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1. Судалгааны 

аргазүй

Судалгааны зорилт, хамрах хүрээ, түүвэр

3

Business Plan - PowerPoint template



СУДАЛГААНЫ

ЗОРИЛГО

Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн

дата бүрдүүлэлтийг хийх, ЖДҮҮЭ-ийн одоогийн нөхцөл

байдлыг тодорхойлох, асуудлыг шийдвэрлэх санаачилгыг

гаргаж, дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулах

З Ө В Л Ө М Ж

Ш И Й Д Э Л

А С У У Д А Л02

03

04

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н



СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТ

Бизнес эрхлэгчдийн тулгамдаж буй асуудлууд, хэрхэн

шийдвэрлэх боломж, зөвлөмж гаргах

01 Одоогийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох

Цар тахлын нөлөөгөөр борлуулалт, ажилчдын тоо, үйл

ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлснийг тодорхойлох. Цаашид

хэрэгжүүлэх боломжит ажлууд

02 Эдийн засаг, нийгмийн орчин

Төрийн зүгээс ЖДҮҮЭ-ийг хэрхэн дэмжих талаар, санал,

хүсэлт, боломжийг тодорхойлох. Хөнгөлөлттэй зээлд

хамрагдсан эсэх, хамрагдахад тулгарч буй асуудлуудыг

тодорхойлох

.

03 Төрийн бодлого, цаашид хэрэгжүүлэх 

ажлуудыг тодорхойлох

С
У

Д
А

Л
Г

А
А

Н
Ы

 
Т

А
Й

Л
А

Н



СУДАЛГААНЫ

АЖЛЫН ДАРААЛАЛ

Энэхүү судалгааг дараах дарааллын дагуу,

2021.04.08-2021.05.12-ын хооронд хийж

гүйцэтгэлээ.

Оновчтой аргазүйг боловсруулах, чанартай

мэдээлэл цуглуулах зорилт тавьж ажилласан.

Цуглуулсанд мэдээлэлд аргазүйн дагуу

харьцуулсан шинжилгээ, харилцан хамаарал, зүй

тогтлыг ойлгомжтой байдлаар харуулахыг

зорьсон.

Судалгааг туршилтаар авах, 

судлаачдад сургалт явуулах. 

Үндсэн мэдээлэл цуглуулах

АРГАЗҮЙ 

БОЛОВСРУУЛАХ

Оновчтой аргазүйг 

боловсруулах

МЭДЭЭЛЭЛ 

БОЛОВСРУУЛАХ

Мэдээллийн анхан шатны 

боловсруулалт. Үр дүнг 

нэгтгэн гаргах

МЭДЭЭЛЭЛ 

ЦУГЛУУЛАХ

ТАЙЛАН

БИЧИХ

Үр дүнд үндэслэн тайлан, 

дүгнэлт, зөвлөмж 

боловсруулах

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н



СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ

УБ хотын 9 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй бичил, 

жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид

Түүврийн эх олонлог

САTI (Computer Assisted Telephone Interview)

Мэдээл цуглуулах арга

ЖДҮҮЭ 10,862 байгууллагын мэдээллээс дүүрэг бүрээс 

түүвэрлэн авч мэдээллийг цуглуулсан. 

Судалгаанд оролцогчдыг олох

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н



Судалгааны түүвэр

Эх олонлогоос төлөөлүүлэн 1,249 ЖДҮҮЭ-

ийг сонгон түүвэр судалгаанд хамруулсан.

Анкетын асуумж

Утсан судалгааны аргачлалыг 

ашигласан бөгөөд нээлттэй 9 

асуулттай асуумжийг авсан.  

Мэдээлэл цуглуулсан аргачлал

Статистик тоон мэдээлэлд үндэслэж 

ЖДҮҮЭ-ийг түүвэрлэн утсаар мэдээлэл 

цуглуулсан.

Мэдээллийн хяналт

Агуулгын хяналт, утсаар ярих үеийн 

хяналт, шалгах хяналтыг хийж гүйцэтгэсэн.

Мэдээллийн боловсруулалт

Мэдээллийг SPSS 22.0, MS EXCEL 

програмуудыг ашиглаж боловсруулсан.

Шинжилгээний аргазүй

Хүчин зүйлсийн шинжилгээ (Бичил, Жижиг, Дунд 

байгууллагуудын орлого, ажилчдын тоо), хүчин 

зүйлсийн шалтгаан тооцох, хоорондын хамаарал, зүй 

тогтол
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СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ



2. Суурь 

судалгаа

Статистик тоон судалгаа
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СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИД

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих хуулийн 5-р зүйлийн дагуу байгууллагын ажилчдын

тоо, борлуулалтын орлогод үндэслэн ЖДҮҮЭ-ийг 3 хэсэгт ангилж авч үзсэн. Үүнд:

• Бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч (БИЧИЛ)

• Жижиг үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч (ЖИЖИГ)

• Дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч (ДУНД)

БИЧИЛ

ЖИЖИГ

ДУНД

<10

10-50

50-200

БИЧИЛ

ЖИЖИГ

ДУНД

<300 сая төгрөг

300 саяас 1 
тэрбум төгрөг

1-2.5 тэрбум 
төгрөг

АЖИЛЧДЫН ТОО БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО НИЙТ 10,862

1,959

469

8,434

Нийт судалгаанд оролцогч байгууллага



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн салбарын 5,348 ЖДҮҮЭ суурь судалгаанд хамрагдсан. Бусад салбарын

байгууллагын тоог доорх зургаар харуулж байна.
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Барилга Боловсруулах 

үйлдвэрлэл

Мэргэжлийн, 

шинжлэх ухаан 

болон техникийн 

үйл ажил

Захиргааны 

болон дэмжлэг 

үзүүлэх үйл 

ажиллагаа

Хүний эрүүл 

мэнд ба 

нийгмийн үйл 

ажиллагаа

Байр, сууц болон 

хоол хүнсээр 

үйлчлэх үйл 

ажиллага

Мэдээлэл, 

холбоо

СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИД
Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбараас бусад 

салбарын байгууллагуудын тоо



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н
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Тээвэр ба 

агуулахын үйл 

ажиллагаа

Үл хөдлөх 

хөрөнгийн үйл 

ажиллагаа

Хөдөө аж ахуй, 

ойн аж ахуй, загас 

барилт, ан агнуу

Боловсрол Үйлчилгээний 

бусад үйл 

ажиллагаа

Урлаг, үзвэр, 

тоглоом наадам

Усан хангамж; 

бохир ус, хог, 

хаягдлын 

менежмент бо

Цахилгаан, хий, 

уур, 

агааржуулалтын 

хангамж

СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИД
Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбараас бусад 

салбарын байгууллагуудын тоо



БОРЛУУЛАЛТЫН ӨСӨЛТ

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Статистик тоон мэдээлэлд үндэслэж

байгууллагуудын борлуулалтын 2018-2020 оны

өсөлтийг дараах зургаар харуулж байна.

2020 оны борлуулалтын бууралт нь Урлаг, үзвэр

тоглоом наадмын салбарт 67%, Байр, сууц болон

хоол хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллагаа 39%,

Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл

ажиллагаа 31%, Боловсруулах үйлдвэрлэл 30%,

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй загас барилт, ан

агнуур 30%, Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

27%, барилгын салбар 26% тус тус буурсан байна.
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Урлаг, үзвэр, 

тоглоом наадам
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Захиргааны 
болон дэмжлэг 
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үйлдвэрлэл

Хөдөө аж ахуй, 

ойн аж ахуй, 
загас барилт, 

ан агнуу

Боловсрол Үйлчилгээний 

бусад үйл 

ажиллагаа

Барилга

2019-2020 

борлуулалтын өсөлт

2018-2019 

борлуулалтын өсөлт

2018-2020 оны борлуулалтын өсөлт, салбараар



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Статистик тоон мэдээлэлд үндэслэж

байгууллагуудын борлуулалтын 2018-2020

оны өсөлтийг дараах зургаар харуулж

байна.

2020 оны борлуулалтын бууралт нь

Мэргэжлийн ШУ болон техникийн үйл

ажиллагаа 21%, Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл

ажиллагаа 18%, Бөөний болон жижиглэн

худалдаа 14%, Тээвэр ба агуулахын үйл

ажиллагаа 12%, Цахилгаан, хий, уур

агааржуулалтын хангамж 10% тус тус

буурсан байна.

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Мэргэжлийн, 
шинжлэх ухаан 

болон техникийн 

үйл ажил

Үл хөдлөх 

хөрөнгийн үйл 

ажиллагаа

Бөөний болон 

жижиглэн 
худалдаа; 
машин, 

мотоциклийн

Мэдээлэл, 
холбоо

Тээвэр ба 
агуулахын үйл 

ажиллагаа

Цахилгаан, хий, 
уур, 

агааржуулалтын 
хангамж

Хүний эрүүл мэнд 

ба нийгмийн үйл 

ажиллагаа

Усан хангамж; 
бохир ус, хог, 

хаягдлын 
менежмент бо

2019-2020 

борлуулалтын өсөлт

2018-2019 

борлуулалтын өсөлт

БОРЛУУЛАЛТЫН ӨСӨЛТ
2018-2020 оны борлуулалтын өсөлт, салбараар



3. Нөхцөл 

байдлын 

судалгаа

Нөхцөл байдлын судалгааг түүвэр судалгааны аргачлалалаар тодорхойлсон
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1

6

СУДАЛГААНД

ОРОЛЦОГЧИД

ЖДҮҮЭ-ээс санамсаргүй түүврийн аргаар 1,249

респондентийг судалгаанд хамруулсан. Эндээс

хуулийн дагуу ангилбал 86% нь Бичил, 13% нь

Жижиг, 1% нь Дунд байгууллага байна.

Жижиг

10-50 хүртэл ажилтантай, жилийн 300 сая-1

тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой

аж ахуй нэгж судалгааны 13% байна.

Бичил

10 хүртэл ажилчидтай, жилийн

борлуулалтын орлого 300 сая

төгрөг хүртэл Бичил байгууллага

судалгааны 86% байна.

Дунд

Ажилчдын тоо 50-200, борлуулалт 1-2.5 тэрбум төгрөг 

байгууллагын тоо 1% байна. Цар тахлын нөлөөгөөр 

борлуулалт, ажилчдын тоо эрс буурсан тул дунд 

ангилалд хамрагдах байгууллагын тоо цөөрсөн байна. 

86%

13%

1%



Судалгаанд УБ хотын 9-н дүүргийг

хамруулсан бөгөөд төлөөлж эх олонлогийг

төлөөлж чадах түүвэр судалгаанд хамрагдсан.

10%

10%

12%

17%

12%

16%

12%

6%

5%

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИД
Судалгаанд оролцсон байгууллагууд, дүүргээр



ТУЛГАМДАМДСАН АСУУДЛУУД

Хөл хорио1
Борлуулалт 

буурах

5

Банкны зээл, 

санхүүжилт

4 НДШ төлөлт

3

ЗГ-ын бодлого

2

Бусад6

1 2 3 4 5 6

35%

13%
15%

37%39%

65%

Хөл хорио

Бизнес эрхлэгчдийн 65% 

нь хамгийн тулгамдсан 

асуудал нь Хөл хорио гэж 

нэрлэжээ.

ЗГ-ын бодлого, 

шийдвэр

ЗГ-ийн олон шийдвэр, 

хөл хорио нь бизнесээ 

явуулахад хүндрэл 

учруулж байна гэж 13% 

нь үзсэн байна.

НДШ-ийн төлөлт

Судалгаанд оролцогчдын 

15% НДШ-ийн татвар 

өндөр, төлөхөд 

хүндрэлтэй байна гэжээ. 

Банкны зээл, 
санхүүжилт

Эргэлтийн хөрөнгө
дутагдалтай байгаа учраас 

бизнес эрхлэгчдийн 37% нь 

банкны зээл, санхүүжилт 

тулгамдсан асуудал гэж 

үзжээ.

Борлуулалт буурах

Оролцогчдын 39% нь 

Борлуулалт буурч байгаа 

нь тулгамдсан асуудал 

байна.

Бусад

Бусад хүчин зүйлд 

Бэлтгэн нийлүүлэлт 

тасалдах, Орлогын албан 

татвар, НӨАТ, Чадварлаг 

ажиллах хүчин зэрэг 

орно. 
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Нийт байгууллагуудын одоогийн тулгамдсан асуудал



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Тулгамдсан асуудлыг салбар бүрээр авч

үзвэл дараах байдалтай байна.
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Тулгамдсан асуудлууд

Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллага Барилга

Боловсрол Боловсруулах үйлдвэрлэл

Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

95%

48%

45%

31%

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн санал)

2019 онд зээл аваад 2020 оны 

1-р сараас төлөлт хийж 

чадаагүй, одоогийн байдлаар 

банктай эвлэрлийн гэрээгээр 

ажиллаж байгаа боловч 5-р 

сараас зээл төлөх нь бүр 

хэцүү болох гээд байгаа. 

Хэрэв төлж чадахгүй бол 

гэрээ ёсоор барьцаанд байгаа 

байраа хураалгана. Иймд энэ 

хүнд байдлаас гарах арга зам 

хэрэгтэй байна. Энэ ажлын 

байр минь 28 жилийн 

хөдөлмөр байгаа юм.

ТУЛГАМДАМДСАН АСУУДЛУУД
Одоогийн тулгамдсан асуудал, салбараар



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Тулгамдсан асуудлыг салбар бүрээр

авч үзвэл дараах байдалтай байна.
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Мэдээлэл, холбоо Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажил

Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа

Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам Усан хангамж, бохир ус, хог, хаягдлын менежмент

100%

59%
67%

43%

Шигтгээ: 

(ЖДҮҮЭ-ийн санал)

Нийгмийн даатгалын 

шимтгэл үнэхээр хэцүү

байна. их өрөнд орж 

байна, Татварын өр 2019 

оны өрнүүд одоо хүртэл 

байна. Дампуурлаа зарлах 

нь байна. Байнга хөл хорио 

тавьчихаар үнэхээр хэцүү

байна.

ТУЛГАМДАМДСАН АСУУДЛУУД
Одоогийн тулгамдсан асуудал, салбараар



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Тулгамдсан асуудлыг салбар бүрээр

авч үзвэл дараах байдалтай байна.
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Тулгамдсан асуудлууд

Уул уурхай, орлборлолт Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж

89%

40% 37%
42%

Шигтгээ: 

(ЖДҮҮЭ-ийн санал)

Төрийн худалдан авалтад 

ЖДҮҮЭ нараа 

оролцуулахын тулд 

тендерт тавьж байгаа 

шаардлагаа багасгаж олон 

ЖДҮҮЭ нараа хамруулах 

хэрэгтэй байна. Төр 

засгаас өгч байгаа олон 

халамжийн бодлогоо 

танаж хэрэгтэй салбартаа 

хөрөнгө оруулалт хийх 

хэрэгтэй байна. 

ТУЛГАМДАМДСАН АСУУДЛУУД
Одоогийн тулгамдсан асуудал, салбараар



БОРЛУУЛАЛТЫН БУУРАЛТ

Ковид-19 цар тахлын нөлөө нь бизнесийн салбарт

хэрхэн нөлөөлж байгааг хэмжих үзүүлэлт нь

ЖДҮҮЭ-ийн борлуулалтын орлогын бууралт билээ.

Иймд өмнөх онтой харьцуулахад борлуулалтын

орлого дараах байдлаар буурсан байна.

Борлуулалтын орлого нь 91-100% буурсан ЖДҮҮЭ

14% байна. Энэ эдгээр байгууллага үйл ажиллагаа

бүрэн зогссон бөгөөд 790 ажлын байр алдагдахад

хүрээд байна.
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Буураагүй 1-30% буурсан

31-60% буурсан 61-90% буурсан

91-100% буурсан

31-60% буурсан
Борлуулалтын орлого нь 31-60% 

буурсан ЖДҮҮЭ 22% байна.

61-90% буурсан
Борлуулалтын орлого нь 61-90% 

буурсан ЖДҮҮЭ 31% байна.

Буураагүй
Нийт ЖДҮҮЭ-ийн 5% нь борлуулалтын 

орлого буураагүй байгаа нь маш бага 

үзүүлэлт юм.

1-30% буурсан
Борлуулалтын орлого нь 1-30% 

буурсан ЖДҮҮЭ 28% байна.

22%

28%

31%

5%

91-100% буурсан
Борлуулалтын орлого нь 91-100% 

буурсан ЖДҮҮЭ 14% байна.
14%

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Шигтгээ: 

(ЖДҮҮЭ-ийн санал)

2020 оныг 2 сар хүртэл 

зээл ямар ч асуудалгүй 

явж байсан. Түүнээс хойш 

цар тахлын улмаас зээлээ 

2 удаа хойшлуулсан. 

Орлого буурсныг мэдсээр 

байж орлого муу орох 

болсон байна гээд зээл 

олдохгүй байгаа.

Байгууллагын борлуулалтын буурсан хувь



АЖИЛЧДЫН БУУРАЛТ

Борлуулалт буурсан, захиалтат ажлын тоо багассан зэргээс шалтгаалж байгууллагын үндсэн ажилчдын тоо дараах байдлаар

буурсан байна.

Эндээс харахад Бичил ЖДҮҮЭ-ийн 57%, Жижиг ЖДҮҮЭ-ийн 54%, Дунд ЖДҮҮЭ-ийн 18% нь ажилчдын тоо буурсан байна. Энэ нь

ковид-19 цар тахлын нөлөө нь Бичил, Жижиг бизнес эрхлэгчдэд илүү хүндээр тусаж байгаа нь харагдаж байна.

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Бичил
Судалгаанд оролцогч байгууллагуудын 57% 

нь ажилчдын тоо буурсан байна. 

Жижиг
Судалгаанд оролцогч байгууллагуудын 54% 

нь ажилчдын тоо буурсан байна. 

Дунд
Судалгаанд оролцогч байгууллагуудын 18% 

нь ажилчдын тоо буурсан байна. 

18%

57%

54%

Шигтгээ: 

(ЖДҮҮЭ-ийн санал)

Төр засгаас халамжийн 

бодлогыг 

хавтгайруулсантай 

холбоотой тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

хүнгүй болсон. Зарын 

дагуу залгадаг ч хүнгүй 

болсон. 

2019 онтой харьцуулбал ажилчдын тоо буурсан 

байгууллагын хувь



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа,

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын

хангамжийн салбарын байгууллагуудын 14-

33% нь ажилчид буурсан байгаа нь хамгийн

бага үзүүлэлттэй байна.

Харин Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх

үйл ажиллагаа, Уул уурхайн олборлолт,

Урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарын

байгууллагуудын 69-79% нь ажилчдын

тоо буурсан байна.

79 

70 

69 

67 

64 

62 

62 

60 

55 

50 

54 

47 

47 

45 

41 

38 

33 

14 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам

Уул уурхай, орлборлолт

Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

Усан хангамж, бохир ус, хог, хаягдлын менежмент

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа

Барилга

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Боловсрол

Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллага

Мэдээлэл, холбоо

Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажил

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур

Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн

Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж

Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа

Ажилчдын тоо буурсан байгууллагын хувь

АЖИЛЧДЫН БУУРАЛТ
Ажилчдын тоо буурсан байгууллагын хувь, салбараар



ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ

• Одоогийн байдлаар ЖДҮҮЭ-ийн 3% нь зээлд хамрагдсан, 12% нь зээлийн хүсэлтээ өгсөн, 85% нь

зээлд хамрагдаагүй байна.

• Нэгтгэн авч үзвэл 2021 онд хүсэлт өгсөн байгууллагуудын 20% нь шийдэгдсэн байна.

• Зээлд хамрагдсан байдал нь Дунд байгууллагын 9%, Жижиг байгууллагын 4% байгаа бол Бичил

ЖДҮҮЭ-ийн хувьд 2.2% байна.

• Зээлийн хүсэлтийг Жижиг байгууллагын 24%, Дунд байгууллагын 18%, Бичил ЖДҮҮЭ-ийн 10% нь

өгсөн байна.
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Бичил Жижиг Дунд

Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан байдал, 

ЖДҮҮЭ-ийн ангилалаар

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн санал)

Ажлын байрны 3 хувийн зээл 

нь Үйлдвэрлэл биш худалдаа 

наймаа хийдэг газруудыг л 

дэмжлээ. үйл ажиллагаа нь 

жигдэрсэн газрууд л авлаа. 

Нэмүү өртөг шингэсэн, 

гадагшаа мөнгөн урсгал 

гарахааргүй газруудад олгох 

хэрэгтэй байна. Тогтворжсон 

газрыг л дэмжих гээд 

байдаг. Бид нар тогтвортой 

болцон бол зээл гуйгаад 

байх шаардлага байхгүй. 



ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ

Зээлд хамрагдсан байдлыг дүүрэг тус бүрээр авч үзвэл дараах

байдалтай байна. Багануур, Багахангай, Сонгинохайрхан,

Сүхбаатар дүүргүүд 4-5.6% нь зээлд хамрагдсан, хүсэлтээ 3-17%

нь өгсөн, хүлээж байна. Харин Налайх, Баянгол, Баянзүрх, Хан-

Уул, Чингэлтэй дүүргүүд 0.6-1.9% нь хөнгөлөлттэй зээлд

хамрагдсан. Зээлийн хүсэлтийг Хан-Уул дүүргийн хувьд 18.7% нь

өгсөн байна.
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Хүсэлтээ өгсөнЗээлд хамрагдсан

2.20.6Налайх

0.6 3.2

8.35.6SEP

0.6 7.1

10.80.8

5.6 20.2

Чингэлтэй

Багахангай

Баянгол

Баянзүрх

Багануур

20.54.1Сүхбаатар

5.0 22.3

20,61.9SEP

Сонгинохайрхан

Хан-Уул

3 хувийн зээлд хамрагдаж 

чадахгүй байна. Хас банканд 

хандсан боловч авч чадаагүй. 

Банкнаас тавьж байгаа шаардлага 

нь ЖДҮҮЭ нартаа чиглэхгүй 

байна. Дотооддоо юм хийдэг 

хүмүүсээ дэмжихгүй. Харин 

гаднын бүтээгдэхүүн оруулж 

худалдан борлуулж байгаа 

компанийг дэмжинэ гэсэн. Энэ нь 

ямар ч боломж олгохгүй байна. 

Төрийн зөв шийдвэр гарч байгаа 

ч доод, дунд шатнаас тавьж 

байгаа шаардлагыг хангаж 

чадахгүй байна. 

Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан байдал, дүүргээр



Зээлд хамрагдсан байдлыг салбар тус бүрээр авч үзвэл дараах байдалтай байна. Эдгээр 4-н

салбарын байгууллагуудын 12.8-17.3% нь хүсэлтээ өгсөн байгаагаас 1.3-4.9% нь хөнгөлөлттэй зээлд

хамрагдсан байна.
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Хүсэлтээ өгсөнЗээлд хамрагдсан

1.3 12.8Барилга

13.24.9

3.1 15.6

17.32.6SEPХан-Уул

Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, 
мотоциклийн

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, 
ан агнуур 

Боловсруулах үйлдвэрлэл 

Гарааны зээлийг ямар ч тоног 

төхөөрөмжгүй үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэд, дунд шатны зээл 

ч гэдэг юм уу үе шаттай зээл 

гаргах хэрэгтэй байна. 

Ангилах хэрэгтэй байна. 

Тэгэхгүй бол ЖДҮ зээл гээд 

тавьчихдаг, том ААН-үүд нь 

авчихдаг. Дунд шатны зээл 

арай урт хугацаатай байх 

бодлогыг гаргамаар байна. 

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ
Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан байдал, салбараар



ЗЭЭЛД ХАМРАГДААГҮЙ ШАЛТГААН

Энэхүү хамрагдаагүй ЖДҮҮЭ-ийн зөвхөн 10% нь борлуулалт багатай энэ нөхцөлд зээл шаардлагагүй гэж үзсэн. Харин хамрагдаагүй 85%-

ийн 90% нь зээл авах хүсэлтэй боловч, авч чадаагүй байна.

Хөнгөлөлттэй зээлийг банкны шалгуураар олгож байгаа. Иймд банкны шаардлага хангахгүй, барьцаа хөрөнгө байхгүй, барьцаа

хөрөнгийг хангалттай үнэлдэггүй шалтгааны улмаас ЖДҮҮЭ-ийн 74% нь зээлд хамрагдаж чадаагүй байна.

Хүндрэл чирэгдэл ихтэй гэж 22%, НӨАТ төлөгч биш гэсэн шалтгаанаар 14% нь хамрагдаж чадаагүй байна.

23%

Бусад шалтгаан

Үүнд үйл ажиллагаа 

тогтмол явуулаагүй, 

хамрагдах боломжгүй 

чиглэл гм хүчин зүйлс 

орж байна.

14%

НӨАТ 

төлөгч 

биш

14%

Барьцаа 
хөрөнгийг 

хангалттай 
үнэлдэггүй

22%

Хүндрэл 

чирэгдэл 

ихтэй

28%

Барьцаа 
хөрөнгө

хангалтгүй

32%

Банкны 

шаардлага 
хангаагүй
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Нийт байгууллагуудын зээлд хамрагдаагүй шалтгаан

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн санал)

Барьцаа хөрөнгө их 

шаарддаг, жинхэнэ жижиг 

дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэдээ хүрсэн 

бодлого дэмжлэг хүрч 

чадахгүй байна. Хуулийн 

дагуу шаардлага жижиг 

дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид 

таарахгүй байна. 3%-ийн 

зээлийн шаардлага өндөр, 

нийцэхгүй байна. 



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Зээлд хамрагдаагүй шалтгааныг салбар бүрээр авч үзье.
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НӨАТ төлөгч биш Хамрагдах 
боломжгүй чиглэл

Зээлийн 
зарцуулалт зөвхөн 

ЭХ

Зээлийн 
шаардлагагүй

ҮА тогтмол 
явуулаагүй

Боловсруулах 

үйлдвэр

Бөөний болон 

жижиглэн худалдаа

Барилга

Захиргаа болон дэмжих 

үйл ажиллагаа

Байр орон сууц, хоол 

хүнсээр үйлчлэх ҮА
Мэргэжлийн ШУ 

болон техноолгийн 

ҮА

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн 

санал)

Монгол Банкны зээлийн 

санд найдваргүй 

зээлдэгчийн ангилалд 

орсон. 2015 оны зээлийг 

хоцроосон ч гэсэн төлж 

дуусгасан. Зээлээ төлж 

дуусгасан аж ахуй 

нэгжүүдийг найдваргүй 

зээлдэгчийн ангиллаас 

гаргаж өгвөл том тус 

болно доо. 

ЗЭЭЛД ХАМРАГДААГҮЙ ШАЛТГААН
Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаагүй шалтгаан, салбараар



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Зээлд хамрагдаагүй шалтгааныг салбар

бүрээр авч үзвэл дараах байдалтай

байна.
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Банкны 

шаардлага 

хангаагүй

Барьцаа 

хөрөнгө 

хангалтгүй

Хүндрэл 

чирэгдэл ихтэй

Барьаа 

хөрөнгийг 

хангалттай 

үнэлдэггүй

НӨАТ төлөгч 

биш

Хамрагдах 

боломжгүй 

чиглэл

Зээлийн 

зарцуулалт 

зөвхөн ЭХ

Зээлийн 

шаардлагагүй

ҮА тогтмол 

явуулаагүй

Х
у
в

ь

Шалтгаанууд

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур Боловсрол

Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам Мэдээлэл, холбоо

16%

27%

24%
23%

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн 

санал)

НДШ гэх мэт татвараа 

нэмээд байдаг болохоос 

цөөхөн ажилчидтай ААН-

ийг бодлогоор 

дэмждэггүй. 3 хувийн 

хүүтэй зээл аваад хөл 

хориотой болохоор юу ч 

хийж чадахгүй эргээд 

зээлээ хувааж төлөөд 

таарах нь байна. 

ЗЭЭЛД ХАМРАГДААГҮЙ ШАЛТГААН
Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаагүй шалтгаан, салбараар



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

Зээлд хамрагдаагүй шалтгааныг

салбар бүрээр авч үзвэл дараах

байдалтай байна.
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Банкны 

шаардлага 

хангаагүй

Барьцаа 

хөрөнгө 

хангалтгүй

Хүндрэл 

чирэгдэл ихтэй

Барьаа 

хөрөнгийг 

хангалттай 

үнэлдэггүй

НӨАТ төлөгч 

биш

Хамрагдах 

боломжгүй 

чиглэл

Зээлийн 

зарцуулалт 

зөвхөн ЭХ

Зээлийн 

шаардлагагүй

ҮА тогтмол 

явуулаагүй

Х
у
в

ь

Шалтгаан

Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Уул уурхай, орлборлолт

Усан хангамж, бохир ус, хог, хаягдлын менежмент Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа

Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж

29%

33%

70%

33%

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн санал)

Хил гааль дээр бөөгнөрөл 

үүссэнтэй холбоотойгоор 

туслах материалууд  саатсан. 

Арьс ширний үйлдвэрүүд 

улирлын чанартай ажилладаг. 

Олон удаагийн хөл хорионоос 

үүдэн ажиллах цаг 

хугацаандаа ажиллаагүй. Энэ 

нь салбарыг алдангид оруулж 

байна. Мөн ЖДҮҮЭ нарыг 

борлуулалтын орлогоор нь 

хуваасан нь буруу зүйл 

болсон. Манайхтай ижил 

төстэй байгууллагууд дунд нь 

орхигдоод зээл, тусламжид 

хамрагдаж чаддаггүй. 

ЗЭЭЛД ХАМРАГДААГҮЙ ШАЛТГААН
Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаагүй шалтгаан, салбараар



БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТ

ЖДҮҮЭ нар төрийн зүгээс юу

хийхийг хүсэж байгаа талаар

саналыг асуусан. Бизнес

эрхлэгчдийн хувьд одоогийн нөхцөл

байдалд Хөнгөлөлттэй зээлийн

бодлогыг үргэлжлүүлэх, Банкны хүүг

бууруулах, НДШ-ийг бууруулахыг

хамгийх ихээр хүсэж байна.

Мөн НӨАТ-ийн татварыг бууруулж,

дотоодын үйлдвэрлэлийг бодлогоор

дэмжих, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн

бүтээгдэхүүний борлуулалтыг

дэмжихэд анхаарч ажиллахыг хүсч

байна.
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Хөнгөлттэй зээлийн 

бодлогыг 

үргэлжлүүлэх

Банкны хүүг 

бууруулах

НДШ-ийг бууруулах Үндэсний 

үйлдвэрлэгчдийг 

илүү дэмжих

Борлуулалтыг 

дэмжих

Татварын хувийг 

бууруулах

Бусад

27%28%

34%

45%

Борлуулалтыг 

дэмжих

Төрийн зүгээс

борлуулалтыг 

дэмжихийг 25% нь 

хүсэж байна.

Үндэсний 

үйлдвэрлэл

Үндэсний 

үйлдвэрлэлийг илүү 

ихээр дэмжихийг 

27% нь хүсэж байна.

НДШ-ийг 

бууруулах

Оролцогчдын

28% нь НДШ-ийг 

бууруулах 

саналтай байна.

Банкны хүү

Оролцогчдын 34% нь 

арилжааны банкны 

хүүг бууруулахыг 

хүсэж байна.

Хөнгөлөттэй 

зээл

Хөнгөлөлттэй 

зээлийн бодлогыг 

45% нь 

үргэлжлүүлэхийг

хүсэж байна.

25%
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Төрийн зүгээс юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? 



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

 (5)
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Хөнгөлттэй зээлийн 
бодлогыг 

үргэлжлүүлэх

Банкны хүүг 
бууруулах

НДШ-ийг 
бууруулах

Үндэсний 
үйлдвэрлэгчдийг 

илүү дэмжих

Борлуулалтыг 
дэмжих

Татварын хувийг 
бууруулах

Импортын татвар 
нэмэх

Экспортын 
бүтээгдэхүүнийг 

дэмжих

Бичил ЖДҮҮЭ Жижиг ЖДҮҮЭ Дунд ЖДҮҮЭ

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн 

санал)

ААН-үүд татварын өрөнд 

ороод үйл ажиллагаа 

явуулахад үнэхээр хэцүү

боллоо. Зээлийг арай 

хөнгөн шуурхай 

болгомоор байна. Хүсэлт 

өгөөд одоо хүртэл 

шийдэгдээгүй байна.

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТ
Төрийн зүгээс юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? ЖДҮҮЭ-ийн ангилалаар 

ЖДҮҮЭ-ийн ангиллаар авч үзвэл

Дунд байгууллагуудын хувьд

НДШ, Татвар бууруулах нь илүү

чухал гэж ялгаатай байдлаар

хариулсан байна.



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

ЖДҮҮЭ-ийн төрийн зүгээс

хийгээсэй гэж хүсэж буй

зүйлсийг салбаруудаар

харьцуулан харуулж байна.
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Хөнгөлттэй 

зээлийн бодлогыг 

үргэлжлүүлэх

Банкны хүүг 

бууруулах

НДШ-ийг 

бууруулах

Үндэсний 

үйлдвэрлэгчдийг 

илүү дэмжих

Борлуулалтыг 

дэмжих

Татварын хувийг 

бууруулах

Импортын татвар 

нэмэх

Экспортын 

бүтээгдэхүүнийг 

дэмжих

Х
у
в

ь

Хүсэлт

Боловсруулах үйлдвэрлэл Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн

Барилга Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллага

Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажил Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа

34%

27%

70%
21%

Шигтгээ: 

(ЖДҮҮЭ-ийн санал) 

ЖДҮ-ийн зээлийг 

банкаар  биш ЖДҮ-г 

дэмжих сангаараа 

дамжуулан өгвөл 

жинхэнэ үйлдвэрлэж 

буй хүмүүстээ очих 

болно. 

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТ
Төрийн зүгээс юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? Салбараар 



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н
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 45
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Хөнгөлттэй 

зээлийн бодлогыг 

үргэлжлүүлэх

Банкны хүүг 

бууруулах

НДШ-ийг 

бууруулах

Үндэсний 

үйлдвэрлэгчдийг 

илүү дэмжих

Борлуулалтыг 

дэмжих

Татварын хувийг 

бууруулах

Импортын татвар 

нэмэх

Экспортын 

бүтээгдэхүүнийг 

дэмжих

Х
у
в

ь

Хүсэлт

Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур

Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Боловсрол

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

48%

80% 70%
70%

Шигтгээ: (ЖДҮҮЭ-ийн 

санал)

Татвар аваад байдаг 

боловч эргээд бидэнд 

үйлчилдэг тогтолцоо 

байдаггүй. Улс орондоо 

хэдэн хүний амьжиргааг 

залгуулаад яваад 

байгаа ч бидэнд 

бодитой дэмжлэг 

байхгүй байна. 

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТ
Төрийн зүгээс юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? Салбараар 

ЖДҮҮЭ-ийн төрийн зүгээс

хийгээсэй гэж хүсэж буй

зүйлсийг салбаруудаар

харьцуулан харуулж байна.



С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н
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Хөнгөлттэй 

зээлийн бодлогыг 

үргэлжлүүлэх

Банкны хүүг 

бууруулах

НДШ-ийг 

бууруулах

Үндэсний 

үйлдвэрлэгчдийг 

илүү дэмжих

Борлуулалтыг 

дэмжих

Татварын хувийг 

бууруулах

Импортын татвар 

нэмэх

Экспортын 

бүтээгдэхүүнийг 

дэмжих

Х
у
в

ь

Хүсэлт

Мэдээлэл, холбоо Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа

Уул уурхай, орлборлолт Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж

50%

36%

8%

25%

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ХҮСЭЛТ
Төрийн зүгээс юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? Салбараар 

ЖДҮҮЭ-ийн төрийн зүгээс

хийгээсэй гэж хүсэж буй

зүйлсийг салбаруудаар

харьцуулан харуулж байна.



3. Дүгнэлт, 

санал, 

зөвлөмж

Судалгааны ажлын нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж
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2020 оны борлуулалтын бууралт нь Урлаг, үзвэр тоглоом наадмын салбарт 67%, Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл

ажиллагаа 39%, Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа 31%, Боловсруулах үйлдвэрлэл 30%, Хөдөө аж ахуй, ойн аж

ахуй загас барилт, ан агнуур 30%, Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 27%, барилгын салбар 26% тус тус буурсан байна.

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

ДҮГНЭЛТ

Борлуулалт хамгийн их буурсан салбар:

1. Урлаг, үзвэр тоглоом наадмын салбар

2. Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллагаа

3. Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

4. Боловсруулах үйлдвэрлэл

5. Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй загас барилт, ан агнуур

6. Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

7. Барилгын салбар

Борлуулалт хамгийн ихээр буурсан салбаруудыг

онцгойлон дэмжих, салбарын ялгаатай бодлого

баримталж ажиллах шаардлагатай байна.



ЖДҮҮЭ-ээс санамсаргүй түүврийн аргаар 1249 респондентыг

судалгаанд хамруулсан.

Тулгамдсан асуудлууд

1. Хөл хорио

2. Борлуулалт буурах

3. Банкны зээл, санхүүжилт

4. НДШ-ийн татвар өндөр

5. ЗГ-ийн олон шийдвэр

Борлуулалтын бууралт

Нийт ЖДҮҮЭ-ийн 5% нь борлуулалтын орлого буураагүй байгаа нь

маш бага үзүүлэлт юм. Борлуулалтын орлого нь 1-30% буурсан ЖДҮҮЭ

28% 31-60% буурсан ЖДҮҮЭ 22%, 61-90% буурсан ЖДҮҮЭ 31%, 91-100%

буурсан ЖДҮҮЭ 15% байна.

• Борлуулалтыг дэмжсэн хөтөлбөр, нэгдсэн худалдаа, үзэсгэлэн,

цахим худалдааны нэгдсэн систем гаргах зэргээр олон шат

дараатай арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

ДҮГНЭЛТ

• ЖДҮҮЭ-ийн ангиллаар Бичил 57%, Жижиг 54%, Дунд байгууллагын

ажилчдын тоо дунджаар 18% буурсан. Энэ нь Ковид-19 цар тахлын

нөлөө нь Бичил бизнес эрхлэгчдэд илүү хүндээр тусаж байгаа болох нь

харагдаж байна.

• Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа, Цахилгаан, хий, уур,

агааржуулалтын хангамжийн салбарын байгууллагуудын 14-33% нь

ажилчид буурсан байгаа нь хамгийн бага үзүүлэлттэй байна.

• Харин Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа, Уул уурхайн

олборлолт, Урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарын байгууллагуудын

69-79% нь ажилчдын тоо буурсан байна.

• Ажилчдын тоо хамгийн ихээр буурсан салбарууд:

1. Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

2. Уул уурхайн олборлолт

3. Урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбар

• Ажилчдын тоог тогтвортой хадгалж үлдсэн байгууллагуудыг

урамшуулах, НДШ, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх зэргээр төрийн

бодлогыг үргэлжлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээтэй байна.



Одоогийн байдлаар ЖДҮҮЭ-ийн 3% нь зээлд хамрагдсан, 12% нь зээлийн

хүсэлтээ өгсөн, 85% нь зээлд хамрагдаагүй байна.

Нэгтгэн авч үзвэл 2021 онд хүсэлт өгсөн байгууллагуудын 20% нь шийдэгдсэн

байна.

Зээлд хамрагдсан байдал нь Дунд байгууллагын хувь 9%, Жижиг байгууллагын

хувьд 4% байгаа бол Бичил ЖДҮҮЭ-ийн хувьд 2.2% байна.

Зээлийн хүсэлтийг Жижиг байгууллагын 24%, Дунд байгууллагын 18%, Бичил

ЖДҮҮЭ-ийн 10% нь өгсөн байна.

Энэхүү хамрагдаагүй ЖДҮҮЭ-ийн зөвхөн 10% нь борлуулалт багатай энэ нөхцөлд

зээл шаардлагагүй гэж үзсэн. Харин хамрагдаагүй 85%-ийн 90% нь зээл авах

хүсэлтэй боловч, авч чадаагүй байна.

Банкны шаардлага хангахгүй, барьцаа хөрөнгө хангалтгүй, барьцаа хөрөнгийг

хангалттай үнэлдэггүй шалтгааны улмаас ЖДҮҮ эрхлэгчдийн 74% нь зээлд

хамрагдаж чадаагүй байна.

Хүндрэл чирэгдэл ихтэй 22%, НӨАТ төлөгч биш шалтгаан 14% байна.

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

ДҮГНЭЛТ

Хөнгөлттэй зээлд хамрагдаагүй шалтгаан:

1. Банкны шаардлага хангахгүй

2. Барьцаа хөрөнгө хангалтгүй

3. Барьцаа хөрөнгийг хангалттай үнэлдэггүй

4. Хүндрэл чирэгдэл ихтэй

5. НӨАТ төлөгч биш



ДҮГНЭЛТ

Ковид-19 цар тахал нь эдийн засаг, нийгэмд

нөлөө үзүүлснээр ЖДҮҮЭ-д хэрхэн тусаж

байгааг дараах гинжин хэлхээгээр харуулж

байна.

Хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогыг үргэлжүүлэх

шаардлагатай байна. Хөнгөлөлттэй зээлийн

хэрэгжилтийг сайжруулах боломж:

1. Нээлттэй ил тод зарчмаар олгох

2. Барьцаа хөрөнгийг уян хатнаар үнэлэх

(Тоног төхөөрөмж, эргэлтийн хөрөнгө,

бараа материалыг үнэлэх)

3. Бичил зээлийг барьцаагүйгээр олгох

4. Хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

5. Цахимаар хүсэлт авах, хүндрэл

чирэгдлийг бууруулах

01 02 03 04

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ, 

ТАТВАРЫН ДАРАМТ

Эргэлтийн хөрөнгөгүй болсон. 

ОАТ, НӨАТ-ийн дарамт, 

хуримтлал бий болсон.

ЦАР ТАХЛЫН 

НӨЛӨӨ

Цар тахлын нөлөөгөөр хөл 

хорио, эдийн засаг, нийгмийн 

хязгаарлалт (Сургууль, 

цэцэрлэг, үйлчилгээ) бий 

болсон.

БАЙГУУЛЛАГЫН 

БОРЛУУЛАЛТ

Энэхүү хязгаарлалын 

нөлөөгөөр байгууллагуудын 

борлуулалт дунджаар 30-70% 

буурсан. Үндсэн ажилчдын 

тоо буурсан.

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ 

ЗЭЭЛ

Банкны шаардлагаар үйл 

ажиллагаа тасалдаагүй, 

тогтмол орлоготой, барьцаа 

хөрөнгө хангалттай ЖДҮҮЭ-

чид зээл авах боломжтой 

болсон.

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н



Хөнгөлттэй зээлийн бодлогыг 

үргэлжлүүлэх

Хүртээмжтэй, шударга, ил тод олгох..

Барьцаа хөрөнгө дээр уян хатан байх.

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжихэд

анхаарах.

01

Татварыг бууруулах

НДШ, НӨАТ, Орлогын татварыг

бууруулах хөнгөлөх

02

Банкны хүүг бууруулах

Банкны бодлогыг өөрчлөх, 

шаардлагыг бууруулах, уян 

хатан болгох

03
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын төвтэй

болох, бодлогоор дэмжих

04

Борлуулалтыг дэмжих

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа

бүтээгдэхүүний борлуулалтыг

нэмэгдүүлэх, дэмжих бодлого, арга зам

боловсруулах.

05

Бусад

Засгийн газрын шийдвэр, хөл

хориог бодлоготой хийх.

Ажлын байраа хадгалсан

байгууллагуудыг дэмжих

06

С У Д А Л Г А А Н Ы  Т А Й Л А Н

ДҮГНЭЛТ

Бизнес эрхлэгчдийн хувьд одоогийн нөхцөл байдалд Хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх, Банкны хүүг бууруулах, НДШ-ийг бууруулахыг хамгийн ихээр хүсэж байна.

Мөн НӨАТ-ийн татварыг бууруулж, дотоодын үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих тал дээр анхаарч ажиллахыг

хүсжээ.



Боловсруулах үйлдвэрлэл

Төрийн 
бодлого

Хөнгөлөлттэй 
зээл

Бусад

• Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах

• “ЖДҮҮЭ нарт хил гаальд хөнгөлөлт үзүүлнэ" гэж хуульчилсан боловч хөнгөлөлт эдэлдэггүй. Иймд хуулийн 

хэрэгжилтийг хянах, сурталчлах, хэрэгжүүлэх

• Тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулах орчныг бий болгох. 

• Түүхий эдээ дотоодоосоо хангадаг болох

• Татварын асуудлыг цэгцтэй бодлогоор зохицуулах. 

• НӨАТ, НДШ-ийг байгууллагын ангиллаас нь хамааруулж төлдөг болгох 

• Төр болон хувийн байгууллагууд уялдаа холбоог сайжруулах

• Дотоодод үйлдвэрлэж буй зарим бүтээгдэхүүний импортын татварыг нэмэх 

• Зээлийн хүүг бууруулах, банкны бодлогыг өөрчлөх

• Гарааны бизнесийг дэмжих бодлого гаргах, хөнгөлөлттэй зээлийг бий болгох

• Бага хүүтэй, зээлийн хугацаа урт байх

• Бага хэмжээний зээлийг барьцаагүй олгох

• Байгууллагуудын хүнд суртлыг багасгах 

• Татварын өртэй, үйл ажиллагаа тогтмол явуулах гэсэн шаардлагыг цар тахлын үед онцгойлон уян хатан авч үзэх 

• Бизнес инкубатор төвөөр дамжуулан бизнес эрхлэгчдийн чадварыг дээшлүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл олгох

• Түүхий эдийн үнэ өссөн. Өөрийн бүтээгдэхүүний үнийг өсгөхгүй байгаа газруудыг дэмжих

• Мэргэшсэн, чадварлаг, тогтвортой ажиллах хүчнийг бэлтгэх бодлого

• ЖДҮ-д зөвхөн үйлвэрлэгчдийг оруулж, худалдаа эрхлэгчдийг тусад нь ангилж оруулах. Салбар, дэд салбарын 

ангиллыг дахин анхаарч үзэх хэрэгтэй байна. 

• Нэгдсэн онлайн худалдааг зохион байгуулах

• Өрх толгойлсон ээж, аав, хөгжлийн бэрхшээлтэй ЖДҮҮЭ-ийг дэмжих, сургаж, дадлагажуулах

Салбар бүрийн тулгамдаж буй асуудал болон шийдвэрлэх боломжууд

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ



Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн

Төрийн 
бодлого

Хөнгөлөлттэй 
зээл

Бусад

• Ажиллах нөхцөлийг сайн дэмжих

• Ачаа тээврийн үнийн өсөлт их, хугацаа их шаардаж байгаа учир 

бүтээгдэхүүний үнэнд нөлөөлж байна. 

• Засгийн газрын бодлогоор дэмжих

• НДШ нэмэхгүй байх

• 200 саяас доош орлоготой аж ахуйн нэгжийг НӨАТ-аас хөнгөлөх 

• ХЗХ-дод өрхийн бизнес эрхлэгчид байдаг тул эдгээр хүмүүст 

хүртээмжтэй тэгш хандах. Бусад зээлд хамрагдахгүй салбаруудыг 

дэмжих, хамруулахад анхаарах

• Хөл хориог суллаж ААН-үүдээ дэмжиж ажиллах

• Хүндрэл чирэгдэл их байгаа учир цахимжуулах

• Борлуулалтыг дэмжих хэрэгтэй

• Жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг татварын 

бодлогоор дэмжиж хөнгөлөлт үзүүлэх

• Эдийн засгийг тэлэх төрийн бодлого яаралтай 

хэрэгжүүлэх

• Татварыг бууруулах

• Мэргэжлийн хяналт, байгаль орчны яам зэрэг 

олон байгууллагаас хяналт шалгалт их байдаг. 

Хяналт, шалгалт, дарамтыг бууруулах 

• Зээл тусламжийг ААН-дэд хүртээмжтэй байлгах, хүрч ажиллахад 

анхаарах 

• 3% зээлд хамрагдах шаардлага их байгаа учир нөхцөл байдалтай 

уялдуулах

• Зээлийн барьцаа хөрөнгийг зах зээлийн ханшаар үнэлэх

• Зээлийн хугацааг 10-20 жил болгож уртасгах

• Жинхэнэ үйлдвэрлэл эрхлэгчид зээлийг олгох 

тал дээр анхаарах. 

• Томоохон байгууллагуудад зээл олгогдож, 

оносон бодлого байхгүй байна. Зээлийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

• Банкны бодлого, хүнд суртлыг халах

• Дахин төлөвлөлтөд ороод бизнес, үйл ажиллагаа нь зогсоход хүрч 

буй байгууллагуудыг аж үйлдвэрийн төвд нүүлгэх, нэгдсэн зохион 

байгуулалтад орох боломжийг бий болгох 

• Байгууллагуудыг ойжуулалт, цэцэгжүүлэлт хийлгэж, хүрээлэн буй 

орчныг цэвэр байлгах

• Дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж 

экспортыг орлох бүтээгдэхүүний нэр төрлийг 

олшруулах

• Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг сайн сурталчилж, олон 

нийтэд таниулах

Барилга
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САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
Салбар бүрийн тулгамдаж буй асуудал болон шийдвэрлэх боломжууд



Захиргааны болон дэмжлэг 
үзүүлэх үйл ажиллагаа

Мэдээлэл, холбоо

Мэргэжлийн, шинжлэх 
ухаан болон техникийн 

үйл ажиллагаа
Бусад салбар

Төрийн 
бодлого

Хөнгөлөлттэй 
зээл

Бусад

Ажлын байраа хадгалахад 

дэмжлэг үзүүлэх

Программ хангамжийн үйл

ажиллагаа явуулдаг дотоод

компаниудаа дэмжих

бодлого төрөөс хэрэгжүүлэх

Татварын хөнгөлөлт,

урамшуулал хэрэгцээтэй байна. 

НДШ-ийн өсөлт нь 

байгууллага болон ажилчдад 

хүнд тусаж байна.

Зээлийн нөхцөлийг уян хатан 

болгох

Эргэлтийн хөрөнгөтэй

болчихвол өөрсдөө бараа

бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд

борлуулах боломжтой.

Хөнгөлөлттэй зээлийг 

хүртээмжтэй болгох

НДШ-ийн өрөнд орсон 

байгууллагууд их байна. НДШ-

ийн өрийг тэглэх эсвэл

компанийн үйл ажиллагаа

сайжирч санхүүгийн чадамжтай

болсон үед татвар, хураамж, 

НДШ төлөх

3 хувийн зээлийг шударга

олгох хэрэгтэй байна. 

Зээлийн нөхцөлийг

бууруулах, зээл гаргах

хугацааг шуурхай болгох

Хил нээж жуулчдад виз олгох Захиалгат ажлууд буурсан 

тул үйл ажиллагаа зогсонги

байдалтай байна. Эдийн 

засгийн тэлэх бодлого 

явуулах

2020 оны 2 сараас хилээ хаасан

учир гадаадын хөрөнгө

оруулагч орж ирээгүй. Гадагшаа 

борлуулалт хийгдэг 

байгууллагуудад хилээ нээх нь 

чухал байна. 

Ажлын байраа хадгалаад 

үлдчихсэн байгууллагууддаа 

туслах, дэмжих
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САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Салбар бүрийн тулгамдаж буй асуудал болон шийдвэрлэх боломжууд



Урлаг, үзвэр, тоглоом 
наадам

Уул уурхай, 
орлборлолт

Үйлчилгээний бусад үйл 
ажиллагаа

Хүний эрүүл мэнд ба 
нийгмийн үйл 

ажиллагаа

Төрийн 
бодлого

Хөнгөлөлттэй 
зээл

• ЗГ-аас үйл ажиллагааг хүчээр 

хаачхаад татвараа 5-р сарын 

20-ны дотор төлөх шаардлага 

тавьж байна. Одоо нөхцөл 

байдалтай уялдуулсан бодлого 

хэрэгтэй байна.

Татварын уян хатан 

бодлого байх 

шаардлагатай байна

Засгийн газраас гаргасан 

цахилгаан, усны 

төлбөрийг 0 болгосон. 

Энэ хэрэгжилтэд бүх 

газруудыг жигд 

хамруулах хэрэгтэй байна

Шударга өрсөлдөөн

хэрэглэгчийн төлөө газар, 

Мэргэжлийн хяналтын

газар хуурамч, чанаргүй

эм оруулж ирсэн

газруудыг сайн шалгаж,

хяналтаа сайжруулах 

хэрэгтэй байна.

• Банкны 3 хувийн зээлийн

хүсэлт гаргасан ААН, иргэдэд

чирэгдэл багатай шийдвэрлэж

хүртээмжийг дээшлүүлэх

• Зээлийн хүүг яаралтай

бууруулах

• Зээлийн 

шаардлагыг 

багасгах, уян хатан 

болгох (Татварын 

өртэй бол авах 

боломжгүй байгаа)

Банкны зээлийн 

шалгуурыг бууруулах

ЖДҮДСангаас үйлчилгээ 

явуулдаг үсчин, гоо 

сайхан ч нарыг зээл авах 

боломжоор хангах

Зээлд бүх хүмүүс адил тэгш

хамрагддаг болох,

банкуудын бодлогыг

өөрчлөх
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САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Салбар бүрийн тулгамдаж буй асуудал болон шийдвэрлэх боломжууд
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