-ны өдөр баталсан бөгөөд үүнд БЖДҮ-үүдийн 
нэгдсэн тодорхойлолтыг шинэчлэн хуульчилсан. Хуулинд аж ахуйн нэгжийг бичил, 
жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид гэж дараахь 3 бүлэгт хуваасан. 

 5.1.1.“бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч” гэж 10 хүртэл ажилтантай, 
үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
жилийн 300.0 сая төгрөг (~100,000 евро) хүртэл борлуулалтын орлоготой аж 

ахуйн нэгж; 

 5.1.2.“жижиг үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч” гэж 10-50 хүртэл ажилтантай, 
үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
жилийн 300.0 сая-1.0 тэрбум төгрөг (~333,000 евро) хүртэл борлуулалтын 

орлоготой аж ахуйн нэгж; 

 5.1.3.“дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч” гэж 50-200 хүртэл ажилтантай, 
үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, 
жилийн 1.0--2.5 тэрбум төгрөг (~745,000 евро) хүртэл борлуулалтын 

орлоготой аж ахуйн нэгж. 

Тус хуулинд зааснаар бусад мэдээлэл нь дутуу, холбогдох шалгуур нөхцлийг 
хангаагүй тохиолдолд ажилтны тоог голлох үзүүлэлт болгон зохих ангилалд 

хамааруулна.  

Эх сурвалж: Монгол улсын Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль, 2019 оны 
6-р сарын 6-ны өдөр ашиглав. https://www.legalinfo.mn/law/details/14525.  

Хуулинд БЖДҮ-үүд, БЖДҮ-ийн кластеруудыг бэхжүүлэх засгийн газрын үйл 
ажиллагаа болон ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн удирдамжийн талаар 
заалтууд хамруулсан. БЖДҮ-үүдэд чиглэсэн зохистой татварын орчин 
бүрдүүлэх болон экспортын чиг баримжаатай ЖДҮ-ийг мэдээлэл, сургалт, 
зөвлөх үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах зүйл заалт багтсан болно. Түүнчлэн 
ЖДҮ-ийн эрх үүргийг тодорхойлсон. Тухайлбал ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх засгийн 
газрын төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, сургалт мэдээллээр хангагдах эрхээс 
гадна, тайлагнах шаардлагыг тусгасан. Хуулинд ямар субъектүүд буюу 
үндэсний ба орон нутгийн түвшний ямар байгууллагууд ЖДҮ-ийн бодлогын 
ямар асуудлыг хариуцах үүрэгтэйг тодорхой зааж өгсөн.  

Зохицуулалтын орчин сайжирснаас гадна, бодлого боловсруулах үл явцыг 
дэмжих үүднээс хэд хэдэн байгууллага ЖДҮ-ийн талаарх судалгаагаа 
сайжруулсан. Энэ нь Засгийн газрын бодлого төлөвлөлтөд нотолгооны суурь 
бүрдүүлэх, мөн ЗБДС, ЖДҮХС, банкуудад санхүүгийн арга хэрэгслүүдийг 
төлөвлөж бий болгоход тус дөхөм үзүүлнэ. Тухайлбал: 

 Монгол Банк нь ЖДҮ-ийн асуудлаар өргөн хүрээтэй судалгаа хийж 
байгаа бөгөөд тухайлбал 2018 оны 10-р сард хийсэн “ЖДҮ-ийн хөгжил 
ба санхүүгийн хүртээмж” түүвэр судалгааг дурдаж болно. Түүвэр 

https://www.legalinfo.mn/law/details/14525
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судалгаанд ЖДҮ-үүдийг төлөөлөхүйц 1,922 аж ахуйн нэгжийг улсын 
хэмжээнд бүсчлэн түүвэрлэж хамруулсан. Судалгаа нь ЖДҮ-ийг 
дэмжих агентлагууд, бизнесийн орчны талаарх хандлага ойлголт, 
дотоод ба хөндлөнгийн санхүүжилт, мөн борлуулалт, зардал, ашиг 
орлогын мэдээлэлтэй холбоотой асуумжаас бүрдэнэ  (Bank of 
Mongolia, 2018[17]). 

 МҮХАҮТ болон МУИС-ын Бизнесийн Сургуультай хамтран түүвэр 
судалгаа хийдэг. Үндэсний хэмжээний “Монгол улсын бизнесийн орчны 
түүвэр судалгаа” нь тус улсын бизнесийн орчныг үнэлэх зорилготой 
бөгөөд тус судалгаагаар бизнес эрхлэхэд тулгардаг хамгийн том саад 
тотгор нь санхүүжилтын эх үүсвэр, эхний санхүүжилт хомс байдгийг 
тодорхойлжээ. (JICA, 2018[18]). 

 Монгол улсын ЗБДС өөрийн харилцагч ЖДҮ-үүдийн мэдээллийн сан 
байгуулсан.  

 Үндэсний Статистикийн Газар аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл (цар 
хэмжээгээр нарийвчлан)-ийг жил тутмын ААН-ийн түүвэр судалгаагаар 
цуглуулдаг.   

 Монгол улсын ЖДҮ-ийн ажиглалт (SME Observatory) болон 2014 оны 
Түүвэр судалгаа (sme.gov.mn)-ны хүрээнд ЖДҮ-ийн нарийвчилсан 
судалгааг тогтмол хийх бодитой хүчин чармайлт 2014 онд гаргасан 
боловч, түүнээс хойш судалгаа хийгдээгүй байна. 

Гэвч холбогдох байгууллагуудын дунд мэдээлэл тогтмол солилцох, ялангуяа 
ЖДҮ-ийн бодлогыг хариуцдаг гол яам болох Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн 
Үйлдвэрийн Яам (ХХААХҮЯ)-ыг мэдээ мэдээлэл, нотолгоогоор хангадаг үйл 
явц бүрдээгүй байна. Энэ нь мэдээллийн жигд уялдаатай байдалд сөргөөр 
нөлөөлж, цуглуулсан мэдээллийг үр дүнтэй ашиглах явдлыг хязгаарлаж 
байна. 

2016 оноос хойш ЖДҮ-ийн санхүүжилтын хүртээмжтэй холбоотой нэмэлт 
олон үзүүлэлтээр мэдээлэл цуглуулдаг болсон (1-р Хүснэгт) бөгөөд 
санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах бодлого боловсруулах бодитой 
үндэслэлийг бүрдүүлэх болсон. Гэвч үүнээс зарим үзүүлэлтийг цуглуулах 
түүвэр судалгаа тогтмол хийгддэггүй, мөн ХХААХҮЯ, Монгол Банкны үндсэн 
чиг үүргийг эс тооцвол одоо байгаа бүх мэдээллийг нэгтгэж, тайлагнадаг нэг 
ч баримт бичиг буюу байгууллага одоогоор байхгүй байна.  

ЭЗХАХБ-ын Мэдээллийн сүлжээ (Scoreboard)3 нь ЭЗХАХБ-ын гишүүн болон 
түншлэгч улс орнуудын ЖДҮ-ийн санхүүжилтйн хүртээмжийг сайжруулах 
бодлого, агентлагуудад чиглэсэн ЭЗХАХБ-ын бенчмаркттай холбоотой арга 
хэрэгсэл, мэдээ мэдээллийг түгээдэг. Хэдийгээр Монгол улс тус сүлжээнд 
гишүүнээр нэгдэж ороогүй ч, ЖДҮ-иийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон 
БЖДҮ-ийн нэгдсэн тодорхойлолтыг нэн даруй батлах шаардлагатайг өмнө 
тодорхойлж байсан. Тус хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлан, хэрэгжүүлж 
байгаа ч, БЖДҮ-ийн мэдээ мэдээлэл бүрдүүлэх талаар системтэй арга 
хэмжээ авахын тулд Засгийн газар ЭЗХАХБ-ын Мэдээллийн сүлжээнд нэгдэх 
боломжтой. Монгол улсын ЗБДС-гийн төлөөлөгчид 2019 оны 10-р сард 

                                                      

3 https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm.  

https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
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Парист туршлага судлах аялах хийх явцад ЭЗХАХБ-ын Санхүүгийн 
мэдээллийн сүлжээг хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийсэн болно. 

Хүснэгт 1. ЖДҮ, бизнесийн санхүүжилтийн талаарх ЭЗХАХБ-ын мэдээллийн 
сан (OECD Scoreboard)-гийн үндсэн үзүүлэлтүүд  

Үндсэн үзүүлэлтүүд 2016 онд 
цуглуулж байсан 

эсэх 

2019 онд 
цуглуулж буй 

эсэх 

Хариуцагч 
байгууллага 

1 - Нийт зээлд эзлэх ЖДҮ-ийн 
зээлийн хувь 

(Тийм) (Тийм) Монгол Банк2* 

2 - Нийт ЖДҮ-ийн зээлд эзлэх ЖДҮ-
ийн богино хугацаатай зээлийн хувь 

Үгүй Тийм Монгол Банк 

3 - ЖДҮ-ийн зээлийн батлан даалт (Тийм) Тийм ЗБДС 
4 - ЖДҮ-ийн батлан даалттай зээл Тийм Тийм ЗБДС 
5 – Засгийн газраас шууд санхүүждэг 
ЖДҮ-ийн зээл 

Тийм Тийм Монгол Банк 

6 – ЖДҮ-ийн зээлийн өргөдлийг 
татгалзсан хувь 

(Тийм) Тийм 2+ Монгол Банк 

7 – ЖДҮ-ийн ашиглагдсан зээл (Тийм) Тийм 2+ Монгол Банк 
8 – ЖДҮ-ийн найдваргүй зээл / нийт 
зээлийн харьцаа 

Үгүй Үгүй Монгол Банк 

9 – ЖДҮ-ийн зээлийн хүүгийн 
түвшингүүд 

(Тийм) Тийм Монгол Банк 

10 – Том, жижиг ААН-үүдийн дунд 
тархаасан хүүгийн түвшин 

Үгүй (Тийм) Монгол Банк 3* 

11 – Барьцаа хөрөнгө шаардагдсан 
ЖДҮ-ийн хувь  

Тийм ?+ BEEPS (tbc) 

12 – Хувьцаа, өсөлтийн ХО (Үгүй) Үгүй НҮБХХ4 
13 – Хөрөнгө-барьцаалсан 
санхүүжилт 

Үгүй Үгүй  

14 – Төлбөрийн хоцролт Үгүй Тийм ҮСГ5 
15 - Дампуурал Үгүй Үгүй  

Жич: * Бусад мэдээллийн сангаас гарах боломжтой. + Түүвэр судалгааны мэдээлэл, BEEPS шинэ 
мэдээллийн сангаас тодруулах. Хаалтанд байгаа мэдээлэл нь шууд бэлэн бус, мэдээллийн харилцан 
адилгүй эх үүсвэр ашиглан тооцоолох боломжтой.  
Эх сурвалж: 1 https://www.mongolbank.mn/eng/liststatistic.aspx?id=14 and 
http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_0700_002V2&NIR1_select_all=0&NIR1SingleSelect=_1&Yea
rM_select_all=0&YearMSingleSelect=_201906&viewtype=table  
2 https://www.mongolbank.mn/documents/sudalgaa/20171102_SME_eng.pdf , p.9. 
3 Татаж авсан: https://www.mongolbank.mn/eng/liststatistic.aspx?id=14 and 
https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/rateDeposit/2019/06oe.pdf 
4 https://www.undp.org/content/dam/rbap/docs/dg/dev-effectiveness/RBAP-DG-2018-Development-Finance-
Assessment-Mongolia.pdf, pp. 38-39. 
5http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_0700_002V2&NIR1_select_all=0&NIR1SingleSelect=_12&Y
earM_select_all=0&YearMSingleSelect=_201906&viewtype=table 
 

Хяналт шинжилгээний зөвлөмж 2: ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх Сангийн зээлийн 
бүтээгдэхүүнүүдийг төрөлжүүлж олшруулах 

Зээлийн бүтээгдэхүүний төрлүүдийг өргөжүүлэх хүчин чармайлт 
хэрэгжүүлсэн 

ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх Сан (ЖДҮХС) нь 2016 онд өгсөн зөвлөмжид нийцүүлэн 
хүүгийн түвшинг бууруулах, зээлийн хугацааг уртасгах замаар зээлийн 
бүтээгдэхүүнийн төрлийг олшруулах арга хэмжээ авч ирсэн. Түүнчлэн тус 
сангийн үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөжин, эдүгээ БЖДҮ-үүдийг арга 
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хэмжээ, үзэсгэлэнд оролцоход дэмжлэг үзүүлж байна Тус сангаас 2016 онд 
188 төсөлд нийт 27 сая евротэй тэнцэх, 2017 онд 154 төсөлд 16.8 сая 
еврогийн зээл олгож, дэмжлэг үзүүлсэн. Төслүүд нь ЖДҮ-үүд давамгайлсан 
салбарууд, үүнд хүнс үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэр, ХАА, мал аж ахуй, 
барилга, зоорь, байгальд ээлтэй эко/ био үйл ажиллагаа, бөөний ба 
жижиглэнгийн худалдаа, боловсруулах үйлдвэр, хог дахин боловсруулах 
зэрэг салбарт хамаарч байв. (SMEDF, 2018[19]). 2019 онд төсөл сонгон 
шалгаруулах шинэ үйл явц нэвтрүүлэн 100,000 еврогоос дээш дүнтэй 16 
хөнгөлөлттэй зээл олгож, эдгээрийн нийт дүн 4.4 сая еврод хүрсэн (ikon.mn, 
2019[20]). ЖДҮХС-гийн удирдлагын мэдээлснээр, 2019 оны байдлаар ЖДҮХС-
гийн зээлийн нийт багцын 10% нь 30,000 еврогоос бага дүнтэй зээл, 80% нь 
30,000-100,000 еврогийн дүнтэй зээл, үлдсэн 10% нь 100,000 еврогоос их 
дүнтэй зээлээс бүрдэж байсан ба тус 10%-ийг 50 орчим ААН-д олгожээ. 
ЖДҮХС-гийн төсөв нь УИХ-аас баталдаг Улсын төсвийн жил тутмын 
хуваарилалтаас хамаарах тул, жил бүр харилцан адилгүй байх бөгөөд 
ирээдүйн зээлийн үйл ажиллагааг таамаглах боломжийг хязгаарладаг ч, олон 
жилийн хугацаатай санхүүжилт нь БЖҮ-ийг Хөгжүүлэх сангийн тогтвортой 
байдал, нэр хүндийг сайжруулах боломжтой. 

ЖДҮХС-д засаглалын томоохон сорилтууд тулгарч байгаа тул, 
зээлийн үнэлгээний журам/үйл явц, ил тод байдлыг сайжруулах 
хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. 

ЖДҮХС-гийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүд өргөжиж байгаа ч, тус сангийн 
засаглал ба зээлийн үнэлгээний үйл явц төдийлөн сайжраагүй. Хөндлөнгийн 
нөлөө оролцоог хязгаарлах үүднээс, 2016 оны зөвлөмжийн хүрээнд ЖДҮХС 
нь банкуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх, банкууд зээлийн өргөдлийн 
эхний үнэлгээг хийх, үүний дараа ЖДҮХС хянаж нягтлах шаардлагатайг 
тусгасан. Ийм аргачлал нь засаглалыг ил тод болгох, эрсдлийг хуваарилж 
хуваах замаар зээлийн үнэлгээний үйл явцыг сайжруулахад чиглэсэн болно. 
Эдгээр зөвлөмжийг мөрдөж хэрэгжүүлээгүй. 

ЖДҮХС-гийн хөрөнгийг тус сангийн удирдлага болон тус санг хариуцдаг 
ХХААХҮЯ нь тус сангийн хөрөнгийн зүй бус ашиглалттай холбоотой авилгын 
дуулиан 2018 оны намар гарсан. Төр засгийн өндөр албан тушаалтнууд 
ЖДҮХС-гийн бага хүүтэй зээлийг хууль бусаар авсан хийгээд зээлийн 
өргөдлийг ЖДҮХС эхэлж үнэлдэг байсан нь олон нийтэд ил болсноор ЖДҮХС-
гийн үйл ажиллагаа доголдсон. Тус агентлагийг хянаж зохицуулдаг Сангийн 
Яам зарим тусгай сангийн үйл ажиллагааг зогсоох, үүнд ХАА-г дэмжих санг 
Мал сүргийг хамгаалах сан болон ЖДҮХС-тай нэгтгэсэн. 

Үүнээс улбаалан, ЖДҮХС нь засаглал ба үйл ажиллагааны үйл явцыг 
шинэчлэх шаардлагатай. ЖДҮХС-гийн шинэ удирдлага (төрийн бусад 
байгууллагуудаас шинээр томилсон)-тай уулзаж ярилцахад зарим шинэчлэл 
өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж байгаа гэсэн боловч 2019 оны 7-р сарын байдлаар 
шинэ бүтэц, засаглалыг тодорхойлоогүй байв. 2019 оноос эхлэн ЖДҮХС нь 
арилжааны 3 банкаар дамжуулан зээл олгох болсоноор зээл олгох үйл явцыг 
сайжирсан. Гэвч энэ нь зөвхөн 100,000 еврогоос дээш дүнтэй зээлд зөвхөн 
хамааралтай. Түүнээс бага дүнтэй, бага хүүтэй зээлийг ЖДҮХС-гаас шууд 
олгох ба үүнд банк оролцдоггүй. (одоогоор хүү 3%). ЖДҮХС-гийн үнэлгээний 
шинэ үйл явц нь 4 үе шаттай. Үүнд (i) тухайн ЖДҮХС-гийн шинж чанар, 
санхүүжилт, барьцаа хөрөнгө, ЗГ-ын төлөвлөгөөнд нийцсэн байдал, (ii) 
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эрсдлийн үнэлгээ, (iii) компанид очиж газар дээрх үзлэг хийх, (iv) ТУЗ-ийн 
зөвшөөрөл зэрэг шалгуураар зээлийн өргөдлийг үнэлдэг. ЖДҮХС нь 100,000 
еврогоос бага дүнтэй зээлийн өргөдлийг ТУЗ-өөр шийдэх бөгөөд зээлийн 
өргөдөл гаргагчид нь төслийн саналаа ТУЗ-өөр батлуулах шаардлагатай. ТУЗ 
нь долоон гишүүнтэй, үүнд ТББ/ бизнесийн 4 холбоод, төрийн 3 байгууллагын 
төлөөлөгчдөөс бүрдэнэ. Зээлийг ТУЗ-ийн хурлаар шийдэх тул, Санд дангаар 
шийдвэр гаргах эрх мэдэл байхгүй. 

Гэвч том, жижиг хэмжээнээс үл хамааран бүх зээлийн шийдвэр болон 
холбогдох эрсдлийн үнэлгээг банкуудаар хийлгэхийг зөвлөж байна. Банкууд 
зохих мэдлэг туршлага, боловсон хүчин, урам сэдэл, мөн ЖДҮХС-гаас улс 
төрийн хувьд бие даасан байдалтайгаас гадна, санхүүгийн дэмжлэгийг кэйс 
бүрээр баталгаажуулж шалгадаг. Банкуудтай хамтарсан санхүүжилт нь 
ЖДҮХС-гийн үйл ажиллагааны тогтсон үйл явц байвал зохих бөгөөд 
өрсөлдөөнийг гажуудуулахаас зайлсхийхэд чиглэсэн байдлаар бүх зээлийн 
хүүгийн хувийг тогтоох хэрэгтэй. Банкуудтай хамтран зээл санхүүжүүлсэн 
нөхцөлд бас нэг анхаарах асуудал нь ЖДҮХС-гийн сонгон шалгаруулсан 
зээлийг батлан даалтад хамруулах үүднээс ЖДҮХС болон ЗДБС-гийн хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх боломжтой. 

ЖДҮХС нь ЭЗХАХБ-ын гишүүн улс орнуудын BPIFrance зэрэг ЖДҮ-ийг 
санхүүжүүлэгч агентлагуудын туршлагаас, тухайлбал зээлийн үнэлгээнд 
банкуудыг хамруулах, зээлийн өргөдлийн үнэлгээний эхний алхмуудыг 
банкуудад төлөөлүүлэн шилжүүлэх талаар судалж хэрэгжүүлэх зорилгоор 
туршлага судлах аялал зохион байгуулж болно (Шигтгээ 3). ЖДҮХС нь 
ЭЗХАХБ-ын гишүүн улс орнуудын ЖДҮ-ийг санхүүжүүлдэг BPIFrance (Шигтгээ 
3) зэрэг агентлагуудын туршлагыг нэвтрүүлэх судалгаа хийх, зорилт 
дэвшүүлж болох юм. Тухайлбал зээлийн үнэлгээ хийхэд банкуудыг түлхүү 
оролцуулах, зээлийн өргөдлийн эхний үнэлгээний үйл явцыг банкуудад 
шилжүүлж даалгах, мөн ЖДҮХС-гийн үйл ажиллагаа (бизнес модель)-гаа 
өргөжүүлж олон төрлийн дэмжих үйлчилгээг хамруулах г.м.  

Жишээлбэл BPIFrance болон Туркийн KOGSEB байгууллагууд санхүүжилтэд 
чиглэсэн үндсэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, ЖДҮ-үүдийг өсөн тэлэх, 
хөгжихөд туслах дэмжлэгийн олон арга хэмжээ үзүүлдэг цогц, иж бүрэн 
агентлаг болох замналаа амжилттай хэрэгжүүлж байна. KOGSEB, Bpifrance 
байгууллагууд нь инкубатор, дотоодын их дээд сургууль, судалгаа 
шинжилгээний дэмжих хөтөлбөрүүд, ЖДҮ-ийг олон улмсын зах зээлд гаргах 
зэрэг бусад олон санаачлагуудыг хөгжүүлж хэрэгжүүлдэг (bpifrance, 2019[21]; 
KOSGEB, 2019[22]). ЖДҮ-ийн хөгжлийн мөчлөгийн бүх үе шатанд дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэдэг бөгөөд энэ нь зөвхөн санхүүжилтын асуудлаар 
хязгаарлагддаггүй. Ийм дэмжлэг нь ЖДҮ-үүд санхүүгээ удирдах, зээлээ үр 
ашигтай зарцуулах чадварыг сайжруулах боломжтой.  

Монгол улсын Засгийн газар нь ЖДҮХС-г ХХААХҮЯ-ны чиг үүрэгт хамаардаг 
бусад сангуудтай 2020 оны 1-р сарын 1-нээс нийлүүлэх замаар ЖДҮ-ийн 
агентлаг байгуулах талаар авч үзэж буй. ЖДҮХС (буюу шинээр байгуулагдах 
ЖДҮ-ийн агентлаг) нь үндсэн чиг үүргээ өргөжүүлж, үүнд ЖДҮ-үүдэд чиглэсэн 
сургалт, мэдээлэл, судалгаа зэрэг үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, төсөв 
санхүүжилтээсээ эдгээр үйл ажиллагаанд хуваарилах талаар авч үзэх 
боломжтой. 
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Ихэнх засгийн газрууд Ковид-19 цар тахлын дараа үйл ажллагаагаа 
сэргээхэд нь туслах үүднээс ЖДҮ-ийн агентлагуудаар дамжуулан 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байна.   

 

Ковид-19 цар тахлын үр нөлөө нь санхүүгийн системүүд дэх болон ЖДҮ-ийн 
санхүүгийн хүртээмжтэй холбоотой одоогийн эмзэг байдлыг улам 
даамжруулах хандлагатайгаас гадна, банкууд энэхүү таамаглашгүй нөхцөл 
байдалд зээл олголтыг цаашид хумьж болзошгүй. Бизнесүүдийн хөрвөх 
чадвар доройтож, улмаар харилцан хамаарал бүхий гинжин үр нөлөө нь 
дахин сэргэлтэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй. Монгол улсын БЖДҮ-үүд нь 
эдийн засагт амин цухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул, Засгийн газрын зүгээс хөрвөх 
чадварын дарамтыг нэмэгдүүлж банкны салбарт хэв ачаалал үүсгэхээс 
зайлсхийж, харин банкуудтай түншлэх замаар бизнесийн үйл ажиллагааг 
тогтворжуулах санхүүгийн дэмжлэг олгох гол чухал үүрэг роль хүлээх ёстой 

ЭЗХАХБ-ын гишүүн улс орнуудад ЖДҮ-ийн агентлагууд хямралын эсрэг хариу 
арга хэмжээний гол цөмд оршиж, зээлийн бүтээгдэхүүн ба багцыг өргөжүүлж 
байна. тухайлбал Франц улсад Bpifrance банк нь ЖДҮ-ийн зээлийн ердийн 
бүтээгдэхүүний цар хүрээг өргөжүүлж, дүнг нэмэгдүүлснээр хамгийн эсзэг / 
сул дорой ЖДҮ-үүдэд ч хямралыг давах боломж олгож байна. Ихэнх улс 
орнууд хамралын эсрэг арга хэмжээний хүрээнд эдгээр бодлогыг 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Монгол улсын ЖДҮХС ба ЗБДС нь эдийн засгийн 
дахин сэргэлтийн эхний үе шатанд зээл олголтыг өргөжүүлэх замаар ЖДҮ-
үүдийг дэмжих тэргүүн шугамд дээрхтэй төстэй үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. 
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Шигтгээ 4. Франц улсын ЖДҮ-ийн Агентлаг болох BPIFrance Төрийн Банкны 
засаглал ба ажлын үйл явцууд  

Францын ЖДҮ-ийг дэмждэг Төрийн банк болох BPIFrance нь бизнесийн гарааны үе 
шатаас  эхлэн хөрөнгийн биржид хувьцаа арилжих хүртэлх үйл ажиллагааг зээл, 
батлан даалт, хувьцааны хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлдэг. Тус банк нь ЖДҮ-үүд 
онлайн эсхүл салбаруудад шууд сонгох боломжит өргөн хүрээтэй багц үйлчилгээг 
хүртэх боломжоор хангасан байдаг. Мужийн салбарууд нь зээлийн эрсдлийн 
бодлогын чиглэлээр шийдвэр гаргахад оролцдог бие даасан ТУЗ-тай банкуудтай. 
Зээл олгохдоо BPIfrance Төрийн Банк нь зээлийн үнэлгээний талаар санал солилцож 
зөвшилцөх болон өөрийн бодлого, үйл явцыг түншлэгч банкуудтай нийцүүлэх үүднээс 
түншлэгч банкуудтай 7 хоног тутам уулзалт хийдэг. 

BPIfrance нь эрсдлийн үнэлгээнд зориулалтын цахим арга хэрэгсэл ашиглах бөгөөд 
энэ нь харилцагчийн эрсдэл, зээлийн эрсдэл, хэлцлийн эрсдлийг тооцон оноо өгч 
үнэлдэг. Зээлийн рэйтинг нь шийдвэр гаргах үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх ба үүнд 
тухайн төслийн чанар, бизнес эрхлэгчийн дүр төрх/ цараа, зах зээлийн төлөв байдал 
зэрэг материаллаг бус элементүүдийг харгалзан үздэг. Тус банк нь сан тус бүртээ 
хамгийн зохистой үржүүлэгч эффектийг холбож уялдуулахын тулд өмнөх хугацаа 
хэтэрсэн зээлийн талаарх статистик мэдээлэл, урт хугацааны ажиглалтад тулгуурлан 
туршлага хуримтлуулж бэхжүүлдэг 

Франц улсын төрийн банк – BPIFrance банкнаас хямрал эсрэг авч буйарга хэмжээ 

Франц улсад ЖДҮ-үүдийг дэмжих талаар цар тахлын хариу арга хэмжээ авахад 
Bpifrance Банк нь гол үүрэгтэй. Тус банк нь бизнесүүдэд зээл олгор чиглэлээр 
банкуудыг дэмжих үүднээс төрийн санхүүжилттэй 300 тэрбум еврогийнг батлан 
даалтын схем хэрэгжүүлж байна (PGE-loans). Түүнчлэн энэхүү банк нь ЖДҮ-үүдэд 3-
5 жилийн хугацаатай 10,000-5 сая евро хүртэлх дүнтэй зээлийг барьцаагүй олгож, 
эргэн төлөлтийг урт хугацаагаар хойшлуулж өгч байна. Bpifrance банк нь хуваарьт 
зээл төлөлтийн горимыг түдгэлзүүлсэн болно.   

Инновацийн экосистемийг дэмжих зорилгоор Bpifrance банк нь иноовацийг дэмжих 
1.3 тэрбум еврогийн санхүүжилтээ 2020 онд үргэлжлүүлж, судалгаа-шинжилгээний 
төслүүд ба Ковид-19 цар тахлын эсрэг эрүүл  мэндийн хариу арга хэмжээний 
чиглэлээр 2 удаа тендерийн санал авахаар зарласан. Bpifrance банк нь Франц улсын 
гарааны бизнесүүд, ЖДҮ-үүдэд зориулж “ЖДҮ-ийг дэмжих сан” ("Fund for 
reinforcement of SMEs" гэх 100 сая еврогийн санхүүжилттэй)-г болон "French Tech 
Bridge" (80 сая еврогийн санхүүжилттэй) гэх 2 арга хэрэгслээр гарааны бизнесүүдэд 
хөрөнгө босгох дэмжлэг үзүүлэхээр эхлүүлсэн.    

Эх сурвалж: Bpifrance (2019[21]). 
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Хяналт үнэлгээний зөвлөмж 3: Зээлийн батлан даалт 

Монгол улсын ЗБДС-гийн удирдлага ба батлан даалтын үйл 
ажиллагаа бодитой сайжирсан.  

АХБ-ны дэмжлэгийн хүрээнд Монгол улсын ЗБДС нь зээлийн батлан даалтын 
үйл явцад банкуудын оролцоог бодитой өргөжүүлж, улмаар олгосон батлан 
даалтын тоог нэмэгдүүлж чадсан. ЗБДС нь 2016 онд 36 ЖДҮ-т батлан даалт 
гаргаж байсан бол, 2018 онд 160 болж дөрөв дахин нэмэгдсэн. Түүнчлэн 
батлан даалт гаргаж буй зээлийн дүн болон батлан даалтын хэмжээ 
нэмэгдүүлж, улмаар том дүнтэй, урт хугацаатай зээлийг бага хүүтэйгээр 
олгоход батлан даалт гаргаж дэмжлэг үзүүлдэг болов. 

Хүснэгт 2. Монгол улсын ЗБДС-гаас баталгаа гаргасан зээлийн хэмжээ 

  2016 2017 2018 

Үр шим хүртэгч ЖДҮ-үүд 36 62 160 

БД гаргасан зээлийн дүн (сая евро) 19 273.1 / 6 508.8 23 721.3 / 7 
904.2 

53 200.7 / 19 
970.4 

Батлан даалтын дүн (сая евро) 8 008.3 / 1 250.4 11 633.6 / 3 
888.8 

29 831.3 / 10 
073.3 

Эх сурвалж: Монгол улсын ЗБДС. 

Энэ нь зарим талаар АХБ-тай хамтын ажиллагааны хүрээнд ЗБДС-нд 60 сая 
ам.долларын зээлийн шугам ба техник туслалцааны төсөл хэрэгжүүлсний 
тодорхой үр дүн юм. Тус төсөлд тулгуурлан, батлан даалтын төстэй 2 
бүтээгдэхүүн санал болгох боломжтой. Үүний нэг нь дотоод санхүүжилтад, 
нөгөө нь АХБ-ны зээлд тулгуурласан болно. 2019 оны байдлаар ЗБДС-гийн 
батлан даалтын ихэнх хэсэг нь АХБ-ны зээлд тулгуурласан байв. АХБ-ны 
техник туслалцааны хүрээнд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг батлан даалтад 
хамруулах, маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэг шинэ бизнес 
хөгжүүлэхээс гадна, ЗБДС-гийн засаглал, ил тод байдлыг шинэчлэх үйл явц 
багтсан. Үүний үр дүнд, банкууд болон ЖДҮ-үүдэд хүрч үйлчлэх болон 
Сангийн санхүүгийн удирдлагын шинэчлэх үйл явцад тус дөхөм үзүүлэв. 
Техник туслалцаа нь 2018 оны 12-р сард дууссан (ADB, 2019[23]). 

2019 оны хавар ЗБДС нь түншлэгч 5 банк (ХХБ, Төрийн Банк, Хаан Банк, Хас 
Банк, Капитрон Банк)-тай хамтран ажиллаж байсан бөгөөд цаашид нэмэгдэх 
төлөвтэй. Банкууд болон ЗБДС-гийн хооронд итгэлцэл сайжирсан нь АХБ-ны 
хөрөнгийн эх үүсвэрээс батлан даалтын мөнгийг банкинд шууд байршуулах 
зэргээр журам/ үйл явцыг сайжруулсантай зарим талаар холбоотой. Тус 
журмын хүрээнд 2018 онд нийт 160 батлан даалтаас 150-ыг хамруулжээ.  

АХБ-ны төслийн хүрээнд ЗБДС-гийн эрсдлийн үнэлгээний арга хэрэгслүүдийг 
олон улсын сайн туршлагад нийцүүлэн сайжруулсан. (ЗБДС-гийн эрсдлийн 
үнэлгээний өмнөх журмыг тус Сан, МУИС хамтран боловсруулсан). Банкны 
салбарын эрсдлийн үнэлгээний дундаж арга хэрэгсэлтэй харьцуулбал, ЗБДС-
гийн үнэлгээ нь илүү чанга хатуу шинжтэй болсон байна (ECRC, 2019[21]). АХБ-
ны зөвлөмж болгосон техникийн шинжтэй 30 зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх замаар 
ЗБДС нь үйл ажиллагаагаа улам боловсронгуй болгохоор ажиллаж байна.  
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Түүнчлэн ЭЗХАХБ-ын төслийн хүрээнд BPI France банктай хамтын ажиллагаа 
хөгжүүлэн, үүнд Санамж бичиг байгуулах, Франц улсад туршлага судлах 
аялал зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Ерөнхийдөө ЗБДС нь арилжааны 13 
банк, Монгол Банк, Монголын Хөрөнгийн Биржтэй хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулан, цаашдын өсөлт хөгжлийн суурийг тавьсан. 

ЗБДС нь батлан даалтын үйлчилгээ, үр нөлөөг зохистой хянаж шинжлэх, бие 
даан үнэлэх механизм хөгжүүлэх зорилгоор дотоодын судлаач эрдэмтэд, 
судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Энэ чиглэлээр ЗБДС нь 
МУИС-тай үр нөлөөний үнэлгээ хийх хамтын ажиллагааны гэрээг үзэглэжээ. 
Батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах хугацааг багасгах үүднээс 
ЗБДС нь вэбэд суурилсан цахим үйлчилгээ хөгжүүлэх, мөн цаас ашиглалтыг 
багасгахыг зорьж байна.  

Зээлийн батлан даалтууд нь Ковид-19 цар тахлын дараахь 
сэргэлтийн эхний үе шатуудадЖДҮ-үүдийг дэмжих боломжтой. 

Засгийн газраас Коюид-19 цар тахлын эсрэг авч буй нэг хариу арга хэмжээ нь 
бизнесүүдийн хөрвөх чадварын хэрэгцээг хангах чиглэлээр банкуудыг 
дэмжихийг зорьж байгаа бөгөөд санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах 
үүднээс зээлийн батлан даалтын схемүүдийг шинээр бий болгох эсвэл 
өргөжүүлэхэд анхаарч байна. Бизнесүүдийн эээлийн болон төлбөрийн 
чадварын эрсдэл нэмэгдэж буй нөхцөлд банкуудын хүлээх алдагдлыг 
бууруулснаар банкуудад шинэ зээл олгох эсвэл одоогийн зээлийг 
үргэлжлүүлэх зөв зохистой хөшүүрэг болно. Жишээлбэл Герман, Франц 
(Шигтгээ 3), Итали, Испани зэрэг орнуудад зээлийн батлан даалт нь ЖДҮ-
үүдэд олгосон зээлийн дүнгийн 80-аас доошгүй хувийг эзэлж байгаа нь хэвийн 
тайван цаг үе (30-70%)-ийнхтэй харьцуулбал өндөр байна.  

Эдийн засгийн дахин сэргэлтийн эхний үе шатуудад БЖДҮ-үүдийн бэлэн 
мөнгөний эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд БЖДҮ-ийн зээл олголтыг 
хялбарчлахад хувь нэмэр болгож, Монгол улсын ЗБДС нь түр хугацаагаар 
зээлийн батлан даалтын схемүүдийг өргөжүүлэх боломжтой. Батлан даалтын 
схемүүдийг ийнхүү өргөжүүлэх нь уламжлалт зээл олголтыг орлохгүй боловч, 
түр хугацаанд зорилтот дэмжлэг болж чадна. БЖДҮ-ийг дэмжсэнээр жижиг 
ААН-үүд бага өртгөөр хөнгөлөлттэй зээл авах санхүүгийн дэмжлэгийг 
өргөжүүлэхэд тус дөхөм үзүүлнэ. 

Хяналт шинжилгээний зөвлөмж 4: Захиргааны дүрэм журмыг 
хөнгөвчлөх, Нэг цонхны үйлчилгээ байгуулах 

Нэг цонхны үйлчилгээг хөгжүүлж байна.  

2016 оноос хойш төрийн байгууллагууд, бизнесийн холбоод, хандивлагчид 
БЖДҮ-үүд болон банкуудад үйлчлэх захиргааны дүрэм журам болон зээлийн 
өргөдлийг боловсруулах үйл явцыг хялбаршуулах талаар анхаарч 
бизнесүүдэд зориулсан Нэг цонхны үйлчилгээ бий болгох, цахимжуулах зэрэг 
ажлуудыг хийж иржээ. 

Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэй 2016 онд иргэдэд үйлчлэх Нэг 
цонхны үйлчилгээг (биет дэд бүтэцтэйгээр) байгуулсан билээ. Хэдийгээр 
энэхүү Нэг цонхны үйлчилгээ нь БЖДҮ-үүдэд тусгайлан зориулагдаагүй ч, 
ААН-үүд болон бизнес эрхлэгчид зарим шаардлагатай мэдээллийг авах 
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боломжтой. Тухайлбал нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих, газар эзэмших, иргэний бүртгэл, банк, нотариатын 
үйлчилгээ зэргийг дурдаж болно (ILO, 2016[25]).  

Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим (МҮХАҮТ) зэрэг 
хувийн хэвшил, төрийн ба олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр 
бизнесүүдэд чиглэсэн Нэг цонхны үйлчилгээ тус улсад шинээр байгуулж 
хөгжүүлэхээр ажиллаж байна. МҮХАҮТ нь Улаанбаатар хот болон бусад хот 
сууринд бизнесүүдэд зээлийн өргөдөл болон захиргааны дүрэм журамд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор өөрийн оффисын байранд Нэг цонхны 
үйлчилгээний булан бий болгосон. Засгийн газар нь МҮХАҮТ-тай түншлэх 
замаар  Оюуны Өмч, Улсын Бүртгэлийн Газар (ялангуяа ААН-ийн бүртгэл 
хариуцдаг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн алба), ХХААХҮЯ, Татварын 
Ерөнхий Газар зэрэг агентлагуудыг хамруулан, Цахилгаан Холбоо, Мэдээлэл, 
Харилцааны Технологийн Газрын дэмжлэгтэй  бизнесүүдэд зориулсан Нэг 
цонхны үйлчилгээ байгуулах боломжтой.  

Үндэсний Хөгжлийн Газар (ҮХГ) нь Дэлхийн Банк болон Германы ОУХАН 
(GIZ)-тэй хамтран гадаадын хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн Нэг цонхны 
үйлчилгээ байгуулан ажиллаж буй туршлагыг Монгол улсын Засгийн газраас 
дэмжих боломжтой. (Montastudio, 2019[26]). Түүнчлэн Засгийн газраас Гүрж 
улсын Нэг цонхны үйлчилгээний жишээг нэвтрүүлэх талаар авч үзэж болох 
юм. (Шигтгээ 5). Нэг цонхны үйлчилгээний ажлын хэсэг нь эхний шатанд 
нийтлэг үйлчилгээний төв байгуулахад шаардагдах үйл ажиллагаа, үйл явцыг 
тодорхойлох боломжтой. 

Шигтгээ 5. Гүрж улсын Нэг цонхны үйлчилгээ 

Гүрж улсын Засгийн газар нь төрийн үйлчилгээг чанарыг сайжруулах зорилгоор 
төрийн үйлчилгээний Нэг цонхны үйлчилгээг олон нийтийн үйлчилгээний төвүүдэд 
байгуулсан. Сарнай хувьсгалын дараа улсын секторт авилгыг багасгах олон нийтийн 
эсэргүүцлийн үр дүнд ийм шинэчлэл хэрэгжүүлсэн. Иймд Засгийн газар авилгач 
албан тушаалтнуудыг зайлуулах зоригтой алхмууд хэрэгжүүлж, тус улсад цахим 
үйлчилгээний биет болон цахим хэлбэрүүдийг сайжруулах талаар гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг чиглүүлсэн. 

Төрийн үйлчилгээний төв нь Иргэний бүртгэлийн агентлаг, Улсын бүртгэлийн 
агентлаг, Үндэсний архив, Хууль сахиулах товчоо болон Нотариатын танхимын 
үйлчилгээг нэгтгэн төвлөрүүлж, одоогоор 400 орчим үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Орон нутгийн олон нийтийн төвүүд нь төрийн үйлчилгээний танхимуудтай ижил үйл 
ажиллагаа явуулдаг ч, гол ялгаа нь орон нутгийн засаг захиргаа хариуцан 
ажиллуулдаг. Энэ загвар нь үйлчилгээ хүргэхдээ МХТ-ийн шийдлүүд нэвтрүүлсэн тул 
хялбар, ил тод байдлыг бүрдүүлсэн гэж үнэлгээгээр дүгнэсэн байна. 

2012-2014 онд улс орон даяар Төрийн үйлчилгээний 14 төв байгуулагдаж, өдөрт 
18,000 иргэнд үйлчилдэг бөгөөд дунджаар хүлээлгийн хугацаа 5 минут, үйлчилгээ 
үзүүлэх хугацаа 6-7 минут байдаг. Үнэлгээ болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь 
үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах байнгын хүчин чармайлтыг илтгэн 

харуулдаг.. 

Эх сурвалж: (Login Asia, n.d.[27]; OECD et al., 2016[16]). 
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Зээл олгох захиргааны дүрэм журмыг цахимжуулж хөнгөвчлөх хүчин 
чармайлтыг хэрэгжүүлж байна.  

Түүнчлэн Монгол улс цахим Нэг цонхны үйлчилгээ байгуулахаар ажиллаж 
байгаа ч, уг систем нь эхлэлийн шатандаа явж байна. Монгол улсын Засгийн 
газрын агентлаг ХХМХТГ болон Үндэсний дата төв хамтран төрийн мэдээлэл 
солилцооны “ХУР” системийг 2018 онд нэвтрүүлсэн. Тус системийн зорилго 
нь төрийн мэдээлэл солилцооны системтэй болох, төрийн байгууллага 
хооронд мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааг уян хатан, хурдан шуурхай, 
аюулгүй, найдвартай болгож сайжруулах, хялбаршуулах, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд оршино. Хувийн байгууллагуудыг тус системд холбох дэд 
бүтцийг байгуулж байгаа тул баримт бичиг, мэдээлэл авах боломж бүрдэнэ. 
(National Data Center, n.d.[28]). Үүний үр дүнд банкууд нь зээлийн өргөдөл 
гаргахад төрийн байгууллагуудаас авахыг шаарддаг бичиг баримтыг банкууд 
одоо шууд цахимаар авах боломжтой. Баримт бичгүүдэд иргэний үнэмлэх, 
төрсний гэрчилгээ, ААН-ийн гэрчилгээ, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх 
гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, автомашины бүртгэлийн 
гэрчилгээ зэрэг багтана. Иймд зээл авах үйл явц илүү үр ашигтай болж, 
захиргааны дүрэм журмын хэрэгжилтэд зарцуулах хугацаа багассан. Гэвч тус 
системийг сайжруулахдаа мэдээллийн нууцлал ба хамгаалалттай холбоотой 
болзошгүй асуудлуудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. 

Хяналт шинжилгээний зөвлөмж 5: Санхүүгийн мэдлэг боловсрол  

Санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх стратеги ба 
холбогдох арга хэрэгслүүд боловсруулсан 

Санхүүгийн боловсрол нь БЖДҮ, бизнес эрхлэгчдэд санхүүжилт хүртэх, 
бизнесийн ба санхүүгийн удирдлагын ур чадварыг бэхжүүлэхэд тусалдаг нэн 
чухал арга хэрэгсэл юм. БЖДҮ-ийн санхүүгийн зохистой боловсрол нь тэдэнд 
санхүүжилтын боломж бололцоо, санхүүгийн эрсдэл, боломжуудын талаар 
мэдэж ойлгох, нотолгоонд үндэслэн бизнесийн төлөвлөгөө ба холбогдох 
сонголтыг хийх, санхүүгийн бүртгэл дансыг удирдах, төлөвлөлт ба эрсдлийг 
богино ба урт хугацаанд удирдах, бизнесээ далайцтай хөгжүүлэх талаар 
бусад үр дүнтэй арга хэмжээ авахад тус дөхөм үзүүлнэ  (Atkinson, 2017[29]). 

Санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх хэд хэдэн санаачлагыг 2016 онд 
гаргасан. Олон оролцогч талуудын хэрэгжүүлдэг тархай бутархай 
санаачлагуудыг уялдуулах үүднээс Монгол Банкны ахалсан ажлын хэсэг 
байгуулагдаж, санхүүгийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний 
стратеги боловсруулсан (Bank of Mongolia, 2015[30]). Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд төр засаг, хувийн хэвшил, ханвилагч байгууллагуудыг 
хамруулж, уялдаа холбоо ба зохицуулалтыг сайжруулах, нэн тэргүүний 
зорилтуудыг уялдуулах үүднээс жилд нэг удаа хуралддаг. БЖДҮ-ийн эздийн 
санхүүгийн шийдвэр гарах үйл явцыг бэхжүүлэх, тэдний санхүүгийн баримт 
бичгийн чанарыг сайжруулах зорилгоор ол Банк нь Мэргэжсэн Нягтлан 
Бодогчдын Хүрээлэнтэй хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлсэн. Түүнчлэн 
санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх чадавхийг өргөжүүлэх үүднээс Олон 
нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв байгуулсан 

Хяналт шинжилгээний хугацаанд Засгийн газар болон Монгол Банкны хувьд 
хэрэглэгчдийг хамгаалах ннь нэн тэргүүний асуудал болох нь ажиглагдсан. 
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Энэ нь хүн амын дунд өрийн түвшин өндөр байгаа нь үүнд нөлөөлсөн бөгөөд 
2017-18 онд бодлогын түвшинд томоохон асуудал болж тавигдсанаар Төрөөс 
мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэлд санхүүгийн 
хэрэглээг хамгаалах, энэ талаар эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх талаар тусгасан. 
Улмаар Монгол Банк нь БЖДҮ-ийн талаарх тодорхой ажлаас илүүтэй 
хэрэглэгчдийн санхүүгийн боловсролыг нэн тэргүүнд анхаарал хандуулсан ч, 
эдүгээ БЖДҮ-ийн асуудлыг дахин анхаарлын төвд тавьсан.  

Монгол Банкны баталсан Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар  2019 онд 
баримтлах үндсэн чиглэлд БЖДҮ-үүдийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг 
хамруулах замаар тус зөвлөмжийн хүрээнд Монгол улс бодитой ахиц дэвшил 
гаргасан. Монгол Банк нь иргэд, оюутнууд, бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 
сургалтууд, гарын авлагын материал боловсруулах зэрэг санхүүгийн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх олон санал санаачлага үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсээр 
ирсэн. Түүнчлэн санхүүгийн мэдлэг олгох сонгон суралцах хичээлийг ерөнхий  
боловсролын хөтөлбөрт тусгах, МСҮТ-ийн хөтөлбөрт “Хувь хүний санхүү, 
бичзнесийн ур чадвар”-ын хичээлийг (ХНХЯ-ны санаачлагаар) нэмж оруулах, 
их дээд сургуулиудын хөтөлбөрт “Хувь хүний санхүү” нэртэй заавал суралцах 
хичээл болгох зэрэг арга хэмжээг хээргжүүлсэн. Цаашилбал олон нийтийн 
болон БЖДҮ-ийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 20 гарын 
авлага боловсруулж (GIZ, 2018[31]), санхүүгийн мэдлэг боловсролыг олгох 
2300 багшийг сургалтад хамруулжээ. 

Монгол Банк нь ЭЗХАХБ-ын Санхүүгийн боловсролын олон 
улсын сүлжээнд элссэн.  

БЖДҮ-үүдэд чиглэсэн тодорхой үйл ажиллагааг 2019 онд ч төлөвлөсөн. 
Монгол Банк нь ЭЗХАХБ-ын Санхүүгийн боловсролын олон улсын сүлжээ 
(OECD INFE)-нд элссэн бөгөөд Олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг 
боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр болон холбогдох үйл 
ажиллагаанд БЖДҮ-үүдэд чиглэсэн бүлэг боловсруулах талаар Малайз, 
Португаль болон бусад улс орнуудаас олон улсын түвшний туршлагыг 
ашиглаж байна. Монгол Банк нь ЖДҮ-ийн санхүүгийн мэдлэг боловсролын 
талаар түүвэр судалгаа хийх асуумж боловсруулж байгаа бөгөөд энэ талаар 
ЭЗХАХБ-ын СБОУС-нээс заавар удирдамж авсан (OECD, 2019[32]). Тус 
судалгааг 2020 оны хавар хийхээр төлөвлөсөн. Төрөөс мөнгөний бодлогын 
талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэлд заасны дагуу, Монгол Банк 
хөрөнгө нөөцөө ашиглан БЖДҮ-ийн санхүүгийн мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэхийг даалгасан. 

Монгол Банк бусад улс орнуудын туршлагыг судалж суралцах, үзэл бодлоо 
хуваалцах зорилгоор ЭЗХАХБ-ын ОУСБС-нд элсэж, 2017 оноос түүний үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцсоноор ирсэн (Шигтгээ 6). Монгол Банк нь 2017, 
2018 онд техникийн хорооны 4 хуралд оролцсон ба цахим санхүүгийн мэдлэг, 
ажлын байран дахь санхүүгийн боловсрол, стандарт, хэрэгжилт, үнэлгээний 
ажлын хэсгүүдийн гишүүнээр ажилладаг. Гэвч БЖДҮ-ийн санхүүгийн 
боловсролын ажлын хэсэгт төдийлөн идэвхтэй бус. ЭЗХАХБ-ын СБОУС нь 
БЖДҮ-ийн стратеги, арга хэмжээ боловсруулах чиглэлээр Монгол Банк авч 
ашиглаж болохуйц цуврал удирдамж, судалгаа хэвлэн нийтэлсэн байдаг 
бөгөөд БЖДҮ-ийн санхүүгийн боловсролын талаарх тайланг 2020 онд хэвлэж 
нийтлэхээр төлөвлөсөн. Тус баримт бичгийг бэлтгэх явцад, БЖДҮ-үүдэд 
чиглэсэн дэд хөтөлбөр боловсруулах техник туслалцаа хэрэгжүүлэх талаар 
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ЕСБХБ-тай эхний уулзалтуудыг амжилттай зохион байгуулсан. Энэхүү 
хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Банк нь доорх байгууллагуудтай хамтран 
ажиллахаар зорьж байна. Үүнд ЖДҮ-ийг дэмжих төв, ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх Сан, 
Монгол улсын ЗБДС, Банкуудын Холбоо, ХХААХҮЯ, МҮХАҮТ, ЗБДС, Бичил 
Санхүүжилтыг Хөгжүүлэх Сан, Sparkasse Сан болон БЖДҮ-ийг чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагууд г.м. 

Шигтгээ 6. ЭЗХАХБ-ын Санхүүгийн боловсролын олон улсын сүлжээ (INFE)  

БЖДҮ-үүдийн санхүүгийн мэдлэг нь тэдний санхүүжилтын хүртээмжийг бэхжүүлэх нэг 
гол хүчин зүйл юм. Иймд “Их 20” (G20) улс орнуудтай хамтран ЖДҮ-ийн санхүүжилтын 
ерөнхий зарчмуудыг боловсруулсан ба үүнд 7-р зарчимд “ЖДҮ-ийн санхүүгийн ур 
чадвар, стратегийн алсын харааг сайжруулах” гэж заасан байдаг (G20/OECD High-
Level Principles on SME financing).   

Энэ чиглэлээр ЭЗХАХБ-ын СБОУС нь БЖДҮ-үүдийн санхүүгийн боловсролыг дэмжих 
талаар бодитой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж ирсэн. 2018 онд тус сүлжээ нь БЖДҮ-ийн 
санхүүгийн боловсролын цөм чадамжийн хүрээг хэвлэн нийтэлсэн. Энэхүү хүрээ нь 
БЖДҮ-ийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалтын тогтолцоог хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх, мөн бизнесийн ур чадварыг хамруулсан хөтөлбөрийн санхүүгийн 
бүрэлдэхүүн хэсгийг өргөжүүлэн чанаржуулахад чиглэсэн арга хэрэгсэл юм. Түүнчлэн 
үүнийг БЖДҮ-ийн санхүүгийн боловсролыг хэмжих, хөтөлбөрийн үнэлгээнд ашиглах 
үнэлгээний системийг боловсруулахад ашиглах боломжтой.  

Тус хүрээ нь 4 гол чадамжаас бүрдэх бөгөөд эдгээр нь тус бүр санхүүгийн мэдлэгийн 
3 чиглэлд хуваагдах бөгөөд ААН-ийн хөгжлийн гол үе шатуудыг хамарсан байдаг. Тус 
хүрээ болон СБОУС-ний бусад ажил нь БЖДҮ-ийн ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа 
болон 21 улсаас цуглуулсан санхүүгийн мэдлэг боловсролын туршлагад 
тулгуурладаг. 

ЭЗХАХБ/ СБОУС нь ЖДҮ-ийн санхүүгийн мэдлэгийн түвшинг үнэлэх асуумж 
боловсруулсан бөгөөд холбогдох байгууллагуудад өөрсдийн түүвэр судалгааг 
төлөвлөх зааварчилгаа бүрдүүлсэн. Асуумжийн загварт олон чиглэлээр дэлгэрэнгүй 
асуултууд хамруулсан (улс орнууд өөрийн онцлогт тохируулах боломжтой). Үүнд 
бизнесүүдэд чиглэсэн санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд, бизнесийн санхүүжилтын 
удирдлага ба төлөвлөлт, санхүүгийн мэдлэг ба боловсрол, хамгаалалт г.м. 

Эх сурвалж: (OECD, 2019[33]; Atkinson, 2017[29]; OECD, 2018[34]; OECD, 2015[35]; OECD, 2019[32]). 
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Цаашдын алхмууд 

Монгол улс БЖДҮ-ийн санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах талаар ахиц 
дэвшил гаргасан. Гэвч ололт амжилтаа тогтвортой хадгалж, эрчимжүүлэхийн 
тулд ялангуяа засаглалын чиглэлээр илүү хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй. 
Шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг 4-р зурагт дор тусгав. 

ЖДҮ-ийн нэгдсэн тодорхойлолт болон бодлогын хүрээг хэвшүүлэх үүднээс 
ойрын үед агентлаг, яамдууд нь ЖДҮ-ийн тухай шинэчлэгдсэн хуулийн 
хэрэгжилтэд анхаарах нь зүйтэй. Энэ нь цаашид Монгол улсын БЖДҮ-үүдийн 
зорилтот хэрэгцээнд нийцсэн бодлого төлөвлөх, тус улсын хөгжлийн урт 
хугацааны зорилтуудыг тодорхойлоход тус дөхөм үзүүлнэ.  

Түүнчлэн ЖДҮ-ийг Хөгжүүлэх сангийн засаглалыг улам сайжруулах хэрэгтэй. 
ЖДҮХС-гаас шууд олгож буй зээлийн үйлчилгээг зогсоож, аль болохоор бүх 
зээл олголт, мөн зээлийн үнэлгээний үйл явцыг арилжааны (ялангуяа хувийн 
хэвшлийн) банкуудаар гүйцэтгүүлбэл зохино. Энэ аргачлалыг зээлийн 
хэмжээнээс үл хамааран бүх зээлийн хувьд хэрэгжүүлэх талаар авч үзэх 
хэрэгтэй. Урт хугацаанд ЖДҮХС-г сургалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг ЖДҮ-
ийн Үйлчилгээний төв болгон өөрчлөх боломжтой.  Дараагийн нэг алхам нь 
санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах хүрээнд Нэг цонхны үйлчилгээ 
байгуулах хүчин чармайлтыг эрчимжүүлэх нь зүйтэй. 

Зээлийн батлан заалтын талаар дорвитой ахиц дэвшил гарсан. Монгол улс 
ба түүний түншлэгчид одоонооос ЗБДС-д урт хугацааны санхүүжилтыг 
шийдвэрлэхийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Энэ нь ЗБДС-д бүтээгдэхүүний 
төрлүүдийг олшруулах, одоогоор хэрэгжүүлсэн шинэчлэлийг үр дүнтэй, 
тогвортой сайжруулахад тусална.  

Монгол улсын Засгийн газар болон ялангуяа Монгол Банк нь олон нийтийн 
санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх материалууд боловсруулж, санхүүгийн 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх Ажлын хэсэг байгуулсан ахиц дэвшлийг 
тогтвортой үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ, БЖДҮ-үүд болон бизнес эрхлэгчдийн 
санхүүгийн боловсролыг бэхжүүлэх зорилтот арга хэмжээ, хөтөлбөр 
боловсруулах хэрэгтэй.  Санхүүгийн удирдлага, бизнес кэйс (ашгийн тооцоо), 
санхүүгийн гол ухагдахуунууд (инфляц, нягтлан бодох бүртгийн зарчмууд)-ын 
талаар бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалтын үйл ажиллагааг ЖДҮХС, Банк 
Санхүүгийн Академи болон бусад байгууллагуудтай хамтран боловсруулах 
боломжтой. Монгол Банкны вэб хуудсанд ЖДҮ-үүдэд зориулсан санхүүгийн 
удирдлагын ойлголт ухагдахуун, тооцоолуур, онлайн хичээл, видео зэрэг 
(вэбэд суурилсан) арга хэрэгслийг хөгжүүлэх нь зүйтэй.  
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Зураг 4. Хэрэгжилтийн зураглал төлөвлөгөө 

 

Цаашид Монгол улс нь санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, бизнесийн 
эрэлт хэрэгцээг зохистой хангах зорилгоор цахимжуулах талаар ахиц дэвшил 
гаргах хэрэгтэй. Санхүүжилтын хүртээмжийг сайжруулах асуудлаар Монгол 
улсын санхүүгийн салбарт цахим, мобайль банкны үйлчилгээнд хөрөнгө 
оруулах талаар авч үзвэл зохино. (Зураг 5). Энэ нь тус улсын хүн ам өргөн 
уудам нутаг дэвсгэрт тархай бутархай суурьшсан нөхцөл байдалд санхүүгийн 
гүйлгээний өртөг зардлыг бууруулахад тусална 

Зураг 5. Санхүүгийн үйлчилгээг цахимжуулах замнал 

 

Эх сурвалж: ЭЗХАХБ-ын дүн шинжилгээ. 
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Монгол улсад БЖДҮ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг  сайжруулснаар жижиг 
ААН-үүдийн өсөлт хөгжил ба бизнес эрхлэлтийг дэмжих ач холбогдолтой. Энэ 
нь тус улсын уул уурхайн бус салбаруудыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 
бөгөөд эдийн засгийг солонгоруулж төрөлжүүлэх нь Монгол улсад тулгамдаж 
буй нэг томоохон сорилт хэвээр байна (OECD, 2018[36]). Түүнчлэн хөрөнгө 
оруулагчид болон дотоодын бизнесүүдэд бизнесийн орчныг сайжруулах, 
төрийн засаглалын чанарыг дээшлүүлэх, Монгол улсыг дэлхийн өртгийн 
сүлжээнд зохистой хамруулахын тулд, эдгээр шинэчлэлийн хүчин 
чармайлтыг бүтцийн чухал шинэчлэлүүдтэй хавсран хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. (World Bank, 2019[37]; OECD, 2018[36]). 

Эцэст нь одоогийн хямралыг даван туулахын тулд Засгийн газраас 
санхүүгийн бэрхшээлтэй байгаа ААН-үүд ба хувь хүмүүсийг дэмжихийн сацуу, 
бизнесүүд ба банкуудын итгэл үнэмшлийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 
Монгол улсын эдийн засаг дахь БЖДҮ-үүдийн ач холбогдлоос хамааран, 
тэднийг бэлэн мөнгөөр хангах нь үйл ажиллагаагаа дахин эхлүүлэх, ажлын 
байр болон хэрэглээг хадгалах, шаашилбал дахин цэцэглэх боломж олгоно 
гэсэн үг юм. Иймд хямралыг давах төлөвлөлт нь 2016 оноос хойшх 
сургамждаа тулгуурлан ЖДҮХС ба ЗБДС-гбүрэн хөгжиж төлөвшүүлэх хамгийн 
зөв зүйтэй бололцоо гэдгийг батлах боломжтой. Дахин сэргэлтийн эхний үе 
шатанд БЖДҮ-үүдэд чиглэсэн зээл олголт ба батлан даалтыг нэмэгдүүлэх нь 
уул уурхайн бус салбаруудад эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүчийг дахин 
тогтвортой эхлүүлэх арга замыг хөнгөвчлөх боломжтой. Түүнээс гадна, 
ЭЗХАХБ-ын гишүүн ба түншлэгч улс орнуудтай адил Монгол улс 
цахимжуулалтыг хөхиүлэн дэмжих талаар Ковид-19 цар тахлын хямралыг 
зохистой ашиглаж байна. Эдгээр хүчин чармайлтын үе дүнд олон улсын 
томоохон МХТ-ийн компаниуд, зөвлөх үйлчилгээ, цахим-худалдаа (e-
commerce)-ны шийдэлд шилжих ваучерууд зэргийг ашиглах замаар төрийн 
үйлчилгээг онлайн түлхүү хүргэх, бизнесүүдэд цахимжуулах дэмжлэг үзүүлэх 
боломж нээгдэж байна.   

ЭЗХАХБ нь олон улсын түншлэгчидтэй хамтран эдгээр сорилтыг шийдвэрлэх 
талаар Монгол улсын Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж байгаа бөгөөд цаашид 
хэрэгжүүлэх олон ажлууд байна. ЭЗХАХБ ба Олон улсын тээврийн форум 
(ITF) хамтран бэлтгэсэн тайланд тээврийн холболтыг сайжруулах, үүнд 
ялангуяа шинэ тутам хөгжиж буй аймгуудад тээврийн дэд бүтцэд түлхүү 
хөрөнгө оруулах, ложистикийн орчин үеийн салбар бий болгоход дэмжлэг 
үзүүлэх, Монгол улсын эдийн засгийн гол корридорын төгсгөл болох хилийн 
боомтуудыг сайжруулах ач холбогдолтойг онцлон тэмдэглэсэн.  (OECD-ITF, 
2019[38]) Авилгатай Тэмцэх Газрын хэрэгжүүлж буй авилгын эсрэг одоогийн 
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хэрэгтэй (OECD, 2019[39]). Банкны салбарт 
өрсөлдөөнийг дэмжих, мөн худалдаа хөнгөвчлөх, хөрөнгө оруулалт ба 
бизнесийн зохицуулалт, татвар ба лиценз олгох талаар эрх зүйн орчинг 
сайжруулах нь хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн 
тогвортой өсөлтийг эрчимжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах боломжтой. (OECD, 
2018[36]; EBRD, 2014[40])  
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА  

ЭЗХАХБ нь даяаршлаас үүдсэн эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны сорилт бэрхшээлийг шийдэх 

зорилгоор засгийн газрууд хамтран ажилладаг олон улсын түвшний сүлжээ юм. ЭЗХАБ нь 

хөгжлийн шинэ тутам асуудлууд, үүнд компанийн засаглал, мэдээллийн эдийн засаг, насжилт зэрэг 

асуудлыг шийдэхэд засгийн газруудад идэвхтэй дэмжлэг үзүүлдэг. Тус байгууллага нь засгийн 

газруудад бодлогын туршлагуудыг харьцуулах, нийтлэг бэрхшээлтэй асуудлуудын шийдлийг 

эрэлхийлэх, сайн туршлагыг тодорхойлох, үндэсний ба олон улсын бодлогын уялдааг хамтран 

хангах боломж нөхцлийг бүрдүүлдэг. ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнууд: Австрали, Австри, Бельги, 

Канад, Чили, Колумб, Чех, Дани, Эстони, Финланд, Франц, Герман, Грек, Унгар, Исланд, Ирланд, 

Израйль, Итали, Япон, Солонгос, Латви, Литов, Люксембург, Мексик, Голланд, Шинэ Зеланд, 

Норвеги, Польш, Португаль, Словак, Словени, Испани, Швед, Швейцари, Турк, Их Британи, АНУ. 

Европын Холбоо нь ЭЗХАХБ-ын үйл ажиллагаанд хамтран оролцдог.  

www.oecd.org 

 

ЭЗХАХБ: “ЕВРАЗИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР” ХӨТӨЛБӨР  

ЭЗХАХБ-ын Евразийн өрсөлдөх чадвар хөтөлбөр 2008 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд Төв 

Ази болон Зүүн Европ/Өмнөд Кавказ гэсэн хоёр бүс нутагт эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор эдийн засгийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх, 

бизнесийн орчинг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлдэг. (Төв Ази: -- Афганистан, Казакстан, 

Киргизстан, Монгол, Тажикстан, Туркменстан, Узбекстан. Зүүн Европ: -- Армени, 

Азербайжан, Беларус, Гүрж, Молдав, Украйн). Тус хөтөлбөр нь Олон улсын харилцааны 

ажлын албаны хэрэгжүүлж буй ЭЗХАХБ-ын улс орны стратегид хувь нэмэр оруулдаг.  

www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/ 
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН 
САНХҮҮГИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

Ковид-19 хямралын улмаас Монгол улсын эдийн засаг хүнд цохилтонд орж, ялангуяа ЖДҮ-үүд 
хамгийн ихээр хохирч байна. ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх нь ажил эрхлэлт, экспортын төрөлжилтөнд 
хувь нэмэр оруулах, түүнчилэн олборлолтын салбараас хэт хамааралтай байдлыг бууруулах 
эн тэргүүний бодлого хэмээн Монгол улс хүлээн зөвшөөрсөн. Санхүүгийн хүртээмж нь төрийн 
санхүүгийн арга хэрэгсэлийг үр харгалзан үйлдвэрийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд тусгайлан хувь 
нэмэр оруулдаг. 

Энэхүү бодлогын чиглэл нь дараах сорилтуудыг хэлэлцэж, ЖДҮ-ийн санхүүгийн хүртээмжийг 
хялбаршуулах таван багц бодлогын үйл ажиллагааг Монгол улсын засгийн газарт санал болгож 
байна: (1) ЖДҮ-ийн мэдээллийн сан, зохицуулалтын хүрээг үргэлжлүүлэн бэхжүүлэх; (2) Зээлийн 
батлан даалтыг хөгжүүлэх; (3) Засаглал болон зээлийн үйл явцыг сайжруулах; (4) Бизнес 
эрхлэгчдийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх; (5) Аливаа журам, үйл явцыг цахимжуулах 
ажлыг хурдасгах.
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